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II Mistrzostwa Ostrzeszowa
w Pływaniu

W ostatnich latach Mikstat, a właściwie jego mieszkańcy, nie mieli szczęścia
do świętowania. Zawsze deszcz niweczył
plany organizatorów. W tym roku, jak przystało na jubileusz XX-lecia, nawet słońce
uśmiechnęło się do mikstaczan. Owszem,

też lunęło, i to potężnie, ale wówczas i tak
było już po wszystkim. Mówiąc krótko –
niebiosa o Mikstacie nie zapomniały, ale…
spóźniły się. I bardzo dobrze, bo wreszcie Mikstat „rozwinął skrzydła” i pokazał
imprezę na miarę możliwości i jubile-

uszu. Rozbawione dzieciaki, rozśpiewana
publiczność, a kilka osób nawet roztańczonych, to już sporo, jak na atrakcje jednego
popołudnia.
Dokończenie na str. 10.

KPINA CZY BEZDUSZNOŚĆ?
nie z Wrześni zakupionych przez siebie
1200 betonowych podkładów kolejowych, które wraz z sąsiadami chcieli
własnymi rękami ułożyć wzdłuż drogi,
aby zabezpieczały ją przed spływającą
z pól wodą. Prosił też, aby Gmina, jako
właściciel drogi, poniosła koszt prawidłowego jej wytyczenia przez geodetów.
Wniosek oddzielnym pismem poparła
Rada Sołecka, informując jednocześnie,
że mieszkańcy sami gospodarczym
sposobem drogę remontują od 1948 r.
Ówczesny wiceburmistrz Mariusz
Witek odpowiedział, że pomocy w formie sfinansowania transportu podkładów UMiG udzielić nie może, natomiast

cław, Rekin Bydgoszcz, UKS SP
149 Łódź, MUKS Bielawa, Delfinek
Legnica, Wodnik Rawicz, Rekin
Świebodzice, Delfin Kalisz, UKS
9 Kalisz, Manta Jelcz Laskowice,
Maratończyk Ostrów Wlkp., Rokita
Brzeg Dolny, Lider Wągrowiec,
Krotosz Krotoszyn i.in.. Wśród nich
reprezentujący nasze miasto i nasz
powiat pływacy MKS Oceanik.
Dokończenie na str. 22.

Kornelia

gmina ze środków na utrzymanie dróg
wiejskich sfinansuje pracę równiarki
i wytyczenie geodezyjne drogi.
Od tamtego czasu minęło 15 lat…
i nic. Choć mieszkańcy prośby ponawiali, a w 2008 r. kolejny raz zgodnie
zadeklarowali swoją pomoc w formie
dofinansowania w 50% kosztów materiałów potrzebnych do remontu, gmina
ich deklarację zlekceważyła. Droga
do dziś nawet nie została geodezyjnie
wytyczona. Przypomnijmy, miało to być
zrobione już w 1998 r., o czym zapewniał M. Witek w piśmie z 26 maja 1998r.
Dokończenie na str. 11.

fot. S. Szmatuła

Mało jest cenzuralnych słów, którymi
można przekazać odczucia ludzi mieszkających przy ul. Nad Złotnicą w Rojowie. Dlatego nie będę się rozpisywał
w sposób dyplomatyczny, lecz w niewielu zdaniach przedstawię całą historię, pozostawiając miejsce dla zdjęć,
które oddają prawdziwy obraz tego, co
tam się dzieje.
Wnioski, kierowane do Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie o wsparcie
w naprawieniu drogi, sięgają roku 1998.
Pan Ryszard Paszek pisał wtedy prośbę
do Zarządu Miasta i Gminy o pomoc
w pracach, poprawiających przejezdność. Wnioskował o przetransportowa-

W niedzielę - 9 czerwca, na
ostrzeszowskiej pływalni rozegrane zostały II MISTRZOSTWA
OSTRZESZOWA W PŁYWANIU.
W mistrzostwach wzięło udział 345
zawodników, czyli o 105 więcej
niż przed rokiem. Do Ostrzeszowa
przyjechali reprezentanci 19 klubów pływackich, niemal z całej
Polski. W mistrzostwach wzięły
udział takie potęgi pływackie jak:
Warta Poznań, AZS AWF Wro-

CZERWCOWA DZIEWCZYNA

DNI
MIKSTATU
Z PIOSENKĄ I HUMOREM

