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POWIATOWE ŚWIĘTO CHLEBA

Dożynki w Niedźwiedziu zawsze są udane. Taka
opinia króluje od lat, bo też mieszkańcy tej wioski
wraz ze swym proboszczem ks. Kazimierzem Brdękiem co roku z niemałym rozmachem organizują
dożynkowe imprezy. Na ogół były to uroczystości
o charakterze wiejsko-parafialnym, tym razem

przygotowano tutaj najważniejsze, bo powiatowe,
święto chleba. Odprawiona została msza św. dziękczynna, przeszedł tradycyjny dożynkowy korowód,
było kolorowo i radośnie. Do Niedźwiedzia zjechali
goście z całego powiatu, przybyli przedstawiciele
władz samorządowych wszystkich gmin, przede

Kasia

wszystkim zaś rolnicy, bo przecież
to ich poświęcenie i trud sprawiły,
że znów nad Ziemią Ostrzeszowską
zapachniało świeżym chlebem.

(dokończenie na stronie 10.)

Pechowe skrzyżowanie

Skrzyżowanie w Rekienicach (trasa Mikstat
– Grabów) to takie miejsce, w którym zdecydowanie za często dzieje się coś złego. Rocznie
dochodzi tam do kilku różnego rodzaju kolizji,
wypadków – jak pamiętamy bywały również śmiertelne. Tylko w ubiegłym tygodniu odnotowano tam dwa zdarzenia (o jednym pisaliśmy już
w poprzednim wydaniu „CzO”). Do drugiego doszło w piątek 24 sierpnia
przed godz. 17.00. Kobieta G.B., kierując toyotą
corollą, na skrzyżowaniu nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia z
mercedesem sprinterem. Osobówka wpadła do
przydrożnego rowu i została przygnieciona przez
auto towarowe. Sprawczyni wypadku doznała
obrażeń ciała i przewieziono ją do ostrzeszowskiego szpitala, a mocno uszkodzone pojazdy
musiały liczyć na pomoc drogową.
Dla „opiekunów” tej drogi mamy pewną propozycję, może trzeba by to miejsce doposażyć
w dodatkowe oznakowanie, np. znaki stop, poziome lub cokolwiek, co wpłynie, że będzie tam
bezpieczniej i spokojniej.

Rob.
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