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Nielegalna wytwórnia alkoholu

VIII Amatorskie Zawody JeŸdzieckie

rozbita w KuŸnicy Myœlniewskiej!

Kozacki najazd na Marsza³ki Wiêkszoœæ za lini¹ 400 kV

Policjantów jednak to specjalnie nie
zdziwi³o. G³ówny zatrzymany jest im bowiem dobrze znany. Wczeœniej karano go
ju¿ za ró¿ne przestêpstwa, w tym w³aœnie
zwi¹zane z motoryzacj¹.
Akcja w KuŸnicy Myœlniewskiej to konsekwencja podobnego wydarzenia sprzed
kilku miesiêcy.
-Wczeœniej, w lipcu CBŒ rozbi³o tak¹
rozlewniê pod Oleœnic¹ - wyjaœnia rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wroc³awiu komisarz
Beata Tobiasz. - Wtedy nie zatrzymano
organizatorów nielegalnej dzia³alnoœci.
PóŸniej dociera³y do nas informacje, ¿e
przestêpcy dzia³aj¹ nadal. Przenieœli siê w
inne miejsce, na teren Wielkopolski. Tam

wynajêli du¿y dom z zabudowaniami gospodarczymi, w których
stworzyli potê¿ne magazyny nielegalnego alkoholu.
Warto nadmieniæ, ¿e rozlewnia
zlikwidowana w lipcu dzia³a³a na
nieco mniejsz¹ skalê. Zabezpieczono wówczas ponad 8 tys. l
spirytusu o wartoœci ponad 0,5
miliona z³, 10 tys. pustych butelek, a tak¿e etykiety, hologramy i
inne przedmioty s³u¿¹ce do podrabiania markowych alkoholi.
Przestêpczy proceder prowadzony by³ w obiektach nale¿¹cych
od kilku lat do Jana Kostrowickiego ze S³upi. Do podpisania

Stali bywalcy Amatorskich Zawodów
Jazdy Konnej po³¹czonych z obchodami
Hubertusa prze¿yli w tym roku pewne zaskoczenie. Organizatorzy zaprosili ich tym
razem nie do Siekierzyna, jak przez ostatnie
siedem lat, ale do Marsza³ek. By³a to jednak
jedyna istotna zmiana. I dobrze, bo jedna z

umowy najmu dosz³o oko³o
trzech miesiecy temu. W³aœciciel
zapewnia, ¿e nie mia³ powodów
do podejrzeñ. Zamiary najemcy
wydawa³y siê czyste.
-T³umaczy³, ¿e potrzebuje pomieszczenia gospodarczego, w
którym bêdzie konfekcjonowa³
jakiœ towar.
Przestêpcy musieli znakomicie siê kamuflowaæ, skoro
ani w³aœciciel wynajmowanych przez nich pomieszczeñ,
ani pracownicy dzia³aj¹cej po
s¹siedzku firmy nie zauwa¿yli niczego niepokoj¹cego. Byæ mo¿e
w³aœnie ten pozorny spokój uœpi³
ich czujnoœæ i nie byli w stanie
w ¿aden sposób zareagowaæ na
sprawn¹ i zdecydowan¹ akcjê
organów œcigania. Teraz grozi im
nawet 10 lat wiêzienia.

£. Œmiatacz

STRA¯ACY ZE SZKLARKI NAJLEPSI W POWIECIE
Zwyciêstwem dru¿yny stra¿ackiej
ze Szklarki Myœlniewskiej – wœród
mê¿czyzn oraz ¿eñskiej ekipy z Kraszewic zakoñczy³y siê POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-PO¯ARNICZE. Na stadionie w Kobylej Górze stawi³y siê najlepsze
zespo³y wy³onione w zawodach przeprowadzonych w poszczególnych gminach,
dlatego te¿ tego typu impreza s³usznie
nazywana jest mistrzostwami powiatu.
Rozpoczê³o siê od prezentacji, powitañ
i gali z udzia³em w³adz powiatu, burmistrzów, wójtów, komendanta PSP m³.
bryg. Tomasza Maka i prezesa powiatowych OSP Janusza Beb³ota. Sêdzi¹
g³ównym zawodów by³ kpt. Janusz Guzenda.
Jako pierwsze na p³ytê stadionu
wbieg³y dru¿yny kobiece. Okazuje siê,
¿e tylko Czajków i Kraszewice prowadz¹
¿eñskie sekcje. Rywalizacja w tej konku-

rencji przebieg³a b³yskawicznie, ale emocji nie brakowa³o. Zwyciê¿y³y „stra¿acki”
z Kraszewic, bêd¹c lepsze zarówno w
sztafecie, jak i w æwiczeniach bojowych.
Wœród mê¿czyzn do rywalizacji
przyst¹pi³o osiem ekip – mistrzowie
poszczególnych gmin i gospodarze
– stra¿acy z Kobylej Góry. Pierwsza z
konkurencji to sztafeta po¿arnicza
7 x 50m. Przy tym ka¿dy ze stra¿aków
ma do pokonania jedn¹ przeszkodê. Trzeba siê tu wykazaæ spokojnym biegiem
po równowa¿ni, skokiem przez œciankê
czy rów z wod¹. Do tego dochodz¹
sprawnoœci stra¿ackie - rozci¹gniêcie
wê¿a, przykrêcenie odcinka do rozdzielacza i przybiegniêcie z prowadnic¹

do mety. W sztafetowej rywalizacji
niezawodni okazali siê stra¿acy ze
Szklarki Myœlniewskiej, pokonuj¹c tor
przeszkód w równ¹ minutê, o 6 sekund
wyprzedzaj¹c Mielcuchy. Faworyt zawodów, mistrz powiatu sprzed dwóch
lat – OSP G³uszyna, straci³ 10 sekund.
Druga, typowo stra¿acka konkurencja, to
tzw. æwiczenie bojowe. Tu druhowie maj¹
okazjê popisaæ siê umiejêtnoœci¹ rozwijania wê¿a, ³¹czenia w biegu wszystkich
jego odcinków. Potem ju¿ gra motopompa (albo nie) i stra¿acy strumieniem wody
przewracaj¹ pacho³ki lub obracaj¹ tarczê.
W tej konkurencji najszybsze by³y dru¿yny
z G³uszyny i Mielcuch (po 44sek.), ale
ch³opcy ze Szklarki stracili tylko sekundê
i nie pozwolili wyrwaæ sobie upragnionego zwyciêstwa. Upragnionego, bo
zdobytego ponownie po 32 latach. Jak
zapewnia naczelnik i dowódca sekcji OSP
Szklarka Myœlniewska – dh
Ryszard Kupijaj – ostatni
raz tamtejsi stra¿acy okazali siê najlepsi w powiecie
w 1975r., gdy naczelnikiem
OSP by³ jego ojciec. Piêkne
nawi¹zanie do rodzinnych
tradycji. Na dodatek w
miêdzyczasie ¿aden inny
zespó³ z gminy Ostrzeszów
nie zdoby³ mistrzostwa
powiatu. Ale sukces nie
przychodzi bez wysi³ku na Szklarce Myœlniewskiej
zabiega siê o m³ode kadry

stra¿ackie, nie ¿a³owano tak¿e potu, by
w³aœciwie przygotowaæ siê do zawodów. To da³o rezultaty, w czym zas³uga
wszystkich – od prezesa W. Pawlaka, po
ka¿dego ze stra¿aków.
Zwyciêska dru¿yna OSP SZKLARKA
MYŒLNIEWSKA wyst¹pi³a w sk³adzie:
Ryszard Kupijaj (dowódca sekcji) Norbert
Tomaszewski, Damian Tomaszewski,
Krzysztof Studziñski, Bart³omiej Kupaj,
Miros³aw M¹dry, Grzegorz Jarosik, Daniel Dudek i Jacek Witek.
By³y puchary i pami¹tkowe medale. Szkoda tylko, ¿e organizatorzy
tej rangi zawodów nie zdobyli siê na
choæby skromne upominki rzeczowe dla
stra¿aków z najlepszych dru¿yn.

K. Juszczak
Klasyfikacja generalna zawodów
przedstawia siê nastêpuj¹co:

Zespo³y kobiece
1. OSP KRASZEWICE
2. OSP Czajków

Zespo³y mêskie
1. OSP SZKLARKA MYŒLNIEWSKA
2. OSP Mielcuchy
3. OSP G³uszyna
4. OSP Ba³dowice
5. OSP Grabów nad Prosn¹
6. OSP Kobyla Góra
7. OSP Kaliszkowice Kaliskie
8. OSP Tokarzew

najciekawszych i najpopularniejszych imprez w powiecie ostrzeszowskim nie potrzebuje ¿adnej rewolucji.
Jak zwykle zawody rozgrywano w dwóch
podstawowych kategoriach - zaprzêgów i
jeŸdŸców. W pierwszej wystartowa³o 11 2-osobowych dru¿yn. Do pokonania mieli slalom oraz tor przeszkód, w którym bardziej od
woŸnicy musia³ napracowaæ siê jego partner.
To on dwukrotnie przeskakiwa³ kilkudziesiêc
iocentymetrow¹ przeszkodê, a nastêpnie
rzuca³ ziemniakami do celu. W najkrótszym
czasie zadania te wykona³ zespó³ Andrzeja
Stefañskiego z Marydo³u. Na drugim miejscu
znalaz³ siê zaprzêg Tadeusza Godka z Doruchowa. Nie by³oby w tym mo¿e nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ¿e odpowiedni¹
do swych rozmiarów bryczkê ci¹gnê³y dwa
przeurocze kuce. Miniaturowe koniki mia³y
zreszt¹ bardzo powa¿ny wp³yw na przebieg
tegorocznych zawodów. Prawdziw¹ furorê
zrobi³ Patryk Szargan - uczeñ szko³y podstawowej z Ostrzeszowa, dosiadaj¹cy klaczki o
wdziêcznym imieniu Karina. Ka¿dy wystêp
tej pary spotyka³ siê z o¿ywionymi reakcjami licznej publicznoœci. Brawa pojawia³y
siê zarówno, kiedy pokonywali przeszkodê,
jak i kiedy okazywa³a siê ona zbyt wysoka.
Sympatia widzów nie wystarczy³a co prawda do zajêcia wysokiego miejsca w kombinacji sprawnoœciowej, ale z pewnoœci¹
walnie przyczyni³a siê do przyznania drugiej
nagrody w kategorii prezencji jeŸdŸców. Komisja z³o¿ona z goœci specjalnych najwy¿ej
oceni³a jedyn¹ amazonkê na liœcie startowej
- Magdalenê Gruszkê z Kêpna na Lanosie. Za
najlepiej prezentuj¹cy siê zaprzêg uznano
ten, którym przyjecha³ Boles³aw Zieliñski z
Ksi¹¿enic. Tu¿ za nim sklasyfikowano wspomnianego ju¿ T. Godka. Siedmiu jeŸdŸców
stanê³o do rywalizacji w konkurencji „Butelka na bandzie”. Najlepsz¹ szybkoœci¹, a
przy tym i refleksem wykaza³ siê Waldemar
Kupijaj ze Szklarki Myœlniewskiej na Jaskrze.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e to niejedyny jego sukces. Zaj¹³ bowiem drugie miejsce w kombinacji sprawnoœciowej. W tym przypadku
triumfowa³ Zbyszko Zieliñski z Ksi¹¿enic
na Arizie. On te¿ z przyczepion¹ do rêkawa
rud¹ kit¹ kluczy³ i stosowa³ ró¿ne uniki, by
umkn¹æ 17 jeŸdŸcom bior¹cym udzia³ w
tradycyjnej pogoni za lisem. Najskuteczniejszym myœliwym okaza³ siê Miros³aw
Zawadzki z Ostrzeszowa, dosiadaj¹cy Wi-

IX sesja Rady Miejskiej Grabowa n. Prosn¹

chra. Uwagê przykuwa³ jego charakterystyczny, kojarz¹cy siê z westernami, styl
jazdy. Brawura po³¹czona z precyzj¹ da³a
M. Zawadzkiemu te¿ trzeci¹ pozycjê w
kombinacji sprawnoœciowej. Zwyciêzcy odbierali puchary z r¹k przedstawicieli w³adz
gminy i powiatu. Ka¿dej takiej ceremonii
towarzyszy³a muzyka w wykonaniu Orkiestry Parafialnej
z Marsza³ek.
Oprócz jeŸdŸców amatorów mogliœmy podziwiaæ
równie¿ zawodowców. Z
Bukówca Górnego ko³o
Leszna przyjecha³a grupa
kaskaderów paraj¹cych siê
d¿ygitówk¹ czyli wolty¿erk¹
kozack¹. Zaprezentowali oni
zapieraj¹cy dech w piersiach
pokaz, po obejrzeniu którego wszystko wydaje siê ju¿
mo¿liwe. Czterech jeŸdŸców
w pe³nym galopie wykona³o
kilkanaœcie akrobatycznych
figur. Jazda na stoj¹co, z
lanc¹ b¹dŸ szablami, ty³em
do kierunku, g³ow¹ w dó³ z
jednoczesnym podnoszeniem
czapki z ziemi czy na dwóch

koniach równoczeœnie - to tylko niektóre
przyk³ady. Dynamizmu dodawa³a pokazowi
oryginalna ludowa muzyka ukraiñska. Apolinarski Group istnieje 3 lata. Jej za³o¿ycielem
i liderem jest Pawe³ Apolinarski, który prowadzi równie¿ szkó³kê jeŸdzieck¹, a za sob¹
ma naukê w Szkole Hodowli Koni w Chojnowie i s³u¿bê w szwadronie kawalerii. Przez
dwa tygodnie trenowa³ pod okiem Olega
Jurczyszyna, uznawanego za najwiêkszego
w Europie mistrza d¿ygitówki.
-Trzeba byæ wysportowanym i prze³amaæ
lêk – oto, jakie warunki nale¿y spe³niæ, by,
zdaniem P. Apolinarskiego, móc uprawiaæ
wolty¿erkê kozack¹. – Wiadomo jednak, ¿e
jakiœ strach zawsze jest, bo bez tego by³oby
nawet gorzej.
Odpowiednie kryteria obowi¹zuj¹ tak¿e
konie. Tylko doskona³e zgranie jeŸdŸca i
zwierzêcia daje gwarancjê powodzenia i
po¿¹danego efektu. Nawet najlepiej wyszkolony jeŸdziec nie wykona poprawnie
skomplikowanej figury na koniu, którego
dosiada po raz pierwszy. Cz³onkowie Apolinarski Group æwicz¹ 4-5 razy w tygodniu.
Swoje umiejêtnoœci prezentuj¹ g³ównie
na imprezach plenerowych zwi¹zanych z
jeŸdziectwem. S¹ jedn¹ z zaledwie kilku tego
typu formacji w Polsce.
Ciekawe, czym jeszcze zaskoczy nas w
przysz³oœci komitet organizacyjny zawodów
pod przewodnictwem Mariana Janickiego. Z
ca³¹ pewnoœci¹ nie powiedzia³ bowiem jeszcze ostatniego s³owa.
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Wyniki VIII Amatorskich
Zawodów JeŸdzieckich w
Marsza³kach
Kombinacja sprawnoœciowa
jeŸdŸców
I Zbyszko Zieliñski na klaczy Ariza
– Ksi¹¿enice
II Waldemar Kupijaj na klaczy Jaskra
– Szklarka Myœlniewska
III Miros³aw Zawadzki na ogierze „Wicher”
- Ostrzeszów

Konkurs sprawnoœci powo¿enia
I Andrzej Stefañski – Marydó³
II Tadeusz Godek – Doruchów
III Mieczys³aw Garczyñski – Sadowie

Ocena prezencji jeŸdŸców
I Magdalena Gruszka na ogierze Lanos
– Kêpno
II Patryk Szargan na kucu Karina – Ostrzeszów
III Miros³aw Zawadzki na ogierze Wicher
– Ostrzeszów

Ocena prezencji zaprzêgów
I Boles³aw Zieliñski – Ksi¹¿enice
II Tadeusz Godek – Doruchów
III Wiktor Po³omski – Ostrzeszów

G³ównym punktem obrad ostatniej sesji Rady
Miejskiej mia³a byæ dyskusja nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV. Niektórzy
przypuszczali nawet, ¿e bêdzie to punkt zapalny. Spodziewano siê przeciwników inwestycji lub chocia¿by
ich prawnych reprezentantów. Tymczasem nic z tego.
Nikt nie przyszed³, nikt nie zabra³ w tej sprawie g³osu,
a wiêkszoœæ radnych opowiedzia³a siê za przyjêciem
uchwa³y.
To faktycznie nieco zastanawiaj¹ce, ¿e osoby protestuj¹ce przeciwko realizowanego w³aœnie
przedsiewziêcia nie skorzysta³y z okazji, by publicznie
przedstawiæ swoje stanowisko i spróbowaæ wp³yn¹æ
na radnych. Czy¿by straci³y nadziejê na wskóranie
czegokolwiek? Byæ mo¿e gdyby przybyli na obrady, rajcy nie z tak¹ ³atwoœci¹ przyjêliby przed³o¿on¹
uchwa³ê. W nielicznym gronie g³osuj¹cych przeciw
znalaz³a siê Danuta Pacyñska z Grabowa Wójtostwa.
W ten sposób okaza³a solidarnoœæ z czêœci¹ gminy,
któr¹ reprezentuje.
-Zdajê sobie sprawê, ¿e jest to inwestycja z zakresu infrastruktury technicznej i jest ona niezbêdna dla
zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkañców, nie
tylko naszej gminy - przyzna³a w przerwie obrad - ale
solidaryzujê siê z osobami, które z³o¿y³y protest. Dlatego by³am przeciwna takiemu projektowi uchwa³y.
Zgodnie z przyjêtymi zapisami, s³upy linii elektroenergetycznej 400 kV stan¹ na 10 dzia³kach w Grabowie Wójtostwie, 8 w Gi¿ycach i jednej w Palatach.
Nadchodz¹cy Dzieñ Edukacji Narodowej sta³ siê
najwyraŸniej inspiracj¹ do nadania kolejnych oœmiu
medali „Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Grabów n.
Prosn¹”. Miejscowy oddzia³ ZNP wytypowa³ do
odznaczeñ 5 osób: Barbarê Krawczyñsk¹, Melaniê
Ku³ak, Jadwigê Migu³ê, Czes³awê Raczyñsk¹ i Zenona Palata. We wnioskach podkreœlono m. in. ich
dorobek pedagogiczny, autorytet moralny, sukcesy
zawodowe, zaanga¿owanie w sprawy swoich szkó³ i
œrodowisk lokalnych.
So³ectwa Marsza³ki i Bukownica za godnego medalu uzna³y z kolei dyrektora szko³y podstawowej w
tej pierwszej miejscowoœci - Edwarda Kêdziê. W tym
przypadku podstawowymi argumentami s¹: remont
kapitalny prowadzonej przez niego placówki oraz
zaanga¿owanie w organizacjê Biegu i Rowerowego
Crossu Soko³a w Bukownicy oraz amatorskich zawodów jazdy konnej.
Swój wniosek z³o¿y³o te¿ Kó³ko Rolnicze w Bukownicy, które wytypowa³o do medalu Szczepana Lubrykê
- dzia³acza spo³ecznego i samorz¹dowego.
Ostatnia propozycja pochodzi³a od burmistrza Edmunda Gepperta. Jego zdaniem tytu³
zas³u¿onego nale¿y siê Gerwazemu Œwiderskiemu
- profesorowi Politechniki Wroc³awskiej, dyrektorowi
Miêdzynarodowej Akademii Chirurgii Krêgos³upa, a
tak¿e filozofowi, historykowi medycznemu, poecie i literatowi. Jego zas³ugi dla Grabowa to przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o ¿yciu i dzia³alnoœci
W³adys³awa Biegañskiego.
Wymienione osoby odbior¹ medale podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej.
A¿ trzy przyjête uchwa³y dotyczy³y przebudowy

istniej¹cej hydroforni w Bukownicy na stacjê uzdatniania wody. Po pierwsze do 500.000z³, czyli o 100.000z³
zwiêkszono kwotê po¿yczki na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Jej sp³atê zaplanowano na lata 2008-2011. Konsekwencj¹ tej decyzji
by³o zmniejszenie kwoty kredytów zaci¹gniêtych w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej z 735.000z³ do 635.000z³. Ponadto
przebudowê hydroforni wpisano do Programu Ochrony Œrodowiska Miasta i Gminy na lata 2004-2007 z
uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2008-2011.
Grabowscy radni zgodzili siê poza tym na sprzeda¿ oœmiu mieszkañ w budynku by³ej SP w Gi¿ycach.
Jednoczeœnie prawo pierwokupu przyznano dotych-

czasowym najemcom.
Ostatnie minuty sesji zdecydowanie nale¿a³y
do radnej powiatowej Marii Gorzelannej. Ostro
zaatakowa³a burmistrza i sekretarza Urzêdu Miasta i Gminy, zarzucaj¹c im lekcewa¿enie przepisów
dotycz¹cych zatrudniania nowych pracowników.
-Was, jako samorz¹dowców, obowi¹zuje ustawa
odnoœnie organizowania konkursów na zatrudnianie
pracowników w Gminie. Wiem, ¿e przepis ten jest
czyst¹ fikcj¹. Chocia¿ og³osicie konkurs, to i tak zatrudniacie tê osobê, która bêdzie wam odpowiada³a
- mówi³a.
Radna nie chcia³a jednak wskazywaæ konkretnych
przypadków. Zaznaczy³a przy tym, ¿e nie chodzi jej
o niedawno rozstrzygniêty konkurs na stanowisko
kierownika Zak³adu Gospodarki Komunalnej. Zarówno
burmistrz Edmund Geppert, jak i sekretarz Hieronim
Stêpieñ odrzucali oskar¿enia. T³umaczyli, ¿e wszystko odbywa siê zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem. Zaprzeczali przy tym, jakoby ostatnio zwolni³ siê etat w

UMiG i przeprowadzono konkurs na jego obsadzenie.
Nie wiedzieli wiêc, co mia³a na myœli A. Gorzelanna.
Argumentowali te¿, ¿e na tworzenie nowych stanowisk po prostu nie ma pieniêdzy. Jeœli ju¿ pojawia siê
ktoœ nowy, to tylko sta¿ysta, który póŸniej mo¿e liczyæ
jedynie na umowê na czas okreœlony. Zdarzaj¹ siê te¿
zastêpstwa za pracowników przebywaj¹cych na zwolnieniach lekarskich. Takie wyjaœnienia nie przekona³y
radnej powiatowej. Jej stanowisko pozosta³o niezmienione.
Zaskakuj¹co ma³o by³o tym razem interpelacji.
Niewykluczone, ¿e wp³ynê³o na to pewne novum. Otó¿
po raz pierwszy radni, aby coœ powiedzieæ, musieli
podejœæ do mównicy z mikrofonem. Jak t³umaczy³a
przewodnicz¹ca Gra¿yna Jaszczyk, w ten sposób
skoñcz¹ siê narzekania, ¿e ktoœ czegoœ wa¿nego nie
dos³ysza³. Byæ mo¿e, ale póki co postawienie mównicy wyraŸnie obni¿y³o aktywnoœæ radnych.






 





 

 


 
















! "

   



    
! "  # $ # $ # %$
!!"&' 
 ( )! *+ && 

£. Œmiatacz

.!
,!+-

.!   /

