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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Bobrowniki - wieś królewska
Piątek - 13 kwietnia, był uroczystym
dniem dla wsi Bobrowniki. W tym dniu
bowiem oddawano do użytku odnowiony i powiększony budynek, pełniący funkcje społeczno-kulturalne,
będący jednocześnie salą strażacką,
który wraz z otaczającym go terenem
rekreacyjnym tworzy wyjątkowy klimat
tej wioski. Zadanie rozbudowy, które
firma AKME rozpoczęła 9.06.2011,
było realizowane z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowity
koszt zadania wyniósł 710.818.,70 zł,
z czego 689.659,06 zł to prace budowlane, a reszta to opracowanie dokumentacji i nadzór inwestorski. 399.590,00
to środki z PROW, zaś 311.228,70 zł to
zasoby własne gminy Grabów, z czego
14.371,00 pochodziło z funduszu sołeckiego wsi Bobrowniki. Należy zaznaczać, że wartość prac, które wykonali
w czynie społecznym mieszkańcy,
oszacowano na ok. 50 tys. zł.
Dzięki rozbudowie obiekt powiększył się o jakieś 40%, a sama sala
widowiskowa o nieco ponad 70 m2.
Zmniejszono o połowę obszerną scenę,
co umożliwiło wydzielenie garderoby, wygospodarowano miejsce na

budowie. A udzielała się spora grupa
mieszkańców, której zależy, aby wieś
się rozwijała, a społeczeństwo było
zadowolone. Szczególnie zaś dziękował
radnemu Kazimierzowi Kaźmierczakowi
nie tylko za to, że sprawnie odnowiono
i rozbudowano salę strażacką, ale za
wszystko, co robi się dla wsi, łącznie z drogami, o remont których się
postarał.

Gratulacji i życzeń,
symbolicznych upominków, prezentów
i przemówień było nie
mniej niż podziękowań, bo na uroczyste
otwarcie przyjechało
wielu gości, nawet
przedstawiciele
województwa.

Całą uroczystość ubarwiał kabaret
EWG, który, choć nazywany doruchowskim, wykluł się właśnie w monarszej
wsi Bobrowniki. Pikanterii występu
dodawał fakt, że chyba po raz pierwszy
w jednej ze scen, wcielając się w rolę
robota, wystąpił, i to z powodzeniem,
radny Kaźmierczak.
Ksiądz Jarosław Foryś, wikariusz
z doruchowskiej parafii, poświęcił obiekt
oraz wyrzeźbioną w drewnie figurkę św.
Floriana, którą przywiózł w darze Józef
Sikora - radny i strażak z Marszałek.
Wszystkich społeczników, począwszy od radnego, poprzez sołtysa wraz
z radą sołecką, działaczy innych wiejskich organizacji oraz mieszkańców tej
zaradnej wsi, którzy czynnie angażują

się w tworzenie pozytywnego jej wizerunku, można przyrównać do króla Kazimierza Wielkiego, który to zastał Polskę
drewnianą, a zostawił murowaną. Ci,
którzy przyczynili się do odbudowy tego
pięćdziesięcioletniego już budynku,
tworząc z niego „królewski pałacyk”,
niezależnie od tego, skąd pochodzą
i jakie miejsce zajmują w społecznej
hierarchii, mogą być wzorem do naśladowania nie tylko przez inne wioski czy
samorządy, ale również przez premiera
i jego ministerialną świtę. Gdyby każdy
z takim samym zapałem dbał o dobro
wspólne i rozwój macierzy, życie byłoby
o wiele przyjemniejsze.
Jan Jangas

Ach, co to był za ślub!

oddzielne ubikacje przy kuchni, są też
nowoczesne toalety dla gości z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
Do tego wydzielona część klubowa,
kotłownia, chłodnia, dwa korytarze,
z czego jeden wejściowy, a drugi prowadzący do wyjścia plenerowego, do
tego rozdzielnia i rozpakowalnia posiłków. Obecnie powierzchnia użytkowa
budynku wynosi 376,45m2.
Bobrowniki to wieś królewska mówił Ignacy Smiatacz, który dziękował wszystkim biorącym udział w roz-

Z późniejszych wystąpień wynikało,
że nie mniejsze zasługi w odbudowie
sali miał sam Ignacy Smiatacz - wiceprezes OSP. Ci panowie byli silnikami
napędowymi inwestycji i niejednokrotnie wchodzili w rolę inspektora nadzoru,
mówił o Kaźmierczaku i Smiataczu burmistrz Zenon Cegła.
Podziękowaniom za podjęcie inicjatywy rozbudowy i zdobycia środków
na jej dofinansowanie, za projekt, nadzór, wykonawstwo itp. nie było końca.
Zaczęto od poprzedniego burmistrza
Edmunda Gepperta, bo za jego kadencji
wszystko się zaczęło. Oprócz podziękowań były pamiątki w eleganckiej oprawie, z cytatem św. Augustyna: Jeśli
chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy
małych. Zakładaj głęboki fundament
pokory, skoro zamierzasz budować
wysoko.

Ania i Daniel
Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie
ślubne ukazało się na łamach „CzO”,
przynieś lub przyślij swoją ślubną fotografię do redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To nic nie kosztuje. Zapraszamy!

Mercedesem S
do ślubu
… i nie tylko
tel. 607 915 082

Dziecko - to przecinek między ojcem i matką. Ale i spójnik. Władysław Grzeszczyk

Fotografia kreatywna – Daniel Majchrzycki; tel. 609 853 830
„Fotografując, staraj się pokazać to, czego bez ciebie nikt by nie zobaczył”.

Kochanym Rodzicom

Marii i Andrzejowi
Muchom

z okazji 40. rocznicy ślubu
najserdeczniejsze życzenia, zdrowia,
szczęścia,
realizacji marzeń
składają
Ela, Dorota, Grzegorz
z rodzinami

Kochanym Jubilatom
Antoś– synek państwa Agnieszki i Janusza Pokorów z Ostrzeszowa,
ur. 15.04.2012r., waga 3300g
synek państwa Doroty i Łukasza
Janickich z Kraszewic,
ur. 19.04.2012r., waga 3800g

Szczęśliwym
Sz
zczęś
ęśliwym
iw m Rodzicom gratulujemy,
gr
a wszystkim
w
kochanym dzieciątkom życzymy
ży
zdrowia, miłości i szczęścia na
całe długie życie!

Zofii i Janowi
Kałużnym

z okazji 25. rocznicy ślubu
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i szczęścia na dalsze
lata wspólnego życia
składają
rodzice, dzieci i siostra z rodziną

