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īyczy
Soâtys Piotr áugowski
wraz z RadĆ SoâeckĆ

Szanowni Państwo
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

PrzewodniczĆca
Rady Gminy
/-/ Joanna BlewĆska

Wójt

/-/ mgr Józef Wilkosz
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Wesoâych, peânych nadziei
i wiary ğwiĆt
Wielkiej Nocy,
spċdzonych wğród
srebrnych bazi
i kochajĆcej rodziny, przy
wspólnym stole.

Szanowni Paĕstwo,

z okazji zbliīajĆcych siċ ĞwiĆt
Wielkanocnych pragniemy zâoīyý
najserdeczniejsze īyczenia wszelkiej
pomyğlnoğci, pogody ducha, wielu
radosnych spotkaĕ w gronie
najbliīszych
oraz Wesoâego Alleluja!

28.03.2018

składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i radości oraz obfitości na
świątecznym stole.
Niech te święta będą pełne nadziei, wiary
i radosnych spotkań w rodzinnym gronie.

Grabowa nad Prosną
Genowefa Poręba

Burmistrz Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną
Zenon Cegła
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W jesieni Īycia wymarzyáam
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sobie pobyt w telewizji - PyZLSDQL
5HJLQDBardzo lubiĊ oglądaü teleturnieje, zwáaszcza „Koáo Fortuny”.
PomyĞlaáam, Īe moĪe warto zaryzykowaü i siĊ zgáosiü. Na początku
stycznia wysáaáam przez Internet formularz. Po kilku dniach otrzymaáam
na maila ankietĊ do wypeánienia.
-XĪZOXW\PPLHV]NDQND3DU]\
QRZD]RVWDáDSRZLDGRPLRQDRFD
VWLQJXNWyU\PLDáVLĊRGE\üZGUXJLHM
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Na miejscu okazaáo siĊ, Īe
takich jak ja, oczekujących na swą
szansĊ w „Kole Fortuny”, jest czterdziestu. Zadaniem uczestników byáo
wypeánienie 3-stronicowego testu,
polegającego na odgadniĊciu róĪnych haseá. MieliĞmy na to dwadzieĞcia minut. Szczerze mówiąc, nie
myĞlaáam, Īe dostanĊ siĊ do tego
programu, poniewaĪ w moim odczu-

Zdrowych, pogodnych
ĞwiĆt Wielkanocnych,
peânych wiary, nadziei i miâoğci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkaĕ w gronie rodziny
i wğród przyjacióâ
oraz wesoâego Alleluja.
Wójt

Paweâ Koprowski
z pracownikami
Urzċdu Gminy

PrzewodniczĆcy Rady Gminy

Artur Chowaĕski
z radnymi


ciu hasáa byáy bardzo, bardzo trudne. Zresztą, podobne zdanie miaáa
wiĊkszoĞü uczestników. Dotyczyáy
one m.in. aforyzmów, piosenek ¿lmowych. SpoĞród 25 pytaĔ, odpowiedziaáam na 10, góra 15. Podczas
rozmowy z komisją „kwali¿kacyjną”
pocieszano nas jednak, Īe liczy siĊ
nie tylko iloĞü rozwiązanych haseá,
waĪny jest równieĪ sposób wypowiadania siĊ, brak tremy.
2UJDQL]DWRU]\WHOHWXUQLHMXSRLQ
IRUPRZDOLĪHEĊGąG]ZRQLüGRRVyE
NWyUHSR]\W\ZQLHSU]HV]á\FDVWLQJ
JakieĪ byáo moje zdziwienie,
kiedy po dwóch dniach odebraáam
telefon z zaproszeniem do programu. Nie mogáam w to uwierzyü, ale
bardzo siĊ ucieszyáam.
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- Pojechaáam do stolicy dzieĔ
wczeĞniej, poniewaĪ wszystko miaáo
rozpocząü siĊ juĪ o 9.00 rano, nie
chciaáam siĊ spóĨniü.
3DQL5HJLQDSRGNUHĞODĪHQLH
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QDJU\ZDQLDSURJUDPXMDNLVDP\FK
SURZDG]ąF\FK
Nie mogĊ zdradziü wszystkich
szczegóáów, obowiązuje mnie tajemnica, powiem tylko, Īe nie poszáo
mi najgorzej.
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Niech Zmartwychwstały
Chrystus przemienia
smutek i zmęczenie
w radość i nadzieję
na nowe życie.
u
Błogosławionego czasu
Świąt Wielkanocnych,
wszelkiej pomyślności
ń
oraz rodzinnych spotkań
życzy
dr Jan Mosiński
Sekretarz Stanu
Członek Komisji
Weryfikacyjnej

Zapraszam do kontaktu: Biuro Poselskie Jana Mosińskiego, Posła na Sejm RP, ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz
www.janmosinski.com jan.mosinski@sejm.pl jan.mosinski.kalisz@op.pl

