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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.

Wybrakowane informacje

kiem kolportera

Są tablice!

Zasiedziały poseł

Cóż to za dziad zasiadł pod klasztorem? – pytają ostrzeszowianie. Wydawał o się wszystkim, że banery, plakaty i inne reklamy
wyborcze miały zniknąć z ulic, słupów, murów, itp. w miesiąc po
wyborach, ale być może taki drobiazg umknął czyjejś uwadze.
Mówi się, że w rewanżu „zasiedziały” u zbiegu ostrzeszowskich
ulic poseł załatwi jakieś profity dla naszego miasta.

Od dłuższego czasu tablica informująca o rozkładzie jazdy autobusów PKS na ostrzeszowskim dworcu wygląda tak, jak to widać
na załączonej fotografii. W związku z tym apelujemy do PKS-u, by
jednak przygotował nową tablice informującą, aby podróżni mogli
się dowiedzieć godzin odjazdu autobusów we wszystkich kierunkach.

„Po kolędzie”

Tylko koni brak

Przed sklepem w Wygodzie Plugawsk iej postawiono taką „stację” dla rowerów. Zupełnie jak na Dzikim Zachodzie przed saloonem. Tylko koni brak…

Do niedawna jeszcze skrzyżowanie w Torzeńcu było nieoznakowane (o czym pisaliśmy). Denerwowali się kierowcy, bo nie wiadomo było, dokąd drogi prowadzą. Dziś są już drogowskazy.

Pazurem strzeżone

Taki widok w okresie bożonarodzeniowym nikogo nie dziwi.
Księża, chodząc „po kolędzie”, odwiedzają swoich parafian, wsłuchują się w ich problemy, mają okazję ich lepiej poznać.
Towarzyszą im, jak zawsze, ministranci, którzy na początku wizyty ochoczo intonują kolędy.

Przy takim strażniku niepotrzebny już żaden alarm. Kto się zbliży, temu oczy wydrapie.

Na chwałę Jezusowi Miłosiernemu Bobrowniki w sieci
Misje Bożego Miłosierdzia w
wielu miejscowościach pozostawiły po sobie trwałe ślady. Czasem mające charakter głównie
duchowy, czasem również materialny. W Bierzowie z tej właśnie
okazji postawiono nowy krzyż.
Jego poświęcenie odbyło się w
połowie grudnia.
Uroczyste, choć krótkie, nabożeństwo poprowadził proboszcz
parafii Kobyla Góra ks. dziekan
Jan Matysiak. Wyraził on nadzieję, że mieszkańcy nie będą jedynie przemykać obok nowego
znaku wiary, ukradkiem czyniąc
znak krzyża, ale też znajdą czas,
by na chwilę przystanąć, pomodlić się, oddać zadumie. Uczestnikami mszy byli m.in. inicjatorzy
i realizatorzy przedsięwzięcia
ze Zdzisławem Wawrzyniakiem
na czele. To za jego sprawą już
po raz drugi w Bierzowie stanął
krzyż. Poprzedni, wzniesiony ok.
10 lat temu, chylił się już niestety

ku upadkowi. A że do kobylogórskiej parafii zbliżał się akurat obraz Jezusa Miłosiernego,
należało szybko zmienić ten
stan rzeczy. Na rzucone hasło
odpowiedziało wielu przedstawicieli lokalnej wspólnoty.
Pozyskane z lasu gminnego
drewno przekazał wójt, wykonawstwem zajął się miejscowy
stolarz Tomasz Oleszowski, a
figurę Chrystusa ofiarował ks.
proboszcz. Wszystko oczywiście za darmo. Zarówno wymienionym osobom, jak i wszystkim innym, którzy ofiarowali
swój czas i pracę, za naszym
pośrednictwem Z. Wawrzyniak
serdecznie dziękuje.
Krzyże na stałe wrosły już w
krajobraz Bierzowa. Od okresu
międzywojennego ich lokalizacja pozostaje wciąż taka sama.
Każdy kolejny stawiany jest w
miejscu poprzedniego.
Ł. Śmiatacz

Nabierają tempa przygotowania do
obchodów 770. urodzin wsi Bobrowniki. Ich efekty są coraz bardziej widoczne. 1 stycznia ruszyła witryna internetowa www.bobrownikinadprosna.pl.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi będące inicjatorem powstania
serwisu, liczy na aktywność samych
internautów. To oni w głównej mierze
mają odpowiadać za treść materiałów.
A pole do popisu jest bardzo szerokie.
Oprócz najnowszych informacji z życia
Bobrownik i zapowiedzi nadchodzących wydarzeń uruchomiono działy
poświęcone historii i wspomnieniom
mieszkańców oraz forum wymiany
poglądów i wiadomości. Nie brakuje
też fotografii ukazujących uroki nadprośniańskiej wsi. Siłą rzeczy na razie

wspomniane działy zapełnione są jedynie w niewielkiej części. Zapraszamy do ich współredagowania zarówno
obecnych mieszkańców Bobrownik, jak
i ludzi pochodzących z tej wsi bądź w
jakikolwiek sposób z nią związanych.
Kontakty nawiązane dzięki tej stronie
mogą w niebagatelny sposób wpłynąć
na powodzenie i atrakcyjność przedsięwzięć organizowanych w ramach rocznicowych obchodów.
Przypomnijmy, że po raz pierwszy świat usłyszał o Bobrownikach w
1238r. Wówczas to zorganizowano tam
zjazd książąt piastowskich, uznawany
za wydarzenie o dużym znaczeniu politycznym.

Ł. Śmiatacz

I Ty możesz włączyć się w przygotowanie obchodów
770-lecia Bobrownik!
Jeśli masz archiwalne zdjęcia lub inne materiały historyczne dotyczące Bobrownik lub Kuźnicy Bobrowskiej – udostępnij je do skopiowania. Materiały prosimy dostarczyć do dyrekcji Szkoły Podstawowej w Bobrownikach lub do sklepu
p. Stanisława Janickiego – do 2 lutego 2008 roku. Wszystkie dokumenty będą
zwracane. Jeśli nie chcesz się rozstawać z pamiątkami – zapraszamy Cię 3 lutego
2008 roku ( niedziela) od godz. 14.00 do Szkoły Podstawowej w Bobrownikach,
gdzie dokumenty będą na miejscu kopiowane. Najciekawsze pamiątki zostaną
umieszczone na stronie internetowej www.bobrownikinadprosna.pl oraz w okolicznościowej publikacji , a ich właściciele otrzymają cenne nagrody ufundowane
przez Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bobrowniki

