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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.

Opiekunami druĪyn byli panowie:
Stefan Puchaáa, Leszek Jeziorny, Ryszard àuszczek i Dawid Sobieraj. (a)

POTRÓJNE ZWYCIČSTWO
KRASZEWIC
W poáowie lipca w Kraszewicach,
rozegrano kolejne Gminne Zawody
Sportowo-PoĪarnicze. Do rywalizacji
stanĊáo aĪ osiem jednostek OSP w
czterech kategoriach. Bezkonkuren-

cyjni okazali siĊ ochotnicy z Kraszewic, którzy bardzo pewnie zwyciĊĪyli
w trzech kategoriach.
Mówi jeden z opiekunów kraszewickich druĪyn: w czwartej kategorii

nie zwyciĊĪyliĞmy tylko dlatego, Īe
po prostu nie wystawiliĞmy skáadu
– są wakacje i duĪo dzieci wyjechaáa na wypoczynek, ale za rok postaramy siĊ i o ten czwarty skáad.

Najmocniej smakowaáo zwyciĊstwo w grupie mĊskiej – najbardziej
prestiĪowej. Tutaj zawodnicy z Kraszewic zdeklasowali rywali, wygrywając
aĪ o 12 sekund z drugą w kolejnoĞci
jednostką (sztafeta - 59sek, üwiczenie
bojowe „na mokro” - 40sek). To zwyciĊstwo byáo tym bardziej cenne, Īe
kraszewiccy straĪacy w tej kategorii
wygrali drugi raz z rzĊdu, a co za tym
idzie, obroniony puchar przechodni zostaje na staáe w Kraszewicach.
Jednak nie ma siĊ co dziwiü takiej
hegemonii Kraszewic, wszak kiedyĞ
ta jednostka byáa mistrzem dawnego
województwa kaliskiego.

Wyniki:
MDP – GRUPA ĩEēSKA 12-16 lat
1. OSP Jelenie – 1011 pkt.
2. OSP Gáuszyna - 1008 pkt.
MDP grupa mĊska 12-16 lat
1. OSP Kraszewice – 1048 pkt.
2. OSP Gáuszyna – 1040 pkt.
3. OSP Jelenie – 1033 pkt.
4. OSP Mączniki – 1024 pkt.

GRUPA C – KOBIETY
POWYĩEJ 16 lat
1.OSP Kraszewice – 117 pkt.
2.OSP Mączniki – 135 pkt.
GRUPA A – MĉĩCZYħNI
POWYĩEJ 16 lat
1. OSP Kraszewice – 99 pkt.
2. OSP KuĨnica Grabowska - 111 pkt.
3-4. OSP Jelenie – 113 pkt.
OSP Gáuszyna – 113 pkt.
5. OSP Mączniki – 117 pkt.
6. OSP JaĨwiny – 124 pkt.
7. OSP Renta – 127 pkt.
8. OSP Racáawice – 139 pkt.
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HISTORIA WCIćį įYWA POBYTU
FRYDERYKA CHOPINA W STRZYįEWIE
26 czerwca br. z okazji 200. rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina, w kościele
polskokatolickim w Strzyżewie ksiądz

proboszcz Julian Kopiński odprawił
uroczystą Mszę Święta ku czci i pamięci
wielkiego kompozytora, jego rodziców,
rodzeństwa oraz rodziców chrzestnych .
Matka chrzestna Fryderyka Chopina
- hrabianka Anna Wiesiołowska i Stefan Wiesiołowski, mieszkali w pięknym
dworku w Strzyżewie, po którym wprawdzie nie ma już śladu, ale pozostała wielka pamięć mieszkańców Strzyżewa.
Na uroczystą mszę św. przybyli:
wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, radni gminy, p. Henryk Jędroszka, p. Henryk Przybylak, Rada Sołecka
wsi Strzyżew z panią sołtys Bernadetą
Białą, p. Leszek Stawicki, dyrektor SP w
Strzyżewie Jacek Nentwich, nauczyciele,
członkowie PTTK w Ostrowie Wlkp. oraz
mieszkańcy Strzyżewa i okolic.
Podczas mszy ksiądz Julian przypomniał krótko życiorys wielkiego Polaka,
a przede wszystkim jego wspomnienia
z pobytu w Strzyżewie u matki chrzestnej Anny Wiesiołowskiej i Stefana Wiesiołowskiego.

MASZ W SWOICH ZBIORACH
TAKIE ZDJČCIA?
„Linia kolejowa
Ostrzeszów-Namysáaki
- zachowaü od zapomnienia”
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie jest wspóáorganizatorem obchodów 100-lecia linii kolejowej Ostrzeszów-Namysáaki.
W związku z tym zwracamy siĊ z uprzejmą proĞbą do wszystkich
posiadających fotograﬁe, pocztówki inne dokumenty z okresu
budowy i funkcjonowania linii o ich udostĊpnienie. Zeskanowane
zdjĊcia zostaną wykorzystane w wystawie „Linia kolejowa Ostrzeszów-Namysáaki - zachowaü od zapomnienia”. Prosimy o kontakt
z Wydziaáem Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa
Powiatowego w Ostrzeszowie. Telefon: 62 732-00-66.

Pieśni kościelne i utwory do mszy
św. wykonał p. Bronisław Szubert – organista tutejszej parafii.
Po zakończeniu nabożeństwa
eucharystycznego, dokonano odsłonięcia, na zewnętrznej ścianie
kościoła, tablicy pamiątkowej,
ufundowanej przez wójta gminy
Sieroszewice i radnych. Tablica
przypomina pobyt tego wielkiego
mistrza fortepianu w Strzyżewie,
Tablicę odsłonili: pani sołtys
Strzyżewa oraz wójt gminy Sieroszewice, a poświęcenia dokonał
proboszcz tutejszej parafii.
We wrześniu tego roku w
kościele polskokatolickim oraz w
Szkole Podstawowej im. Fryderyka
Chopina w Strzyżewie odbędą się
Dni Chopinowskie oraz koncerty.
Dzięki gminie Sieroszewice, panu
wójtowi Cz. Berkowskiemu, Radzie
Gminy, SP w Strzyżewie, Radzie
Rodziców, Sołectwu w Strzyżewie,
parafii polskokatolickiej, nauczycielom, panu dyrektorowi J. Nentwichowi,
panu Markowi Olejniczakowi - autorowi
wspaniał ych
pamiętników
i książek poświęconych
historii gminy
Sieroszewice,
Powiatowi
Os trowsk ie mu i innym, ta
wielka postać
została upamiętniona, a
także uczczona została 200.
rocznica jego
urodzin. Fryderyk Chopin
pozostanie
na zawsze w księgach historii oraz sercach wielu pokoleń Strzyżewa, Powiatu
Ostrowskiego, Wielkopolski oraz naszej

W minioną niedzielĊ, jak Polska
dáuga i szeroka, niemal w kaĪdym koĞciele odbywaáo siĊ
ĞwiĊcenie pojazdów.
Nie ominĊáo ono równieĪ paraﬁi ostrzeszowskich i tutaj po
mszach
ustawiaáy
siĊ na przykoĞcielnych ulicach sznury
samochodów. Sprawiá to Ğw. Krzysztof
– patron kierowców,
którego ĞwiĊto wáaĞnie 25 lipca obchodziliĞmy. Wierzymy,
Īe w czasie jazdy
patron bĊdzie czuwaá
i oddali pech i nieszczĊĞcie od wáaĞcicieli poĞwiĊconych
aut i motocykli.
K.J.
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ukochanej Ojczyzny.
Fryderyk Chopin bywał w Strzyżewie, tu pisał, komponował, zwiedzał, podziwiał piękno okolicy, poznał tu wielu
wspaniałych ludzi, koncertował w dworku Wiesiołowskich w Strzyżewie, a także
w Antoninie i Kaliszu.
Kochał przebywać u swojej matki
chrzestnej. Strzyżew i skromny dworek
Wiesiołowskich pozostał w jego pamięci
na zawsze.
Podczas pobytu w Paryżu, czytając
list od siostry Ludwiki, Chopin myśli:
Wiesiołowscy jeszcze są w Strzyżewie… W Strzyżewie – powtarza Chopin
- w Strzyżewie.
Obrazy stają przed oczami. Strzyżew, Boże, jak to dawno, trzynaście lat.
Strzyżew, jego pokoik wakacyjny z widokiem na Barycz. Staroświecki salon,
pachnący jabłkami i woskiem posadzki.
Droga polna, dworek na Pustkowiu. Ten
dworek przypomina Żelazową Wolę (…)
Wesele w Kotłowie. Ściany chałupy
trzęsą się w posadach od bezmiaru barw
i dźwięków. Jakie to wszystko swoje, kochane, polskie…”

Niech pamięć o Chopinie pozostanie na zawsze w sercach naszych i w
Strzyżewie…
ks. J. K.

ģwičcenie
pojazdów

Wzorcowe gospodarstwo państwa Jakóbczaków
wielopokoleniowa. W gospodarstwie pracuje syn Krystian z żoną, pomagają dwie
dorastające córki – jedna studiuje, druga
chodzi do technikum. Na terenie obejścia
widać też seniora (92 lata) p. Ignacego
Jakóbczaka, który przed laty zakładał to
gospodarstwo. Państwo Teresa i Ryszard
mają przygotowanie rolnicze – szkoła zawodowa rolnicza i technikum rolnicze.
Widać, że nabyta wiedza owocuje. Do roli
następcy przygotowuje się syn (technikum rolnicze), bardzo zainteresowany gospodarstwem. Gospodarstwo leży na tzw.
Parcelach, oddalone od głównej wsi o 3

Tegoroczne I miejsce w konkursie
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2010”
(eliminacje regionalne; byłe woj. kaliskie), którego podsumowanie odbyło się
w Marszałkach, oraz uplasowanie się w
pierwszej piątce na etapie województwa
wielkopolskiego, to nie jedyne osiągnięcia
państwa Teresy i Ryszarda Jakóbczaków z
Mąkoszyc, gm. Kobyla Góra.
Na ścianie wisi dyplom z r. 2000 za zajęcie II miejsca w konkursie „Bezpieczna i
Estetyczna Zagroda Wiejska”, w roku 2003
też było II m. w konkursie „Agroliga” - wicemistrz Wielkopolski w kategorii rolnik
(ODR Poznań), rok 2009 – odznaka „Zasłużony dla Rolnictwa” (WIR).
Eliminacje wojewódzkie tegorocznego konkursu organizowały :
KRUS, PIP, WIR i WODR. Komisje oceniające zagrodę, brały pod uwagę
wiele aspektów: zabezpieczenie
przed wypadkami, zabezpieczenie
przed pożarem, dbałość o zwierzęta,
ogólne warunki sanitarne, estetka, ład
i porządek w obejściu.
U państwa Jakóbczaków wszystko to jest na wysokim poziomie, choć
jest jeszcze to i owo do zrobienia np.
położenie kostki na podwórzu, dokończenie budowy kolejnej wiaty. Gospodarstwo jest duże: 87 ha ziemi (zboża,
łąki kośne, kukurydza na kiszonki, częściowo rzepak), około 150 sztuk bydła,
w tym 70 krów dojnych, 40 tuczników;
5 ciągników, wiele innych maszyn i urządzeń, kilka budynków gospodarczych;

dziennie
uzyskuje
się około
1200 l mleka (automat yczna
hala udojowa). Przy
oborze jest
specjalne
biuro, a w
nim szczegółowa dokumentacja, dotycząca zwierząt. Jest też łazienka. Ze schładzalnika
mleka odzyskiwane jest ciepło, które
służy do ogrzewania wody. Wszędzie wi-

dać porządek, wszystko jest na swoim
miejscu. Rodzina pp. Jakóbczaków jest

km, graniczy prawie z Sycowem. Panuje
tu cisza i spokój. Ziemia, choć nie najlepsza, daje odpowiednie plony, a zadbany
inwentarz żywy też przynosi dochody.
Oczywiście korzysta się z dotacji unijnych.
Wszystko to wymaga jednak
ciężkiej pracy, systematyczności i chyba wrodzonego
poczucia
obowiązkowości,
dyscypliny i estetyki.
Państwo Jakóbczakowie,
absolwenci szkół rolniczych,
teraz sami mogliby być instruktorami. Nie odmówiliby
też pewnie, gdyby szkoły,
które ukończyli, zechciały zorganizować wycieczki uczniów
do ich gospodarstwa, lekcje
poglądowe czy praktyki. Gratulujemy efektów i życzymy
powodzenia.
Ryszard Pala

I MY TAM BYLIģMY, CZYLI
„GRUNWALD 2010R.”

Peugeot Sztukowski
Topola Mała 72a, 63-400 Ostrów Wlkp.
Tel. 62 735-02-56, fax 60 735-50-84, sztukowski@peugeot.com.pl

PóĨnym wieczorem 16 lipca br. 45-osobową grupą wyruszyliĞmy w podróĪ
autokarem, aby od rana zająü dobre miejsce na polach grunwaldzkich. Polacy
bitwĊ wygrali, bo jakĪe inaczej, a my, pokonując upaá, z ogromnym zaciekawieniem patrzyliĞmy na animatorów bitwy, którzy w tym skwarze, uzbrojeni od stóp
do gáów, potraﬁli pokazaü, jak historyczną bitwĊ toczyli rycerze 600 lat temu.
Organizatorzy godzinnego widowiska zrobili wszystko, abyĞmy duĪo zobaczyli i mogli tym, których pod Grunwaldem tego dnia nie byáo, przekazaü swoje
wraĪenia.
O niedociągniĊciach nie bĊdziemy wspominaü, bo nie to byáo celem naszej
wyprawy, za to zapamiĊtamy, jak – podobnie jak 600 lat temu - po zmroku nad
polami Grunwaldu przetoczyáa siĊ letnia nawaánica – ulewa i báyskawice, których juĪ nie doĞwiadczyliĞmy, bo przezornie wyjechaliĞmy w momencie, kiedy
wiatr zapowiadaá, Īe „bĊdzie siĊ dziaáo”. UniknĊliĞmy kilometrowych korków, a
deszcz obserwowaliĞmy z okien autokaru.

Organizatorzy:
Grzegorz Janicki
Maria CzyĪak (Koáo nr 1 PZERiI)

Zapraszamy do naszych placówek:
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie

Czajków, Kraszewice, Grabów n/Prosną, Mikstat
oraz do pozostałych na terenie powiatu
sieradzkiego, wieruszowskiego i wieluńskiego.

