
KKKRRROOONNNIIIKKKAAA   222000111444   
 

SSTTYYCCZZEEŃŃ  

 

OPOWIEŚD O BOŻYM NARODZENIU W ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 

 

6 stycznia  Sala Młodego Rolnika w Bukownicy pękała w szwach z racji 
wystawianej w nastrojowej scenerii  muzycznej opowieści o Bożym 
Narodzeniu  pt. „Tam porodziła Pana Jezusa Panna Maryja”. W spektaklu 
uczestniczyło pięd grup artystycznych: Młodzieżowa Grupa Artystyczna Stacja 
Bukownica, Zespół Muzyki Dawnej Jubilo z Ostrzeszowa, Kapela Czesia 
z Bukownicy, Chór Stacja Bukownica i Teatr Stacja Bukownica. Historia o Bożym 
Narodzeniu przedstawiona starymi pieśniami i melodiami, wyśpiewana 
tradycyjnymi kolędami, wytaoczona pastorałkami. Nasi artyści porywali licznie 
zgromadzoną publicznośd do wspólnych śpiewów, a każdy występ nagradzany 
był gromkimi brawami.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



99  SSTTYYCCZZNNIIAA  ––  WWIIEEJJSSKKIIEE  ZZEEBBRRAANNIIEE  WWYYBBOORRCCZZEE  WW  MMAARRSSZZAAŁŁKKAACCHH  

  

W związku ze śmiercią  sołtysa miejscowości Marszałki Pana Józefa Sikory na 

dzieo 9 stycznia Burmistrz Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną zwołał 

Wiejskie Zebranie Wyborcze w celu wyłonienia następcy. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania funkcję sołtysa objęła Pani Beata Janicka.  

 

 SSPPOOTTKKAANNIIEE NOWOROCZNO - OPŁATKOW KOŁA POLSKIEGO 

ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW W GRABOWIE NAD PROSNĄ 

11 stycznia w sali Domu Strażaka w Grabowie nad Prosną odbyło się spotkanie 
noworoczno –opłatkowe Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Grabowie nad Prosną. W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób 
w tym zaproszeni goście wśród, których znaleźli się Burmistrz Miasta i Gminy 
pan Zenon Cegła, Radny Rady Miejskiej pan Jan Cegiełka, Radny Rady Powiatu 
pan Maksymilian Ptak, kierownik MGOPS pani Grażyna Mazurkiewicz i dyrektor 
Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną pani Małgorzata Brodowicz. 
Spotkanie poprowadziła przewodnicząca koła pani Jadwiga Ciesielska. Na 
początku były  serdeczne życzenia, następnie wszyscy minutą ciszy uczcili tych, 
którzy już odeszli. Chór Harmonia zaprezentował znane kolędy.  Występ ten 
zapoczątkował wspólne kolędowanie wszystkich zebranych. Całemu 
wydarzeniu towarzyszyła rodzinna atmosfera. 

 

 

 



 

 

 

 

 

1122    SSTTYYCCZZNNIIAA  --  KKOONNCCEERRTT  NNOOWWOORROOCCZZNNYY  

  

Tradycją już stały się koncerty noworoczne organizowane przez Burmistrza 
 i Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną. Tegoroczny koncert był 
wydarzeniem szczególnym ponieważ mogliśmy wspomóc dzieci i seniorów 
podczas zbiórki organizowanej przez młodzież z Gimnazjum im. Zjednoczonej 
Europy w Grabowie nad Prosną w ramach 22  Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Soliści z Teatru Muzycznego w Poznaniu przedstawili 
najpiękniejsze i najbardziej znane utwory operetkowe, musicalowe i popularne. 
Nie zabrakło Elvisa Presleya - "Always On My Mind", pieśni neapolitanskiej  
"O' sole Mio", ”Wród do Sorrento”,  “Przetaoczyd cała noc” z musicalu “My 



fair Lady”, "Co się dzieje, oszaleję" z operetki "Księżniczka czardasza". 
Gwiazdami wieczoru byli: 
 - Karolina Garlioska - sopran 
- Magdalena Rutkowska -sopran 
- Wiesław Paprzycki - baryton 
- Klaudiusz Kapłon - tenor 
- Bartosz Kuczyk - tenor i prowadzący zarazem. 
W swych prezentacjach artyści łączyli pasję, elegancję 
i profesjonalizm. Szczególnie ważnym elementem w koncercie był akcent 
taneczny. Para baletowa w składzie Agata Kaźmierowska i Radosław Lak 
przedstawili się w kilku odsłonach taocząc: walca, polkę, charlestona i cacana. 
Niespodzianką dla widzów był występ Burmistrza Miasta i Gminy który 
zaśpiewał razem z solistami Wiesławem Paprzyckim i Bartoszem Kuczykiem. 
Koncert cieszył się uznaniem publiczności, a każdy kolejny występ nagradzany 
był gromkimi brawami. Cudowny wieczór, wspaniała muzyka, stroje, soliści 
Teatru Muzycznego w Poznaniu. To wszystko u nas w Grabowie nad Prosną. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



WWIIEELLKKAA  OORRKKIIEESSTTRRAA  ŚŚWWIIĄĄTTEECCZZNNEEJJ  PPOOMMOOCCYY  WW  GGRRAABBOOWWIIEE    

NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  

  

12 stycznia podczas 22 finału WOŚP pobito zeszłoroczny rekord - zebrana 
kwota to 12 545, 78. W pracę sztabu zaangażowało się 32 wolontariuszy. Całośd 
koordynował szef sztabu przy Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy - Magdalena 
Szkudlarek - Szymczak. Dziękujemy wszystkim mieszkaocom gminy za wsparcie 
WOŚP. 

 

SSUUKKCCEESS  SSZZKKOOŁŁYY  PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ    

WW  PPRROOJJEEKKCCIIEE  „„SSKKLLEEPPIIKKII  SSZZKKOOLLNNEE  ––  ZZDDRROOWWAA  RREEAAKKTTYYWWAACCJJAA””  

 
Na początku roku szkolnego 2013/2014  Szkoła Podstawowa w  Grabowie nad 
Prosną przystąpiła do projektu Banku Ochrony Środowiska Sklepiki szkolne- 
zdrowa reaktywacja, w którym zajęła 6. miejsce na ponad tysiąc zgłoszonych 
szkół ( www.sklepiki.fundacjabos.pl). Otrzymane środki  przeznaczono na 
modernizację wyposażenia i zmianę asortymentu sklepiku. Dzięki temu 
uczniowie mogą teraz nabyd kanapki z ciemnego pieczywa,  owoce świeże, 
suszone np.: ananas, winogrono, miechunkę, truskawki, różnorodne batony 
ze zbóż, soki warzywne i owocowe, wody mineralne niegazowane i lekko 
mineralizowane. Dzieci zaakceptowały tę zmianę i przed sklepikiem, który po 
przebudowie uzyskał formę letniego ogrodu, w którym kwitną  kwiaty, owocują 
drzewa i brzęczą pszczoły, ustawiają się kolejki. Nasi uczniowie aktywnie 
włączyli się w przebudowę i prowadzenie sklepiku: obsługują uczniów, 
opracowują listę koniecznych zakupów, kontrolują terminy przydatności do 
spożycia, porządkują, dbają o wystrój. Przygotowali plakaty promujące zdrowe 
odżywianie oraz ulotki informujące o złych i dobrych nawykach żywieniowych, 
które rozdano wszystkim rodzicom, podczas ich odwiedzin w szkole. 
W ostatecznej klasyfikacji zakooczonego projektu nasza szkoła znalazła się 
wśród trzech najlepszych w Polsce! Koordynatorami przedsięwzięcia były panie 
Urszula Cal i Renata Ulichnowska oraz pan Arkadiusz Antczak. 

  

 



  

 

  



  

  

  



LLUUTTYY  

  

HHAALLOOWWYY  TTUURRNNIIEEJJ  PPIIŁŁKKII  NNOOŻŻNNEEJJ  OO  PPUUCCHHAARR  SSTTAARROOSSTTYY  

OOSSTTRRZZEESSZZOOWWSSKKIIEEGGOO  

  

2 lutego na hali sportowej w Grabowie nad Prosną odbył się halowy Turniej 

Piłki Nożnej o Puchar Starosty Ostrzeszowskiego. W spotkaniu wzięły udział 

następujące drużyny: LZS Pelikan Grabów, LZS Czajków, KLKS Zefka Kobyla 

Góra, LZS Doruchów, LKS Masovia Kraszewice, KP Victoria Ostrzeszów.  

 

 

  

  



  

  

  

OOGGŁŁOOSSZZOONNOO  IIXX  EEDDYYCCJJĘĘ  PPRROOGGRRAAMMUU  OOGGNNIISSTTYY  RRAATTOOWWNNIIKK  --  GGOORRĄĄCCAA  

KKRREEWW    

    

 

 

 



 

 

DDZZIIEECCIIĘĘCCEE  HHAARRCCEE  WW  GGRRAABBOOWWSSKKIIEEJJ  HHAALLII  SSPPOORRTTOOWWEEJJ  

 

W dniach 7 do 9 lutego w hali sportowej w Grabowie nad Prosną mieścił się 
REKREACYJNEGY PLAC ZABAW. Jeżeli wśród kolorowych piłeczek, zjeżdżalni, 
tajemniczych przejśd,  dmuchanych zamków i torów przeszkód, dzieci wyszalały 
się do woli i intensywnie wykorzystały ten czas na aktywny wypoczynek to cel 
zorganizowania tej zabawy został osiągnięty. 

 

 



 
 

 
 

 

 
 



IINNFFOORRMMAACCJJAA  OO  ZZAAWWIIĄĄZZAANNIIUU  NNOOWWEEGGOO  SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIAA  

  ""KKLLUUBB  SSEENNIIOORRAA  PPEELLIIKKAANN""  

 

 

Z inicjatywy Pani Marii Gorzelannej i Pani Bożeny Klady dnia 12 lutego odbyło 
się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia „Klub Seniora PELIKAN”, na którym 
ukonstytuował się zarząd w składzie: 
Prezes Zarządu – Bożena Klada 
Wiceprezes zarządu – Maria Gorzelanna 
Sekretarz –Teresa Winiarska 
Członek – Zdzisław Aksamski 
Skarbnik – Małgorzata Łacina 
 
 

1122  LLUUTTEEGGOO  CCEENNTTRRUUMM  KKUULLTTUURRYY  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  

ZZAAPPRROOSSIIŁŁOO  DDZZIIEECCII  NNAA  HHAALLĘĘ  SSPPOORRTTOOWWĄĄ  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  NNAADD  

PPRROOSSNNĄĄ  NNAA  ZZIIMMOOWWYY  TTUURRNNIIEEJJ  DDLLAA  NNAAJJMMŁŁOODDSSZZYYCCHH    ZZ  NNAAGGRROODDMMII  

„„SSPPOORRTT  TTOO  ZZDDRROOWWIIEE””..  

  

  

 

IIII  EEDDYYCCJJAA  KKOONNKKUURRSSUU  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCZZNNEEGGOO  „„PPEERREEŁŁKKII  ZZNNAADD  PPRROOSSNNYY””  

 

W dniu 17 lutego ruszyła II edycja konkursu fotograficznego „Perełki znad 
Prosny”. Konkurs był wspaniałą okazją by zaprezentowad piękno i wyjątkowośd 
naszej okolicy, a przede wszystkim jej mało znane miejsca. Nawet na 
najbardziej utartych szlakach można bowiem znaleźd całkowicie pomijane 
„perełki”, które godne są tego, by je pokazad. Najlepsze zdjęcia ukazały się w 
kalendarzu promującym miasto i gminę w 2015 roku.  Dla zwycięzców 
przewidziano również nagrody finansowe:          
I miejsce – 600 zł 
II miejsce – 400 zł 
III miejsce – 200 zł 
Organizatorem Konkursu był Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną 
wraz z Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną. Sponsorem nagrody głównej 
była Grabowska Firma Montażowa „GFM” 

 

 



MMIIEEJJSSKKOO--GGMMIINNNNYY  TTUURRNNIIEEJJ  WWIIEEDDZZYY  PPOOŻŻAARRNNIICCZZEEJJ  

      
21 lutego w Sali OSP w Grabowie nad Prosną odbyły się eliminacje do 
powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2014. W tym roku poziom konkursu 
był bardzo wysoki.  Uczniowie musieli wykazad się szczegółową wiedzą 
z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek 
pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 
Do konkursu przystąpiło 28 uczestników podzielonych na trzy grupy wiekowe: 
szkoły podstawowe - 9, gimnazja - 12 oraz szkoły ponad gimnazjalne - 7 
z terenu Gminy.  
Nad przygotowaniem młodzieży do konkursu czuwali opiekunowie grup 
w składzie: 
 OSP Grabów – Pan Ireneusz Kozikowski, 
 OSP Chlewo – Pan Kazimierz Drogi, 
 OSP Bukownica –Pan Zygmunt Ambroży, 
 Szkoła Podstawowa w Bukownicy – Pani Joanna Smardz, 
 Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosną – Pan Arkadiusz Antczak 
 Gimnazjum w Grabowie nad Prosną- Pani Maria Doruch 
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się uczestnicy, którzy zajęli 
I miejsce we wszystkich grupach wiekowych.  
Zwycięzcami okazali się: 
Julia Skowrooska – SP w Bukownicy 
Dominik Warszawski – OSP Grabów nad Prosną 
Magdalena Ambroży -  OSP Bukownica 
 
II miejsce zajęli: 
Julia Janicka – SP w Bukownicy 
Weronika Kowalik – OSP Chlewo 
Agata Stempin – Bukownica 
  
Na III miejscu uplasowali się: 
Mateusz Dziekan – OSP Chlewo 
Michał Stempin – Gim Grabów 
Filip Przybyłek – OSP Grabów 
 
Organizatorami eliminacji gminnych był Zarząd Oddziału  Miejsko – Gminnego 
Związku OSP RP w Grabowie nad Prosną reprezentowany przez: Panią Bożenę 
Klada, Pana Jana Kozikowskiego, Pana Ireneusza Kozikowskiego i Pana 
Kazimierza Kaźmierczaka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. 
 
 



 
 

 

 
 

 

  



MMAARRZZEECC  

  

  

BBAALL  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYCCHH  

  

W dniu 1 marca w Sali Domu Młodego Rolnika w Bukownicy odbył się Bal 

Organizacji Pozarządowych pod honorowym Patronatem Starosty 

Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego. Organizatorem spotkania było 

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja Bukownica”. Podczas imprezy 

każda z przybyłych organizacji miała czas aby się zaprezentowad w 15 

minutowym wystąpieniu. Taoce, zabawy, hulanki i swawole  z zespołem 

Bajadera przy muzyce z różnych stron świata trwały do białego rana. A Ci , 

którym nogi odmówiły posłuszeostwa ze zmęczenia mogli posiedzied przy suto 

zastawionym stole i posmakowad pysznych domowych dao na ciepło i zimno.  

 

RREELLAACCJJAA  ZZ  HHAALLOOWWEEGGOO  TTUURRNNIIEEJJUU  PPIIŁŁKKII  SSIIAATTKKOOWWEEJJ      

Dnia 2 marca 2014r. na hali sportowej w Grabowie nad Prosną,  LZS Kuźnia-
Bobrek wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, Panem 
Zenonem Cegłą zorganizowali Halowy Turniej Piłki Siatkowej. Do  rywalizacji 
przystąpiły cztery drużyny: LZS Morawin, PSP Ostrzeszów, UKS Prosna oraz LZS 
Kuźnia-Bobrek. Regulamin rozgrywek przewidywał formę turnieju na zasadzie 
„każdy z każdym”. 
  
Oto wyniki ostatniej kolejki: 
PSP Ostrzeszów – LZS Morawin  2-0 (25:23; 25:13) 
UKS Prosna – LZS Kuźnia-Bobrek 2-0 (25:18; 25:22) 
Tabela po zakooczeniu rozgrywek: 

miejsce Nazwa drużyny Punkty 

1 UKS Prosna 8 

2 LZS Kuźnia-Bobrek 5 

3 PSP Ostrzeszów 5 

4 LZS Morawin 0 

  



Swoja obecnością zaszczycił nas osobiście Pan Burmistrz Zenon Cegła, który 
wręczył Puchary dla trzech najlepszych drużyn. 
Puchar dla najlepszego zawodnika turnieju oraz profesjonalną piłkę do 
siatkówki dla organizatorów turnieju ufundował Poseł do Parlamentu 
Europejskiego Pan Andrzej Grzyb. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został kadrowicz drużyny zwycięskiej UKS 
Prosna, Patryk Puślecki. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



DDZZIIEEOO  KKOOBBIIEETT  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  

    

8 marca to szczególny dzieo, w którym świętują wszystkie panie. Kultywując 
tradycję obchodzenia Dnia Kobiet Zarząd Koła Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Grabowie nad Prosną zorganizował spotkanie, 
w którym uczestniczyli członkowie związku oraz przedstawiciele władz 
samorządowych. Panie zostały obdarowane przez panów – seniorów ślicznie 
przygotowanymi słodkościami zaś od posła do PE  Pana Andrzeja Grzyba 
i Radnego Rady Powiatu w Ostrzeszowie Pana Maksymiliana Ptaka na ręce pao 
złożono piękne róże. Nie zabrakło również torta ufundowanego przez Pana 
Zenona Cegłę - Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną i szampana, 
który przekazał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Kicioski. Całemu 
spotkaniu przy śpiewie i grze zespołu Harmonia towarzyszyła miła i rodzinna 
atmosfera. 

 

 

 



 

 

  

  

KKRRIIOOTTEERRAAPPIIAA  ––  LLEECCZZEENNIIEE  ZZIIMMNNEEMM  

 

W dniu 12 marca  w Bibliotece Publicznej w Grabowie nad Prosna odbyło się 
spotkanie z Panem Zbigniewem Kołbą autorem książki „ Krioterapia. To warto 
wiedzied. Leczenie bezsenności” – praktykiem. Tematem spotkania przy kawie i 
ciasteczku było : leczenie niską temperaturą, leczenie bezsenności, 
przyswajalnośd witamin i minerałów, o hormonach i enzymach. 

 



WWIICCEEMMIISSTTRRZZOOSSTTWWOO  PPOOLLSSKKII  MMIIEESSZZKKAANNKKII  GGMMIINNYY  GGRRAABBÓÓWW  

  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  

15 marca 2014r. Beata Zielioska- mieszkanka Książenic- zdobyła 
srebrny  medal  na  Mistrzostwach Polski Karate WKF Seniorów w Karpaczu 
w konkurencji Kata Drużynowe. Beata, studentka Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu, jest wieloletnią wychowanką klubu UKS „Hitotsu” Ostrzeszów. 
Obecnie trenuje w klubie „Budokan” Wrocław. Trenerem wicemistrzyni 
Polski  jest  sensej  Maciej  Jendruszka – 6 Dan.Beacie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

 

 

 



WWYYBBOORRYY  UUZZUUPPEEŁŁNNIIAAJJĄĄCCEE    DDOO  RRAADDYY  MMIIEEJJSSKKIIEEJJ  GGRRAABBOOWWAA    

NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  

  

W dniu 16 marca przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Rady 
Miejskiej Grabowa nad Prosną dla wyboru jednego radnego w 
jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 6, obejmującym sołectwa :Marszałki, 
Siekierzyn. W wyniku głosowania – wolą mieszkaoców  funkcję radnego objął 
Pan Krzysztof Iwaoski.  

  

""ŚŚWWIIAATTOOWWIIDD  CCZZYYLLII  PPAANNOORRAAMMAA  ŚŚWWIIAATTAA""  

  
Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną zaprosiło dzieci z klas trzecich 
i czwartych Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną do udziału 
w widowisku estradowym: "ŚWIATOWID CZYLI PANORAMA ŚWIATA" w dniu 
17 marca 2014 roku. W niezwykłym tempie, gorącej atmosferze, z olbrzymią 
dozą zabawy i śmiechu Stanisław Sielicki prezentował ciekawe treści. 
Od współczesnych "totemów", które są naszymi symbolami, do Pinaty, czyli 
świątecznej ceremonii strącania nagród. Uczniowie wcielali się w duchy 
wielkich twórców oraz odkrywców i poznawali "swoje" zasługi dla 
ludzkości.  Uczyli się cierpliwości i opanowania oraz mądrego dzielenia się tym, 
co się posiada. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

AAKKCCJJAA  SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIAA  BBEEZZPPIIEECCZZNNYY  PPOOWWIIAATT  ""BBĄĄDDŹŹ  WWIIDDOOCCZZNNYY  

NNAA  DDRROODDZZEE""  

W dniu 21.03.2014 Grażyna Jaszczyk, Sekretarz Stowarzyszenia „Bezpieczny 
Powiat  w Ostrzeszowie”, członek Zarządu Krzysztof Sitek, skarbnik Urzędu 
Miasta i Gminy w Grabowie n/ Prosną  Helena Stelmach oraz  policjanci 
Komisariatu Policji w Grabowie n/Pr;  starszy posterunkowy Iwona Nadolska, 
młodszy aspirant Jacek Sip, uczestniczyli  w spotkaniu z dziedmi 
i młodzieżą  oraz gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Bukownicy 
i w Marszalkach. 



Pierwszy dzieo wiosny tzw,  „dzieo wagarowicza” nie przeszkodził  w spotkaniu 
z zapowiedzianymi gośdmi. W trakcie spotkao  młodzież została  obdarowana 
odblaskami; min,  opaskami łatwo-zapinającymi się, breloki fluorescencyjne 
w kształcie „miłych duszków”, piłeczek, samoprzylepne  naklejki odblaskowe 
z „uśmieszkami”.  Pedagodzy dodatkowo otrzymali filmy poglądowe dotyczące 
bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży. Filmy te zostaną zaprezentowane 
na lekcjach wychowawczych. Bardzo ciekawe były pogadanki policjantów, 
którzy starali się uświadomid młodym ludziom koniecznośd „ bycia 
widocznym”  dla innych uczestników ruchu szczególnie w warunkach 
ograniczonej widoczności”. Młodzież szczerze bez skrepowania 
wyznawała  swoje „drobne grzeszki” przed stróżami prawa. Policjanci byli 
otwarci na wszystkie pytania i z łatwością nawiązywali kontakt  z młodymi 
ludźmi. Obserwując reakcję młodzieży, ich wolę, chęd życia pomysły na 
przyszłośd - uważam, że warto zadbad aby żadne dziecko nie ginęło „będące 
niewidoczne” przez brak odpowiedniego oznakowania. Uważamy, że podobne 
akcje są bardzo ważne i potrzebne, a każde uratowane życie warte jest 
wszelkich zabiegów dorosłych. Odblaski zostały zakupione przez 
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie przy dofinansowaniu Urzędu 
Miasta i Gminy Grabowa n/Pr. 

  

 

 

 



 

 

 

  



SSPPOOTTKKAANNIIEE  HHOODDOOWWCCÓÓWW  WW  SSIIEERROOSSZZEEWWIICCAACCHH  

W piątek, 21 marca 2014 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach 
odbyło się zebranie sprawozdawcze Rejonowego Koła Hodowców 
i Producentów Bydła w Ostrowie Wielkopolskim. Licznie przybyłych gości 
powitał Lech Warga, prezes koła. W spotkaniu uczestniczyli: Czesław Berkowski, 
Wójt Gminy Sieroszewice, Paweł Rajski, Starosta Ostrowski, Lech Janicki, 
Starosta Ostrzeszowski, Jacek Bartczak, Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, 
Barbara Wyrwas, Sekretarz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, Mikołaj 
Czarnecki, prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła, 
Mariusz Chrobot, dyrektor Biura Wielkopolskiego Związku Hodowców 
i Producentów Bydła, Stanisław Gąsiorowski, dyrektor Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i Produkcji Mleka, Paweł Błaszczyk, kierownik Biura 
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Przygodzicach, Feliks Guzenda, kierownik ostrzeszowskiego oddziału 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole, Henryk Wałęsa, Stanisław 
Skopioski, Ireneusz Doruch, pracownicy Polskiej Federacji Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka, Henryk Jędroszka, doradca rolniczy w gminie 
Sieroszewice, przedstawiciele firm paszowych i nasiennych, członkowie koła. Na 
przewodniczącego zebrania wybrano Janusza Borkowskiego. Sprawozdanie 
z działalności koła zdał prezes Lech Warga. Podczas zebrania Złotą Honorową 
Odznakę Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła odebrali: 
Andrzej Ziętek, Andrzej Leja, Czesław Berkowski i Janusz Borkowski. Spotkanie 
było okazją podsumowania rankingu najlepszych hodowców i wręczenia 
okolicznościowych statuetek. Doceniono również najlepszych hodowców 
z powiatu ostrzeszowskiego. W grupie hodowców do 20 krów znaleźli się: 
Marcin Smardz (Bukownica) i Anna Zmyślona (Giżyce). Najlepsze rezultaty 
w hodowli od 21 do 50 krów uzyskali: Jerzy Krzykała (Bukownica), Mirosław 
Mieszała (Kuźnica Bobrowska) oraz Anna i Stefan Kubiaczyk (Bukownica). 
W hodowli powyżej 50 krów najlepsi byli: Rafał Iwaoski (Przedborów), Alicja 
Kurowska (Renta) i Andrzej Ziętek (Niedźwiedź). Hodowcy odebrali statuetki 
z rąk: prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła 
Mikołaja Czarneckiego, Starosty Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego, Sekretarz 
Miasta i Gminy Grabów Barbary Wyrwas. Puchary za najwyższą wydajnośd 
w powiecie ostrowskim i ostrzeszowskim otrzymali: Roman Rudowicz, Jerzy 
Krzykała i zaległy za ubiegły rok Józef Dolata.  

Gratulacje najlepszym hodowcom złożyli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, 
Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, prezes Wielkopolskiego Związku 
Hodowców Bydła Mikołaj Czarnecki, dyrektor Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i Produkcji Mleka Stanisław Gąsiorowski.  

  



GGRRAABBÓÓWW  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  NNAA  WWEESSOOŁŁOO  

Niemożliwe stało się możliwe - Kabaret Ani Mru Mru w Grabowie nad Prosną. 
Późnym wieczorem 22 marca hala sportowa w Grabowie nad Prosna wrzała 
od  śmiechu. Działo się tak za sprawą występu jednego z najpopularniejszych 
kabaretów w Polsce – kabaretu Ani Mru Mru. Około 700 zebranych osób na 
kilkadziesiąt minut mogło oderwad się od szarej rzeczywistości 
i przenieśd  w świat rozrywki. Spektakl noszący tytuł „ Jak się nie da, a bardzo 
się chce to można” to mistrzostwo świata. Nie było słabego punktu  i chwili na 
odpoczynek od śmiechu. Po występie można było zrobid sobie pamiątkowe 
zdjęcia  i otrzymad autografy. 

 

 



  

  

IIXX  WWAARRSSZZTTAATTYY  TTEEAATTRRAALLNNEE  

 

W dniach 22 i 23 marca na nieczynnej stacji kolejowej w Bukownicy odbyły się 
IX Warsztaty Teatralne „Integracja w teatrze animacji” dla  instruktorów, 
terapeutów, nauczycieli, wolontariuszy, wychowawców świetlic, domów 
dziecka i wszystkich chętnych - tych którzy w swojej codziennej pracy próbują 
i prowadzą zajęcia teatralne z dziedmi, młodzieżą, dorosłymi, seniorami, ludźmi 
z niepełnosprawnościami.. Celem  warsztatów była  popularyzacja technik 
teatru animacji w placówkach prowadzących zajęcia teatralne z osobami 
niepełnosprawnymi, dziedmi, młodzieżą i dorosłymi oraz seniorami a także 
podnoszenie kwalifikacji i metod pracy osób prowadzących zajęcia teatralne 
z osobami niepełnosprawnymi, dziedmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami. 
Warsztaty poprowadził Jan Chmiel – reżyser Teatru Grodzkiego z Bielska Białej. 
Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja 
Bukownica” 

 

 

 

 



WWYYSSTTAAWWAA  FFOOTTOOGGRRAAFFIIII  PPRRZZYYRROODDNNIICCZZEEJJ  

  

W dniach 22 marca do 20 maja w Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną 
można było obejrzed  Wystawę Fotografii Przyrodniczej Pana Pawła 
Wawrzyniaka pt. „Dolina Prosny światłem malowana”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KKOONNSSUULLTTAACCJJEE  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

  

24 marca w Sali  Domu Strażaka w Grabowie nad Prosną odbyły się konsultacje 
społeczne w związku z opracowywaniem „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Grabów nad Prosną na lata 2014-2022”. Jest to jeden z najważnieszych 
dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 
który realizuje ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o 
strategiczne planowanie. Strategia  określa priorytety, cele i kierunki rozwoju 
społeczno-gospodarczego gminy. Jest jednym z niezbędnych dokumentów do 
ubiegania się o środki unijne. Przeprowadzone konsultacje pozwolą na 
uzyskanie opinii, stanowisk, propozycji, które po analizie znajdą swoje 
odzwierciedlenie w opracowywanym dokumencie.  

 

APEL UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE  
NAD PROSNĄ 

 

24 uczniów ze  Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną biorą udział 
w projekcie „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia 
Wielkopolan”. Znaleźli się oni  w grupie ponad 9000 uczestników z 226 



wielkopolskich szkół podstawowych.  Tworzą zbiór multimedialnych wpisów, 
poświęconych wybitnym postaciom wywodzącym się z naszej gminy. 
Zbiorczym efektem pracy wszystkich zespołów projektowych 
będzie Encyklopedia Cyfrowa, dostępna dla wszystkich zainteresowanych na 
stronie www.cdew.pl. Wpisy stworzą swoistą „mapę Wielkopolan”. 
 W pierwszej edycji trwającej do kooca maja 2014 roku uczniowie z grabowskiej 
szkoły opracowują biogramy następujących osób: 
Teresa Biegaoska,  ks. Jan Stachowiak, Ludwik Gabrielski i Józef Mikołajczyk. 
 W związku z tym uczniowie oraz opiekunowie grup zwracają się do wszystkich, 
którzy mogą pomóc w tworzeniu encyklopedii. Osoby, które chciałyby podzielid 
się wspomnieniami, użyczyd do skopiowania fotografie, dokumenty bądź inne 
pamiątki, proszone są o kontakt ze Szkołą Podstawową w Grabowie nad Prosną 
(tel. 62 730 50 55, e-mail: grabow.cdew@gmail.com). Opiekunami grup są 
nauczyciele: Edyta Urbaniak i Dariusz Skorupski.  

 

 TTRROOPPEEMM  SSHHEERRLLOOCCKKAA  HHOOLLMMEESSAA  II  PPAANNAA  SSAAMMOOCCHHOODDZZIIKKAA  

SSPPOOTTKKAANNIIEE  AAUUTTOORRSSKKIIEE  ZZ  AARRKKAADDIIUUSSZZEEMM  NNIIEEMMIIRRSSKKIIMM  

    
Arkadiusz Niemirski - pisarz, dziennikarz, satyryk. 
Autor 16 tomów kontynuacji popularnej serii Pan Samochodzik i...  
Skarby wikingów, Arsen Lupin, Amerykaoska przygoda, Przemytnicy, Fałszerze, 
Zakładnicy, Projekt Chronos, Święty Graal … 
Zainspirowany ulubionymi postaciami, Sherlocka Holmesa, Jamesa Bonda 
i porucznika Columbo, napisał własne powieści detektywistyczne dla młodzieży 
i dorosłych.  
W środę – 26 marca - Arkadiusz Niemirski był gościem spotkania z młodzieżą, 
zorganizowanego w Bibliotece Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy 
w Grabowie nad Prosną. 
Autor opowiadał o swoich pasjach i zainteresowaniach, czyli o literaturze 
detektywistycznej i kryminalnej, o muzyce – głównie rockowej i o podróżach. 
Opowieściom towarzyszyła niezwykle ciekawa prezentacja multimedialna. 
Niespełna 2 godzinne spotkanie minęło w przyjemnej, radosnej atmosferze. 
Niejeden z uczestników tego wydarzenia sięgnie zapewne po książki autora lub 
w ogóle zacznie czytad, bo jak mówił Arkadiusz Niemirski: jesteśmy (my Polacy) 
na szarym koocu Europy pod względem ilości przeczytanych książek.  

  

  

http://www.cdew.pl/
mailto:grabow.cdew@gmail.com


  

  

  

  

  



CCEERRTTYYFFIIKKAATT  ""PPLLAACCÓÓWWKKII  PPRRZZYYJJAAZZNNEEJJ  ZZDDRROOWWYYMM  NNAAWWYYKKOOMM  

ŻŻYYWWIIEENNIIOOWWYYMM""  DDLLAA  SSZZKKOOŁŁYY  PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  NNAADD  

PPRROOSSNNĄĄ  

  
W celu promowania zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci sklepik 
szkolny przystąpił w lutym br. do programu "Mały Zdrowy Wielkopolanin". 
W ramach programu wprowadzono do sprzedaży certyfikowany, ekologiczny 
produkt przygotowany przez firmę MicroFood o nazwie "Suszone jabłka". 
Przystępując do projektu, szkoła otrzymała Certyfikat "Placówki Przyjaznej 
Zdrowym Nawykom Żywieniowym". Firma MicroFood dostarcza też do sklepiku 
szkolnego naturalne, suszone owoce. Są to: ananas, miechunka, banan, gujawa, 
mango, winogrono. Celem szkoły było aby  dostępne w sklepiku produkty były 
zdrowe, wartościowe i smaczne. 
 

  
  

IIII  WWIIEEJJSSKKAA  AAKKAADDEEMMIIAA  AARRTTYYSSTTYYCCZZNNAA  

  

Stowarzyszenie Kulturalno –Edukacyjne „Stacja Bukownica” zaprosiło dzieci, 
młodzież, dorosłych i seniorów do udziału w spotkaniach warsztatowych pn.”II 
Wiejska Akademia Artystyczna”. Program spotkao był obszerny. Można było 
uczestniczyd w zajęciach: plastycznych, fotograficznych, wokalno-muzycznych, 
rękodzielniczych, teatralnych. 

  



KKWWIIEECCIIEEŃŃ  

  

  

""ZZ  KKSSIIĄĄŻŻKKĄĄ  NNAA  WWEESSOOŁŁOO""  

  

We wtorek - 2 kwietnia 2014 roku - Bibliotekę Publiczną w Grabowie nad 
Prosną odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bobrownikach. 
Trzecioklasiści zwiedzili Bibliotekę dla dorosłych i dla dzieci. Zapoznali się 
z pracą bibliotekarzy, dowiedzieli się w jaki sposób można korzystad z zasobów 
Biblioteki i dlaczego warto czytad i szanowad książki. 
W czytelni uczniowie wysłuchali informacji o budowie książki, jakie mamy 
rodzaje literatury i jak można ciekawie spędzad czas w Bibliotece. Dzieci 
aktywnie uczestniczyły w zabawach związanych z twórczością Jana Brzechwy, 
Juliana Tuwima i mniej znanych pisarzy. 
To wiosenne przedpołudnie upłynęło w bardzo miłej i "literackiej" atmosferze, 
bo przecież książka + dziecko = dobra zabawa. 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 

SSPPOOTTKKAANNIIEE  AAUUTTOORRSSKKIIEE  ZZ  KKRRYYSSTTYYNNĄĄ  ŚŚMMIIGGIIEELLSSKKĄĄ  WW  SSZZKKOOLLEE  

PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ  WW  BBUUKKOOWWNNIICCYY  

  

Tekla to porcelanowa, duża lalka o ślicznej buzi, jednocześnie bohaterka dwóch 
opowiadao dla dzieci: "Tekla" oraz "Tekla i płaczący braciszek". Autorką tych 
książek jest pani Krystyna Śmigielska, którą zaprosiliśmy na spotkanie do Szkoły 
Podstawowej w Bukownicy. 
2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzieo Książki, więc okazja ku temu by 
zorganizowad właśnie takie spotkanie była doskonała. Dzieci z wielkim 
zainteresowaniem słuchały opowieści o dziewczynce, która w prezencie 



gwiazdkowym otrzymała lalkę, którą natychmiast wyrzuciła, bo nie była lalką 
Barbie tylko zwykłą porcelanową, bez domku i kucyków. 
Wszyscy z zaciekawieniem słuchali co działo się dalej z Teklą. 
Krystyna Śmigielska przywiozła lalkę Teklę, a także kaczora Kwaka, który 
z dziedmi zaśpiewał wesołą piosenkę. Rozradowane buzie pokazały jak udane 
było to spotkanie. 
Na zakooczenie autorka zachęcała do czytania książek także dorosłych, oferując 
napisane przez siebie wydawnictwa: "Gotowe na zmiany" i "Ty, to głupia 
jesteś". 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
  

PPRRZZEEGGLLĄĄDD  PPIIOOSSEENNKKII  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLNNEEJJ  

  
W dniu 5 kwietnia odbył się I PRZEGLĄD PIOSENKI PRZESZKOLNEJ Pod 
honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. 
Gościnnie wystąpiła również dziecięca grupa taneczna działająca przy Centrum 
Kultury w Grabowie nad Prosną, która zaprezentowała nowoczesny układ 
taneczny oraz iluzjonista Carlos 
 Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali nagrody, słodkości i dyplomy. 

  

  



  

  

  

CCHHAARRYYTTAATTYYWWNNYY  MMAARRAATTOONN  ZZUUMMBBYY  DDLLAA  77  LLEETTNNIIEEJJ  BBAASSII    

  

6 kwietnia odbył się na hali sportowej w Grabowie nad Prosną charytatywny 
maraton ZUMBY dla 7 – letniej Basi. Składamy serdeczne podziękowania 
inicjatorce przedsięwzięcia Pani Annie Janickiej, instruktorom taoca, 
wolontariuszom, wszystkim darczyocom, uczestnikom oraz każdemu, kto 
wsparł w jakikolwiek sposób ideę maratonu. 

  



  

  

  

  

  

  



II  GGMMIINNNNYY  MMIIĘĘDDZZYYPPRRZZEEDDSSZZKKOOLLNNYY  KKOONNKKUURRSS  PPLLAASSTTYYCCZZNNYY  

 

 

  

WWIIZZYYTTAA  UUCCZZNNIIÓÓWW  SSZZKKOOŁŁYY  PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ  WW  GGRRAABBOOWWIIEE    

NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  WW  UURRZZĘĘDDZZIIEE  MMIIAASSTTAA  II  GGMMIINNYY  ZZ  OOKKAAZZJJII  

ŚŚWWIIAATTOOWWEEGGOO  DDNNIIAA  ZZIIEEMMII  

  
 
 30 kwietnia Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną odwiedzili 
nauczyciele i uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Grabowie nad 
Prosną, którzy  z okazji   Światowego Dnia  Ziemi  zorganizowali kolorowy 
pochód ulicami miasta promując postawy ekologiczne wśród społeczeostwa. 
 

 



 

  

  

  

  

  



MMAAJJ  

 

RREELLAACCJJAA  ZZ  PPIIEERRWWSSZZEEGGOO  DDNNIIAA  MMAAJJÓÓWWKKII  ZZOORRGGAANNIIZZOOWWAANNEEJJ  11  

MMAAJJAA  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  NNAA  BBŁŁOONNIIAACCHH  

  
 
1 maja rozpoczęliśmy czterodniowe obchody 10. rocznicy wstąpienia Polski do 
UE.  W tym dniu zaprosiliśmy wszystkich na grabowskie Błonie, gdzie czekało 
szereg darmowych atrakcji i wspaniała zabawa z harcerzami, których  zebrał 
z różnych zastępów  Pan Mariusz Ciechanowski – opiekun drużyny harcerskiej 
w Mikstacie, prowadzący zarazem tego dnia wszystkie rozgrywki 
sportowe.  Dopisała wspaniała pogoda. Odbył się Turniej Strzelecki o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, zawody w przeciąganiu liny, 
rzucie ringo, pokazy pozorowanej walki paintbool, pokaz lotu paralotni. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się spotkanie kajakowe, zorganizowane przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Grabów nad Prosną oraz Ośrodek 
Doskonalenia Zawodowego Zbigniew Tarchalski. Funkcjonariusze 
Policji  znakowali rowery i wpisywali je do policyjnej bazy danych. Do 
największych atrakcji należały jednak armata  z II wojny światowej i pojazd 
pancerny – haubica „Goździk”, przywiezione z Muzeum Techniki i Uzbrojenia 
Wojskowego w Kaliszu z pomocą Stowarzyszenia Strzeleckiego  „Bellona”.  Na 
zakooczenie spotkania odbyło się ognisko. 

 To nie wszystko. W budynku kościoła poewangeliskiego - na pokładzie 
okrętu Kapitan Wojciech Krenz prezentował wystawę „Twarze, słowa, 
czas”.  Każdy przybyły mógł  zapoznad się  z pracami artysty, który 
z wielką pasją opowiadał o swojej twórczości.             

 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 

MMAAJJÓÓWWKKAA  NNAA  SSPPOORRTTOOWWOO  

  

Drugi dzieo Majówki obfitował w rozgrywki sportowe, które odbyły się 
w grabowskiej hali sportowej. Przedstawiamy wyniki rozgrywek: 



Turniej Piłki Siatkowej Seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Grabów 
nad Prosną  
I miejsce - SALOS Ostrów Wielkopolski 
II miejsce- UKS „PROSNA” 
III miejsce- PSP Ostrzeszów  
 W turnieju udział wzięły udział również drużyny: ARKA Niedźwiedź i LZS Kuźnia-
Bobrek 
  
Turniej Piłki Nożnej „Młodzik Młodszy” o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Grabów nad Prosną : 
I miejsce -  KKS Kalisz 
II miejsce -  PELIKAN Grabów 
III miejsce - VICTORIA Ostrzeszów 
 
 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

33  MMAAJJAA  NNAA  SSTTAARROORRZZEECCZZUU  „„JJAANNKKOOWWSSKKII””  WW    PPAALLAATTAACCHH  OODDBBYYŁŁYY    

SSIIĘĘ  ZZAAWWOODDYY  WWĘĘDDKKAARRSSKKIIEE  SSPPŁŁAAWWIIKKOOWWEE  MMIISSTTRRZZOOSSTTWWAA  KKOOŁŁAA  PPZZWW  

GGRRAABBÓÓWW  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  22001144  II  II  IIII  TTUURRAA  

  

Przedstawiamy zwycięzców w trzech kategoriach: 
Kadet  
1. Mielcarek Adrian – jeden uczestnik 
Junior:  
1. Puchała Adrian 
2. Woźniak Nikodem 
3. Wajnberg Paweł 
Senior 
1.Rakowicz Ryszard 
2.Grechowicz Radosław 
3. Bolek Tomasz 

  

  



  

  

OOBBCCHHOODDYY  223333..RROOCCZZNNIICCYY  UUCCHHWWAALLEENNIIAA  KKOONNSSTTYYTTUUCCJJII  33  MMAAJJAA  

WW  GGRRAABBOOWWIIEE  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  

  

Obchody 223.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się 
wymarszem spod Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną 
przedstawicieli władz Gminy, rady powiatu, pocztów sztandarowych, delegacji 
z partnerskiej gminy Emlichheim oraz mieszkaoców do Kościoła Parafialnego, 
gdzie ksiądz kanonik Ryszard Ryniec odprawił Mszę św. za Ojczyznę. Po Mszy 
św. udano się na Plac Powstaoców Wlkp., gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem. 
W pochodzie wzięła również udział orkiestra dęta z Marszałek. 

 

 

 



 

 

 



 

 

  

UURROOCCZZYYSSTTEE  OOBBCCHHOODDYY  DDNNIIAA  SSTTRRAAŻŻAAKKAA  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  

   

3 maja w Grabowie nad Prosną odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. 
W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele  OSP z Miasta i Gminy 
Grabów nad Prosną, Prezesi i Komendanci Zarządów Miejsko - Gminnych 
i Gminnych powiatu ostrzeszowskiego, władze Gminy, przedstawiciele Rady 
Powiatu oraz strażacy z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Emlichheim. 
Uroczystośd, którą poprowadził Pan Kazimierz Kaźmierczak rozpoczęła się 
wprowadzeniem w asyście kompanii honorowej  pocztów sztandarowych. 
Dowódcą uroczystości był Ireneusz Kozikowski, który złożył raport o gotowiości 
do prowadzenia uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabowie nad Prosną Pani Bożenie 
Klada.  Nastąpiło  wciągnięcie flagi paostwowej na maszt. 
 Referat okolicznościowy wygłosiła Prezes Zarządu Miejsko- Gminnego Związku 
OSP w Grabowie nad Prosną.  
Spotkanie było okazją do odznaczenia najbardziej zasłużonych, działających 
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”  medalami: 

 Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza  

 Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”  

 Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 



 Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”  

 Odznakę  „Strażak Wzorowy” 
Podczas uroczystości pożegnano - Pana Jana Kozikowskiego, który zakooczył 
pełnienie funkcji Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP w Grabowie nad 
Prosną. 
Komendantowi  za wieloletnią i ofiarną służbę dla miasta i gminy oraz jej 
mieszkaoców podziękowali m.in.  Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabowie nad Prosną, Burmistrz  Miasta 
i Gminy Grabów nad Prosną  Pan Zenon Cegła, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Grabowa nad Prosną Pan Piotr Kicioski, Radna Rady Powiatu w Ostrzeszowie 
Pani Maria Gorzelanna, przedstawiciele władz Gminy  i  straży z Emlichheim. 
Nowe obowiązki Komendanta OSP w Grabowie nad Prosną  zostały powierzone 
Panu Ireneuszowi Kozikowskiemu. 
W imieniu Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Andrzeja Grzyba i Członka 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego 
życzenia z okazji  Dnia Strażaka złożył Radny Rady Powiatu Pan Maksymilian 
Ptak. 
W kolejnej części nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Na zakooczenie miłą niespodzianką stał się moment przekazania OSP 
w Grabowie nad Prosną kluczyków do samochodu ofiarowanego przez Straż 
Ochotniczą Gminy Emlichheim. 

  

 



 

 

 

  

  

  



FFEESSTTYYNN  ZZ  OOKKAAZZJJII  1100..RROOCCZZNNIICCYY  WWSSTTĄĄPPIIEENNIIAA  PPOOLLSSKKII  DDOO  UUEE    

 

Majówkę w Grabowie nad Prosną zakooczył festyn będący ostatnią częścią 
czterodniowych obchodów 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
Obfitował w bogaty program artystyczny w wykonaniu naszych lokalnych 
talentów oraz wielu atrakcji dla najmłodszych: gokarty, karuzele, dmuchane 
kule na wodzie i bezpłatny rekreacyjny plac zabaw, który dał dzieciom najwięcej 
radości w ten słoneczny, lecz niezbyt ciepły dzieo. Można było oglądad prace 
wystawców: Warsztatów Terapii Zajęciowej z Doruchowa i Kuźnicy 
Grabowskiej, Stowarzyszenia „Senior”  z Marszałek. Kampanię informacyjną 
przeprowadzili Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program 
Profilaktyki  i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy z Poznania oraz 
Rejonowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Lututowie, Oddział w Grabowie nad 
Prosną. Gwiazdą wieczoru był zespół D-Bomb. Festyn zakooczył pokaz 
fireshow w wykonaniu ostrowskiej grupy HANAHI.  

W tym dniu 10 rocznicę istnienia obchodziły również nasze grabowskie 
słowiki – zespół „Harmonia”. Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy złożył 
zespołowi serdeczne podziękowania za dotychczasową działalnośd i życzył „… 
by dalej poprzez śpiew i muzykę chronili od zapomnienia i utrwalali Polską 
Kulturę Narodową…” 

Organizatorem festynu był Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną 
 oraz Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną. 

 



 

 

 



 

 

""KKAATTYYOO......  OOCCAALLIIDD  OODD  ZZAAPPOOMMNNIIEENNIIAA""  

  

 Gimnazjum  im. Zjednoczonej Europy w Grabowie n. Pr. brało udział 
w programie edukacyjnym „KATYO…ocalid od zapomnienia”, którego celem 
było upamiętnienie dwóch Bohaterów - Ofiary Zbrodni Katyoskiej –  mjr. 
Michała Jerchela oraz por. Józefa Mikołajczyka. Obaj bohaterowie to osoby 
związane z środowiskiem lokalnym, uchwałami Rady Miejskiej Grabowa n. Pr. 
otrzymały tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Grabów n. Pr., mjr M. 
Jerchel w roku 2000, natomiast por. J. Mikołajczyk – 2013 roku.   

 



 

 

 



 

 

 

99  MMAAJJAA  22001144  RR..,,  NNAA  PPLLAACCUU  WWOOLLNNOOŚŚCCII  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  

ZZOOSSTTAAŁŁYY  PPOOSSAADDZZOONNEE  DDWWAA  DDĘĘBBYY  PPAAMMIIĘĘCCII  KKUU  CCZZCCII  OOFFIIAARR  ZZBBRROODDNNII  

KKAATTYYOOSSKKIIEEJJ  ––  MMAAJJOORRAA  MMIICCHHAAŁŁAA  JJEERRCCHHEELLAA  II  PPOORRUUCCZZNNIIKKAA  JJÓÓZZEEFFAA  

MMIIKKOOŁŁAAJJCCZZYYKKAA  
  

   Inicjatorem i organizatorem uroczystości było Gimnazjum im. Zjednoczonej 
Europy w Grabowie nad Prosną, realizujące ogólnopolski program edukacyjny 
„Katyo – ocalid od zapomnienia...”, którego celem jest uczczenie pamięci 
wszystkich Bohaterów - Ofiary Zbrodni Katyoskiej, a zarazem przywrócenie ich 
sylwetek zbiorowej pamięci narodu. Koordynatorem programu jest 
Stowarzyszenie „Parafiada” im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie, którego 
długoletni prezes ojciec Józef Joniec pragnął, by posadzono 21.857 DĘBÓW 
PAMIĘCI, upamiętniających  konkretną osobę. Akcja zapoczątkowana przez o. J. 
Jooca, który zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie polskiego samolotu 
w drodze na uroczystości katyoskie, trwa już szósty rok. Do tej pory w Polsce, 
ale również za jej granicami w 14 paostwach, w tym Stanach Zjednoczonych 
i Kanadzie,  zostało posadzonych ok. 4, 5 tyś. drzew. W powiecie 
ostrzeszowskim  Grabów nad Prosną jest drugą gminą, która włączyła się do 
programu, wcześniej dęby posadziła jedna ze szkół w gminie Kobyla Góra. 



    Witając gości, a w szczególności członków rodzin mjr. Michała Jerchela i por. 
Józefa Mikołajczyka, dyrektor szkoły Magdalena Szczypioska poinformowała 
uczestników uroczystości: „Myśl, aby uczcid pamięd ofiar sowieckiego terroru, 
tak pilnie ukrywanego przez komunistyczne władze, narodziła się w naszej 
szkole w roku 2011. Zwlekaliśmy trzy lata z realizacją tego zamiaru, ale chyba 
podświadomie czekaliśmy na uchwałę Rady Miasta i Gminy Grabów nad 
Prosną, podjętą 24 października 2013 r., dzięki której porucznik Józef 
Mikołajczyk został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Miasta i Gminy 
Grabów nad Prosną. Major Michał Jerchel – ostatni przedwojenny burmistrz 
naszego miasta, otrzymał ten tytuł trzynaście lat wcześniej, tj. 30 października 
2000 roku.” 
   Najważniejszym momentem uroczystości było sadzenie dębów. Dąb Pamięci 
ku czci mjr. Michała Jerchela posadził jego wnuk pan Krzysztof Kowalik oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną pan Zenon Cegła. Dąb Pamięci ku 
czci por. Józefa Mikołajczyka posadził wnuk pan Mariusz Mastalerz oraz radna 
Rady Powiatu pani Maria Gorzelanna. Pamiątkowe  tablice  odsłoniły wnuczki 
Bohaterów: ku czci Majora – pani Magdalena Polak,  ku czci Porucznika – pani 
Elżbieta Zamojska. Z kolei ksiądz kanonik Ryszard Ryniec zgodnie z zwyczajem 
głęboko zakorzenionym w naszej narodowej tradycji poświęcił dęby i tablice, 
a harcerze z 15 Drużyny Harcerzy przy Gimnazjum w Grabowie nad Prosną 
złożyli biało-czerwone kwiaty i zapalili znicze. 
   Druga częśd uroczystości odbyła się w budynku gimnazjum. W ramach 
okolicznościowej akademii prawdę o zbrodni katyoskiej przedstawił pan dr 
Stanisław Bogaczewicz, pracownik wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej, w wykładzie pt.: „Zbrodnia katyoska – jako symbol realizacji planu 
zagłady polskich elit”. Następnie, w trosce o to, by Bohaterowie nie pozostali 
anonimowi i zapomniani, uczniowie przedstawili opracowane pod kierunkiem 
nauczycieli historii – pani Bogny Kajdy i pana Rafała Niełacnego –  informacje 
biograficzne o mjr. Michale Jerchelu i por. J. Mikołajczyku. Burmistrz MiG 
Grabów n. Pr. wręczył przedstawicielom rodzin duplikaty certyfikatów 
potwierdzających posadzenie Dębów Pamięci ku czci ich Dziadka, a harcerzy 
zobowiązał do opieki nad tym miejscem. Na zakooczenie uczniowie, w tym 
liczna grupa harcerzy, zaprosili widownię na zaimprowizowaną zbiórkę 
harcerską w brzozowym lasku, który pojawił się na scenie, i ukazali zbrodnię 
katyoską słowami poetów, pisarzy,  a także Jana Pawła II i Lecha Kaczyoskiego. 
Przedstawienie, które zostało opracowane na tę okazję, zatytułowano: „Jeszcze 
rosną drzewa, które to widziały”. 
    Na zakooczenie dyrektor Magdalena Szczypioskapodkreśliła, że szkoła jest 
niezmiernie dumna z udziału w akcji „Katyo…ocalid od zapomnienia”, ponieważ 
wielkim pragnieniem nauczycieli jest, by absolwenci, realizujący swoje życiowe 
pasje i ambicje w zjednoczonej Europie, potrafili byd dumni ze swoich korzeni, 
znali przeszłośd swojego narodu oraz otaczali szacunkiem pamięd Polaków 
bohaterów. 



  Po uroczystości w miłej atmosferze wspomnieo i refleksji wszyscy goście 
zostali poczęstowani tortem, który ufundowała piekarnia pana Jana Mosia. 
 
 

  

  

  

  



  

  

  

MMIISSTTRRZZOOSSTTWWOO  II  WWIICCEEMMIISSTTRRZZOOSSTTWWOO  PPOOLLSSKKII  

  

Beata Zielioska, mieszkanka naszej gminy, została Mistrzynią Polski w V 
Mistrzostwach Polski Karate PFKS w konkurencji Kata Indywidualne Seniorek. 
Podwójne Wicemistrzostwo Polski, w konkurencji Kata Indywidualne Mężczyzn 
50-59 lat i Kata Indywidualne Kompozycja Własna 35-59 lat, na XX 
Jubileuszowych Mistrzostwach Polski Karate Seniorów Starszych zdobył Jan 
Zielioski. Zawody odbyły się, w minioną sobotę 10.05.2014r, w Brzegu Dolnym. 
Wystartowało w nich 220 zawodników z 31 klubów całej Polski. 

  



  

  

  

  

  



XXII  OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLSSKKII  TTYYDDZZIIEEOO  BBIIBBLLIIOOTTEEKK    ww  BBiibblliiootteeccee  PPuubblliicczznneejj  

ww  GGrraabboowwiiee  nnaadd  PPrroossnnąą  

    
  7 maja : "Droga książki: od autora do czytelnika" - zajęcia 

z przedszkolakami  z Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie 
nad Prosną  (grupa BIEDRONKI). 
 

 7 maja:  "Wśród książek" – zajęcia interaktywne 
-  spotkanie z dziedmi z Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Drzewo” 
w Grabowie nad Prosną (grupa WIEWIÓRKI). 
  
 8 maja: "Na dywaniku u pani Dyrektor" - spotkanie autorskie z Kasią 

Dembską-  niezwykle sympatyczną autorką „MARIOLKI”, rewelacyjnej, 
pełnej zabawnych perypetii i ciekawych wątków, książki dla nastolatek; 
anglistki, blogerki (czerwonyczajnik.bolg.pl), ostrzeszowianki. 
 

 9 maja: "Jak dawniej książki pisano" - lekcja biblioteczna dla przedszkolaków 
- dzieci poznały dawne sposoby porozumiewania się: pismo klinowe, 
węzełkowe, obrazkowe, egipskie hieroglify, czcionki drukarskie oraz 
technikę pisania gęsim piórem i atramentem. 
 

 12 maja: "Entliczek - pentliczek - zaczarowany stoliczek" - magiczny świat 
książek - impreza z książką w roli głównej; dzieci i młodzież – uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bukownicy – z dużym 
zaangażowaniem i humorem uczestniczyli w proponowanych zabawach 
i konkursach pt. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy; Kłamczucha czy Buty dla 
kota w butach - atrakcją drugiej części spotkania był iluzjonista Carlos i Jego 
magiczne sztuczki.  

  
 13 maja: Polscy Globtroterzy - spotkanie z młodym podróżnikiem Piotrem 

Kowalczykiem - Piotrek – geograf, pilot wycieczek, nauczyciel języka 
angielskiego, pasjonat fotografii, kolekcjoner minerałów i skamieniałości - 
był gościem spotkania z młodzieżą Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy 
w Grabowie nad Prosną - opowiadał o swojej pasji podróżowania za 
niewielkie pieniądze i  fotografowaniu. 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

SSPPOOTTKKAANNIIEE  ZZEE  SSPPEECCJJAALLIISSTTĄĄ  CCHHOORRÓÓBB  WWEEWWNNĘĘTTRRZZNNYYCCHH  

II  NNEEFFRROOLLOOGGIIII  

 

16 maja w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Prosną odbyło się 
spotkanie  z dr nauk medycznych , specjalistką chorób wewnętrznych i 
nefrologii  Vanessą Kaczmarek-Leki – ordynatorem NZOZ Międzynarodowe 
Centrum Dializ Poznao Oddział w Ostrowie Wielkopolskim na temat:” 
Przewlekła choroba nerek- warto o ty rozmawiad – wykład na temat chorób 
nerek , profilaktyka, transplantologia”. Na spotkanie zaprosiło mieszkaoców 
Wielkopolskie Forum Równych Szans i Praw Kobiet. 

 

WWAARRSSZZTTAATTYY  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCZZNNEE    

 

Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną, Biblioteka Publiczna w ramach 
projektu „WIRTUALNA IZBA PAMIĘCI”  zorganizowała dla młodzieży Gimnazjum 
im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosna zainteresowanej historią 
Grabowa nad Prosną fotografia do udziału w warsztatach fotograficznych.  

 

 KKOONNCCEERRTT    ""SSAANNTTOO......  SSAANNTTOO......""  CCHHÓÓRRUU  SSTTAACCJJAA  BBUUKKOOWWNNIICCAA  

  KKUU  CCZZCCII  ŚŚWWIIĘĘTTEEGGOO  JJAANNAA  PPAAWWŁŁAA  IIII  

  

W dniu 18 maja niezmiernie miło było spędzid niedzielny wieczór w sali Domu 
Młodego Rolnika w Bukownicy. W tym dniu odbył się podniosły i wzruszający 



koncert  ”Santo…. Santo…” poświęcony czci Jana Pawła II w wykonaniu CHÓRU 
”STACJA BUKOWNICA” prowadzonego przez Pana Mirosława Borkowskiego. 
Podczas koncertu zaprezentowano pieśni  z oratorium  Piotra Rubika „ Santo 
Subito” wzbogacone deklamacją fragmentów wierszy poetów polskich, cytatów 
z Biblii oraz ponadczasowych dających silę i nadzieję słów samego Jana Pawła II, 
m.in. „ Jeśli chcesz znaleźd źródło, musisz iśd do góry, pod prąd. 
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj.” 
Pewnie nie przypadkowy był termin koncertu, który odbył się w rocznicę 
urodzin Jana Pawła II. Gdyby żył miałby 94 lata. Dziś już możemy nazywad Go 
Świętym Kościoła Katolickiego – naszym Świętym Papieżem. Na zakooczenie 
spotkania całą salę wypełnił  wspólny śpiew artystów i widowni ukochanej 
przez Papieża Jana Pawła II pieśni „Barka”. 

 

FFEESSTTIIWWAALL  PPIIOOSSEENNKKII  HHAARRCCEERRSSKKIIEEJJ  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ    

 

 FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ zorganizowano w dniu 24 maja 2014 przez 
Komendanta HUFCA ZHP ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ im. Szarych Szeregów przy 
współpracy Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



DDZZIIEEOO  MMAATTKKII  ZZEE  SSTTWWOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEEMM  KKLLUUBB  SSEENNIIOORRAA  „„PPEELLIIKKAANN””  

  
W dniu 25 maja 2014 roku Stowarzyszenie Klub Seniora „Pelikan” w Grabowie 
nad Prosną zorganizowało  uroczystośd dla Mam członkio Stowarzyszenia oraz 
Mam w wieku 50+. 
Uroczystośd uświetniły  występy  miejscowych artystów: był wiersz o Mamie, 
piosenki, pokaz taoca oraz występ członka Zarządu Stowarzyszenia, który 
zaprezentował koncert harmonijkowy. Muzyka jest lekiem na całe zło, jest 
dobra na pogodę i niepogodę, na smutek i radośd innymi słowy towarzyszy nam 
w każdej chwili naszego życia. 
Była również możliwośd obejrzenia wyrobów hafciarskich wykonanych przez 
członkinię  Stowarzyszenia, wspomniana wystawa  zauroczyła zebranych. 
Zarząd Stowarzyszenia wszystkim Mamom, życzył w dniu ich święta przede 
wszystkim pociechy ze swoich starszych i młodszych latorośli, długich lat życia 
przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej 
życzliwości, dni pełnych słooca i radości oraz wszystkiego co najpiękniejsze 
i najmilsze w życiu. 
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy słodkim  poczęstunku. 

 

 

 



 

 

UURROOCCZZYYSSTTOOŚŚDD  5500--  LLEECCIIAA  SSZZKKOOŁŁYY  PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  

NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  OORRAAZZ  NNAADDAANNIIEE  IIMMIIEENNIIAA  ""UUNNIICCEEFF""  II  SSZZTTAANNDDAARRUU  

    
30 maja 2014r. Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosną obchodziła 
szczególne święto, które z pewnością na stałe zapisze się w pamięci lokalnej 
społeczności:  50-  lecie istnienia oraz nadanie imienia UNICEF i sztandaru.   
Uroczystośd zgromadziła wielu gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: dyrektor 
generalny UNICEF Polska – Marek Krupioski, przedstawicielka kuratorium 
Dorota Kinał, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Aleksander 
Ziobro, Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego Lech Janicki a także  Burmistrz 
Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Zenon Cegła, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Grabowa nad Prosną Piotr Kicioski, Radni Rady Miejskiej Grabowa nad 
Prosną, Radni Rady Powiatu Ostrzeszowskiego, rodzice i nauczyciele. 
Spotkanie uświetniła profesjonalnie przygotowana częśd artystyczna „Zbuduj 
lepszy świat dla Ciebie i mnie”  w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. 
UNICEF w Grabowie nad Prosną. 
Nie zbrakło pełnych serdeczności wystąpieo zaproszonych gości,  życzeo 
pomyślności  i dalszego prężnego rozwoju szkoły. 



Ostatnim punktem uroczystości było zwiedzanie szkoły, gdzie czekała 
interesująca wystawa fotografii upamiętniających wydarzenia szkoły na 
przestrzeni lat.  
 

  

  

  



  

  

CCZZEERRWWIIEECC  

  

WWĘĘDDKKAARRSSKKII  DDZZIIEEOO  DDZZIIEECCKKAA  

    

1  czerwca b.r. w  miejscowości Palaty na starorzeczu „Jankowski” odbyła się 
wyjątkowa impreza wędkarska. Po raz kolejny Koło PZW Grabów nad Prosną 
zorganizowało zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Impreza cieszyła się 
dużym  zainteresowaniem. Swój udział  zgłosiło  14 dzieci, które przybyły 
ze swoimi rodzicami i opiekunami. Przekrój wiekowy uczestników to dzieci od 3 
lat do 16 lat.  
Jak przed  każdymi zawodami, tu również, każdy musiał zarejestrowad się 
u sędziego oraz wylosowad swoje stanowisko. Koło godziny 14:30 rozpoczęto 
rywalizację, która trwała do godziny 16-tej. W ciągu  półtoragodzinnych zmagao 
złowiono spore ilości ryb. Godnym podkreśleniem jest fakt, iż wszystkie 
startujące dzieci złowiły ryby. Zwycięzcą został Mikołajczyk Krystian z wynikiem 
2490 pkt., drugie miejsce zajął  Puchała Filip z wynikiem 1500 pkt., oraz trzecie 
miejsce zajął Dembek Bartosz z wynikiem 870 pkt. Najlepsi otrzymali  dyplomy 
oraz wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz drobne upominki. 



 Imprezę kooczył wspólny grill, w którym brali udział także rodzice z swoimi 
pociechami. Podczas wspólnego pieczenia kiełbasek i poczęstunku  dzielono się 
wędkarskimi wrażeniami. 
Podsumowując należy stwierdzid, że tego typu zawody  to nie tylko doskonała 
okazja, aby zmierzyd się z rówieśnikami, ale przede wszystkim, aby spędzid 
wyjątkowy czas z bliskimi na łonie natury. 

 

 

 

  



  

  

  

DDZZIIEEOO  DDZZIIEECCKKAA  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  

  

1 czerwca odbył się w Grabowie nad Prosną Festyn z okazji Dnia Dziecka. 
Organizatorami festynu byli: Bank BGŻ - Odział w Grabowie nad Prosną, 
Stowarzyszenia pomocy "Nigdy Więcej" w Grabowie nad Prosną, Centrum 
Kultury w Grabowie nad Prosną. Podczas imprezy wręczono nagrody laureatom 
konkursu plastycznego „Oszczędzam na moje marzenie”. Ponadto dzieci 
uczestniczyły w warsztatach cyrkowych, artystycznych, kulinarnych i wielu 
innych grach i zabawach z nagrodami. 
   

  

TTUURRNNIIEEJJ  MMIINNII  PPIIŁŁKKII  SSIIAATTKKOOWWEEJJ  

  

W środę 4 czerwca 2014 roku w Hali Sportowej w Grabowie nad Prosną 
o godzinie 16.00 odbył się Turniej Mini Piłki Siatkowej organizowany przez UKS 
„PROSNA” Grabów. W turnieju brali udział zawodnicy z UKS „PROSNA” 
Grabów  - sekcja dzieci oraz zawodnicy ze szkoły podstawowej w Kępnie. 



W turnieju wzięło udział 6 drużyn, 2 drużyny z Kępna i 4 z Grabowa nad Prosną. 
Drużyny z UKS „PROSNA” Grabów okazały się lepsze sportowo jednak 
zwycięzcami Turnieju Mini Piłki Siatkowej w Grabowie nad Prosną zostali 
wszyscy uczestnicy za stworzenie wspaniałej atmosfery sportowej rywalizacji. 
Dodatkowym sportowym punktem tego dnia był towarzyski mecz piłki 
siatkowej pomiędzy drużynami klas pierwszych gimnazjum w Grabowie nad 
Prosną i Gimnazjum Nr 1 w Kępnie. Mimo, że mecz był towarzyski to i tak 
dostarczył wiele sportowych wrażeo i emocji. W pięciostetowym pojedynku 
minimalnie lepsza okazała się drużyna z gimnazjum w Grabowie nad Prosną. 
Za udział w Turnieju każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy medal a także 
wodę i słodką drożdżówkę. 
 
 

FFIINNAAŁŁ  KKOONNKKUURRSSUU  ""GGRRAABBÓÓWW  NNIIEE  OODDPPAADD((YY))AA  
  
W dniu 5 czerwca - Światowym Dniu Ochrony Środowiska w hali Sportowej 
w Grabowie na Prosną odbył się finał  konkursu „ GRABÓW NAD PROSNĄ NIE 
ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci – uczymy się je segregowad” organizowany 
w ramach kampanii edukacyjnej nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi przez Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną. 
Podczas uroczystości uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy 
Grabów nad Prosną zaprezentowali swoje talenty muzyczne i aktorskie 
w występach artystycznych o tematyce ekologicznej. 
Konkurs gminny ogłoszony w kwietniu b.r. miał na celu przybliżenie młodemu 
pokoleniu prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi i segregacji 
odpadów. Składał się z III etapów. Pierwszy skierowany był dla uczniów klas I-III 
szkół podstawowych i jego celem było wyłonienie projektu maskotki 
symbolizującej gminny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
Drugi etap konkursu skierowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. 
Dzieci miały za zadanie stworzyd logo i hasło nawiązujące do I etapu konkursu 
czyli projektu maskotki. Natomiast trzeci etap konkursu, którego celem było 
stworzenie plakatu i ulotek informacyjnych przez gimnazjalistów był 
zakooczeniem kampanii edukacyjnej. 
Oceny prac dokonała komisja w składzie: 
Barbra Wyrwas - Przewodnicząca Komisji oraz członkowie komisji:  Renata 
Lubryka, Katarzyna Fabianowska, Małgorzata Brodowicz, Krystyna Woźniak, 
Kazimierz Kaźmierczak i  Stanisław Niełacny 
Spośród 113 uczestników wyłoniono finalistów: 
            I etap: 
I miejsce –Aleksandra Wawrzyniak – klasa III b Szkoły Podstawowej w Grabowie 
n. Prosną 
II miejsce –Maksymilian Madej – klasa I c Szkoły Podstawowej w Grabowie n. 
Prosną 



III miejsce - Roksana Nowak – klasa I b Szkoły Podstawowej w Grabowie n. 
Prosną 
            II etap 
I miejsce –Artur Woźniak – klasa IV a Szkoły Podstawowej w Grabowie n. 
Prosną 
II miejsce – Piotr Fabianowski – klasa V b Szkoły Podstawowej w Grabowie n. 
Prosną 
III miejsce- Oliwia Wygoda– klasa V Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Bukownicy 
            III etap 
 I miejsce –Kinga Kwiatkowska– klasa I b Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy 
II miejsce –Oliwia Stępieo – klasa III c Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy 
III miejsce- Natalia Drzazga – klasa II a Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy 
Zwieoczeniem uroczystości było rozdanie upominków w postaci maskotek 
uczniom biorącym udział w prezentacjach artystycznych. Nagrodzeni zostali 
również wszyscy uczestnicy konkursu. Laureaci zaś otrzymali m.in. MP4, zestaw 
toreb szkolnych, zestaw gier edukacyjnych, tablet oraz aparat fotograficzny.  
Nagrody zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
 

 

  



 

 
 

             

  

MMIISSTTRRZZ  SSAANNTTOO  TTOORRRREE  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  

 

Już po raz drugi, Mistrz Santo Torre przyjął zaproszenie prezesa UKS „Hitotsu” 
Ostrzeszów  pana Jana Zielioskiego oraz pana Jacka Tuliszki. 



 W dniach 13-15.06.2014r. w Grabowie nad Prosną odbyło się II Seminarium 
Karate-Kata. Ogółem wzięło w nim  udział ponad  100 karateków z klubów całej 
Polski, między innymi  z Białegostoku, Bielska-Białej, Bydgoszczy, Głubczyc, 
Gniezna, Kalisza, Legnicy, Prudnika, Szczecina, Zawadzkiego, Wrocławia, 
Warszawy i Ostrzeszowa. W zajęciach uczestniczyła także pani Ildiko Redai 
z Holandii. 
Uczestnicy zajęd zostali podzieleni na dwie grupy: dzieci i początkujących oraz 
trenerów i zawodników. Grupa dzieci i początkujących dwiczyła wg specjalnego 
toku opracowanego przez shihan Santo Torre. Grupa druga analizowała 
szczegółowo kata stylu Shotokan: Gojushiho Sho i Unsu oraz uczyła się od 
podstaw kata stylu Goju-ryu: Suparinpei. 
W sobotę o godz. 11.30 odbyło się uroczyste otwarcie II Seminarium Karate – 
Kata. Gośdmi honorowymi uroczystości byli: 
- pan Zenon Cegła – Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, 
- pan Lech Janicki – Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego, 
- pan Maksymilian Ptak – asystent posła do Europarlamentu Andrzeja Grzyba, 
- pan Zenon Palat – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Wychowania Rady Miejskiej      Grabowa nad Prosną   
- pan Maksymilian Janiak – pracownik Urzędu Miasta i Gminy zarządzający 
kompleksem sportowym 
W ostatnim dniu zajęd dojechał v-ce prezes Polskiego Związku Karate – shihan 
Wacław Antoniak. 
W treningach prowadzonych przez Santo Torre wzięło  udział wielu 
zawodników Kadry Polski Kata, trenerzy Kadry Polski oraz sędziowie i trenerzy 
klubowi specjalizujący się w Kata. 
 

 



 

 

 

 

 



KKOONNCCEERRTT  DDZZIIEECCII  II  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY  ZZ  GGRRAABBOOWWSSKKIIEEGGOO  OOGGNNIISSKKAA  

MMUUZZYYCCZZNNEEGGOO  

  

14 czerwca odbył się koncert dzieci i młodzieży - uczestników "Ogniska 
Muzycznego", działającego przy Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną, 
a prowadzonego przez Pana Grzegorza Golanowskiego. 

 

WWAARRSSZZTTAATTYY  TTEEAATTRRAALLNNEE  ""TTEEAATTRRAALLNNEE  LLAATTOO""  

 

 Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja Bukownica” w dniach 30 
czerwca – 1 lipca zorganizowało dla dzieci i młodzieży dwudniowe warsztaty 
teatralne „Teatralne Lato” z realizacją spektaklu „Usłyszcie głos dzieci świata”. 
Uczestnicy warsztatów w wieku od 7 – 18 lat spędzili niezapomniane dwa dni 
pod hasłem ZABAW DZIECI  na świecie. Poprzez zabawy z różnych kontynentów 
zapoznano dzieci i młodzież  z tajnikami teatru w grupach: aktorskiej, 
muzycznej, tanecznej, scenograficznej, kostiumowej i fotograficznej. Wspólnie 
przygotowano interaktywny spektakl inspirowany zabawami dziecięcymi, 
taocami, obyczajami oraz poezją i piosenkami z różnych stron świata. Ideą 
projektu zło zwrócenie uwagi dorosłych na potrzeby dzieci oraz na zło im 
wyrządzane, na obojętnośd dorosłych na świat dzieci; zachęcanie dzieci do 
niesienia pomocy innym dzieciom a także inicjowanie dzieci do pracy społecznej 
na rzecz drugiego człowieka.  

 

 

2222  CCZZEERRWWCCAA  --  FFEESSTTYYNN  WW  SSIIEEKKIIEERRZZYYNNIIEE  

  

LLAAUURREEAACCII  WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKIICCHH  KKOONNKKUURRSSÓÓWW  WW  RROOKKUU  SSZZKKOOLLNNYYMM  

22001133//22001144  

 

W dniu 26 czerwca 2014r. podczas Sesji Rady Miejskiej Grabowa nad 
Prosną  Burmistrz Miasta i Gminy Zenon Cegła wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Piotrem Kicioskim wręczyli dyplomy laureatom wojewódzkich 
konkursów. 



Wyróżnionych zostało 3 uczniów Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy 
w Grabowie nad Prosną oraz 1 uczeo Szkoły Podstawowej im. UNICEF 
w Grabowie nad Prosną: 
1. Mateusz Kicioski – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego oraz 

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego  
2. Kamil Woźniak – laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego 
3. Przemysław Szmaj – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 
4. Wojciech Żuberek – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. 
Słowa podziękowania otrzymali również nauczyciele powyższych szkół 
przygotowujących uczniów do udziału w konkursach: 
Pan Rafał Niełacny 
Pani Beata Nawrot 
Pani Jolanta Machaj 
Pani Jolanta Domin 
Składając życzenia Burmistrz podkreślił, że jest dumny z tego, że nasi uczniowie 
poprzez osiągane wyniki rozsławiają dobre imię Miasta i Gminy Grabów nad 
Prosną. Życzył uczniom dalszych sukcesów i spełnienia marzeo, a ich rodzicom 
podziękował za trud wychowania i przekazywane wartości. 
   
 

VV  TTUURRNNIIEEJJ  SSOOŁŁEECCTTWW  II  IIII  FFEESSTTIIWWAALL  BBLLUUEESSOOWWYY  WW  DDEELLCCIIEE  RRZZEEKKII  

PPRROOSSNNYY  

  

W sobotę 28 czerwca odbył się V Turniej Sołectw o puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Grabów nad Prosną. W tym roku gospodarzem uroczystości było 
sołectwo Skrzynki. Uczestniczyło w nim 9 drużyn 5 osobowych. Nad 
przebiegiem rozgrywek czuwało jury w składzie: Katarzyna Fabianowska, 
Mikołaj Grygowski, ks. Błażej Jędrzejak. 
Rozgrywki składały się 6 konkurencji przygotowanych przez Centrum Kultury 
w Grabowie nad Prosną. Wśród nich znalazły się m.in. ustawianie skrzynek na 
czas tworząc tzw. „ Piramidę”, która musiała się utrzymad przez 10 sekund, quiz 
wiedzy o Mieście i Gminie Grabów nad Prosną. Nie należy pominąd zabawnej 
konkurencji zwanej „Linią radości”, w której zadaniem było przełożenie linki 
poprzez środek własnych ubrao. Linka musiała przejśd jeden rękaw i jedną 
nogawkę każdego uczestnika drużyny. Dodatkowy punkt otrzymała drużyna, 
która zużyła najkrótszy odcinek linki. Nie lada wyzwaniem dla zawodników była 
ostatnia konkurencja ”Ciemnośd widzę”, w której zadaniem było narysowanie 
herbu Grabowa nad Prosną na kartce A3 z zasłoniętymi oczami. 
Zwycięską drużyną okazała się grupa z sołectwa Palaty uzyskując 34 punkty. Na 
drugim miejscu uplasowała się drużyna Bobrownik z 32 punktami. Trzecie 
miejsce zajęło Grabów Wójtostwo otrzymując 31 punktów. Puchary i nagrody 
wręczyli m.in: Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Pan Zenon Cegła, 



Radny Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną Pan Jacek Gładysz oraz Radny Rady 
Powiatu w Ostrzeszowie Pan Maksymilian Ptak, który przybył z miłą 
niespodzianką dla zwycięskiej drużyny a mianowicie z informacją, iż poseł do 
Parlamentu Europejskiego Pan Andrzej Grzyb ufundował dla zwycięzców 
dodatkową nagrodę jaką jest trzydniowy pobyt w Brukseli. 
Fundatorami pozostałych nagród byli: Rejonowy Bank Spółdzielczy 
w Lututowie, Bank Gospodarki Żywnościowej oddział w Grabowie nad Prosną, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania 
 Tegoroczny Turniej Sołectw połączono z II Festiwalem Bluesowym w delcie 
rzeki Prosny pod honorowym patronatem członka Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego, który również zaszczycił swą 
obecnością organizatorów i przybyłych gości. Na festiwalu wystąpili: Wielebny 
Blues Band, Domniemani i Siła Przebicia. Muzycy z rąk Sołtysa Skrzynek Pana 
Tadeusza Maciuszczaka i Radnego Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną Pana 
Jacka Gładysza otrzymali pamiątkowe statuetki ufundowane przez Pana 
Krzysztofa Grabowskiego. 
Zwieoczeniem sobotnich uroczystości była zabawa taneczna. 

  

 

 



  

 

 

 



 

 

 

 

 

  2288  MMAAJJAA  --  MMIINNII  TTUURRNNIIEEJJ  PPIIŁŁKKII  NNOOŻŻNNEEJJ  OO  PPUUCCHHAARR  ŚŚWW..  MMIIKKOOŁŁAAJJAA  



LLIIPPIIEECC  

  

WWAAKKAACCYYJJNNAA  WWYYCCIIEECCZZKKAA  WW  DDAAWWNNEE  CCZZAASSYY    

DDOO  SSTTAARROOSSŁŁOOWWIIAAOOSSKKIIEEGGOO  GGRROODDUU  ZZAAWWOODDZZIIEE  WW  KKAALLIISSZZUU  

  

W dniu 4 lipca Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja Bukownica” w 
ramach realizowanego projektu „Wakacyjna wycieczka w dawne 
czasy”zorganizowała dla dzieci wycieczkę do Starosłowiaoskiego Grodu 
Zawodzie w Kaliszu.  

 

KKAAMMPPAANNIIAA  DDLLAA  ZZDDRROOWWIIAA  

  

W dniach od 3 do 7 lipca 2014r. przeprowadzono „Kampanię dla zdrowia”. 
W ramach działao przeprowadzono  prelekcje i bezpłatne badania 
mammograficzne dla Pao i badanie PSA dla Panów. 

  

IINNFFOORRMMAACCJJAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCAA  NNAAWWAAŁŁNNIICCYY,,  KKTTÓÓRRAA  PPRRZZEESSZZŁŁAA    

NNAADD  MMIIAASSTTEEMM  II  GGMMIINNĄĄ  GGRRAABBÓÓWW  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  



 
 

 
 
 



XXIIII  OOSSTTRROOWWSSKKII  RRAAJJDD  PPOOJJAAZZDDÓÓWW  ZZAABBYYTTKKOOWWYYCCHH  

  

12 lipca 2014r. do Grabowa nad Prosną zjechały  zabytkowe 
samochody  w ramach  XII Ostrowskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Rajd 
zorganizowany był przez Automobilklub Ostrowski w dniach 11-13 lipca 2014 r. 
Trasa rajdu rozpoczęła się w Ostrowie Wlkp - Hotel Borowiaka. Pierwszym 
przystankiem był Stadion Miejski w Grabowie nad Prosną, kolejnym Stadion 
w Mikstacie. Zwieoczeniem rajdu był pokaz na Rynku w Ostrowie Wlkp. Pokaz 
na Stadionie Miejskim w Grabowie nad Prosną zorganizowany został przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną oraz Centrum Kultury 
w Grabowie nad Prosną. Zapowiedzi i prezentacje poprowadziły Pani Urszula 
Godyla i Krystyna Woźniak z Centrum Kultury.  

  

 



 

 

 

 

 

 

 



1122  LLIIPPCCAA  --  1100  LLAATT  ZZEESSPPOOŁŁUU  ""HHAARRMMOONNIIAA""  

  
  
Zespół „Harmonia” działa przy Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Grabowie nad Prosną. Ma charakter wokalno- instrumentalny. 
Liczy 26 osób. Śpiewającym akompaniuje dwóch akordeonistów. 
                Zespół powstał z potrzeby serca, dla możliwości spędzania ze sobą 
wolnego czasu, dla możliwości śpiewania, bo gdzie muzyka i śpiew, tam radośd, 
spokój, harmonia. 
Założycielem tego zespołu jest Jadwiga Ciesielska i Zofia Puchała. 

  

  

  

  

  

  

  



WWAAKKAACCYYJJNNYY  PPIIKKNNIIKK  KKOOLLEEJJOOWWYY  

  

 W dniu 20 lipca na nieczynnej stacji kolejowej w Bukownicy odbył się 
„Wakacyjny Piknik Kolejowy”. Uczestnicy spotkania mogli przejechad się 
drezyną spalinową i mechaniczną, postrzelad z łuku a gdy zgłodnieli posilid się w 
warsiku z domowym ciastem, napojami i grochówką. W tym dniu miało miejsce 
Podsumowanie II Wiejskiej Akademii Artystycznej , której towarzyszyła 
wystawa plastyczna i fotograficzna, scenka teatralna „Żaba u doktora”, mini 
koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży a na zakooczenie koncert  Chóru Stacja 
Bukownica. 

  

OODDNNOOWWIIOONNOO  PPIIEESSZZEE  SSZZLLAAKKII  TTUURRYYSSTTYYCCZZNNEE  

Grupa znakarska działająca przy Oddziale PTTK w Ostrowie Wielkopolskim 
odnawiała piesze szlaki o kolorze zielonym WK – 3670z: Grabów – Marszałki – 
Ostrzeszów – Bałczyna ( 278 m npm ) – Kobyla Góra - Kobyla Góra ( 284 m npm 
) – Domanin PKP i niebieskim WK – 3672n: Zmyślona Ligocka – Kobyla Góra – 
Marcinki – Weronikopole - Bralin – Kępno.  

 

 



PPRRZZEEKKAAZZAANNIIEE  WWÓÓZZKKAA  IINNWWAALLIIDDZZKKIIEEGGOO  

  

W dniu 22 lipca br., Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Ostrzeszowie Pan Krzysztof Wywrot przekazał na ręce Burmistrza 
Miasta i Gminy Grabów nad Prosną - Pana Zenona Cegły elektryczny wózek 
inwalidzki typu skuter.Sprzęt z którego będzie mógł korzystad niepełnosprawny 
mieszkaniec gminy został podarowany przez Fundację im. Świętego Serafima 
z Holandii, która prowadzona jest przez potomków gen. Maczka i wspiera 
szpitale w Polsce od 1991 roku. Powyższy podarunek nie tylko pomoże 
niepełnosprawnemu mieszkaocowi gminy funkcjonowad na co dzieo 
w warunkach ograniczeo ruchowych, ale z pewnością otworzy przed nim nowe 
możliwości spełniania swoich marzeo. 

  

 

  



2277  LLIIPPCCAA  --      FFEESSTTYYNN  RROODDZZIINNNNYY  WW  GGIIŻŻYYCCAACCHH  

    

2277  LLIIPPCCAA  --  FFEESSTTYYNN  SSPPOORRTTOOWWOO--RROODDZZIINNNNYY  WW  BBOOBBRROOWWNNIIKKAACCHH  

    

3300  LLIIPPCCAA  --  CCEENNTTRRUUMM  KKUULLTTUURRYY  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  

ZZAAPPRROOSSIIŁŁOO  MMIIEESSZZKKAAOOCCOOWW  NNAA  WWEERRNNIISSAAŻŻ  WWYYSSTTAAWWYY  OORRAAZZ  

PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  PPRROOJJEEKKTTUU  WWIIRRTTUUAALLNNAA  IIZZBBAA  PPAAMMIIĘĘCCII  

 

 

  3311  LLIIPPCCAA  ––  WWAAKKAACCYYJJNNYY  PPIIKKNNIIKK  ZZOORRGGAANNIIZZOOWWAANNYY  PPRRZZEEZZ  CCEENNTTRRUUMM  

KKUULLTTUURRYY  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ.. 

  

  

SSIIEERRPPIIEEŃŃ  

  

  33  SSIIEERRPPNNIIAA  --IIIIII  FFEESSTTYYNN  RROODDZZIINNNNYY  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  WWÓÓJJTTOOSSTTWWOO  

  

44  SSIIEERRPPNNIIAA  --  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAAKKII  ZZ  ""KKOOLLOORROOWWEEGGOO  DDRRZZEEWWAA""  ZZ  WWIIZZYYTTĄĄ  

UU  BBUURRMMIISSTTRRZZAA  

      
Niecodzienną wizytę gości  w poniedziałek 4 sierpnia miał  Pan Zenon 
Cegła  Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. Grupa przedszkolaków 
wraz z opiekunkami z Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe drzewo” 
z Grabowa nad Prosną zawitała w budynku Urzędu chcąc dowiedzied się jak 
wygląda praca urzędników. Na uwagę zasługuje fakt, że dzieci miały założone 
gustowne, odblaskowe kamizelki. Po urzędzie przedszkolaków oprowadzał 
osobiście Pan Burmistrz Zenon Cegła, który opowiadał małym gościom o pracy 
urzędników i funkcji urzędu w gminie. W trakcie zwiedzania  chętnie 
odpowiadał na zadawane pytania. Dzieci zwiedziły między innymi biura: 
podatków, gospodarki odpadami, Urzędu Stanu Cywilnego, kasy,  salę ślubów 
oraz gabinet Burmistrza. Jedną z atrakcji podczas wizyty była możliwośd 



posiedzenia za biurkiem, przy którym codziennie pracuje Burmistrz. Mali 
obywatele byli bardzo zainteresowani pracą urzędników a w szczególności 
pełnioną rolą Burmistrza. 
Na zakooczenie Pan Burmistrz rozdał dzieciom słodycze a w ramach 
podziękowao za umożliwienie zwiedzenia urzędu dzieci podarowały Panu 
Burmistrzowi własnoręcznie wykonany rysunek drzewa. 
Coroczne spotkania stanowią doskonałą okazję do zapoznania młodych ludzi 
z pracą Urzędu oraz funkcjonowaniem samorządu. Dają możliwośd osobistego 
kontaktu z przedstawicielami gminy oraz zadania nurtujących pytao. 

 

 



  

  

  

88--99  SSIIEERRPPNNIIAA  --  SSIIEEKKIIEERRZZYYNN  FFEESSTT  22001144  

  

JJUUBBIILLEEUUSSZZEE  5500,,  5555  II  6600--  LLEECCIIAA  PPOOŻŻYYCCIIAA  MMAAŁŁŻŻEEOOSSKKIIEEGGOO  

  

Z przyjemnością informujemy, że 12 sierpnia 2014r. w Urzędzie Miasta 
i Gminy  w Grabowie nad Prosną obchodzono jubileusze par małżeoskich. 
W uroczystości udział wzięli: 
Paostwo Anna i Edward Gozdowscy obchodzący 60 rocznice ślubu, 
Paostwo Eugenia i Stefan Gellertowie oraz Paostwo Bożena i Ignacy 
Jackowiakowie obchodzący 55 rocznicę ślubu 
a także 10 par małżeoskich obchodzących 50 rocznicę zawarcia związku 
małżeoskiego 
Janina i Sylwester Smiataczowie 
Irena i Marian Ptakowie 
Barbara i Henryk Kędziowie 
Janina i Marian Dzieleccy 
Anna i Józef Pilarscy 
Marianna i Jan Zalejscy 



Kazimiera i Henryk Nawroccy 
Weronika i Jerzy Grygowscy 
Stanisława i Marian Chmielinowie 
Irena i Józef Woźniakowie 
Obchody rocznic Złotych, Szmaragdowych i Diamentowych godów należą do 
uroczystości wyjątkowych. Z należnym szacunkiem Burmistrz Miasta i Gminy 
Pan Zenon Cegła wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Marzeną 
Nawrocką przekazali wszystkim jubilatom słowa podziwu i uznania oraz 
życzyli  jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych 
na wiele lat. Jubilaci obchodzący 50 rocznicę ślubu zostali udekorowani 
medalami za długoletnie pożycie małżeoskie, nadanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał Pan Burmistrz Zenon Cegła 
w asyście Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Piotra Kicioskiego oraz 
Sekretarz Miasta i Gminy Pani Barbary Wyrwas. 
Wszystkim jubilatom wręczono listy gratulacyjne oraz kwiaty, nie zabrakło też 
tortu weselnego, a podniosłą chwilę uczczono lampką szampana i odśpiewano 
gromkie „Sto lat”. 
Miłe słowa i życzenia w kierunku jubilatów i także władz gminnych przekazał 
Pan Ignacy Jackowiak, wieloletni Naczelnik i Burmistrz naszego Miasta i Gminy, 
dziś także jubilat. Nawiązując do historii wspomniał, że po raz pierwszy na 
terenie Grabowa nad Prosną świętowanie 50- lecia pożycia małżeoskiego 
rozpoczęło się dokładnie 40 lat temu  i cieszy go, że ta tradycja jest 
podtrzymywana do dzisiaj. 
Złote, szmaragdowe i diamentowe gody to jubileusze, za sprawą których 
patrzymy na małżonków z podziwem i szacunkiem, bo oni, mimo różnych kolei 
losu, dotrzymali danego sobie przyrzeczenia i podczas wspólnego życia 
kierowali się zasadą: 
„ Miłośd jest dawaniem, nie braniem, 
budowaniem, nie niszczeniem, 
cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego 
smutku”. 
Kłaniając się nisko wszystkim jubilatom, życzymy jeszcze wielu wspólnie 
przeżytych lat w szczęściu i zdrowiu. 
MN 

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  

DDOOŻŻYYNNKKII  GGMMIINNNNEE  

    
 
Tegoroczne gminne dożynki można nazwad świętem chleba, ponieważ nie 
zabrakło go na tacach jak i w koszach niesionych przez gospodynie, gospodarzy 
i Starostów Dożynek w korowodzie dożynkowym. W tym roku gospodarzami 
dożynek byli rolnicy z miejscowości Chlewo. 
W piątek 15 sierpnia 2014  roku obchody Święta Plonów rozpoczęto Mszą 
Świętą w intencji wszystkich rolników i w podziękowaniu za tegoroczne plony, 
którą celebrował ks. Paweł Filipiak– Proboszcz Parafii Chlewo. Po zakooczeniu 
Mszy barwny korowód  wprowadziła  na boisko sportowe Orkiestra Dęta 
z Czajkowa wraz z zespołem mażoretek, gdzie odbyły się dalsze uroczystości 
dożynkowe. 
Po powitaniu przybyłych mieszkaoców gminy i zaproszonych gości Starostowie 
Dagmara Klepacz i Dariusz Jasik, zgodnie z wielowiekową tradycją wręczyli 
Gospodarzom Dożynek Panu Zenonowi Cegle  Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Grabów nad Prosną upieczony z tegorocznego ziarna bochen chleba i Panu 
Piotrowi Kicioskiemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną 
tacę z jarzynami i owocami. Burmistrz podziękował Starostom za dorodny 
bochen chleba upieczony z tegorocznych zbóż, podziękował rolnikom za 
całoroczny rolniczy trud i przyrzekł plon pracy rolników i innych zawodów 
dzielid sprawiedliwie. Następnie chleb został podzielony i starym zwyczajem 



Burmistrz wraz Przewodniczącym Rady Miejskiej i Starostami Dożynek 
częstowali nim wszystkich dożynkowych gości. 
W części obrzędowej Gminnych Dożynek nie mogło zabraknąd udekorowania 
gości przypinkami przy śpiewie  zespołu „Jubilaci”. Po części oficjalno-
obrzędowej nadszedł czas na zabawę. Na scenie przyozdobionej zbożem 
i kwiatami pojawiały się zespoły działające na terenie gminy oraz zaproszone, 
m.in. Zespół  „Jubilaci”, Gminna Orkiestra Dęta z Czajkowa,  Grabowski BIG 
BAND, Zespół „Harmonia”. Organizatorzy Dożynek Gminnych przygotowali dla 
uczestników szereg atrakcji m.in. urządzenia dmuchane dla dzieci, gril, ciasto. 
Uroczystości dożynkowe zakooczyła zabawa taneczna, która trwała do późnych 
godzin. 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
 



 

 

 

IIIIII  FFEESSTTYYNN  RROODDZZIINNNNYY  ""ŚŚWWIIĘĘTTOO  PPAALLAATT""  

   
W niedzielę 17 sierpnia br. na „Placu zabaw’ w Palatach, Rada Sołecka Palat 
przy współpracy z Centrum Kultury w Grabowie n/Pr, i zaangażowaniu wielu 
mieszkaoców Palat zorganizowała Festyn Rodzinny „III Święto Palat”. 
Dzięki pogodnej aurze i wielu atrakcjom przygotowanych przez organizatorów 
na Festyn przybyły tłumy osób z Palat, z  Grabowa i z całej gminy oraz wielu 
gości. Swoją obecnością III Festyn Rodzinny zaszczycili; Burmistrz  MiG Grabów 
n/Pr - Zenon Cegła, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Seweryn 
Kaczmarek, Wicestarosta Ostrzeszowski - Zofia Witkowska, Skarbnik MiG 
Grabów n/Pr. - Helena Stelmach, Radny Rady Miejskiej Grabowa n/Pr  - Jacek 
Gładysz, Sołtyski i Sołtysi z sołectw naszej gminy.  
 Festyn rozpoczął się prezentacją pod nazwą „Pomysłowośd ludzka nie zna 
granic, a używanie  pojazdów przez siebie zrobionych, to przyjemnośd z  jazdy 
czymś co powstało prawie z niczego”. W części artystycznej wystąpiła młodzież 
z Palat i  Zespół „Harmonia” Następnie niezwykły pokaz karate zademonstrował 
Pan Jan Zielioski wraz ze swoimi podopiecznymi z klubu HITOTSU. Równie 
interesujący był pokaz pracy „sikawki konnej” zorganizowany przez druhów 
z OSP Zamośd 



 Na ręce Pana Bolesława Janika radna Rady Miejskiej Grabowa Grażyna Jaszczyk 
oraz sołtys Palat Józef Ludwiczak przekazali przyznaną  jeszcze 
w 2011r,  Paostwu Irenie i Bolesławowi Janik statuetkę „Przyjaciela Palat”  - za 
szczególny wkład włożony w rozwój „Placu zabaw” na Palatach. 
 Ok. godz 21.30 czyli w godzinę śmierci Wielkiego Polaka – Jana Pawła II, 
uczestnicy Festynu przesłali „Światełko do nieba’ czyli pokaz sztucznych ogni. 
   

 

 
 

 

 
 



 

  

  

BBUUDDOOWWAA  IINNNNOOWWAACCYYJJNNEEJJ  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRYY    

SSPPOORRTTOOWWOO--  RREEKKRREEAACCYYJJNNEEJJ  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  
  
  

Miasto i Gmina Grabów nad Prosną  otrzymała środki finansowe  w kwocie 
25.000,00 zł z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach programu 
osi 4 „Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego  PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Budowa innowacyjnej 
infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Grabowie nad Prosną” przy ulicy 
Kaliskiej . Całkowita wartośd zadania wyniosła  39 529,93 zł.  
 
 

2299  SSIIEERRPPNNIIAA--  PPIIKKNNIIKK  „„ŻŻEEGGNNAAMMYY  WWAAKKAACCJJEE””  
 
 
 
 



UURROOCCZZYYSSTTOOŚŚDD  55--  LLEECCIIAA  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII  SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIAA  ""SSTTAACCJJAA  

BBUUKKOOWWNNIICCAA""  

  
30 sierpnia na dworcu kolejowym w Bukownicy odbyła się niezwykła 
uroczystośd. Stowarzyszenie Kulturalno –Edukacyjne „Stacja Bukownica” 
obchodziło 5 – lecie swoje działalności. Zaproszeni gości mogli zwiedzid 
wystawę fotograficzną przy muzyce Kapeli Czesia i śpiewie Chóru Stacja 
Bukownica oraz posilid się w Warsiku. Po tych atrakcjach uczestnicy obejrzeli 
spektakl plenerowy w reż. Marii Wróbel na motywach „Zapomnianego Diabła” 
Jan Drdy w wykonaniu Teatru Stacja Bukownica. Goście bawili się do białego 
rana przy ognisku i potaocówce. 
 

  

ZZMMIIAANNAA  AADDRREESSUU  SSIIEEDDZZIIBBYY  MMGGOOPPSS  

  

Z dniem 21 sierpnia Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został 
przeniesiony na ulicę Kaliską 22 – wejście od ulicy Wodnej (budynek po byłej 
Szkole Rolniczej). 

  

  

WWRRZZEESSIIEEŃŃ  

 

  ZZMMIIAANNAA  AADDRREESSUU  SSIIEEDDZZIIBBYY  BBIIBBLLIIOOTTEEKKII  PPUUBBLLIICCZZNNEEJJ  

 

Z dniem 2 września  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Grabów nad Prosną 
została przeniesiona na ulicę Kaliską 22 (budynek dawnej Szkole Rolniczej). 

  

 

 



JJUUBBIILLEEUUSSZZEE  PPOOŻŻYYCCIIAA  MMAAŁŁŻŻEEOOSSKKIIEEGGOO  

Z przyjemnością  informujemy, że w dniu 6 września 2014 roku  42 pary 
małżeoskie z terenu miasta i gminy Grabów nad Prosną świętowały jubileusze 
małżeoskie. W gronie par małżeoskich były: 1 para małżeoska obchodząca 50- 
lecie pożycia małżeoskiego, 6 par obchodzących 45 -lecie małżeostwa, 7 par 
obchodzących 40-lecie małżeostwa, 8 par obchodzących 35- lecie małżeostwa,6 
par obchodzących 30 lat małżeostwa  i  14 par obchodzących 25 lat 
małżeostwa. 

Uroczystośd rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Grabowie nad 
Prosną, którą w intencji małżonków odprawił ksiądz dziekan Ryszard Ryniec. 
Dalsza częśd uroczystości odbyła się w restauracji „Stylowa” w Grabowie nad 
Prosną. Kierownik USC Marzena Nawrocka serdecznie przywitała Szanownych 
Jubilatów oraz władze samorządowe Pana Zenona Cegłę Burmistrza Miasta 
i Gminy, Pana Piotra Kicioskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej Grabowa 
nad Prosną oraz Panią Barbarę Wyrwas Sekretarz Miasta i Gminy. Skierowała 
słowa uznania i serdecznie gratulacje dla par małżeoskich z tej niecodziennej 
okazji: „Idźcie Paostwo przez życie z dobrocią w sercu, otoczeni ludźmi których 
kochacie, silni poczuciem bezpieczeostwa i szczęścia, zawsze uśmiechnięci, 
zawsze razem, zawsze pewni swoich uczud”. Następnie Pan Burmistrz Zenon 
Cegła oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Kicioski przekazali 
Jubilatom gratulacje oraz życzenia szczęścia i pomyślności,  a przede wszystkim 
pogody ducha na kolejne lata wspólnego życia. W dalszej części uroczystości 
były gratulacje, kwiaty, wspólne zdjęcia, wszyscy odśpiewali gromkie „sto lat”, 
wyśpiewywano „gorzko” na dowód czego małżeostwa nie żałowały sobie 
pocałunków. Po wspólnym, toaście wszyscy zgromadzeni przeszli na obiad 
weselny i przy wyśmienitym jedzeniu i muzyce bawili się do białego rana. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

                                                                                                              

BBUUDDYYNNEEKK  PPOO  BBYYŁŁEEJJ  SSZZKKOOLLEE  RROOLLNNIICCZZEEJJ  PPRRZZEEKKAAZZAANNYY  SSPPOOŁŁEECCZZNNOOŚŚCCII  

  

            W piątek 12 września 2014 roku  odbyło się uroczyste otwarcie budynku 
pełniącego funkcje społeczno –kulturalne /budynku po byłej szkole rolniczej/ 
przy ulicy Kaliskiej 22 w Grabowie nad Prosną. Przeniesienie Biblioteki 
Publicznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do nowej siedziby 
było wielkim wydarzeniem dla lokalnej społeczności. Uroczystośd rozpoczęła się 
przywitaniem wszystkich gości przez Małgorzatę Brodowicz – Dyrektora 
Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną. 
             Po powitaniu nastąpił akt poświecenia nowo wyremontowanego 
obiektu  przez Księdza Dziekana Ryszarda Ryoca. Kolejnym punktem 
uroczystego otwarcia budynku  było symboliczne przecięcie biało czerwonej 
wstęgi, którego dokonali: Poseł do Parlamentu Europejskiego – Andrzej 
Grzyb, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski, 
Zastępca Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu – Marek Baumgart, Burmistrz 
Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – Zenon Cegła, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Grabowa nad Prosną – Piotr Kicioski oraz uczennica III klasy 
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną – Aleksandra 
Guzenda. 
            Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną 
Zenon Cegła, który w swoim przemówieniu podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do pomyślnego zakooczenia remontu i oddania obiektu do 
użytku. Potem wystąpili  zaproszeni gości, którzy byli pod ogromnym 



wrażeniem samego obiektu. Wyrażono tego dnia wiele ważnych słów na temat 
roli biblioteki w życiu lokalnej społeczności, a także podkreślono wagę książki 
w życiu człowieka. Nie obyło się również bez podziękowao oraz gratulacji  dla 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powinszowania z okazji 
otwarcia nowej siedziby Biblioteki Publicznej i MGOPS-u przesłała Pani 
Andżelika Możdżanowska- Senator RP.  Spotkanie uświetnił występ artystyczny 
w wykonaniu uczennic z Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy z Grabowa nad 
Prosną oraz Grabowski BIG BAND.  Na koniec goście zostali zaproszeni do 
zwiedzenia i poczęstunek. Odnowione wnętrza placówki z zaciekawieniem 
oglądali uczestnicy uroczystości. Wszystkim podobały się zmiany jakie zaszły 
w starym obiekcie. Odremontowany budynek z pewnością przysłuży się do 
jeszcze lepszej i sprawniejszej służby na rzecz mieszkaoców miasta i gminy 
Grabów nad Prosną. 

  

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

NNAA  GGRRZZYYBBYY  NNIIEE  TTYYLLKKOO  DDOO  LLAASSUU..  

  

Wiosną br. złożyliśmy, pozytywnie rozpatrzony, wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na 
dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego 
w Grabowie nad Prosną”. Zadanie to ma na celu utworzenie nowych 
ekosystemów mających przyciągad ciekawe gatunki fauny i flory oraz 
przywrócenie i ochronę właściwego stanu ekosystemów, które powstały 
w parku przed wcześniejszą rewitalizacją. Natura „wyszła” naprzeciw naszym 
założeniom wynagradzając wysiłki i jakby zachęcając do dalszych prac w tym 
kierunku, obdarzając park niebywałym gatunkiem grzyba. 15 września 
mieszkaniec Grabowa nad Prosną Mikołaj Masłowski, w rzadziej koszonej części 
parku znalazł okaz jednego z największych grzybów na świecie Czasznicę 
olbrzymią (Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd) –, gatunek należący do rodziny 
pieczarkowatych. Wytwarza ona okazałe owocniki osiągające 15–30 a nawet do 
50 cm średnicy i masę do 20 kg w stanie świeżym. Początkowo są one białe, 
później białawe, kremowe, szarożółtawe, żółtobrązowe, w koocu szaro 
brązowawe /źródło:Wikipedia/. Nasz okaz ma 19 cm wysokości i 37 cm 
średnicy! Grzyb ten podlega ochronie ścisłej, nie wolno go zrywad ani niszczyd! 



Korzystajmy zatem z uroków otaczającej nas zieleni pamiętając, że zakątki 
z pozoru wyglądające na zaniedbane służą rozwojowi wielu gatunków i mogą 
kryd prawdziwe skarby przyrody. 

  

 

WWIIPP  CCZZYYLLII  WWIIRRTTUUAALLNNAA  IIZZBBAA  PPAAMMIIĘĘCCII  

  
To projekt zrealizowany przez Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną 
w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”. 
Poszczególne działania objęte projektem skierowane były do młodych 
mieszkaoców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, chcących poznad bliżej 
lokalną historię, kulturę i tradycję a jednocześnie „zachowad” pamięd dawnych 
wydarzeo, miejsc, osób i przedmiotów w nowoczesny sposób. 
18 osobowa grupa uczniów Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie 
nad Prosną – to główni beneficjenci projektu oraz uczestnicy warsztatów 
fotograficznych i regionalnych. Najważniejszym zadaniem tej grupy było 
przygotowanie pierwszych eksponatów muzealnych i utworzenie lub inaczej 
„rozpoczęcie działalności” Wirtualnej Izby Pamięci.   
Podczas trwania projektu sfotografowano i opracowano 47 eksponatów 
ze zbiorów Izby Pamiątek w Grabowie nad Prosną; między innymi zabytkowe 
ule, narzędzia rolnicze i dokumenty historyczne związane z dziejami miasta. 
Dodatkowym efektem projektu jest Informator – przewodnik po 
WIP  w tradycyjnej, papierowej wersji (dostępny w Bibliotece Publicznej i Izbie 



Pamiątek), wystawa fotograficzna prezentująca najciekawsze ujęcia 
opracowanych eksponatów oraz tablica informacyjna, umieszczona na budynku 
poklasztornym. 
W tym właśnie zabytkowym budynku mieści się Izba Pamiątek im. dra 
Władysława Biegaoskiego i prof. dra Teofila Ciesielskiego, pełniąca funkcję 
muzeum regionalnego (Grabów nad Prosną, ul. Klasztorna 12). 
W projekcie uczestniczyli także wolontariusze – tzw. „przyjaciele Biblioteki” 
oraz współpracujące z Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną,  lokalne 
instytucje i organizacje – partnerzy projektu, wspierając poszczególne zadania 
swoją wiedzą, doświadczeniem i cennymi zasobami. 
Warsztaty i pozostałe działania projektu odbywały się od maja do lipca 2014 
roku, a zakooczyły się 30 lipca wernisażem oraz spotkaniem, będącym okazją 
do podsumowania i refleksji: 
- „Uważam, że każdy mieszkaniec Grabowa nad Prosną powinien znad co nieco 
historii regionu i widzied chod jeden eksponat Izby Pamiątek” 
- „Podobało mi się to, że w ciekawy sposób mogliśmy poznad historię naszego 
regionu i robid dobre technicznie zdjęcia” 
- „Najbardziej podobała mi się pozytywna atmosfera warsztatów, najmniej, że 
panie chciały nas utuczyd” 
Praca nad Wirtualną Izbą Pamięci to „dobry początek” do kolejnych działao, 
w kierunku zachowania i promowania lokalnych zasobów historycznych. 
A udział i zaangażowanie młodych osób w poszczególne zadania projektu cieszy 
i zachęca do dalszej współpracy. 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 

  

  

  

  



VVIIII  PPIIKKNNIIKK  KKOOLLEEJJOOWWYY    

 

Organizatorzy VII Pikniku Kolejowego w Grabowie nad Prosną: 
Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną 
Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną 
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie 
Towarzystwo Miłośników Kolei Ostrzeszów-Namysłaki 
  
21 września 2014 - (nieczynna) Stacja Kolejowa w Grabowie nad Prosną - 
w godz. 14,00 - 18,00 
W programie Pikniku: 
- przejazdy spalinową kolejką Tum-Tum 
- przejazdy kolejką elektryczną - dla maluchów 
- ZAWODY DREZYNOWE 
- tor przeszkód dla najmłodszych z nagrodami 
- smaczna grochówka dla wszystkich miłośników kolei 

  

 

 



 

 

 

 



RREEWWIIZZYYTTAA  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY  ZZ  NNIIEEMMIIEECC  WW    GGIIMMNNAAZZJJUUMM  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  

NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  

W dniach 15 – 19 września 2014 roku gośdmi Gimnazjum w Grabowie nad 
Prosną było czternastu uczniów Gimnazjum w Rossdorf (południowo-zachodnie 
Niemcy). Do Polski przyjechali z opiekunami panią Ulrike Trede-Ellendt – 
dyrektor szkoły oraz panią Beate Jocob – nauczyciel języka angielskiego. 
Opiekunkami grupy w Polsce były pani  Halina Nowak i pani Lidia Geppert- 
nauczycielki języka niemieckiego. Celem wizyty było poznanie kraju, tradycji 
i kultury partnerskiej szkoły. Niemieccy goście odjechali bardzo zadowoleni 
z całego pobytu, przede wszystkim urzekła ich polska gościnnośd i życzliwośd. 
Znajomości, które nawiązały się między uczniami już podczas wcześniejszego 
pobytu w Niemczech, z pewnością będą nadal kontynuowane. Spotkanie 
młodzieży odbyło się w ramach projektu i zostało dofinansowane  przez Polsko- 
Niemiecką Współpracę Młodzieży. 

  

  

  

  

  



  

  

  

2277..0099..11993399  RROOKK  ––  PPAAMMIIĘĘTTAAMMYY  !!  

 

26 września 2014 r., w przeddzieo 75. rocznicy powstania  Polskiego Paostwa 
Podziemnego w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną 
odbył się uroczysty apel, na który zaproszenie przyjęła pani Sekretarz Miasta 
i Gminy Grabów nad Prosną – Barbara Wyrwas oraz panie z Rady Rodziców – 
Sylwia Kicioska i Magdalena Dziwioska. Na początku minutą ciszy oddano hołd 
tym, którzy zginęli w walce o wolnośd Ojczyzny, zostali zamordowani lub 
uwięzieni, a także tym, którzy po wojnie padli ofiarą komunistycznych represji. 
Następnie dzieje Polskiego Paostwa Podziemnego przedstawił nauczyciel 
historii pan mgr Rafał Niełacny. Z kolei wystąpili uczniowie i  zaprezentowali 
poruszający montaż zbudowany z wierszy K.K. Baczyoskiego, W. Broniewskiego, 
K. I. Gałczyoskiego, A. Słonimskiego i wielu innych poetów. Recytatorzy ukazali 
grozę wojny, bezsilnośd człowieka wobec zła oraz umiłowanie wolności. 
Występ  wzbogaciły żołnierskie piosenki i fragmenty filmów – archiwalnych oraz 
fabularnych, takich jak „Katyo” A. Wajdy czy „Generał Nil” R. Bugajskiego. 



  
 

 

 

 

 



SSEENNIIOORR  WW  KKUULLTTUURRZZEE  CCZZYYLLII      SSPPOOTTKKAANNIIEE  NNAA  TTEEMMAATT  UUDDZZIIAAŁŁUU  OOSSÓÓBB  

5500++  WW  IINNIICCJJAATTYYWWAACCHH  SSPPOOŁŁEECCZZNNOO--  KKUULLTTUURRAALLNNYYCCHH    

W poniedziałek - 29 września  b.r. w Bibliotece Publicznej w Grabowie nad 
Prosną odbyło się spotkanie  w ramach projektu" Osoby w wieku 50+, a rozwój 
kapitału społecznego "- diagnoza i ewaluacja wielkopolskiech inicjatyw 
kulturalnych" 
Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną jako instytucja jest jednym 
z partnerów i twórców panelu dyskusyjnego którego celem była diagnoza 
i ewaluacja inicjatyw społeczno- kulturalnych kierowanych do osób starszych. 
 Do dyskusji zaprosiliśmy osoby  nie tylko w wieku 50+,ale reprezentujących 
rożne stowarzyszenia, organizacje i instytucje. 
Podczas spotkania dyskutowaliśmy miedzy innymi na nastepujące tematy: 
* Pozytywne zjawiska, które są związane z Seniorami i ich aktywnością 
*  Negatywne zjawiska związane z Seniorami i ich aktywnością - bariery  
    utrudniające uczestnictwo w życiu społeczno- kulturalnym 
* Rola osób starszych w społeczeostwie 
Wszyscy uczestnicy spotkania chętnie  opowiadali o imprezach oraz  działaniach 
związanych z szeroko pojętą kulturą, w których sami chętnie uczestniczą lub 
które organizując,  dają im satysfakcję i pozwalają czud się potrzebnym. 
Nie zabrakło też spostrzeżeo i wypowiedzi  o trudnościach, przeciwnościach 
i problemach związanych z  samą organizacją i przygotowaniem  imprez - np.z 
frekwencją - odpowiednim zainteresowaniem i odbiorem.  
Uczestnicy spotkania poruszyli też temat związany ze sposobem informowania 
o podejmowanych działaniach ( odpowiednia reklama - np. specjalne tablice 
z ogłoszeniami kulturalno - społecznymi ) 
Bezcenna okazała sie wymiana doswiadczeo pomiędzy osobami z różnych 
kregów społecznych i przedstawiających różne opinie kulturotwórcze. 
Podsumowując spotkanie stwierdzam, że aktywnośd osób starszych jest 
w naszym miasteczku duża, większośd chętnie bierze udział w  proponowanych 
działaniach, a szczególnie w wycieczkach, biesiadach, spotkaniach, prelekcjach, 
koncertach. 
Oto wypowiedzi naszych gości: 
"... każda okazja jest dobra by wyjśd z domu, spotkad sie z ludźmi, porozmawiad, 
zapomnied o kłopotach i problemach jakie niesie codzienne życie.." 
"... chodzi o to by  przyjemnie spędzid czas, żeby było miło i wesoło..." 
"... lubimy śpiewad, taoczyd, dlatego też kiedy tylko jest ku temu 
okazja  spotykamy się  i  wspaniale sie bawimy..." 
 
 

 
                      



  

  

  

  

  

PPAAŹŹDDZZIIEERRNNIIKK  

 

WWIIEECCZZOORREEKK  TTAANNEECCZZNNYY  ZZ  OOKKAAZZJJII  DDNNIIAA  SSEENNIIOORRAA  

  

W dniu 4 października br. Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Grabowie nad Prosną przy współpracy z Centrum Kultury 



w Grabowie nad Prosną zorganizowało z okazji Dnia Seniora – WIECZOREK 
TANECZNY. 

  

  

  



1199  PPAAŹŹDDZZIIEERRNNIIKKAA  --  SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE  KKUULLTTUURRAALLNNOO--EEDDUUKKAACCYYJJNNEE  

""SSTTAACCJJAA  BBUUKKOOWWNNIICCAA""  ZZAAPPRROOSSIIŁŁOO  MMIIEESSZZKKAAOOCCÓÓWW  NNAA  SSPPEEKKTTAAKKLL  

PPLLEENNEERROOWWYY  WW  RREEŻŻ..  MMAARRIIII  WWRRÓÓBBEELL  NNAA  MMOOTTYYWWAACCHH  

„„ZZAAPPOOMMNNIIAANNEEGGOO  DDIIAABBŁŁAA””  JJAANN  DDRRDDYY  WW  WWYYKKOONNAANNIIUU  TTEEAATTRRUU  

SSTTAACCJJAA  BBUUKKOOWWNNIICCAA..  

 

  ""WWEESSOOŁŁAA  GGRROOMMAADDKKAA  KKUUBBUUSSIIAA  PPUUCCHHAATTKKAA""  

  

To cykl zajęd edukacyjnych, który odbył się w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Grabowie nad Prosną. Udział  w nich wzięły dzieci z Grabowskich 
Oddziałów Przedszkolnych  i Szkoły Podstawowej im. UNICEF (85 maluchów). 
Wspólna zabawa w rytm  piosenki o Kubusiu Puchatku, ciekawe gry i zabawy 
zainteresowały dzieci.Uśmiechnięte buzie, radosne spojrzenia i ogólna radośd 
dzieci   są zachętą  do dalszej pracy i satysfakcją  dla organizatorów całego 
"zamieszania" 

  
 

 

 
 
 
 



 

 

 

SSPPOOTTKKAANNIIEE  SSEENNIIOORRÓÓWW  SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIAA  KKLLUUBB  SSEENNIIOORRAA  ""PPEELLIIKKAANN""  

ZZ  OOKKAAZZJJII  DDNNIIAA  SSEENNIIOORRAA..  

  
   W dniu 23 października 2014 w Domu Strażaka w Grabowie nad Prosną 
odbyło się spotkanie Seniorów  Stowarzyszenia Klub Seniora "Pelikan" 
z okazji Dnia Seniora. 
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie wspólnie z Komendą 
Powiatową Paostwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie oraz Paostwową 
Inspekcją  Sanitarną w Ostrzeszowie uczestniczyli w wymienionym   spotkaniu. 
W trakcie spotkania przeprowadzili prelekcję  na temat szkodliwości palenia 
tytoniu, właściwego poruszania się rowerzysty - seniora - po drodze oraz 
poruszono tematy najczęściej dokonywanych oszustw na szkodę osób starszych 
("na wnuczka"). 
Funkcjonariusz Paostwowej Straży Pożarnej zaprezentował i omówił film 
instruktażowy dotyczący zaczadzenia. 
Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie dziękuję pracownikom Komendy Powiatowej 
Policji w Ostrzeszowie, Paostwowej Inspekcji Sanitarnej, Komendy Powiatowej 
Paostwowej Straży Pożarnej za cenne wskazówki, porady oraz Pani Dyrektor 
Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną za pomoc w organizacji   spotkania. 
W dniu 25 października 2014 roku w nowym pomieszczeniu przy  ul. Parkowej 
odbyła się impreza poświęcona przekazaniu tradycji grabowskich  młodemu 
pokoleniu. 
Członkowie Stowarzyszenia przygotowali i pokazali młodym jak dawniej 
przyrządzano potrawy, między innymi: pyry z gzikiem, prażuchy, żurek 
grabowski, pieczenie chleba, kiszenie kapusty z marchewką, kminkiem 
i czosnkiem oraz robienie różnych surówek. 



Sobotnie popołudnie upłynęło w miłej atmosferze przy kawie, bardzo 
smacznych ciasteczkach  oraz potrawach przygotowanych przez członków 
Stowarzyszenia i młodzież. 
Tą drogą Zarząd Stowarzyszenia  pragnie podziękowad  wszystkim Paniom  za 
zaangażowanie i przygotowanie imprezy. 
  
  

LLIISSTTOOPPAADD  

  

XXXXXXVVII    SSEESSJJAA  RRAADDYY  MMIIEEJJSSKKIIEEJJ  GGRRAABBOOWWAA  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  OOSSTTAATTNNIIAA  

WW  KKAADDEENNCCJJII  SSAAMMOORRZZĄĄDDUU  22001100--22001144  

  
W dniu 5 listopada 2014 roku o godz. 11:00 w Sali Centrum Kultury w Grabowie 
nad Prosną (Dom Strażaka) odbyła się  już po raz ostatni w VI kadencji 
samorządu uroczysta pożegnalna sesja Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną Pan Piotr Kicioski powitał 
wszystkich przybyłych. Następnie Radni  przyjęli zaproponowany przez 
prowadzącego obrady  porządek obrad a następnie protokół z poprzedniej 
sesji.  Tradycyjnie kolejnym punktem obrad były informacje Burmistrza Miasta 
i Gminy Grabów nad Prosną  o jego działalności  działalności  międzysesyjnej 
oraz informacja z realizacji uchwał. Po wypowiedzi  Pana Burmistrza Pani 
Sekretarz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Pani  Barbara przedstawiła 
prezentację multimedialną podsumowującą VI kadencję samorządu Miasta 
i Gminy Grabów nad Prosną – najważniejsze zrealizowane inwestycje 
i zadania.   Po podziękowaniach słownych przyszła pora na wręczenie radnym 
za ich czteroletnią pracę okolicznościowych dyplomów z podziękowaniami. 
W tej części również sołtysi podziękowali Panu Burmistrzowi za bardzo dobrą 
współpracę podczas tej kadencji wręczając bukiet kwiatów. 
W tym dniu Pan Stanisław Niełacny oficjalnie podziękował za II kadencje pracy 
na rzecz samorządu  gminnego, gdyż nie zamierza kandydowad  na radnego 
w bieżących wyborach samorządowych. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną Pan Piotr Kicioski 
w związku z zakooczeniem VI kadencji Rady Miejskiej  złożył wyrazy uznania 
i podziękowania za pełną zaangażowania pracę w mijającej kadencji 2010 - 
2014. Podziękował  za wysiłek włożony na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny 
i życzył sukcesów dalszych sukcesów a na pamiątkę tych wspólnie spędzonych 
lat wręczył każdemu radnemu  tabloo. 
 Po interpelacjach radnych  bardzo sprawnie przebiegł cykl głosowao nad 
propozycjami uchwał. 



W części wolne głosy i wnioski delegacja z miejscowości Bukownica z Osiedla 
Grabowskiego złożyła na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną 
podziękowania za wybudowanie chodnika oraz drogi osiedlowej. 
Na tym zakooczono XXXVI Sesję Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną. 
 

 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
  
 



UURROOCCZZYYSSTTEE  OOBBCCHHOODDYY  9966  RROOCCZZNNIICCYY  OODDZZYYSSKKAANNIIAA  NNIIEEPPOODDLLEEGGŁŁOOŚŚCCII  

PPRRZZEEZZ  PPOOLLSSKKĘĘ  
  

Dla wielu Polaków 11 listopada jest okazją do wyrażenia swoich patriotycznych 
uczud i przekazania młodszemu pokoleniu wartości patriotycznych. Również 
w mieście i gminie Grabów nad Prosną każdego roku odbywają się uroczystości 
mające na celu uczczenie tego ważnego dnia, aby oddad hołd tym wszystkim, 
którzy walczyli i ginęli za wolną Ojczyznę!. 
Tegoroczne obchody miały niezwykle uroczysty charakter. Pierwsza częśd 
odbyła się 10 listopada 2014 r. w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy 
w Grabowie nad Prosną. Na tę okolicznośd program artystyczny pt. „Droga 
Polaków do Niepodległości przygotowała młodzież gimnazjalna wraz 
z nauczycielami. Tego dnia z przemówieniem wystąpił również Burmistrz Miasta 
i Gminy Grabów nad Prosną Pan Zenon Cegła. 
Dzieo 11 listopada rozpoczął się złożeniem wieoca w hołdzie poległym 
żołnierzom przez władze samorządowe pod pomnikiem na Placu Powstaoców 
Wielkopolskich. O godz. 11:00 w Kościele Parafialnym w Grabowie nad Prosną 
Ksiądz Kanonik Ryszard Ryniec odprawił uroczystą Mszę Św. z okazji 96 Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez Paostwo Polskie. W mszy św. udział wzięli: 
władze samorządowe, mieszkaocy, młodzież szkolna  i poczty sztandarowe. 
O oprawę muzyczną Mszy Św. zadbał zespół Grabowski BIG BAND. 
Od godz. 13:00 na Hali sportowej w Grabowie nad Prosną mogliśmy 
uczestniczyd w emocjonującym TURNIEJU PILKARSKIM DLA NIEPODLEGŁOŚCI 
pomiędzy zespołami z Kaliszkowic, Ministrantami a zespołem Grabowski BIG 
BAND. 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

1166  LLIISSTTOOPPAADDAA--    WWYYBBOORRYY  SSAAMMOORRZZĄĄDDOOWWEE    

  

W dniu 16 listopada odbyły się wybory samorządowe do Rady Miejskiej 
Grabowa nad Prosną oraz na Burmistrza. W głosowaniu tajnym  mieszkaocy 
miasta i gminy Grabów nad Prosną oddali głos na swoich faworytów. W tym 
dniu nie udało się wybrad Burmistrza. W drugiej turze wyborów, spotkają się 
Zenon Cegła i Edmund Geppert. 
  
 
RADNI RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ 2014-2018 
 
  
1. Biel Marcin 
2. Biel Ryszard 
3. Cegiełka Jan 
4. Gładysz Jacek 
5. Idzikowska Bożena 
6. Iwaoski Krzysztof 
7. Jaszczyk Grażyna 

http://www.grabownadprosna.com.pl/asp/pliki/01.03.2011Funkc.Tomografu/rada_miejska_2014-2018.pdf


8. Jurga Irena 
9. Kaźmierczak Kazimierz 
10. Klada Bożena 
11. Poręba Genowefa 
12. Skutecka Jolanta 
13. Sternal Wojciech 
14. Trzeciak Krystyna 
15. Warszawski Zbigniew 
 

 

 

 

 

IIZZBBAA  PPAAMMIIĄĄTTEEKK  JJUUŻŻ  WW  NNOOWWYYCCHH  PPOOMMIIEESSZZCCZZEENNIIAACCHH  

   

Już od listopada możemy podziwiad w pełnej okazałości  zbiory  Izby Pamiątek 
w Grabowie nad Prosną, które zostały przeniesione  do "nowych" pomieszczeo 
tj. do pomieszczeo po Bibliotece Publicznej w Grabowie nad Prosną  (ul. 
Klasztorna 12 – parter). 



W  pomieszczeniach eksponowane są materiały biograficzne, fotografie, 
artykuły i książki po urodzonych w mieście uczonych: Władysławie Biegaoskim 
(1857-1917) i Teofilu Ciesielskim (1846-1916). Większą częśd zbiorów stanowią 
eksponaty związane z pszczelarstwem, drobne narzędzia rolnicze, przedmioty 
codziennego użytku oraz dokumenty związane z historią miasta i najbliższego 
regionu. 
Placówka jest obiektem całorocznym,  czynnym tak jak do tej pory we wtorki 
i czwartki w godzinach: 10,00 - 15,00 lub w dowolnym terminie po 
wcześniejszym uzgodnieniu. Tel. 062 730 53 46, e-mail: bibliograbow@op.pl 
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ŚŚWWIIAATTOOWWYY  DDZZIIEEOO  PPLLUUSSZZOOWWEEGGOO  MMIISSIIAA  

  
25 listopada obchodzimy Światowy Dzieo Pluszowego Misia.Trudno wyobrazid 
sobie dzisiejszy świat bez pluszowego misia. Miś jest najlepszym przyjacielem 
dziecka, nawet niektórzy dorośli trzymają z sentymentu swojego pluszaka. Czy 
można wyobrazid sobie świat bez misia?  
W dniu 19 listopada 2014 roku Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną 
zorganizowało imprezę z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia dla dzieci 
z klas pierwszych szkoły podstawowej w Grabowie nad Prosną pt. "URODZINY 
PLUSZOWEGO MISIA" - było spotkanie z misiem Ambrożym i wróżką, wspólne 
śpiewanie, taoce i tort. 
 

 

 
 



 

 

 

 

  SSPPOOTTKKAANNIIEE  AANNDDRRZZEEJJKKOOWWEE  

 W dniu 29 listopada 2014 w sala Domu Strażaka w Grabowie nad Prosną, 
odbyło się spotkanie andrzejkowe. 

Organizatorzy: Zarząd Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Grabowie nad Prosną oraz Centrum Kultury. 

 

 



 

 

 

 

 

 



3300  LLIISSTTOOPPAADDAA  --  PPOONNOOWWNNEE  GGŁŁOOSSOOWWAANNIIEE  NNAA  BBUURRMMIISSTTRRZZAA  MMIIAASSTTAA  

II  GGMMIINNYY  GGRRAABBÓÓWW  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ    

  

W drugiej turze wyborów samorządowych funkcję Burmistrza Miasta i Gminy w 
Grabowie nad Prosną objął Zenon Cegła. 

  

GGRRUUDDZZIIEEŃŃ  

 

PPIIEERRWWSSZZAA  SSEESSJJAA  RRAADDYY  MMIIEEJJSSKKIIEEJJ  NNOOWWEEJJ  KKAADDEENNCCJJII  

   

Za nami pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną. 
W dniu 1 grudnia radni złożyli ślubowanie oraz w głosowaniu tajnym wybrali 
przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym  pierwszą sesję VII kadencji 
otworzyła radna senior Genowefa Poręba. Następnie  Przewodnicząca 
Miejskiej  Komisji Wyborczej  Ewelina Puchała wręczyła radnym zaświadczenia 
o wyborze. 
Kolejnym punktem było zaprzysiężenie wszystkich nowych radnych. Tekst 
ślubowania odczytała radna senior   prowadząca sesję, a najmłodszy wiekiem 
radny Pan Marcin Biel odczytywał kolejno nazwiska i imiona radnych, którzy 
zgodnie z sumieniem wypowiadali słowa „ Ślubuję” lub „Ślubuję,  tak mi 
dopomóż Bóg”.   Po ślubowaniu radnych  przystąpiono do procedury wyboru 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Wybrano komisję skrutacyjną, 
która czuwała nad wyborem.  Następnie w głosowaniach tajnych radni dokonali 
wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną oraz dwóch 
wiceprzewodniczących. Nową przewodniczącą Rady Miejskiej Grabowa nad 
Prosną  wybrano Genowefę Poręba. Wiceprzewodniczącymi rady wybrani 
zostali Jan Cegiełka i Kazimierz Kaźmierczak. 
Poniżej przedstawiamy skład nowej Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną wg 
porządku alfabetycznego. 
  
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

""  CCZZYY  KKTTOOŚŚ  WWIIDDZZIIAAŁŁ  MMIIKKOOŁŁAAJJAA  ??????""  

  

W dniu 3 grudnia 2014  w sali Domu Strażaka w Grabowie nad Prosną, odbyła 
się impreza z udziałem najmłodszych mieszkaoców MiG Grabów nad Prosną. 
Organizatorem spotkania było  Centrum Kultury  w Grabowie nad Prosną. Każdy 
uczestnik spotkania - mały i duży otrzymał w prezencie od Mikołaja coś 
słodkiego. 

  

 



 

 

 

 

 

  SSPPOOTTKKAANNIIEE  AAUUTTOORRSSKKIIEE  ZZ  PPAANNEEMM  MMIIEECCZZYYSSŁŁAAWWEEMM  BBIIEEOOKKIIEEMM  
 

  
W dniu 3 grudnia w Bibliotece Publicznej w Grabowie nad Prosną odbyło się 
spotkanie autorskie z panem Mieczysławem Bieokiem    "Hajerem" 
podróżnikiem, Ślązakiem z krwi i kości. 
Pan Mieczysław Bieniek opowiedział o swojej podróży do Afryki. Spotkanie 
okraszone było  śląską gwarą i niepowtarzalną dawką humoru. Okazało się 
dobrą zabawą bo pan M. Bieniek umie wspaniale relacjonowad przygody, które 
przydarzyły mu się w trakcie tych samotnych wędrówek. 



Z niecierpliwością czekamy na kolejne - równie ciekawe książki.       

  

 

 

 

 

 



 

 

""MMIIKKOOŁŁAAJJKKII  IINNTTEEGGRRAACCYYJJNNEE""  

 W dniu 6 grudnia 2014 odbyło się świąteczne spotkanie z okazji Mikołajek pt. 
"MIKOŁAJKI INTEGRACYJNE". Organizatorami spotkania byli: Burmistrz MiG 
Grabów nad Prosną, Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Grabowie nad Prosną, Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną. Po części 
artystycznej był wspólny poczęstunek i prezenty od Mikołaja. Spotkanie 
zakooczono w świątecznym nastroju - życzeniami przekazanymi przez 
Burmistrza - Zenona Cegłę i Przewodniczącą Rady Miejskiej - Genowefę Porębę 
oraz wspólnym kolędowaniem z zespołem "Harmonia". 
  

MMIIKKOOŁŁAAJJKKII    

 

W dniu 6 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie z Mikołajem zorganizowane 
dla najmłodszych czytelników Biblioteki Publicznej w Grabowie 
Każdy z uczestników spotkania podarował Mikołajowi własnoręcznie wykonany 
upominek, a w podziękowaniu otrzymał słodkości i uściski. 
  
 
 
 



ŚŚLLUUBBOOWWAANNIIEE  BBUURRMMIISSTTRRZZAA  MMIIAASSTTAA  II  GGMMIINNYY  GGRRAABBÓÓWW  NNAADD  

PPRROOSSNNĄĄ  

  
Podczas II sesji Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną, która odbyła się 9 grudnia 
br. nowo wybrany Burmistrz Zenon Cegła został oficjalnie zaprzysiężony na 
stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. 
"Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawowad będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkaoców miasta i gminy Grabów nad Prosną. 
Tak mi dopomóż Bóg". 
Po złożeniu ślubowania wobec Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną i wszystkich 
zebranych, Przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Poręba stwierdziła 
objęcie funkcji przez Burmistrza. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta 
i Gminy Grabów nad Prosną Zenon Cegła, który podziękował wszystkim 
mieszkaocom za zaufanie.  
W trakcie sesji Radni Rady Miejskiej, Sołtysi oraz zaproszeni goście złożyli 
gratulacje nowo wybranemu Burmistrzowi a później ustalono również składy 
komisji stałych oraz wybrano ich przewodniczących i zastępców, a także 
przeprowadzono głosowanie nad wynagrodzeniem Zenona Cegły na obecną 
kadencję. 
 

 

 

 



 

 



 

  



  
  

  

  

  

BBEETTLLEEJJEEMMSSKKIIEE  ŚŚWWIIAATTEEŁŁKKOO  PPOOKKOOJJUU  DDOOTTAARRŁŁOO  DDOO  GGRRAABBOOWWAA  

  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  

  

W środę, 17 grudnia Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną miał 
niezwykłych gości. Urząd odwiedzili harcerze,którzy na jego ręce przekazali 
symboliczne Betlejemskie Światełko Pokoju w ramach tradycyjnej akcji 
poprzedzającej Święta Bożego Narodzenia. Symboliczny ogieo zapalony 
w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem wędruje do wielu miejsc w Europie, 
wśród których również jest Polska. W tym rok płomyk zapalony przez skautów 
austriackich w Grocie Narodzenia Paoskiego roznoszony jest po całym świecie 
pod hasłem "Pokój jest w nas”. Betlejemskie Światło symbolizuje ciepło, miłośd, 
pokój i nadzieję i tradycyjnie co roku stawiane jest na wigilijnym stole. 

  

 

 



 

 

 

WWRRĘĘCCZZEENNIIEE  NNAAGGRRÓÓDD  LLAAUURREEAATTOOMM    IIII  EEDDYYCCJJII  KKOONNKKUURRSSUU  

FFOOTTOOGGRRAAFFIICCZZNNEEGGOO  „„PPEERREEŁŁKKII  ZZNNAADD    PPRROOSSNNYY””  

  

 W dniu 17 grudnia 2014r. w sali ślubów w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Grabowie nad Prosną, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom II 
edycji konkursu fotograficznego pt. ”Perełki znad Prosny”. W konkursie wzięło 
udział 10 uczestników, nadsyłając 50 fotografii. Wszystkie fotografie były 
bardzo urokliwe i trudno było wyłonid zwycięzców. Nagrody  zwycięzcom 
konkursu wręczał Pan Burmistrz Zenon Cegła. Niestety nie wszyscy laureaci 
biorący udział w konkursie mogli osobiście uczestniczyd w uroczystości 
w związku z obowiązkami służbowymi dlatego w ich imieniu nagrody odebrali 
członkowie rodzin. 
Laureatami konkursu zostali: 
I.  miejsce: Paweł Wawrzyniak 
II. miejsce: Jarosław Chmielina 
III.  miejsce: Szymon Woziwodzki 
Wyróżnienia: 
1. 1.     Barbara Śmiatacz 
2. 2.     Paulina Kowalska 
3. 3.     Anna Prauzioska 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

""KKOOLLOORROOWWAA  FFAABBRRYYKKAA  ŚŚWWIIĘĘTTEEGGOO  MMIIKKOOŁŁAAJJAA””  GGMMIINNNNYY  KKOONNKKUURRSS  

PPLLAASSTTYYCCZZNNYY  PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE    

W dniu 18 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie laureatów gminnego 
konkursu plastycznego pt. „Kolorowa fabryka świętego Mikołaja” 
zorganizowanego przez Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną. 
Do konkursu zgłoszono 200 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. 
Jury konkursowe w składzie: Bożena Klada, Małgorzata Konieczna, Krystyna 
Woźniak, Dariusz Skorupski, biorąc pod uwagę: pomysłowośd, samodzielnośd 
i estetykę wykonania pracy oraz zgodnośd z tematem konkursu, przyznało 
nagrody i wyróżnienia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

 
 

 
  

2200  GGRRUUDDNNIIAA  --  TTUURRNNIIEEJJ  HHAALLOOWWYY  PPIIŁŁKKII  NNOOŻŻNNEEJJ  OO  PPUUCCHHAARR  

BBUURRMMIISSTTRRZZAA  MMIIAASSTTAA  II  GGMMIINNYY  GGRRAABBÓÓWW  NNAADD  PPRROOSSNNĄĄ  

    



  2200  GGRRUUDDNNIIAA--  WW  SSAALLII  DDOOMMUU  SSTTRRAAŻŻAAKKAA  WW  GGRRAABBOOWWIIEE  NNAADD  

PPRROOSSNNĄĄ  OODDBBYYŁŁ  SSIIĘĘ  „„  ŚŚWWIIĄĄTTEECCZZNNYY  KKOONNCCEERRTT””  WW  WWYYKKOONNAANNIIUU  

UUCCZZNNIIÓÓWW  OOGGNNIISSKKAA  MMUUZZYYCCZZNNEEGGOO  

  

2200  GGRRUUDDNNIIAA  SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE  KKUULLTTUURRAALLNNOO--EEDDUUKKAACCYYJJNNEE  

""SSTTAACCJJAA  BBUUKKOOWWNNIICCAA""  ZZAAPPRROOSSIIŁŁOO  DDZZIIEECCII  II  MMŁŁOODDZZIIEEZZ    NNAA  

SSPPEEKKTTAAKKLL  TTEEAATTRRAALLNNYY  ""PPIIĘĘKKNNAA  II  BBEESSTTIIAA""  OORRAAZZ  KKIIEERRMMAASSZZ  OOZZZZDDÓÓBB  

ŚŚWWIIĄĄTTEECCZZNNYYCCHH  WWYYKKOONNAANNYYCCHH  PPRRZZEEZZ  SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE  „„SSEENNIIOORR  

WW  MMAARRSSZZAAŁŁKKAACCHH  OORRAAZZ  PPIIEERRNNIIKKOOWWYY  PPOOCCZZĘĘSSTTUUNNEEKK..  

 

„„CCHHOOCCOO--SSTTOORRYY””  

Z myślą o wielbicielach czekolady Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną 
zaprosiło młodzież i dorosłych do udziału w trzech spotkaniach pod tytułem  : 
„CZEKOLADOWA HISTORIA”. Prowadzący spotkania Paul Mitchell, w wyjątkowo 
ciekawy sposób, przedstawił historię czekolady, sposoby jej wyrabiania. Uczył 
jak właściwie degustowad czekoladę, aby w pełni poczud jej smak i aromat oraz 
rozpoznawad różnice pomiędzy czekoladowymi wyrobami. Próbując 
czekoladowych przysmaków uczestnicy spotkao dowiedzieli się jaką drogę musi 
przejśd ziarno kakaowe aby mogło stad się tabliczką czekolady, skąd pochodzi 
kakao, jaka jest jego charakterystyka i rola w procesie produkcji czekolady, 
a także jak wyglądają i gdzie rosną drzewa kakaowca. Całości towarzyszyła 
prezentacja multimedialna. 
   

 

 
 



 
 

 

 

 

 



„ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 449  
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTU W M. GRABÓW NAD PROSNĄ” 

   

Od czerwca do 15 grudnia trwały prace przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 
449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną. Początkowo ruch na 
moście odbywał się wahadłowo. Jednak z dniem 23.09.2014r. wprowadzona 
została nowa organizacja ruchu, która spowodowała całkowite zamknięcie 
ruchu na przebudowywanym odcinku drogi. Objazd został wyznaczony dla 
pojazdów poruszających się w kierunku Sycowa oraz Błaszek. Ruch pieszych 
i rowerzystów pozostał bez zmian. W dniu 15 grudnia zakooczono prace 
budowlane i wznowiono ruch wahadłowy pojazdów. Do dnia 22 grudnia trwały 
prace porządkowe. Po tym terminie przywrócono dwustronny ruch 
samochodów.  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Opracowała: Magdalena Karpioska – insp. ds. promocji  i rozwoju 


