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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Zbliża się czas wyjazdów wakacyjnych. Szukamy często odległych zakątków na mapie, a tymczasem na terenie
powiatu ostrzeszowskiego mamy wiele
różnorodnych atrakcji turystycznych,
które przy odrobinie wolnego czasu
warto zobaczyć osobiście.
OSTRZESZÓW
jest
malowniczą
miejscowością, położoną na pograniczu dwóch nizin: Niziny Wielkopolskiej
i Niziny Śląskiej w paśmie Wzgórz Ostrzeszowsko-Trzebnickich. Podkreślić trzeba
duże walory klimatyczne całej Ziemi
Ostrzeszowskiej, mające nawet właściwości lecznicze.
Nieodłączną
częścią
krajobrazu
Ostrzeszowa są ruiny zamku królewskiego z zachowanymi murami obwodowymi i wieżą - basztą z I poł. XIVw.
Oprócz tego cennym zabytkiem jest
kościół farny p.w. NMP Wniebowziętej
wybudowany w stylu późnogotyckim
ok. 1337r. Kolejny zabytek to klasztor
bernardyński wzniesiony w XVII wieku
na skraju miasta. Na uwagę zasługuje
także drewniany kościół św. Mikołaja
z 1758r. oraz przebudowany w 1840r.
ratusz miejski. Obecnie mieści się w nim
Muzeum Regionalne (czynne od wtorku
do piątku w godz. 10.00 - 16.00 i w niedziele w godz. 10.00 - 15.00).
Warto wspomnieć o kościele Chrystusa Króla, który został wybudowany
jako świątynia ewangelicka w roku 1861
oraz o zabytkowych kościołach w Olszynie, Siedlikowie i Rojowie. W Rojowie
znajduje się też dwór drewniano-murowany z końca XVIIIw., pierwotnie była to
siedziba szlachecka, obecne jest własnością prywatną.
Do aktywnego wypoczynku w Ostrzeszowie i okolicy zachęcają: kryta pływalnia „Oceanik”, otwarte kąpielisko (tzw.
basen), mini ZOO w Niedźwiedziu, liczne
szlaki pieszo-rowerowe oraz kręgielnia
i Bajkoland. Najwyższe wzniesienie - Bałczyna to centrum sportów zimowych, ale
też idealna baza dla paralotniarstwa.
MIKSTAT położony jest w północnej części Wzgórz Ostrzeszowskich, na
krańcu tzw. Kocich Gór, na wysokości
180-232m n.p.m. Od zachodu lasy iglaste, zasobne w runo leśne, od południa kompleks lasów liściastych ze starodrzewem dębowo-bukowym, ostojami zwierzyny i ptactwa łownego. Układ duktów
leśnych w lesie komunalnym sprzyja spacerom pieszym i rowerowym, a do dyspozycji osób jeżdżących konno jest trasa

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
czyli turystyczny przewodnik po powiecie

do jazdy konnej w lasach Nadleśnictwa Przedborów w Przedborowie.
Miejsca widokowe na Dolinę Prosny i Baryczy znajdują się w dwóch
punktach: na wzgórzu kościelnym
w Kotłowie oraz w pobliżu masztu
RTV w Kaliszkowicach Kaliskich.
Nieopodal Rynku w Mikstacie
znajduje się neobarokowy kościół
pw. Świętej Trójcy. Przy kościele
warto zwrócić uwagę na drewniany
Na Górze Krzyża.
krzyż z rzeźbami autorstwa Pawła
Brylińskiego. Jednak największą
atrakcją Mikstatu jest niewielki
drewniany kościół pw. św. Rocha.
W czasie uroczystości odpustowych
16 sierpnia ma tam miejsce obrzęd
święcenia zwierząt gospodarskich
i domowych. Turyści mogą też zwiedzić zabytkowe obiekty sakralne,
znajdujące się: w Kotłowie - kościół
parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na wzgórzu
232,8m n.p.m. oraz w Przedborowie
Kościół w Bobrownikach.
z 1897r.
GRABÓW NAD PROSNĄ - środow. wybudowany przez Hrabinę Bismarck
wiskiem geograficznym miasta i gminy von Bohlen. Obecnie mieści się tam Dom
Grabów nad Prosną jest Kotlina Grabow- Pomocy Społecznej.
ska, położona w dorzeczu Prosny. Jeśli
Giżyce - kościół parafialny pw. Przechodzi o zabytki gminy, warto wspo- mienienia Pańskiego z 1870r. - muromnieć o kościele Niepokalanego Serca wany, neoklasyczny; dzwonnica z 1870r.
Maryi i św. Mikołaja z lat 1662-84 (obok oraz dwór modrzewiowy z poł. XVIII w.
kościoła ustawiony jest wysoki unikalny (obecnie zaniedbany).
krzyż drewniany z 12 ludowymi rzeźChlewo - drewniany kościół parafialny
bami Pawła Brylińskiego z 1858r.) oraz pw. św. Marcina, z 1651r.
o zespole budynków pofranciszkańskich
Bukownica - kościół parafialny pw. św.
z wczesnobarokowym kościołem NMP Apostołów Filipa i Jakuba, z 1721r.
Niepokalanie Poczętej, zbudowanym
Bobrowniki - kościół filialny pw. św.
w okresie 1642-58. W Grabowie znajduje Barbary, z 1735r.
się także kościół ewangelicki z 1887r.,
Należy też wspomnieć o Siekierzynie obecnie nieczynny. Kolejnym cennym małej miejscowości nieopodal Grabowa,
zabytkiem jest dwór z przełomu XVIII/XIX od kilku lat odbywają się tutaj koncerty
wieku, a przy nim park krajobrazowy. Na muzyki niezależnej - Siekierzyn Fest (w
tutejszym cmentarzu znajduje się pomnik tym roku 9 -10 sierpnia).
ku czci ofiar obu wojen światowych oraz
CZAJKÓW - większość interesujących
zbiorowy grób trzech nieznanych żołnieturystę zabytków znajduje się w siedzibie
rzy armii „Łódź”, poległych w 1939r.
gminy:
drewniany kościół pw. św. StaniCentrum Kultury w Grabowie zaprasza
do Izby Pamiątek im. dr. Władysława Bie- sława z 1919 roku, którego wnętrze zdogańskiego i prof. dr. Teofila Ciesielskiego bią dwa obrazy z ok. 1920 roku pędzla
(czynna we wtorki i czwartki w godz. S. Rutkowskiego. Naprzeciwko kościoła
10.00 - 15.00 lub w innym terminie po postawiono pomnik ku czci zamordowanych w latach 1918-20 i podczas II wojny
wcześniejszym uzgodnieniu).
światowej.
Inne zabytki w gminie to m.in.:
Marszałki - zespół dworski z II poł. XIX
DORUCHÓW i jego okolice oprócz

SONDA

bogatej historii mogą poszczycić
się sporą ilością obiektów zabytkowych, pomników przyrody, a także
rezerwatami unikatowych gatunków roślin. Miejscem, które po dziś
zachowało swój mroczny klimat, jest
wyspa na stawie w parku, na której
znajduje się piwnica ziemna uchodząca za więzienie czarownic. Nieopodal, przy drodze do Tokarzewa,
wznosi się tzw. Wzgórze Czarownic,
według tradycji miejsce spalenia
14 kobiet, niewinnie posądzonych
o konszachty z siłami nieczystymi.
W samym Doruchowie mamy także
Dom Katolicki i młyn z początku
XXw., zespół kościelny z XIXw. oraz
dworek rodziny Thielów, mieszczący
się w parku (obecnie biblioteka
publiczna). W miejscowości Torzeniec znajduje się obelisk upamiętniający zbrodnie i mordy na ludność
tejże miejscowości.
Inne zabytki w gminie to m.in.:
Plugawice - dwór z parkiem z II
połowy XIX wieku;
Rudniczysko - młyn wodny z 1928
roku (murowany);
Stara Kuźnica - dwór z początku X
wieku i młyn z początku XX wieku;
Torzeniec - zespół dworski z początku
XX wieku;
Przytocznica - pozostałości z osady
z XIII wieku;
Wygoda Tokarska - ponad 100-letni
wiatrak.
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Lato na pewno spędzę w domu - ja
nie pracuję, mąż jest na rencie, więc
nie mamy możliwości, żeby wyjechać. Rowerem co drugi dzień jeżdżę
do Parzynowa, do mojej mamy - po
drodze mogę podziwiać ładne widoki.
Mam też wtedy możliwość odwiedzenia figury Jana Pawła II w Zmyślonej
Parzynowskiej - piękna, wyrzeźbiona
w drewnie przez p. Jerzyka, kolegę
zresztą. W wakacje zawsze też wybieram się na jagody, zarobkowo - najwięcej jagód znajduję w lesie za lokalem
p. Warzyboka; niestety kleszcze teraz
trochę odstraszają. W regionie można
też skorzystać z basenu lub wybrać się
nad zalew w Kobylej Górze;wolę zalew,
bo woda tam przepływowa i natura.
Chciałabym się wybrać na Mazury,
ciągnie mnie nad jeziora, nad wodę.
Szkoda, że wszędzie jest tak drogo, bo
czas na taki wyjazd bym znalazła.

Na tę chwilę żadnego wyjazdu
nie planuję, tak jak i w zeszłym roku
wakacje pewnie spędzę w domu.
Oczywiście będę odwiedzał ostrzeszowski basen - polecam, można tam
miło spędzić czas na powietrzu. Najciekawszy zabytek w okolicy to chyba
Baszta - pozostałość po zamku kazimierzowskim. Czasami wybieram się
z rodziną do Uniejowa - na wody termalne, może więc w te wakacje też to
wypali. Najbardziej chciałbym wybrać
się gdzieś nad morze, niekoniecznie
polskie, bo tu nie zawsze trafi się
w odpowiednią pogodę. Może Grecja,
już tam kiedyś byłem, polecam Kretę,
Rodos, może też Majorkę, ale to już
Hiszpania. Fajne też są polskie góry,
np. Zieleniec, jeżdżę tam raczej na
narty, ale myślę, że latem też można
by miło spędzić tam czas.

Jeszcze nie mam żadnych wakacyjnych planów, ale może wybiorę się
gdzieś chociaż na 2-3 dni, odpowiedni
na taki wypad jest Skorzęcin - bardzo
ładna wypoczynkowa miejscowość
nad jeziorem i to dość blisko nas. Na
3 dni nie warto jechać nigdzie dalej.
Ogólnie wolę morze niż góry, ostatnio
byłem w Świnoujściu, ciekawe miejsce, ładna promenada - można pospacerować. Jeszcze wcześniej byłem
w Międzyzdrojach - z tych dwóch
miejscowości wolę jednak Świnoujście. Jeśli lato jest słoneczne, to polskie morze wystarczy. Góry - polecam
Karkonosze, Śnieżkę, zresztą Zakopane też jest bardzo ładne. Ponieważ
z żoną prowadzimy gospodarstwo,
mamy czas jedynie na krótkie parodniowe wypady.

KRASZEWICE - pozostałościami po
bogatych dziejach tych ziem są liczne
obiekty zabytkowe oraz pomniki i tablice
pamiątkowe. Na uwagę zasługuje neogotycki kościół parafialny pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła, wybudowany
w latach 1882-88. Przy wejściu parafialnego cmentarza znajduje się pomnik
ku czci żołnierzy poległych we wrześniu
1939r. i innych ofiar II wojny światowej
oraz grób powstańca z 1863r. Z kolei
w Mącznikach wybudowany jest obelisk upamiętniający śmierć 17 Polaków
w 1939r. Ciekawą miejscowością jest
Kuźnica Grabowska - warto tu odwiedzić Muzeum Oświaty im. Prof. Mariana
Falskiego (otwarte dla zwiedzających we
wtorki i czwartki w godz. 10.00 - 14.00
oraz po uzgodnieniu tel. 62 731-28-81).
Także w Kuźnicy Grabowskiej znajdują
się: kamień pamiątkowy z napisem: „W
setną rocznicę bitwy powstańczej 1863
- 1963”; pomnik poświęcony ofiarom I
i II wojny światowej i tablica pamiątkowa
dotycząca ofiar II wojny światowej. Jest
jeszcze park dworski, gdzie znajdziemy
400-letni dąb szypułkowy „Sewerynek”.
Okolice gminy Kraszewice są bogate
w liczne pomniki przyrody, wśród których najwartościowszym jest 1000-letni
cis. Na placu przed kościołem w Kraszewicach rośnie tzw. “Dąb Wolności”,
posadzony po odzyskaniu niepodległości
w 1920r.
Ciekawostką gminy jest przysiółek
miejscowości Głuszyna - Koniec Świata.
Pamiątkowa fotka pod tablicą z nazwą
miejscowości wzbudzi zazdrość wśród
znajomych.
Dokończenie na str. 29.

Pracuję ostatnie półtora tygodnia, od
1 lipca idę na urlop - już nie mogę się
doczekać. Lecimy do Turcji, jeszcze tam
nie byłam. Pogoda będzie tam na pewno
ładna, lubimy też turecką kuchnię - stąd
ten wybór. Planuję przede wszystkim
odpoczynek, nie zabraknie jednak innych
atrakcji. Ponieważ będziemy blisko greckiej wyspy Kos, na pewno na nią popłyniemy. Wolę bierny odpoczynek, mam
dość energiczną pracę, więc urlop przeznaczam raczej na leniuchowanie.
Zawsze, jak uda mi się odłożyć pieniążki, to wolę wybrać się nad cieplejsze
morze, gdzie ta pogoda jest pewna.
Co do Polski, to polecam nasze góry
- Bieszczady, Tatry - są piękne. Z kolei
nad naszym polskim morzem jest bardzo drogo. W zeszłym roku byłam tam
na długi weekend i wychodzę z założenia, że taniej można spędzić wakacje za
granicą. Co do okolic - gdy przejeżdżam
przez Antonin i widzę to piękne jezioro,
mam ochotę się zatrzymać – niestety,
obowiązki zawsze wzywają.

Wiesława Wojtasik
z synem Pawłem
prowadzi gospodarstwo rolne

Wakacje to dla mnie przede wszystkim praca - tak niestety jest na wsi.
Sianokosy, żniwa przypadają właśnie
latem, więc nie jest lekko. Wolne pozostają jedynie niedziele - wtedy można
gdzieś wyskoczyć. Dzieci na pewno
pojadą do cioci, wuja, babci - zawsze
to jakaś frajda. Można też wybrać się
nad wodę w okolicy, do Kobylej Góry,
Antonina - każde z tych miejsc ma swój
urok. Preferuję wodę, bo dzieci najlepiej odpoczywają i bawią się w takich
miejscach. W zeszłym roku dzieci były
w Krakowie, ja zresztą na doczepkę też
pojechałam - Kraków jest bardzo ładny
- polecam - najładniejszy jest podobno
Kraków nocą.
Ale nie trzeba szukać daleko - Ostrzeszów też jest ładny, są place zabaw,
gdzie dzieci mogą fajnie spędzić czas.
Paweł: Ja najchętniej pojechałbym
nad morze, jeszcze nigdy tam nie byłem.

