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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Pierwszym akcentem srebrnych godów
samorządności na ziemi ostrzeszowskiej była uroczysta sesja Rady Miejskiej
Ostrzeszów, która odbyła się w kinoteatrze „Piast” w miniony czwartek, 21
maja. Głównym punktem uroczystości
było wręczenie medalu „Za Zasługi dla
Województwa Wielkopolskiego”, przyznanego ostrzeszowskiej jednostce OSP, stąd
też wprowadzenie sztandaru strażackiego
rozpoczęło jubileuszową galę. Zabrzmiał
hejnał Ostrzeszowa. Przewodniczący
Rady, Edward Skrzypek powitał uczestników sesji, wśród których byli m.in.: Honorowy Obywatel Ostrzeszowa - Jan Ślęk,
i uhonorowani medalem „Za Zasługi dla
Miasta i Gminy Ostrzeszów” - Władysław
Graf i Jan Treśka.
Tak się złożyło, że przez te 25 lat dokład-

ski i basen. Przez te ćwierć wieku przeprowadzono inwestycje na około 130 mln zł.
By zobrazować skalę przeobrażeń, przewodniczący przypomniał, że w pierwszej
kadencji samorządu budżet Ostrzeszowa
wynosił 1,7 mln zł, zaś obecnie dochody
są na poziomie ok. 60 mln zł. W celu przyciągania inwestorów, w 2007 r. powstała
u nas podstrefa ŁSSE. Obecnie obejmuje
ona dwa kompleksy o łącznej powierzchni
18,4 ha. E. Skrzypek mówił też o imprezach sportowo-kulturalnych odbywających się w Ostrzeszowie i o współpracy
zagranicznej, głównie z miastem partnerskim Stuhr.
Przez te 25 lat radni ostrzeszowscy
przyjęli 2126 uchwał na 272 sesjach.
E. Skrzypek przypomniał poprzednich
przewodniczących, którymi byli: Zyg-

ORKIESTRA I CHÓR NA JUBILEUSZ SAMORZĄDU

munt Żurawski, Zdzisław Filipczak, Zenon
Lewek i Ryszard Rewinkowski. Zaś na
czele organów wykonawczych (zarządów
miasta) stali burmistrzowie: Stanisław
Wabnic (cztery kadencje), Zbyszko Szmaj
(jedna kadencja) i Mariusz Witek, sprawujący ten urząd drugą kadencję, wcześniej
przez cztery kadencje był zastępcą burmistrza. Jedynym radnym wchodzącym
w skład Rady Miejskiej wszystkich siedmiu kadencji jest Sławomir Odrobiński.
Sześciokrotnie wybierani byli: E. Skrzypek, A. Józefiak i M. Witek, a pięciokrotnie: H. Mackanić, H. Kajser, A. Obsadny
i A. Zawada.
- Okres 25-letniej działalności samorządu miasta i gminy był z pewnością
udany, na trwałe zmieniając wygląd oraz
funkcjonowanie Ostrzeszowa i okolic mówił E. Skrzypek. - Nasza mała ojczyzna jest dziś zakątkiem urokliwym, chętnie odwiedzanym. Cieszę się, że dzięki
działalności samorządu MiG Ostrzeszów
marzenia wielu ludzi, które wydawały
się niemożliwe, nabrały realnych kształtów. Pragnę bardzo podziękować za 25
lat samorządowej pracy tym wszystkim,
którzy poprzez swoje działanie dla dobra
mieszkańców dołożyli swoją cegiełkę do

budowy wspólnego, ostrzeszowskiego
domu.
Swoimi refleksjami nt. 25 lat samorządu
dzielił się także burmistrz M. Witek. Wyraził przekonanie, że reforma samorządowa
przyniosła zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu miasta i gminy Ostrzeszów. Podkreślił, że wszyscy, jako wspólnota samorządowa, jesteśmy autorami tych sukcesów. Przypomniał też o działaniach
podejmowanych w dziedzinie gospodarki
komunalnej, oświaty, opieki społecznej
i administracji. Wspomniał o sukcesach
miasta, w tym o wysokich lokatach w różnego typu rankingach. Na koniec wystąpienia burmistrz podziękował mieszkańcom Ostrzeszowa za wspólne 25 lat troski o nasze miejsce zamieszkania, o naszą
wspólną małą ojczyznę.
Każdy jubileusz to także gratulacje,
podziękowania i odznaczenia. Medalem „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” uhonorowana została jednostka OSP. Prezesowi jednostki Markowi
Czwordonowi wręczył go radny województwa wielkopolskiego, Mikołaj Grzyb.
Następnie radni wszystkich kadencji oraz
długoletni pracownicy urzędu otrzymali
z rąk przewodniczącego i burmistrza jubileuszowe podziękowania. Z kolei władze
samorządowe miasta miały okazję przyjąć kwiaty i upominki od przybyłych na
uroczystość delegacji reprezentujących
organizacje społeczne, instytucje i szkoły.
Ostatnim akcentem uroczystej sesji,
jakże udanym, pełnym humoru, był artystyczny występ młodzieży z Gimnazjum
nr 2 w Ostrzeszowie. To za ich sprawą
życzenia naszym samorządowcom składali nawet królowa angielska i prezydent
Barak Obama. To się nazywa mieć chody!
I takiego wsparcia możnych tego świata,
a jeszcze bardziej - mieszkańców miasta,
życzymy wszystkim sprawującym władzę
przez kolejne ćwierćwiecze.
K. Juszczak

7 maja w sali ostrzeszowskiego
kinoteatru odbywał się XIII Wojewódzki Przegląd Młodych Talentów.
Ta ciekawa impreza powstała przed
laty z myślą o osobach niepełnosprawnych, aby umożliwić prezentacje na forum publicznym ich - często nieprzeciętnych - zdolności.
Nie inaczej było podczas tegorocznej gali, zorganizowanej przez
SOSW w Ostrzeszowie.
Hasło
Przeglądu
brzmiało:
„Zawody i profesje widziane okiem
młodych artystów”. Temat ten
przewijał się poprzez przedstawienia teatralne, występy wokalne

w opracowaniu Macieja Frankowskiego
i dla odmiany wiązankę melodii hiszpańskich, którą rozpoczynały słynne „Hiszpańskie oczy”. Po takim występie nie
zabrakło bisów - utwór „Dzień podchorążego” z dedykacją dla pań i „Sex bomb”
- oczywiście dla panów.
Przerwę między występem orkiestry
a przed pojawieniem się na scenie chóru
wypełnił Bolesław Grobelny, zabawiając publiczność pełnym humoru tekstem
mówionym gwarą.
Potem znów zabrzmiała muzyka.
Zmiana nastroju, bo wkroczyliśmy
w przestrzeń muzyczną dedykowaną
Stwórcy. Już same tytuły: „Potężny”,
„Jego miłość otula jak deszcz” czy

„Wszystkie modlitwy wznoszę do Ciebie”, sugerują śpiew ku chwale Pana. Ale
śpiew gospel to zarazem muzyka pełna
energii, ekspresji, radości. I taki właśnie
był występ chóru „JOYFUL GOSPEL”, prowadzonego przez Aleksandrę Marszałkowską. Chór, wiadomo, to potęga wspólnego śpiewu, ale w niektórych utworach
mogliśmy też oklaskiwać występujących
w solowych partiach: Małgorzatę Dytfeld,
Martynę Kuszę i Olę Danielską.
Duże brawa dla grających i śpiewających ostrzeszowskich artystów. Trochę
szkoda, że na widowni było wiele pustych
miejsc.
K. Juszczak

14 maja grupa emerytów i rencistów
z Mikstatu udała się na wycieczkę do Wrocławia. Celem wizyty było zwiedzenie jedynego w Polsce Afrykarium, które dostępne
jest dla zwiedzających od niedawna. Prezentowane są tam zwierzęta Czarnego Lądu,
bogactwo flory afrykańskiej. Są pokazane
ryby raf koralowych, hipopotamy nilowe,
rekiny, olbrzymie żółwie morskie, pingwiny,
manaty i inne egzotyczne gatunki. Wrażenie
było niesamowite.

i taneczne oraz wiersze.
Żywą reakcję widowni wywołała
scenka pt. „Żuraw i czapla”, jaką
wykonali artyści z SOSW w Ostrzeszowie. Podobał się też cyrkowy
teatrzyk, zaprezentowany przez
uczniów z Wolicy. Na brawa z pewnością zasłużył również Eryk Gluba
z Pleszewa - chłopiec przepięknie
zarecytował wiersz o tolerancji.
Szczególnie zaś bawiły wszystkich rozmowy z p. Krzysztofem
Jędrzejakiem - nowym wicedyrektorem SOSW, stanowiące przerywnik między występami młodzieży.
Pan Krzysiu zadawał dzieciom pyta-

nia dotyczące zawodów. Przykłady: Czym
zajmuje się introligator, kto to jest copy writer? - na te i wiele innych pytań usłyszeć
można było naprawdę ciekawe odpowiedzi.
Warto dodać, że od wielu lat impreza
ma charakter integracyjny. W tym roku
w imprezie uczestniczyły (poza konkursem) dzieci z Klubu Malucha w Ostrzeszowie. Przedszkolaki już od początku koncertu wniosły sporo pozytywnej energii.
Zawładnęły widownią, ale także sceną.
W tegorocznym Przeglądzie udział
wzięli młodzi ludzie m.in. z Jarocina, Koła,
Milicza, a nawet z Niemiec. Nasze miasto reprezentowali zaś uczniowie SOSW
oraz podopieczni Środowiskowego Domu
Samopomocy. Ogółem na scenie wystąpiło 156 osób. Spontanicznie oklaskiwała
ich publiczność zgromadzona w kinie.
A na widowni - burmistrz, przedstawiciele
PCPR, opiekunowie i wielu innych.
Jury, któremu przewodniczyła Maria
Wichnowska, przyznało wyróżnienia
w poszczególnych kategoriach sztuki scenicznej. Otrzymali je:
- recytacja: Eryk Gluba za wiersz pt.
„Tolerancja” (ZSS Pleszew)
- teatr: grupa teatralna „Tęcza” za

21 maja 2015r. Pani HELENA LEJA
z Mikstatu obchodziła wspaniały jubileusz 101-lecia swoich urodzin!
Przeżyć taki wiek dane jest tylko
wybranym osobom. To wspaniałe święto
zgromadziło w domu pani Heleny jej
rodzinę, a także przedstawicieli władzy
samorządowej.
Życzenia i kwiaty dostojnej Jubilatce
złożyli: burmistrz Mikstatu - Henryk Zieliński i kierownik USC - Halina Zadka.
Pani Helenie przekazano serdeczne
życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha
oraz błogosławieństwa Bożego na kolejne
lata życia, pełne życzliwości i miłości najbliższych.
Portal Internetowy MiG Mikstat
Do wszystkich serdecznych życzeń
przyłącza się również redakcja „Czasu
Ostrzeszowskiego”.

W programie wycieczki było także odwiedzenie Muzeum Narodowego oraz obejrzenie Panoramy Racławickiej. W muzeum
podziwialiśmy rzeźby i obrazy bardziej
i mniej znanych artystów. Jest tam przedstawiona sztuka średniowiecza, są też ekspozycje sztuki polskiej z XVII - XIX wieku,
sztuki europejskiej z XV - XX wieku, a także
sztuki Wschodu. Muzeum posiada jedną
z największych kolekcji sztuki nowoczesnej
w kraju.

Panoramą Racławicką zachwyceni byli
wszyscy, zarówno ci, którzy oglądali ją po
raz pierwszy, jak i ci, którzy już ją widzieli.
W pobliżu ZOO znajduje się ogród japoński; uczestnicy wycieczki byli zachwyceni
pięknymi okazami różaneczników i innych
kwiatów, krzewów oraz drzew.
Do domu wróciliśmy w godzinach wieczornych zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.
R. Stasierska

przedstawienie „Cyrk” (Gimnazjum Wolica)
- taniec: grupa „Ptaszki” - układ „Wiosna” (SOSW Ostrzeszów)
- piosenka: Jakub Marcinkowski (SOSW
Jarocin)
- prace plastyczne: uczniowie ze Słupi
oraz z Koła.
Realizatorkami przedsięwzięcia są
panie: Danuta Golas, Irena Adamska,
Agnieszka Kaczmarek. To także dzięki nim
tyle roześmianych osób opuszczało kinową
salę.
A. Ławicka
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
imprezy.
SPONSORZY: Starostwo Powiatowe,
UMiG Ostrzeszów, Centrum Pomocy Rodzinie, Nadleśnictwo Przedborów, Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Elżbieta Frankowska Motyl. Spółdzielczy Bank Ludowy
w Kępnie z oddz. w Ostrzeszowie, Kancelaria Notarialna p. Tomasza Chowańskiego,
Kancelaria Notarialna p. Marii Nowak,
„Mayr” Polska, „Pollena” Ostrzeszów.

Milena Widerska zwyciężczynią
konkursu plastycznego
Wśród młodzieży kl. IV-VI na miejscu
4. sklasyfikowano Jana CieszewskiegoTorza. Doceniono również prace dwóch
ostrzeszowskich gimnazjalistek. Na 3.
miejscu uplasowała się praca Hanny Stanisławskiej, a na 4. - Wiktorii Antoniewicz.
Ponadto w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Niesamowite zwierzaki”
praca Klaudii Niemiec (lat 11) została
zakwalifikowana do wystawy. Widać, że
natura i przyroda nie są obce utalentowanej młodzieży z Ostrzeszowa.
K.J.

101 lat Pani Heleny Lei

EMERYCI Z MAŁEGO PARYŻA WE WROCŁAWIU

Słodkie, a zarazem porywające dźwięki
muzyki Miejskiej Orkiestry Dętej i pełen
zaangażowania żywiołowy śpiew gospel
zespołu „JOYFUL GOSPEL”, któremu
towarzyszył zespół muzyczny „Marszal
Project” - oto wysmakowana muzycznie
oferta dedykowana mieszkańcom Ostrzeszowa z okazji 25-lecia samorządu.
Orkiestra to nasze dobro, doceniane
nie tylko w skali miasta czy powiatu.
I tym razem światowe hity, splecione
z dobrze znanymi polskimi utworami,
dały muzyczną mieszankę na wysokim
poziomie. Duża w tym zasługa muzyków,
ale także ich dyrygenta Pawła Kossoka.
W wykonaniu orkiestry mogliśmy usłyszeć m.in. wiązankę melodii filmowych
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nie sto osób pełniło bądź pełni funkcję
radnego Rady Miejskiej Ostrzeszów. Niestety, dwunastu z nich nie ma już wśród
nas. Pamiętano o nich - młodzież z Gimnazjum nr 2 z naręczami kwiatów udała
się na ich groby. Przypomnijmy nazwiska
tych osób: Włodzimierz Janowski, Zygmunt Żurawski, Lech Borowicz, Zbigniew
Góra, Leszek Nowaczyk, Jerzy Makles,
Marek Pohl, Tadeusz Kobiela, Irena Torz,
Stanisław Wiśniewski, Alfons Olejniczak,
Helena Dolata.
O 25 latach samorządności w Ostrzeszowie mówił Edward Skrzypek. Wspomniał o pierwszym trudnym okresie,
naznaczonym 26-procentowym bezrobociem i o działaniach podejmowanych
dla rozkwitu lokalnej gospodarki i infra-

struktury. W 1999 r. oddano do użytku
największą inwestycję pierwszej dekady
- oczyszczalnię ścieków. W dużym stopniu była to inwestycja finansowana ze
środków zewnętrznych. Przewodniczący
wymienił też inne sztandarowe inwestycje, zrealizowane dzięki śmiałym decyzjom samorządu. Zaliczył do nich m.in.:
odrestaurowanie
ostrzeszowskiego
Rynku, samego ratusza i baszty kazimierzowskiej, za którą w późniejszym
czasie urządzono park im. Jana Pawła
II. Wybudowano także szkoły - w Siedlikowie i Szklarce Przyg. Ważną inwestycją była stacja uzdatniania wody, zaś największą i chyba najpopularniejszą - kryta
pływalnia. W początkach naszego stulecia powstała hala sportowa przy Gimnazjum nr 2, zmodernizowano stadion miej-
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Ćwierć wieku samorządności
Mija 25 lat od chwili, gdy w miastach
i gminach Rzeczpospolitej na nowo rozpoczął rządzić demokratyczny samorząd. Za
początek samorządności w Polsce przyjmuje się 27 maja 1990 r., w którym to
dniu odbyły się pierwsze wybory samorządowe. A już 6 czerwca nowo wybrani
radni ostrzeszowscy zebrali się na I sesji
Rady Gminy i Miasta w Ostrzeszowie,
bowiem wówczas taka właśnie obowiązywała nazwa. Dziś powszechnie twierdzi się, że reforma samorządowa należała do najbardziej udanych reform w najnowszych dziejach RP. Skoro tak, to warto
upamiętnić jej ćwierćwiecze poprzez
uroczyste sesje, koncerty, festyny... To
wszystko czeka nas w najbliższych dniach
i tygodniach.

27.05.2015

Milena Widerska - I miejsce.
Kolejny sukces młodzieży malującej
z pracowni plastycznej OCK. W konkursie
zorganizowanym przez Poleski Park Narodowy z okazji 25-lecia jego istnienia, zatytułowanym „Polesie w naturze”, znowu
czołowe miejsca zajęli młodzi plastycy
z Ostrzeszowa. Spośród ponad pół tysiąca
uczestników konkursu najwyżej oceniono
pracę Mileny Widerskiej, która w kat. szkół
podstawowych, kl. I-III zajęła pierwsze
miejsce! W tej samej kategorii 5. miejsce
zajęła Nikola Cichosz, a na miejscu 6. znalazła się praca Olgi Paleskiej z KOK.

Hanna Stanisławska - III miejsce.

