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SONDA

Helena Janowska
emerytka

Powiat ostrzeszowski jest piċkny, otaczajĆ nas tereny zielone, które
przyciĆgajĆ osoby nawet z bardzo odlegâych miejsc. Moīna spotkaý tu turystów z caâej Polski, co znaczy, īe nasz
powiat sâynie wâağnie z piċknej natury.
Niestety, nie mogċ powiedzieý tego
o samym Ostrzeszowie - wystarczy
przejğý siċ po parku czy Rynku i widaý
zaniedbania, brak dbaâoğci, ğmieci.
Na pewno nie sâyniemy z gospodarnoğci, chociaī pojawiâa siċ teraz
piċkna inwestycja - szkoâa na miarċ XXI
wieku i mam nadziejċ, īe to ona sprawi,
īe bċdzie o naszym powiecie gâoğno.
Nie tylko pod wzglċdem edukacyjnym,
ale przede wszystkim w perspektywie
sukcesów i innowacji.
Myğlċ, īe jesteğmy znani równieī
ze wzglċdu na zabytki, chociaī nie
o wszystkie dbamy tak, jak powinniğmy. Piċknie odnowiona baszta ma
ciekawĆ historiċ i wiele osób jĆ kojarzy.
Chciaâabym jednak, īeby inne obiekty,
takie jak wieīa ciğnieĕ czy urokliwe
koğcióâki zostaây rozsâawione.
Przez wiele lat Ostrzeszów sâynĆâ
z crossów, na które przybywali sportowcy nawet z zagranicy. Ale ta sâawa
juī dawno minċâa.
Co roku odbywa siċ równieī festiwal pasztetników, dziċki któremu nasz
powiat znany jest w krċgach kulinarnych. Wystarczy zobaczyý ile osób,
równieī spoza powiatu, przyjeīdīa,
by spróbowaý tych pasztetowych specjaâów.
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Z czego sâynie lub mógâby sâynĆý nasz powiat?

Sâawomir Krasowski
emerytowany nauczyciel

Powiat ostrzeszowski sâynĆâ dawniej z osiĆgniċý sportowych. Moīe
nie byliğmy znani w caâej Polsce, ale
na pewno w województwie. Mogliğmy
pochwaliý siċ organizowanymi na miċdzynarodowym poziomie crossami,
o których byâo gâoğno w telewizji, radiu
i gazetach. Równieī nasi lekkoatleci
byli rozpoznawalni i stanowili duīĆ
konkurencjċ dla innych. Nie moīna
zapomnieý o strzelectwie sportowym nasze druīyny z pewnoğciĆ rozsâawiaây
powiat. Wielka szkoda, īe sportowa
sâawa powoli siċ koĕczy.
Ostrzeszów i okolice sâynĆ równieī
z piċknych krajobrazów, zieleni i ciekawej bazy wypoczynkowej. Zalew
w Kobylej Górze przyciĆga co roku
tysiĆce ludzi.
Jeīeli chodzi o zabytki, to pierwsza
na myğl przychodzi baszta, ale wiele
osób przyjeīdīa do naszego powiatu
specjalnie, by zwiedziý koğcióâek ğw.
Mikoâaja, dwór w Grabowie czy paraÀċ
w Mikstacie. SĆ tu teī pomniki przyrody. Nasze szkoây znajdujĆ siċ na
wysokich miejscach w ogólnopolskich
rankingach. Mamy teī kilku wybitnych
absolwentów, którzy chwalĆ siċ tym,
īe ukoĕczyli szkoây wâağnie w Ostrzeszowie.
Powiat ostrzeszowski nie jest duīy,
ale mamy wiele rzeczy, z których moīemy sâynĆý. Powinniğmy o nie dbaý
i dziċki temu rozsâawiaý go jeszcze bardziej.
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Kacper Kiczka
uczeĕ ZS nr 1

Nasz powiat sâynie z wielu rzeczy.
Zabytków, imprez plenerowych, historii,
przyrody, wysokiego poziomu edukacji
i wielu Àrm.
Jesteğmy bardzo rozwiniċci pod
wzglċdem sportu. Moīemy pochwaliý
siċ rewelacyjnymi wynikami „Victorii” Ostrzeszów, która powoli staje siċ
znana w caâej Polsce. Ostrzeszowscy
lekkoatleci sĆ powoâywani do ogólnopolskich zespoâów. Wiele osób przyciĆgajĆ do nas, odbywajĆce siċ co roku
imprezy, takie jak festiwal pasztetników,
dyskoteki na „Brzózkach” czy koncerty
przy baszcie. Uwaīam, īe wâadze powinny skupiý siċ wâağnie na organizacji
takich wydarzeĕ, bo wychodzi im to
caâkiem dobrze, a w ten sposób moīna
by rozsâawiý nasz region.
Sâyniemy z goğcinnoğci, wystarczy spojrzeý na iloğý miejsc, które
oferujĆ noclegi. Gdy przejeīdīamy
przez KobylĆ Górċ, co chwila widzimy
informacje o wolnych pokojach. Jesteğmy nastawieni na turystykċ, a ludzie
coraz czċğciej tu przyjeīdīajĆ. Powiat
ostrzeszowski jest poâĆczeniem miasta
z dzikĆ naturĆ. Powinniğmy siċ tym
chwaliý, tak jak zrobiâa to wâağnie Kobyla Góra, umieszczajĆc swojĆ reklamċ
na wrocâawskich autobusach.
Powiat ostrzeszowski sâynie równieī z ciekawych legend i historii. Przykâadowo, nawet w szkoâach mówi siċ
o doruchowskich czarownicach, które
zostaây spalone. Kiedyğ widziaâem program telewizyjny na ten temat. Moīna
wiċc powiedzieý, īe jesteğmy znani.
Jest tutaj wiele Àrm o ogólnopolskim, a nawet miċdzynarodowym, zasiċgu - E-smoking World, ProÀ. Myğlċ,
īe dbajĆ one nie tylko o dobre imiċ
swojej marki, ale równieī o to, by ludzie
wiedzieli, skĆd pochodzĆ.

Julia áawicka

pracuje w krċgielni
Ostrzeszów jest moim miastem
rodzinnym i jestem bardzo dumna,
īe wâağnie stĆd pochodzċ. Sâyniemy
z piċknych krajobrazów, miâej dla oka
architektury i imprez plenerowych,
przyciĆgajĆcych prawdziwe tâumy.
Rokrocznie odbywa siċ festiwal
pasztetników, dziċki któremu sâyniemy z dobrej kuchni i wyszukanych
smaków. PrzyjeīdīajĆ do nas wybitni
szefowie kuchni, a to âĆczy siċ z zainteresowaniem na arenie ogólnopolskiej.
Sâyniemy z zabytków i piċknych
budynków. Dworek ma swój niepowtarzalny klimat i obsâugċ na najwyīszym
poziomie. Baszta, koğcióâ ğw. Mikoâaja,
sanktuarium ğw. Rocha w Mikstacie,
dĆb, który jest pomnikiem przyrody
w Kotâowie - to sĆ zabytki, o których
mówi siċ nie tylko w naszym powiecie.
Dziċki temu powiat staje siċ rozpoznawalny.
Uwaīam, īe moglibyğmy byý znani
ze sportowo-turystycznych imprez, ale
ktoğ musiaâby zajĆý siċ ich rozreklamowaniem.
Dziċki panu Sobierajowi i ZS nr 1
nasi zawodnicy osiĆgajĆ wybitne wyniki sportowe. Reprezentant naszego powiatu jest juī znany w caâym
lekkoatletycznym ğrodowisku. Mowa
tutaj o Kornelu Warszawskim, który
jest ponadprzeciċtnie uzdolnionym
sportowcem.
Powiat ostrzeszowski sâynie równieī z kilku legend - pewnie w caâej
Polsce znane sĆ opowieğci o czarownicach straconych w Doruchowie czy
podziemnych labiryntach, âĆczĆcych
strategiczne punkty Ostrzeszowa.

Rozm. i fot.: K. Przybysz,
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Zbigniew Maj
emeryt

Powiat ostrzeszowski sâynie przede
wszystkim z zespoâu sportowo-rekreacyjnego w Ostrzeszowie. Na OSiR
przyjeīdīajĆ sportowcy z caâej Polski,
bo wiedzĆ, īe mamy bardzo dobrze
wyposaīone boiska, ğwietnĆ bazċ
noclegowĆ i duīo terenów zielonych.
Na nasz odkryty basen przyjeīdīajĆ
osoby nawet z Poznania. Moīemy siċ
poszczyciý naturalnĆ plaīĆ i naprawdċ
czystĆ wodĆ. SĆ to atuty, o które powinniğmy dbaý i o których powinniğmy
mówiý.
Sport w naszym powiecie jest na
najwyīszym poziomie i z tego jesteğmy
znani w caâym kraju. Sukcesy lekkoatletów, piâkarzy przyciĆgajĆ do nas
wielu sponsorów. Uwaīam, īe wâağnie
na takim rozsâawianiu musi siċ skupiý
nasza wâadza.
Kiedyğ Ostrzeszów byâ jednym
z waīnych punktów traktów handlowych i osoby, które interesujĆ siċ
historiĆ, na pewno o tym wiedzĆ.
Dodatkowo znana jest tutaj baszta,
która jest īywym dowodem na to, īe
Kazimierz Wielki „...zostawiâ Polskċ murowanĆ”.
OdbywajĆ siċ tutaj plenery malarskie przyciĆgajĆce artystów z caâego
kraju. Sam Ostrzeszów sâynie z dzieâ
Edwarda Haladyna i Antoniego Serbeĕskiego. Chociaī oczywiğcie to niejedyni
twórcy z naszych stron.
Mamy równieī Àrmy, które rozsâawiajĆ nasz powiat na caâĆ Polskċ.
Pollena, e-papierosy, ProÀ - wszyscy
w kraju znajĆ wytwarzane przez nich
produkty. Kiedyğ to byâ FUM, Budomasz, Ema-Elfa. Nasze okolice nazywane byây zagâċbiem metalowym. Do
tej pory uwaīa siċ, īe to wâağnie tu sĆ
najbardziej wyspecjalizowane w tej
dziedzinie przedsiċbiorstwa.

