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PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU 750-LECIA OSTRZESZOWA

Obchody 750 lat Ostrzeszowa rozpoczęte
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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.

Styczeń
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
inaugurująca obchody 750-lecia
Ostrzeszowa połączona z prezentacją historii Ostrzeszowa od najstarszych informacji, otwarcie obchodów (sala widowiskowa OCK).
Wystawa historyczna z okazji 750lecia Ostrzeszowa – prezentacja
całoroczna różnej tematyki: historycznej, fotografii, archeologii, rzemiosła (Muzeum Regionalne).
Diecezjalny Przegląd Kolęd w
wykonaniu chórów oraz Msza
święta w intencji mieszkańców
Ostrzeszowa (kościół pw. Chrystusa Króla).
Luty
Jubileuszowe zawody narciarskie na
Bałczynie (Bałczyna - styczeń/luty).
Marzec
Konkurs plastyczny dla dzieci i
młodzieży – „Ostrzeszów dawniej,
dziś, jutro”, wystawa pokonkursowa (OCK).
Rzemieślnicze tradycje – ginące
zawody – wystawa (Muzeum
Regionalne).
Kwiecień
Cross Ostrzeszowski - Bieg Jubileuszowy 750-lecia (stadion im. J.
Kusocińskiego).
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt z okazji 750-lecia
Ostrzeszowa (hala sportowa przy
Gimnazjum nr 2).
Maj
Majówka pod Basztą Kazimierzowską (dziedziniec baszty).
Czerwiec
Festyn Jubileuszowy na 750-lecie
Ostrzeszowa – 3-dniowy festyn
połączony z występami czołowych
gwiazd polskiej estrady – (park im.
Jana Pawła II).
Krajowa wystawa filatelistyczna
– Ostrzeszów 750 lat (sala sesyjna
Starostwa Powiatowego).

SONDA

·

Jubileuszowa spartakiada lekkoatletyczna dla przedszkolaków
(stadion im. J. Kusocińskiego).
· Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego Par - z okazji 750-lecia
Ostrzeszowa.
Lipiec
· Turniej rycerski wraz z pokazami
walk, rzemiosła, obozowiska i życia
średniowiecznego (park im. Jana
Pawła II).
Sierpień
· Plener Malarski im. A. Serbeńskiego - „Śladami historii” (OCK).
· Uroczyste otwarcie krytej pływalnie na 750 – lecie Ostrzeszowa
wraz z zawodami pływackimi (kryta
pływalnia).
Wrzesień
· 750 lat ostrzeszowskich tradycji
– Festiwal Pasztetników (park im.
Jana Pawła II).
· Bieg ulicami miasta o Puchar 750lecia Ostrzeszowa (Ostrzeszów).
Październik
· Jubileuszowy Koncert Muzyki Wiedeńskiej na 750-lecie Ostrzeszowa
(sala widowiskowa OCK).
Grudzień
·
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w
Ostrzeszowie, kończąca obchody
Jubileuszu 750-lecia Ostrzeszowa
- Widowisko historyczne o Ostrzeszowie (sala widowiskowa OCK).
Ponadto w ramach obchodów Jubileuszu 750-lecia Ostrzeszowa odbywać się będą: rajdy rowerowe, piesze,
wyścigi quadów, mecze piłkarskie
pomiędzy różnymi grupami zawodowymi, spotkania, wystawy, festyny,
konkursy.
W szkołach podstawowych oraz
gimnazjach będą przeprowadzane
lekcje historyczne, apele, konkursy,
wystawy, festyny, gazetki szkolne,
konkursy - wiedzy, plastyczne, fotograficzne, sportowe, a także wycieczki,
spotkania.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE
ZWIĄZANE Z OBCHODAMI
JUBILEUSZU 750-LECIA
OSTRZESZOWA

Rok 2010 w Ostrzeszowie
jest rokiem obchodów 750 lat
Ostrzeszowa, z tej okazji w
Urzędzie Pocztowym w Ostrzeszowie przy ulicy Kolejowej 27
– okienko filatelistyczne, stosowany jest od 4 stycznia do
końca roku datownik okolicz-

nościowy ze zmienną datą. W
styczniu z tej okazji ukażą się
również kartki pocztowej. Kartka
pocztowa z datownikiem ze
zmienną datą stanowi pamiątkę
filatelistyczną, w którą warto się,
na pamiątkę, zaopatrzyć.
H.D.

· Tablice informacyjne o obchodach
750-lecia – 6 szt.
· Tablice stojące z programem obchodów oraz historią Ostrzeszowa w
formie kalendarium najważniejszych wydarzeń
· Banery promocyjne 750-lecia
obchodów
· Gadżety reklamowe z logo 750-lecia
· Denar Ostrzeszowski ręcznie wybijany z okazji 750-lecia Ostrzeszowa
· Moneta okolicznościowa
· Datownik pocztowy z okazji 750lecia Ostrzeszowa do stemplowania
listów na Poczcie Polskiej
· Wydawnictwo
okolicznościowe
zawierające: pocztówki o współczesnym Ostrzeszowie, Ostrzeszów w
starej fotografii, zarys dziejów miasta, kalendarium najważniejszych
wydarzeń, program obchodów
· Przedruk wydawnictwa „Ostrzeszów – jego bliższe i dalsze okolice”
autorstwa ks. Michała Perlińskiego
– 500 szt.
· Medal z okazji Jubileuszu 750-lecia
Ostrzeszowa
· Kalendarz z okazji obchodów 750lecia Ostrzeszowa

***
Łączne koszty organizacji imprez
i przedsięwzięć w ramach Programu
Obchodów Jubileuszu 750-lecia
Ostrzeszowa: 218.000 zł
Łączne koszty działań promocyjnych związanych z Jubileuszem 750lecia Ostrzeszowa: 80.900 zł

Ostrzeszów w roku jubileuszowym
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opiekunka dzieci

Mieszkam w Ostrzeszowie – najbardziej podoba mi się to, że jest to małe,
swojskie miasteczko. Wszyscy się znają
– co akurat czasami nie jest dobre, bo
gdy coś się stanie, to zaraz każdy wie.
Z drugiej strony ma się dużo znajomych,
dzięki temu też można czuć się bezpiecznie. Już niedługo będziemy mieć basen,
mamy kino – może niewielkie, ale jest.
Z Ostrzeszowa pochodzi dużo znanych
ludzi, mamy europosła – p. Grzyba,
także prezydent Wrocławia pochodzi z
naszego powiatu – on akurat chodził też
z moją mamą do klasy. W naszym mieście odbywają się fajne imprezy sezonowe, np. Dni Ostrzeszowa. Obchody
750-lecia także powinny być huczne.
Dobrze byłoby zobaczyć jakąś gwiazdę,
trochę ciekawszą niż te dotychczas –
kogoś bardziej młodzieżowego, mógłby
to być np. jakiś hip-hopowy zespół. Tak
naprawdę na takie imprezy najwięcej
przychodzi młodzieży, dla nich jednak
tych atrakcji jest najmniej. Trzeba by
to było przeprowadzić jakoś oryginalnie, najlepiej żeby impreza trwała cały
tydzień.

Lubię Ostrzeszów – jest to bardzo ciekawe miasto. Dobrze mi się tu
mieszka – raczej nie chciałabym mieszkać gdzie indziej. Mamy ładne kino,
ładny ryneczek, także turyści znaleźliby tu coś ciekawego do zobaczenia.
Miasteczko jest czyste, można sobie
posiedzieć w parku. Kiedyś firmą rozsławiającą Ostrzeszów był FUM, teraz
może Pollena przejęła tę rolę, może też
Techma, w której pracuję. 750-lecie
Ostrzeszowa na pewno należałoby
jakoś wyjątkowo uczcić. Ja na takiej
imprezie chętnie zobaczyłabym jakiś
kabaret, to się zawsze ludziom podoba,
przynajmniej jest wesoło. Oczywiście
miło byłoby też posłuchać jakiegoś fajnego zespołu, Krawczyk już był, Laskowik też, bardzo podobało mi się, gdy
kiedyś w Ostrzeszowie było Mazowsze
– coś pięknego. W Ostrzeszowie kulturalnych imprez nie brakuje, przydałyby
się jeszcze jakieś dancingi, aby starsi
ludzie też mogli się pobawić.

Wypiękniały w naszym mieście ulice,
zrobiło się czyściej, odnowiono elewacje budynków – rynek zrobił się piękny.
Aktualnie mamy też ładną choinkę, dekoracje. Jest sporo rzeczy do zobaczenia,
muzeum, ratusz – jeśli ktoś ma znajomych spoza powiatu – jest co pokazać.
Udane są też w Ostrzeszowie imprezy
plenerowe, np. te pod Basztą – jeśli mam
czas, to w nich uczestniczę, a jeśli nie,
to mieszkam blisko, więc i tak słyszę, że
ludzie dobrze się bawią. Ostrzeszowiacy
słyną z pracowitości, przez to miasto
tętni życiem, dużo tu się dzieje. Zakłady,
jak na kryzys, prosperują nieźle, wyjątkiem jest tylko Leoni. Z naszego miasta
sporo osobistości poszło też w świat –
rozsławiają teraz Ostrzeszów poza granicami powiatu. 750-lecie Ostrzeszowa
na pewno wyprawione zostanie z wielką
pompą – pewnie będzie trwało przynajmniej tydzień – myślę, że władze miasta
nie zawiodą. Jeśli chodzi o gwiazdy, to
jest mi to dość obojętne – oprócz Dody
każdy będzie mile widziany.

Do Ostrzeszowa przyjeżdżam od dwudziestu lat jako myśliwy, a ostatnio częściej ze
względów osobistych – poznałem bowiem
przesympatyczną ostrzeszowiankę. Ostrzeszów podoba mi się bardzo jako miasto, ludzie
są bardzo sympatyczni. Jeśli chodzi o zabytki,
to też jest co zobaczyć, jakiś rok temu dowiedziałem się o górze w Parzynowie, gdzie stoi
krzyż – taka enklawa ciszy i spokoju, w Parzynowie piękny też jest kościółek. Zawsze jestem
mile zaskoczony tym, co w Ostrzeszowie czy
okolicy zobaczę, sam pochodzę z małego
miasteczka na Mazurach – z Olecka. Z tego,
co wiem, w Ostrzeszowie ciągle odbywają się
jakieś imprezy, niestety, nie mam czasu, by
się na nich pojawić. Kiedyś uczestniczyłem tu
też w Dniach Leśnika, udział w imprezie wziął
wtedy jakiś zespół dziecięcy czy młodzieżowy
– takie zespoły dodają miastu splendoru. Na
pewno ostrzeszowiacy nie mają się czego
wstydzić. Każde miasto ma swoją specyfikę,
ja byłem na obchodach swojego miasteczka,
które miało kilkaset lat – wszystko zależy
od inwencji mieszkańców, od tego, co chcą
zaprezentować, czy chcą się czymś pochwalić. Ważne, by nie było tak, że ktoś coś zrobi, a
reszta stoi i patrzy – chodzi o to, by Ci, którzy
tu mieszkają, mogli autentycznie tę rocznicę
obchodzić – tego zaangażowania wszystkim
życzę.

W Ostrzeszowie nie mieszkam już
od 7 lat, ale wspominam to masteczko
bardzo miło. Małe, spokojne, fajny
klimat, ludzie w Ostrzeszowie też są
bardzo fajni – dobrze wspominam
szkołę. Kiedyś Ostrzeszów był bardzo
bezpieczny – teraz nie wiem, jak jest
pod tym względem. Mamy tu ładne
zabytki, stary klasztor, baszta – turyści mają co podziwiać. Zawsze też
były tu udane festyny, myślę, że pod
tym względem nic się nie zmieniło.
Ostrzeszów ostatnio też się rozbudował, powstały nowe duże sklepy –
wiadomo, że w takim sklepie można
coś taniej kupić. Niedługo powstanie
też pewnie basen – dzieci będą miały
atrakcję. Na obchodach 750-lecia
powinny pojawić się jakieś gwiazdy,
niekoniecznie wielkiego formatu – to
akurat nie ma znaczenia, oczywiście
nie może też zabraknąć atrakcji dla
dzieci. Taka impreza to ważna sprawa,
ciekawym pomysłem byłby też pokaz
sztucznych ogni.

