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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.

Akcja poparcia dla Grzegorza Napieralskiego w Ostrzeszowie
Prawie tysiąc ulotek popierających Grzegorza Napieralskiego rozdali, w imieniu posła Marka Siwca,
działacze ostrzeszowskiego FMS
na Starym Rynku oraz w parku w
Ostrzeszowie. Akcji towarzyszył
samochód z nagłośnieniem oraz
jeżdżący bilbord Grzegorza Napieralskiego. Jak podkreśla Andrzej
Górski, asystent posła i koordynator tej inicjatywy: „Jestem spokojny o wynik naszego kandydata
w Ostrzeszowie. Wspólna akcja z
ostrzeszowskim FMS spotkała się
z miłym przyjęciem ostrzeszowian,
którzy o Grzegorzu Napieralskim
wypowiadali się ciepło i z sympatią,
często zapewniając o swoim poparciu w wyborach prezydenckich
20 czerwca”. Podobne wrażenie
odniósł Patryk Jędrowiak, rodowity
ostrzeszowianin i przewodniczący
wojewódzkich struktur FMS w Wielkopolsce, który powiedział: „Pozy-

tywny odbiór lewicowego kandydata
na prezydenta RP w Ostrzeszowie to
dla mnie miłe zaskoczenie. To mocny i ważny sygnał dla ostrzeszowskiej lewicy od mieszkańców naszego miasta i powiatu. Mam nadzieję,

że jest to znak, że ostrzeszowianie
dostrzegli wrażliwość i gospodarność członków lewicy, co zaowocuje
nie tylko 20 czerwca, ale również
w nadchodzących wyborach samorządowych.”

Od Krynicy do Szczawnicy
Zarząd Oddziału Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Ostrzeszowie zorganizował dla swych członków kolejny turnus wczasowy.
W dniach od 4 do 9 maja br. wczasowicze odpoczywali w Krynicy Górskiej, a od 9 do 16 maja
w Szczawnicy. Podróż tam i z powrotem odbyła się
autokarem, który pozostawał do dyspozycji wczasowiczów przez cały turnus. Pozwoliło to na liczne
wycieczki i dodatkowe atrakcje. Niezapomnianym
przeżyciem był przejazd kolejką linową na Jaworzynę
Krynicką, wyjazd na Słowację, zwiedzanie cerkiewek

łemkowskich, zwiedzanie Muzeum Pszczelarstwa w
Kamiannej, oraz sanktuariów w Starym Sączu i w Łagiewnikach. Był tez czas na wypoczynek i wspólną
zabawę, bankiety i ogniska. Mieliśmy pokoje 2-osobowe, śniadania i kolacje przy szwedzkim stole, przy
obiedzie był do dyspozycji bar sałatkowy.
Wszystko to sprawiło, że uczestnicy byli w znakomitych humorach, których nie mogła zepsuć nawet
przeokropna pogoda. A najważniejsze, że w deszczową niedzielę wrócono bezpiecznie do domu.
Uczestnicy

Drzwi otwarte w każdą niedzielę od 15.00 - 16.00
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20 LAT SAMORZĄDNOŚCI

Grany na trąbce hejnał Ostrzeszowa oznajmił,
że pora zacząć jubileuszową, uroczystą sesję Rady
Miejskiej. Przewodniczący Edward Skrzypek powitał przybyłych gości, w tym radnych ostatnich
pięciu, już w pełni demokratycznych, kadencji
samorządu. Pamiętano też i o tych, którzy z tego
grona na zawsze odeszli. Przypomniano nazwiska:
Włodzimierza Janowskiego, Zygmunta Żurawskiego, Lecha Borowicza, Zbigniewa Góry, Leszka Nowaczyka, Jerzego Maklesa, Marka Pohla, Tadeusza
Kobieli, Ireny Torz. Dla uczczenia pamięci tych
osób, delegacje młodzieży z naręczami kwiatów
udały się na ich groby.
8 marca 1990r. sejm przyjął uchwałę o samorządzie terytorialnym. Na jej mocy organem sprawującym władzę pośród lokalnej społeczności, stała się
Rada Miejska. Za początek samorządności w Polsce
przyjmuje się 27 maja 1990r., kiedy to miały miejsce pierwsze wybory samorządowe. Już 6 czerwca
1990r. odbyła się I sesja, 30-osobowej wówczas,
ostrzeszowskiej Rady, na której czele stanął Zygmunt Żurawski. W następnych dwóch kadencjach
Rada Miejska pracowała w 28-osobowym składzie,
ale wraz z nastaniem powiatów liczbę tę ustawowo
zmniejszono do 21 radnych. Przez te 20 lat aż 86
osób posiadało mandat ostrzeszowskiego radnego.
Większość z nich uczestniczyła w jubileuszowej sesji. Najważniejsze wszak, że to liczne grono rajców
miejskich w sposób autentyczny, poprzez podjęte w
tym czasie uchwały (1740 uchwał na 210 sesjach),
zmieniło oblicze ostrzeszowskiej ziemi. W wystąpieniu okolicznościowym, podsumowującym minione
dwie dekady, przewodniczący E. Skrzypek głównie
skoncentrował się na inwestycjach zrealizowanych
w tym czasie. Znacząca jest ich liczba, a kwota, za
jaką je zrealizowano, wyniosła około 100 milionów zł.
Pierwszą dekadę mówca określił jako „okres pracy
organicznej”, bo też właśnie w latach 90-tych podjęto
wiele uchwał i decyzji kładących podwaliny powstającym później instytucjom miejskim i powiatowym. A
nie były to łatwe dla mieszkańców czasy, bo miasto
borykało się z 26% bezrobociem. Wtedy to powstawały sprzyjające warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. W miejsce zlikwidowanych zakładów
(np. FUM) powstało około 50 nowych firm, dających
razem więcej niż dotąd miejsc pracy. Część z nich
działała w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości. W
1999r. oddano do użytku największą inwestycję I dekady – oczyszczalnię ścieków, której koszt wyniósł
9,9 mln zł. Niemal połowę mniej kosztowała budowa
Stacji Uzdatniania Wody, co i tak było wyzwaniem dla
budżetu miasta. Inną, mocno komentowaną przez
mieszkańców inwestycją, było odrestaurowanie
Rynku. Dziś stylowy Rynek z wyremontowanym ratuszem wpisał się w krajobraz miasta. Powstawały kolejne drogi, ulice, parkingi, chodniki, wśród nich droga
Ostrzeszów – Królewskie - Rogaszyce, ul. Jana Pawła
II, czy parking za Basztą. Uczestniczono też w przedsięwzięciach realizowanych przez Powiatowy i Wojewódzki Zarząd Dróg. Efektem działalności samorządu
miejskiego jest wybudowanie w tym czasie 57,6 km
dróg i ulic. Wyremontowano zabytki (Baszta, wieża
ciśnień) oraz obiekty użyteczności publicznej (kino,

biblioteka, UMiG). Nie sposób w takim podsumowaniu pominąć inwestycji oświatowych, takich jak szkoły w Siedlikowie i Szklarce Przyg., czy hali sportowej
wraz z aulą przy SP i Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie.
Zmodernizowano stadion miejski, który z tartanową
bieżnią stał się jednym z piękniejszych tego typu
obiektów. Jednak największym przedsięwzięciem
jest budowana obecnie kryta pływalnia. 20-milionowy budżet tej inwestycji stawia ją na czele wszystkich
dokonań minionego 20-lecia.
Pierwszym przewodniczącym Rady Miejskiej był
wspomniany już Zygmunt Żurawski. Później funkcję
tę pełnili: Zdzisław Filipczak, Zenon Lewek, Ryszard
Rewinkowski i przez ostatnie dwie kadencje – Edward
Skrzypek. Urząd burmistrza sprawowali w tym 20-leciu: Stanisław Wabnic (cztery kadencje) i Zbyszko
Szmaj (w latach 1998-2002). Od 1994r. zastępcą burmistrza jest Mariusz Witek. On też oraz radny Sławomir Odrobiński byli wybierani do Rady we wszystkich
pięciu kadencjach.
„Reforma samorządowa wprowadzona 20 lat temu
przyniosła zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu miasta i gminy Ostrzeszów” – rozpoczął swe wystąpienie
burmistrz S. Wabnic. Dalej skupił się na funkcjonowaniu poszczególnych instytucji, urzędów i spółek,
będących we władaniu miasta. Wspomniał też o sukcesach Ostrzeszowa w różnych ogólnopolskich rankingach. Wymieniając niektóre, zrealizowane w tym
20-leciu inwestycje, burmistrz podkreślił, że 8,2 mln
zł uzyskano z innych źródeł finansowania. „Rozwój
małej ojczyzny nie byłby możliwy bez Państwa radnych, pracowników samorządowych oraz mieszkańców” – mówił burmistrz. Za postawę, rozsądek i trud,
za gorące i owocne dysputy, serdecznie dziękuję”.
Nie byłoby jubileuszu bez podziękowań. Pierwsze trafiło do rąk p. Władysława Grafa, osoby uhonorowanej medalem „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Ostrzeszów”. Potem dyplomy i okazjonalne upominki
otrzymali chyba wszyscy obecni na sali – burmistrzowie, przewodniczący i wiceprzewodniczący rad,
członkowie zarządów, radni wszystkich kadencji,
dyrektorzy spółek i szkół, podległych samorządowi
miejskiemu. Nie zabrakło też gratulacji i życzeń dalszych sukcesów składanych władzom miasta przez
przedstawicieli różnych instytucji – od starosty po
przedszkolaków. W rocznicowym, odświętnym nastroju była także część artystyczna, w której młodzież
z Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie, poprzez poezję i
piosenki ukazywała piękno tej dużej i tej małej ojczyzny. Była również inscenizacja poparta filmem, pokazującym urocze zakątki miasta.
Ostrzeszów przeżywa w tym roku jubileusz 750-lecia. Z tej perspektywy 20 lat samorządu nie jest imponującą rocznicą. Trudno jednakże nie zauważyć, że
to 20-lecie wycisnęło trwałe piętno na urodzie miasta
i na jego mieszkańcach, którzy choć nierzadko mają
słuszne do władz pretensje, to potrafią też docenić
dorobek samorządów ostatnich lat. Z owocami pracy naszych samorządowców spotkać możemy się
niemal na każdym kroku, spacerując ulicami miasta
i przebywając w jego okolicach. Oby woli tworzenia
na rzecz mieszkańców nie zabrakło samorządowcom
także w kolejnych dekadach.

K. Juszczak

XVII Dni Ziemi Mikstackiej
12.06.2010r. punktualnie o 15.00 na rynku rozpoczęły się obchody
XVII Dni Ziemi Mikstackiej. Honory mistrza ceremonii pełnił p. Witold
Ślęzak, dyrektor MGOK-u w Mikstacie. Na początku poczty flagowe
wciągnęły na maszty flagi Polski i Mikstatu. Później burmistrz p. Bogdan Małecki wygłosił krótkie przemówienie, w którym przywitał przybyłych gości, zwłaszcza: przewodniczącego Rady Powiatu - p. Adama
Mickiewicza, przewodniczącego Rady Miejskiej - p. Stanisława Rogusznego oraz radnych (byłych i obecnych), prezesa Związku Miejsko – Gminnego Kombatantów i Więźniów Politycznych – p. Mariana Biegańskiego, panie z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mikstackiej,
pracowników UMiG w Mikstacie, strażaków, p. sołtys z Kaliszkowic
Kaliskich - Barbarę Rasiak, p. Bogusława Kamionkę – przedstawiciela Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, członków orkiestry,
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z nauczycielami oraz
pozostałych gości. Podkreślił, że ma nadzieję, iż uroczystości będą
przebiegały w radosnej atmosferze. Po chwili burmistrz Małecki powiedział: Nim otworzymy Dni Ziemi Mikstackiej, musimy przeprowadzić pewien plebiscyt. Może nazwę go referendum – to takie modne w
Mikstacie. Okazało się, że wszyscy głosowali, jaką wybierają pogodę
dla Mikstatu. Oczywiście wygrała pogoda słoneczna. Tu burmistrz
dodał: Serdecznie współczujemy tym, którzy dziś nie mogą się bawić.
Muszą oczyszczać swoje domy lub nawet ich w ogóle już nie mają.
Będziemy o nich pamiętać. Na stadionie będzie ustawiona skarbonka,
a pieniądze, które w niej zgromadzimy, przekażemy dla wybranej gminy – najbardziej poszkodowanej podczas powodzi.
Następnie, przy dźwiękach orkiestry, wszyscy rozpoczęli przemarsz na stadion. Obok kościoła czekali szczudlarze, którzy dołączyli
do kolumny. Na stadionie odbyły się Mistrzostwa Miasta i Gminy Mikstat w biegach przełajowych w kategoriach młodzieżowych. Można
też było podziwiać niezwykłe sztuczki iluzjonisty, który dodatkowo
świetnie zabawiał dzieci, włączając je do zabawy. Cały czas towarzy-

Zespół KRYWAŃ - gwiazda imprezy.

szyli uczestnikom imprezy szczudlarze. Nie
zabrakło też atrakcji dla dzieci: dmuchane
zamki, baseny z piłeczkami, itp. Wieczorem
na stadionie odbyła się zabawa taneczna.
Drugi dzień obchodów Dni Ziemi Mikstackiej rozpoczął się szkolnymi prezentacjami – części artystyczne przedstawili
uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych gminy Mikstat oraz z gimnazjum i przedszkola w Mikstacie. W tym
samym czasie redaktor radiowej „Trójki” – Henryk Sytner – prowadził różne
gry i zabawy, m.in. ścieżkę rowerową.
Następnie odbyły się prezentacje teatru
ulicznego z Wrocławia - „Teatr na Walizkach”. Wystąpiła też ostrzeszowska grupa
muzyczna „Siła przebicia”. Zespół gra zarówno własne utwory jak
i m.in. Tadeusza Nalepy, zespołów: Test, Deep Purple. Wiele osób z
publiczności mówiło, że chętnie oglądałoby ostrzeszowian częściej
(ze względu na duże zainteresowanie zespołem, postaramy się przybliżyć ich twórczość już niedługo – przyp. red.).Ogromne zainteresowanie wzbudził pokaz olbrzymich baniek mydlanych – zachwyceni
byli wszyscy: zarówno dzieci jak i dorośli. Kolejną atrakcją był występ
gwiazdy wieczoru – zakopiańskiego zespołu folkowego „Krywań”, założonego w styczniu 1973 roku przy Domu Kultury Dzieci i Młodzieży
Jutrzenka i uznawanego dziś za jeden z najlepszych góralskich zespołów naszego kraju. Na koniec, podobnie jak poprzedniego dnia, miała
miejsce zabawa taneczna.
Obchody XVII Dni Ziemi Mikstackiej były bardzo udane, życzymy
organizatorom kolejnych takich miłych imprez.
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Pokaz sztuczek cieszył się zainteresowaniem dzieci.

ZAREZERWOWANE

Tłumy mikstaczan wzięły udział w festynie.

Przemarsz ze szczudlarzami i miejscową orkiestrą.

