
KWIECIEŃ 2019

Do gmin powiatu ostrzeszowskiego z 
budżetu Urzędu Marszałkowskiego w 
Poznaniu w tym roku trafi łącznie ponad 
830 tys. zł jak dofinansowanie budowy 
dróg dojazdowych do pól. Natomiast 
w skali całego województwa to ponad 
21 milionów zł dotacji z Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego na mo-
dernizację około 300 kilometrów dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w 174 
gminach regionu.

Co roku wielkopolskie gminy mogą 
korzystać z dotacji z budżetu samorządu 
województwa na poprawę infrastruktury 
gruntów rolnych i modernizację dróg 
dojazdowych do pól. – Prace na tych dro-
gach są ważne, bo ułatwiają codzienne 
funkcjonowanie i prace rolnikom, dojazd 
do trudno dostępnych miejsc. Nie zawsze 
chodzi o asfaltowanie dróg, ale również 
inne prace utwardzające nawierzchnię 
– powiedział Krzysztof Grabowski, 
wicemarszałek województwa wielkopol-
skiego, który 9 kwietnia br. w Urzędzie 
Miejskim w Ostrzeszowie podpisywał 
z włodarzami poszczególnych gmin 
umowy na dofinansowanie. - Z terenu 
powiatu ostrzeszowskiego podpisujemy 
umowy z 6 gminami na kwotę 836 tys. 
zł. To są kolejne bardzo konkretne pie-
niądze, które tutaj docierają. Wysokość 
dotacji liczona jest w zależności od 
liczby mieszkańców. 

Miasto i Gmina Mikstat tym razem 
pozyskało  144 000 zł, natomiast w ca-
łym okresie 2011-2018 Mikstat otrzymał 

już z budżetu samorządu województwa 
wielkopolskiego na budowę i moderni-
zację wiejskich dróg 1 mln 256 tys. zł .

Podczas spotkania w Ostrzeszowie 
marszałek przypomniał, że samorząd 
województwa przeznaczył także pie-
niądze w wysokości miliona złotych na 
zakup drzew miododajnych z czego w 
poprzednim roku skorzystał Mikstat. 
Krzysztof Grabowski zachęcał również 
do korzystania z kolejnych funduszy uru-
chamianych przez Urząd Marszałkowski 
w Poznaniu. 

- Został już ogłoszony konkurs na wy-
korzystanie środków, które pozostały z 

oszczędności na dofinansowanie budowy 
dróg lokalnych. To ponad 20 mln zł. Po-
zyskaliśmy także jako województwo 108 
mln euro na gospodarkę wodnościekową 
i konkurs na realizacje zadań w tej dzie-
dzinie też zostanie ogłoszony. Można się 
już przygotowywać, żeby sięgnąć po te 
środki. To będzie prawdopodobnie druga 
połowa roku. Będziemy też przygotowy-
wali listy rezerwowe na dofinansowanie 
zagospodarowanie przestrzeni oraz 
budowy i remonty świetlic wiejskich; te 
środki przesuwamy z oszczędności z in-
nych działań – poinformował Krzysztof 
Grabowski.                                          PK
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Dotacje z sejmiku na drogi mikstackie

Samorząd mikstacki pozyskał kolejne pieniądze na budowę dróg dojazdowych do 
pól uprawnych. Umowę na przekazanie 144 tys. zł przez samorząd województwa 
wielkopolskiego podpisali 9 kwietnia wicemarszałek Krzysztof Grabowski i Henryk 
Zieliński, burmistrz Mikstatu. 

Wygodnie na pole 

W przeprowadzonych w lutym i marcu 
bieżącego roku wyborach sołtysów, 
rad sołeckich oraz zarządu samorządu 
mieszkańców miasta i jego przewod-
niczącego na lata 2019-2024 wybrano 
w sumie 40 osób. Jednostki pomocnicze 
zdominowali panowie – jest ich 27 a pań 
13. Wśród szefów tych jednostek jest 
tylko jedna kobieta – Barbara Rasiak, 
sołtys Kaliszkowic Kaliskich. 

Nowego sołtysa wybrali mieszkańcy 
Kotłowa, gdzie Wojciecha Matysiaka 
zastąpił Tomasz Matysiak. Zmiana warty 
anastąpiła także w Mikstacie, gdzie 
dotychczasowy przewodniczący Paweł 
Szóstak nie kandydował na kolejną 
kadencję i mieszkańcy na jego następcę 
wybrali Łukasza Małeckiego. 

Oprócz Barbary Rasiak na sołtysa po-
nownie wybrano: - Tomasza Skoczylasa 

w Biskupicach Zabarycznych, Romana 
Dombka w Kaliszkowicach Ołobockich, 
Sławomira Kmiecika w Komorowie, 
Stanisława Błaszczyka w Mikstacie 
Pustkowiu i Władysława Pietralczyka 
w Przedborowie. 

Czworo sołtysów – B. Rasiak, T. Sko-
czylas, S. Kmiecik i S. Błaszczyk – obo-
wiązki przewodniczącego rady sołeckiej 
łączy z zasiadaniem w Radzie Miejskiej 
w Mikstacie. Ponadto kilku radnych w tej 
kadencji będzie także działać społecznie 
w jednostkach pomocniczych: Krzysztof 
Mielcarek w Mikstacie, Łukasz Dybul w 
Kaliszkowicach Ołobockich, Stanisław 
Możdżanowski w Kotłowie i Damian 
Tokarek w Przedborowie.

Pełne składy rad sołeckich i zarządu sa-
morządu miasta publikujemy na str. 2.PK

Wybory w jednostkach pomocniczych 

Mieszkańcy Biskupic Zabarycznych, Kaliszkowic 
Kaliskich, Kaliszkowic Ołobockich, Komorowa, 
Kotłowa, Mikstatu, Mikstatu Pustkowia i Przedborowa 
wybrali swoich przedstawicieli na kolejnych 5 lat do 
rad sołeckich i do samorządu mieszkańców miasta. 
W Kotłowie wybrano nowego sołtysa a w Mikstacie 
nastąpiła zmiana przewodniczącego.  

Sołtys na zagrodzie 

Mieszkańcy Przedborowa wybrali swojego sołtysa Władysława Pietral-
czyka na kolejną kadencję.

Burmistrz Henryk Zieliński (z prawej) i marszałek Krzysztof Grabowski 
podpisali umowę na przekazanie 144 tys. zł na budowę dróg dojazdowych.

Stanisław Błaszczyk pozostał sołtysem w Mikstacie Pustkowiu.

W marcu na sesji Rady Miejskiej Barbara Rasiak odebrała list gratulacyjny 
od burmistrza Henryka Zielińskiego i przewodniczącego Łukasza Dybula za 
kierowanie Radą Sołecką w Kaliszkowicach Kaliskich w latach 2015-2019.



KWIECIEŃ 20192 

GAZETA MIKSTACKA - Informator Miasta i Gminy Mikstat. Redaktor naczelny Przemysław 
Klimek. e-mail: pklimek@mikstat.pl. Adres: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, 63-510 Mikstat,  
ul. Krakowska 17, tel/fax: 62 731 00 43, e-mail: umig@mikstat.pl, www.mikstat.pl.

IV SESJA VIII KADENCJI
25 STYCZNIA 2019

Rada przyjęła w tym dniu 6 uchwał. 
Pierwsza dotyczyła określenia szcze-
gółowych zasad ponoszenia odpłat-
ności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 
Druga uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomani na rok 
2019. Rajcy mikstaccy wybrali tak-
że przedstawicieli Miasta i Gminy 
Mikstat do zgromadzenia Związku 
Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej, zostali 
nimi: Łukasz Dybul – przewodni-
czący RM i Barbara Rasiak – z-ca 
przewodniczącego. Powołana została 
także Rada Społeczna Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej–Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Mikstacie w składzie: 
Henryk Zieliński – przewodniczący, 
Edyta Greinert, Łukasz Stasierski, 
Damian Tokarek, Zbigniew Walczak, 
Dominik Skrzypczak i Krzysztof 
Mielcarek.. Dokonano także zmia-
ny uchwały w sprawie uchwalenia 
statutów dla Sołectw Gminy Mikstat 
oraz samorządu Mieszkańców Miasta 
Mikstat. Przyjęty został również plan 
pracy Rady Miejskiej i jej organów 
na 2019 r. 

V SESJA VIII KADENCJI 
18 MARCA 2019

Rada Miejska w Mikstacie zebrała 
się wyjątkowo w budynku magistratu, 

a sesję zwołano w trybie nadzwy-
czajnym, żeby samorząd mógł do-
kończyć postępowanie przetargowe 
w sprawie wywozu śmieci z miasta 
i gminy Mikstat do końca grudnia 
2021 r. Jak poinformował radnych 

Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu 
do ogłoszonego przez mikstacki sa-
morząd przetargu na wywóz śmieci 
komunalnych na okres kolejnych 33 
miesięcy (od kwietnia 2019 r. do koń-
ca grudnia 2021 r.) zgłosiła się jedna 
firma – MZO Ostrów Wielkopolski. 
Żeby podpisać z wykonawcą umowę 
na realizację tego zadania gmina musi 
mieć zabezpieczone odpowiednie 
środki w swoim budżecie na ten rok 
oraz w wieloletniej prognozie finan-
sowej. Podczas poniedziałkowej sesji 
radni uchwalili wprowadzenie do bu-
dżetu na 2019 r. dodatkowej kwoty w 
wysokości 394 tys. zł na wywóz śmie-
ci oraz przyjęli odpowiednie zmiany 
w wieloletniej prognozie finansowej 
na lata 2019-2032. 

VI SESJA VIII KADENCJI 
29 MARCA 2019

W porządku obrad VI sesji zapla-
nowano 6 projektów uchwał, ale na 
wniosek włodarza miasta dodano 
siódmy - dotyczący pomocy finan-
sowej dla samorządu powiatowego. 

Przed ich procedowaniem odbyła się 
uroczystość wręczenia listów gratula-
cyjnych osobom, które w poprzedniej 
kadencji kierowały tzw. organami 
pomocniczymi samorządu gminnego. 
Przypomnijmy, że przewodniczącym 
Zarządu Samorządu Mieszkańców 
Miasta Mikstat w kadencji 2015-
2019 był Paweł Szóstak, natomiast 
urząd sołtysa sprawowali: Barbara 
Rasiak w Kaliszkowicach Kaliskich, 
Roman Dombek w Kaliszkowicach 
Ołobockich, Tomasz Skoczylas w Bi-
skupicach Zabarycznych, Sławomir 
Kmiecik w Komorowie, Wojciech 
Matysiak w Kotłowie, Władysław 
Pietralczyk w Przedborowie, Renata 
Kędzia (zmarła w 2016 r.) i Stanisław 
Błaszczyk w Mikstacie Pustkowiu. 

-   Jak mówił słynny sołtys Kierdzio-
łek z Chlapkowic: „Człowiek postępo-
wy w żadne przesądy nie wierzy, ino w 
te prawdziwe”. Nawiązując przekor-
nie do słów „Pierwszego sołtysa III 
RP”,  czyli Jerzego Ofierskiego można 
powiedzieć, że szef rady sołeckiej 
żadnej pracy się nie boi, tylko pewnie 

KALENDARIUM RADY  
MIEJSKIEJ

18 marca sesja wyjątkowo odbyła się w budynku magistratu. 

budżet sołecki chciałby mieć większy. 
Polski sołtys to autorytet dla sąsiadów 
oraz lokalny lider reprezentujący in-
teresy wsi i jej mieszkańców. Ma swój 
Dzień Sołtysa, obchodzony co roku 11 
marca, a nawet pomnik w Wąchocku, 
na którym widnieje napis „Sołtys na 
zagrodzie równy wojewodzie. W hoł-
dzie polskim sołtysom”. Doceniając 
Państwa zaangażowanie w rozwój 
naszych sołectw w imieniu naszej spo-
łeczności samorządowej  dziękujemy 
Wam za  pracę  w kadencji 2015-2019 
– mówił Henryk Zieliński, burmistrz 
Mikstatu, który razem z Łukaszem 
Dybulem, przewodniczącym Rady 
Miejskiej wręczył sołtysom okolicz-
nościowe dyplomy.  

Następnie radni przystąpili do gło-
sowania projektów kolejnych uchwał: 
wprowadzając zmiany w tegorocz-
nym budżecie, zatwierdzając roczne 
sprawozdanie finansowe oraz bilans 
Samodzielnego Publicznego ZOZ 
M-G Ośrodka Zdrowia w Mikstacie 
za 2018 r. a także wprowadzając 
zmiany do uchwały nr VI/25/2015 
Rady Miejskiej w Mikstacie z dn. 31 
marca  2015 roku w sprawie zarzą-
dzenia poboru podatku od nierucho-
mości, rolnego i leśnego w drodze 
inkasa oraz określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
na terenie Miasta i Gminy Mikstat. 
Powołana została Społeczna Komi-
sja Lokalowa przy Radzie Miejskiej 
w Mikstacie w składzie: Barbara 
Rasiak - przewodnicząca, Sławomir 
Kmiecik – z-ca przewodniczącego, 
Joanna Józefiak - sekretarz, Łukasz 
Stasierski, Teresa Gretkiewicz i Ro-
man Dombek - członkowie. 

Rada przyjęła program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Mikstat na 
2019 r. oraz zmiany w preliminarzu 
kosztów do  Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomani na rok 2019. Radni uznali 
za zasadną skargę na działalność 
kierownika M-GOPS w Mikstacie. 
Rada zgodziła się także przekazać 
50.000 zł na budowę chodnika przy 
drodze powiatowej w Kaliszkowicach 
Ołobockich (od Namysłaków).   

Przewodniczący Łukasz Dybul 
złożył gratulacje Tomaszowi Macie-
jewskiemu, który objął mandat rad-
nego powiatowego i został wybrany 
na przewodniczącego Rady Powiatu 
Ostrzeszowskiego. 

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków wystąpił Łukasz Małecki, wy-
brany niedawno na przewodniczącego 
zarządu Samorządu Mieszkańców 
Miasta Mikstat, który  przedstawił 
swoje zamierzenia na obecną kaden-
cję, ale także ubolewał, że jako szef 
jednostki pomocniczej nie otrzymał 
przed sesją projektów uchwał. Od-
powiadając przewodniczący Dybul 
wyjaśnił, że zgodnie z przepisami 
wszyscy przewodniczący jednostek 
pomocniczych jako materiały na sesje 
otrzymują zaproszenie oraz planowa-
ny porządek obrad. Żeby wyjaśnić 
ewentualne wątpliwości prawne 
burmistrz Henryk Zieliński zaprosił 
Ł. Małeckiego na rozmowę po sesji. 

Tradycyjnie mikstaccy radni, tym 
razem Zbigniew Walczak i Damian 
Tokarek apelowali do radnych powia-
towych o naprawy poboczy, chodni-
ków i nawierzchni dróg powiatowych. 
Odpowiadając  Katarzyna Sójka, 
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Ostrzeszowskiego poinformował 
o     planowanej w kwietniu wizytacji 
radnych powiatowych na drogach, 
także w gminie Mikstat.        PKW Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej Mikstat reprezentują Barbara 

Rasiak i Łukasz Dybul. 

MIASTO I GMINA MIKSTAT 
Lp.  Nazwa Samorządu  Skład Samorządu Mieszkańców 
     Funkcja, nazwisko i imię 
1. Mikstat  Przewodniczący Zarządu Samorządu 
  Mieszkańców Miasta Mikstat  Małecki Łukasz 
  Członek Zarządu     Ciechanowska Bożena 
  Członek Zarządu     Mielcarek Krzysztof 
  Członek Zarządu     Rokicki Robert 
  Członek Zarządu     Skrzypczak Dominik 
2. Biskupice  Sołtys Sołectwa 
    Zabaryczne  Biskupice Zabaryczne    Skoczylas Tomasz 
  Członek Rady Sołeckiej   Janicki Jan 
  Członek Rady Sołeckiej   Komin Jolanta 
  Członek Rady Sołeckiej   Baraniak Beata 
  Członek Rady Sołeckiej   Zieliński Piotr 
3. Kaliszkowice Sołtys Sołectwa 
    Kaliskie  Kaliszkowice Kaliskie    Rasiak Barbara 
  Członek Rady Sołeckiej   Drabent Wioletta 
  Członek Rady Sołeckiej   Strzelec Robert 
  Członek Rady Sołeckiej   Maciejewski Tomasz 
  Członek Rady Sołeckiej   Hełka Eryk 
4. Kaliszkowice Sołtys Sołectwa Kaliszkowice 
    Ołobockie  Ołobockie       Bombek Roman 
  Członek Rady Sołeckiej   Chrobak Izabela 
  Członek Rady Soleckiej   Dybul Łukasz 
  Członek Rady Sołeckiej   Mądra Jolanta 
  Członek Rady Sołeckiej   Kałużna Paulina 
5. Komorów  Sołtys Sołectwa Komorów  Kmiecik Sławomir 
  Członek Rady Sołeckiej   Chlasta Dariusz 
  Członek Rady Sołeckiej   Jangas Maciej 
  Członek Rady Sołeckiej   Szymczak Krzysztof 
  Członek Rady Sołeckiej   Śpigiel Błażej 
6. Kotłów  Sołtys Sołectwa Kotłów   Matysiak Tomasz 
  Członek Rady Sołeckiej   Możdżanowski Stanisław 
  Członek Rady Sołeckiej   Pikiński Piotr 
  Członek Rady Sołeckiej   Łachajczyk Judyta 
  Członek Rady Sołeckiej   Korczak Katarzyna 
7. Mikstat- Sołtys Sołectwa 
    Pustkowie  Mikstat-Pustkowie    Błaszczyk Stanisław 
  Członek Rady Sołeckiej   Grzesiak Lidia 
  Członek Rady Sołeckiej   Piec Justyna 
  Członek Rady Sołeckiej   Pastok Mirosław 
  Członek Rady Sołeckiej   Hądzel Genowefa 
8. Przedborów  Sołtys Sołectwa Przedborów  Pietralczyk Władysław 
  Członek Rady Sołeckiej   Tokarek Damian 
  Członek Rady Sołeckiej   Rachuta Andrzej 
  Członek Rady Sołeckiej   Noweta Jerzy 
  Członek Rady Sołeckiej   Stambuła Antoni 
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Wśród wielu książek wspominko-
wych, które w ostatnich latach pojawiły 
się w księgarniach chcemy polecić 
wspomnienia pochodzącego z Mikstatu 
Rafała Dutkiewicza, wieloletniego pre-
zydenta Wrocławia, w roku ubiegłym 
wyróżnionego przez rodzinne miasto 
tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Mikstat”. 

ZMIANY PERSPEKTYWY
Rozmowa została podzielona na 16 

rozdziałów, w których były włodarz 
stolicy Dolnego Śląska pokazuje to 
miasto ze swojej perspektywy: naj-
pierw jako studenta matematyki na 
Politechnice we Wrocławiu (Wydział 
Podstawowych Problemów Techniki), 
później już jako prezydenta miasta, 
samorządowca i polityka. Na kartach 
książki pojawiają się wielkie posta-
ci, z którymi spotykał się bohater 
książki, np. poeta i dramaturg Tade-
usz Różewicz, opozycjoniści Kornel 
Morawiecki i Władysław Frasyniuk, 
legendarny Jan Nowak-Jeziorański, 
znani naukowcy, duchowni, politycy, 
artyści itd. Dutkiewicz nie stroni od 
anegdoty, a że pamięć go nie zawodzi 
(co dotyka wielu innych polityków) 
i ma duże poczucie humoru, to jego 
wspomnienia czyta się warto, z rosną-
cym zainteresowaniem i prawdziwą 
satysfakcją. Jako przykład zacytujmy 
taki fragment: „Kiedyś Różewicz mnie 

wezwał i powiedział: Słyszałem, że 
dwa domy obok mojego jest agencja 
towarzyska. Odpowiedziałem: O kur-
cze pieczone, i co mam zrobić? Zlikwi-
dować? Nie, mam takie oczekiwanie, 
że pan nie będzie interweniował, ale 
proszę, żeby się dziewczyny nie rekla-
mowały moimi wierszami”.

MIKSTACKIE REWIRY
Ale nie tylko o Wrocławiu jest 

to rozmowa (co zaznaczono już w 
tytule), bo już na początku książki 
Rafał Dutkiewicz chętnie wraca do 
czasów dzieciństwa i młodości. Dla 
mieszkańców Mikstatu te wątki mogą 
być najciekawsze, bo zapewne wielu 
z nich też pamięta tamte lata 60- i 70-
te. W rozdziale „Miejsce magiczne, 
czyli jak Wilk Brat płakał za liskiem” 
razem z naszym bohaterem odbywamy 
sentymentalną podróż w czasie cofając 
się do momentu, kiedy razem z braćmi 
i kolegami biegał po mikstackich ulicz-
kach i podwórkach. „Takie miejsco-
wości jak Mikstat, gdzie mieszkałem 
do matury w 1977 roku, pamięta się w 
szczególny sposób – mówi Dutkiewicz. 
- Miałem niezwykle barwne, ciekawe i 
bardzo piękne dzieciństwo. Wychowy-
wałem się w towarzystwie oswojonych 
zwierząt. Pacjenci przynosili tacie w 
prezencie różne zwierzaki, mieliśmy 
więc w domu jeże, zające, przez jakiś 
czas puszczyka, a w sypialni rodziców 

mieszkały lisy.” To tylko mały frag-
ment z 10-stronnicowego rozdziału 
„mikstackiego”, który na twarzy 
każdego mieszkańca naszego miasta 
powinien wywoływać lekkie mrowie-
nie w sercu i uśmiech na twarzy. 

„BURMISTRZ”  
BURMISTRZOWI”

Akurat na tym egzemplarzu, którym 
dostałem do przeczytania widnieje 
dedykacja: „Dla Burmistrza od burmi-

strza. Drogiemu Heniowi Rafał. Wro-
cław, 10.02.2019”. – „Mieszkaliśmy 
w Mikstacie, na samym Rynku, a nie-
opodal mieszkał krawiec Zieliński. Był 
znany w okolicy, bo jak się szło szyć 
spodnie, to zadawał pryncypialne pyta-
nie: Kieszenie jak obstalować? Na litr 
czy na pół litra? Krawiec miał dwóch 
synów, młodszych od nas: Rysia i Heń-
ka.” W 2014 r. Henryk Zieliński został 
burmistrzem Mikstatu. „Wtedy napisał 
do mnie uroczy list, pozdrawiając ser-

decznie, jak burmistrz burmistrza. Jako 
historyk z wykształcenia (H. Zieliński 
z wykształcenia jest prawnikiem, na-
tomiast historykiem-regionalistą z za-
miłowania – dop. PK) polecił, żebym 
poszedł do wrocławskiej katedry i za 
głównym ołtarzem popatrzył na grób 
jednego z kanoników. Nie pamiętam 
już nazwiska, ale na nagrobku jest 
twarz kanonika, a ja – jak napisał Hen-
ryk Zieliński – mam podwójne prawo, 
żeby mu patrzeć w oczy. Po pierwsze 
– jestem prezydentem Wrocławia, a 
po drugie – ten kanonik w 1636 roku 
odwiedził mój rodzinny Mikstat. Pod-
czas kazania krzyczał na parafian, że 
dają za mało pieniędzy na Kościół, „o 
czym wiem – pisał dalej Henryk – z pa-
miętnika Twojego praprapradziadka, 
który był na tym kazaniu. Pamiętnik 
odnalazłem w archiwum w Poznaniu.” 

Cztery lata później, 20 października 
2018 r. Rafał Dutkiewicz, jako mik-
staczanin i prezydent Wrocławia był 
honorowym gościem uroczystości 
z okazji 100-lecia konsekracji nowej 
fary w Mikstacie. Po mszy świętej 
Henryk Zieliński – „jak burmistrz 
burmistrzowi” - wręczył mu kopię 
jego aktu urodzenia z 1959 roku i 
wygłosił laudacje na cześć gościa, 
któremu kilka miesięcy wcześniej 
Rada Miejska w Mikstacie nadała tytuł 
„Zasłużonego dla Miasta i Gminy Miks
tat”.                                                    PK

Z niezwykłą dokładnością pamiętam sceny z dzieciństwa, na przykład piekarnię w Rynku, naprzeciwko naszego domu, gdzie kupowałem 
dopiero co wyjęte z pieca chleby i bułki oraz dwa rodzaje słodkich wypieków: biszkopty i anyżki. Były też szneki z glancem…”  - wspomina 
Rafał Dutkiewicz w rozmowie z Jackiem Adamczakiem. Ta rozmowa to tzw. „wywiad rzeka” pt. „Prezydent. Rafał Dutkiewicz (nie tylko) 
o Wrocławiu”, który został wydany w 2019 roku.

Znaczy prezydent
RAFAŁ DUTKIEWICZ (NIE TYLKO) O MIKSTACIE
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W ubiegłym roku Rafał Dutkiewicz został „Zasłużonym dla Miasta i Gminy 
Mikstat”.

Bożena Woś urodziła się w 1944 
roku w Biskupicach Zabarycznych. 
Ukończyła Technikum Ekonomiczne 
w Ostrowie Wielkopolskim, a następ-
nie Studium Nauczycielskie w Kaliszu 
oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną 
w Opolu, gdzie uzyskała tytuł magistra 
filologii polskiej. W 1964 r. rozpo-
częła pracę w Szkole Podstawowej 
w Lamkach, a po roku została nauczy-
cielem w Szkole Podstawowej nr 10 
w Ostrowie Wielkopolskim, skąd po 
kilku latach przeszła do  ostrowskiego 
Zespołu Szkół Gastronomicznych. 
Na przełomie lat 60. i 70. była prze-
wodniczącą konferencji rejonowych 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
a w latach 1976-1984 pełniła funkcję 
sekretarza. Została także m.in. preze-
sem Ogniska ZNP i przez blisko 30 
lat kierowała ostrowskimi strukturami 
związku. 

Razem z mężem Czesławem, artystą 
plastykiem byli inicjatorami Między-
narodowego Biennale Małej Formy 
Graficznej i Ekslibrisu organizowane-
go od 1985 roku w Ostrowie Wielko-
polskim. W 2007 roku otrzymała wraz 
z mężem tytuł Ostrowianina Roku.

Bożena Woś udzielała się także jako 
samorządowiec. W latach 1994-1998 
była radną miejską Ostrowa Wielko-
polskiego, a przez kolejne trzy kaden-
cje (1998-2010) zasiadała w radzie po-
wiatu. Była także współorganizatorką 
Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów 
Nauczycielskich.

Została odznaczona Brązowym 
i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, Złotą 
Odznaką ZNP, Medalem „Zasłużony 
działacz ZNP”, Medalem „Za zasługi 
dla województwa wielkopolskiego” 
i „Zasłużony Działacz Kultury”. 

Zmarła 26 marca 2018 roku.

***

Nie mam wątpliwości, że gdyby była 
wśród nas Pani Bożena bez wahania 
stanęłaby dzisiaj po stronie młodszych 
kolegów nauczycieli, którzy w całym 
kraju walczą o swoją godność i lep-
sze płace. Sama jako związkowiec 
stanowczo upominała się o prawa 
swojego środowiska. Była bezstronna 
politycznie, bezpartyjna, życzliwa 
dla ludzi i uczynna, cieszyła się też 

osobistym autorytetem i sympatią na-
uczycieli, samorządowców, artystów. 

Poznałem ją osobiście w ostrowskiej 
„dziesiątce”, chyba w drugiej klasie 
szkoły podstawowej (1967 r.?), gdzie 
zorganizowała i prowadziła naszą dru-

żynę zuchowską. Pomagała nam robić 
miecze, łuki i tarcze, z którymi szliśmy 
na „Basiny” (to był dziki i trochę ta-
jemniczy dla nas dzieciaków ogród, 
pełen zakamarków), żeby bawić się 
w podchody, Indian, rycerzy, gdzie 

zdobywaliśmy pierwsze sprawności. 
Świetnie się bawiliśmy, a ona przy 
okazji wpajała nam takie wartości jak: 
odwaga, szlachetność, odpowiedzial-
ność, koleżeństwo.  

Spotkaliśmy się ponownie w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku, a więc 
blisko 30 lat później w komitecie wy-
borczym „Ostrowianie dla Ostrowa”, 
który w 1994 roku wprowadził do 
ostrowskiego samorządu jedną radną 
– Bożenę Woś. Później widywaliśmy 
się i rozmawialiśmy wielokrotnie 
na różnych wystawach, koncertach 
i innych wydarzeniach w Ostrowie 
Wielkopolskim, bo mimo rozlicznych 
obowiązków zawodowych, społecz-
nych i rodzinnych Pani Bożena razem 
z mężem aktywnie uczestniczyła 
w życiu kulturalnym. 

Mówi się, że nie ma ludzi nieza-
stąpionych, ale dzisiaj chyba coraz 
częściej z żalem zauważamy, że w na-
szym otoczeniu brakuje ludzi zrówno-
ważonych, życzliwych, chętnych do 
pomocy, integrujących środowisko, 
wybijających się ponad przeciętność 
– a taka była właśnie Bożena Woś.

PK 

Pozostała w naszych sercach
Była dobrym człowiekiem, uczynnym i zaangażowanym. Została nauczycielem i wychowawcą, odpowiedzialnym za kształtowanie młodych 
ludzi. Lubiła swoich uczniów i wpajała im zasady, w które sama wierzyła, którym sama była wierna. Była działaczem związkowym i 
samorządowcem, a także organizatorem wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Odeszła rok temu, ale pozostała w pamięci i sercach 
wielu swoich uczniów, wychowanków, współpracowników.

Wspominamy Bożenę Woś (1944-2018)

Bożena Woś w 2007 roku otrzymała wraz z mężem Czesławem tytuł 
Ostrowianina Roku (Fot. K. Maciejewski).
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Spotkaliśmy się w Klubie Senior+ 
na Osiedlu Bielany 13 w Mikstacie 
na kilkanaście dni przed Wielkanocą. 
O zbliżających się świętach przypo-
minały piękne ozdoby na stolikach 
i w oknach, które własnoręcznie 
wykonała jedna z pań klubowiczek. 
Na miejscu był już zarząd klubu, ale 
z czasem dochodziły kolejne osoby. 
Kilka, kilkanaście, ponad dwadzieścia 
osób. I tak jest tutaj codziennie.  

ZOBACZYLI I ZOSTALI
- Jesteśmy w klubie od samego 

początku, od pierwszych dni jego 
działalności. Najpierw przyszłyśmy 
zobaczyć, co to będzie i już zostałyśmy. 
Z każdy dniem zaczęło przychodzić 
coraz więcej ludzi. Na początek miało 
to być dwa dni w tygodniu, ale teraz 
spotykamy się prawie codziennie. 
Atmosfera jest serdeczna, zostaliśmy 
obcięci miłą opieką a kierownik stara 
się, żebyśmy czuli się tutaj jak w domu 
– mówi Stefania Stasierska. 

Oczywiście w klubie dominują 
panie. 

– Bo mężczyźni są na wyginięciu – 
śmieje się Elżbieta Choniawko. – Do-
łączyłam do klubu trochę później, ale 
od razu spodobała mi się atmosfera 
panująca tutaj i nie wyobrażam już 
sobie życia bez klubu. Czasami coś 
wypadnie, że nie mogę przyjść, albo 
gdzieś wyjadę, to zaraz mi tego braku-
je - przyznaje Janina Fluder. - Jestem 

babcią na „odległość”, oczywiście 
jak trzeba zajmuję się wnukami, ale 
na co dzień nie mam takich obowiąz-
ków, dlatego chętnie spędzam czas 
w naszym klubie. Samo to, że można 
gdzieś wyjść z domu i porozmawiać z 
innymi ludźmi jest już bardzo ważne, 
zwłaszcza dla osób samotnych. A tutaj 
można także wspólnie się gimnasty-
kować pod okiem fizykoterapeuty 
i poćwiczyć na przyrządach - mówi 
Maria Kowalczyk. 

PLAN NA CAŁY TYDZIEŃ
Każdy może zapoznać się z planem 

zajęć w klubie na dany tydzień na 
stronie internetowej miasta i gminy 
oraz na tablicy ogłoszeń. 

- Zajęcia rehabilitacyjne odbywają 
się trzy razy w tygodniu. Klubowicze 
ćwiczą wspólnie przez godzinę, a póź-
niej indywidualnie cztery osoby mogą 
skorzystać z 15-minutowego masażu. 
Dwa razy w tygodniu organizowane 
są zajęcia z aerobiku, w poniedziałki 
i środy. Klub czynny jest od ponie-
działku do piątku, ale organizujemy 
też zajęcia dodatkowe w weekendy. 
Wspólnie jeździmy na basen, organi-
zujemy wycieczki, chodzimy na kijki, 
byliśmy między innymi w muzeum 3D 
w Ostrowie Wielkopolskim i tamtejszej 
mediatece, we Wrocławiu oglądaliśmy 
„Panoramę Racławicką”, byliśmy 
w afrykarium. Zapraszamy tutaj cie-
kawych ludzi, pisarzy. Naprawdę cały 

czas coś się dzieje. Nasi klubowicze 
nie mają czasu, żeby się nudzić. Jest 
to grupa bardzo zgrana, zdyscyplino-
wana i ciągle ciekawa życia  – chwali 
klubowiczów Edmund Tetlak, kie-
rownik Klubu Senior+ w Mikstacie.  
– Ludzie zostają po zajęciach, siadają 
przy stolikach i rozmawiają ze sobą. 
Nikomu się nie spieszy do domu. 
Cieszę się, że udało się tutaj stworzyć 
miłą atmosferę, że klub przyciąga 
liczną grupę i czasami brakuje miejsc 
przy stolikach. Mamy telewizor, ale 
bardzo rzadko jest włączony, bo to 
dla klubowiczów żadna atrakcja. Oni 
przychodzą tutaj, żeby pobyć ze sobą, 
spotkać się z kimś, a telewizję mają 
w domu. 

POKOLENIE SENIOR+
- Tutaj jesteśmy wśród swoich, 

w domu kręcą się dorosłe już dzieci, 
wnuki, z którymi często trudno zna-
leźć wspólny język. A my mamy swoje 
zdanie, swój pogląd na świat i dobrze 
się czujemy razem z innymi seniorami. 
Nie rozmawiamy o polityce, chociaż 
wywiązujemy się z obowiązku i na 
wybory kiedy trzeba to chodzimy. Ale 
w klubie to nie jest temat do rozmowy 
i tutaj polityka nie ma wstępu – przy-
znaje jedna z pań. 

Mikstat jest mały i praktycznie 
wszyscy wszystkich znają, ale jak się 
okazuje nie do końca jest to prawda. 

– Przez ten rok mogliśmy się rzeczy-
wiście poznać, polubić, do siebie przy-
zwyczaić, co nie zawsze jest proste, bo 
każdy ma swoje przyzwyczajenia i róż-
ne doświadczenia życiowe. Ale jeśli tak 
chętnie tutaj przychodzimy, to znaczy, 
że to jest dla nas ważne miejsce, że po-
trzebujemy bliższego kontaktu z innymi 
ludźmi. Organizujemy sobie wspólnie 
różne święta, wieczorki, ktoś zawsze 
coś przyniesie, upiecze. Jesteśmy tutaj 
u siebie i między swoimi – mówi Maria 
Kowalczyk 

Można powiedzieć, że mikstaccy 
seniorzy dzięki klubowi wspólnie idą 
przez jesień swojego życia, która też 

przecież może być piękna, interesu-
jąca i wesoła, w otoczeniu bliskich 
znajomych i przyjaciół.                 PK 

Seniorzy wyszli z domu
Po roku funkcjonowania KLUBU SENIOR+ w Mikstacie tutejsi klubowicze nie wyobrażają sobie życia bez niego. Parterowy budynek na 
Osiedlu Bielany 13 stał się dla nich drugim domem, gdzie mogą się spotkać z koleżankami i kolegami, porozmawiać przy kawie i ciastku, 
poćwiczyć z fizykoterapeutką, razem świętować dzień kobiet, dzień babci i dziadka, urodziny czy imieniny. 

Życie klubowe w Mikstacie kwitnie 

Mikstackie przedszkolaki chętnie występują dla seniorów.W klubie zorganizowano Dzień Kobiet.

Tutaj wszyscy czują się jak u siebie.

Klubowicze spotykają się codziennie.Nikt się w klubie nie nudzi.
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Dwa mandaty i prezydium
Po uwzględnieniu protestu wyborczego i ponownym przeliczeniu głosów w obwodzie nr 1 w Mikstacie nastąpiło „trzęsienie ziemi” w 
Radzie Powiatu Ostrzeszowskiego. Mandat stracił przewodniczący rady Walenty Okoń, którego zastąpił – w radzie i na stanowisku 
przewodniczącego – Tomasz Maciejewski z Kaliszkowic Kaliskich. Teraz gmina Mikstat jest reprezentowana w samorządzie powiatowym 
przez dwie osoby – tą drugą jest radna Katarzyna Sójka z Przedborowa.  

Złożona w grudniu 2018 r. przez 
KWW ,,Lewica i Bezpartyjni’’ skarga 
wyborcza okazała się zasadna i istotna, 
bo doprowadziła do zmiany w składzie 
Rady Powiatu Ostrzeszowskiego  - i to 
na samym jej szczycie.  10 stycznia 
2019 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu po 
rozpoznaniu sprawy oraz opierając 
się na opinii Komisarza Wyborczego 
w Kaliszu postanowił przeprowadzić 
ponowne wybory w okręgu wybor-
czym nr 2 polegające na ponownym 
przeliczeniu głosów w obwodzie nr 
1 w Mikstacie. Wiązało się to z wy-
gaśnięciem mandatów wszystkich 
radnych z okręgu i wymagało ponow-
nego ustalenia wyników głosowania 
w całym okręgu. 3 marca nowo powo-
łana Obwodowa Komisja Wyborcza w 
Mikstacie przeprowadziła ponowne 
liczenie głosów w obwodzie nr 1 
w Mikstacie. Na tej podstawie Powia-
towa Komisja Wyborcza ponownie 
ustaliła wyniki głosowania w okręgu 
wyborczym nr 2. 

W efekcie ponownego przeliczenia 
głosów jeden mandat stracił KWW 
,,Bezpartyjni dla Ziemi Ostrzeszow-
skiej’’ a zyskał KWW ,,Lewica 

i Bezpartyjni’’. Konkretnie mandat rad-
nego stracił dotychczasowy przewod-
niczący rady Walenty Okoń, natomiast 
do rady wszedł Tomasz Maciejewski z 
Kaliszkowic Kaliskich. Różnica mię-

dzy komitetami wynosiła 1 głos (2204 
dla KWW LiB a 2203 KWW BdZO), 
chociaż na Tomasz Maciejewskiego 
głosowało 543 wyborców, a na Walen-
tego Okonia tylko 395. 

20 marca bieżącego roku Tomasz 
Maciejewski złożył ślubowanie i 
na tej samej sesji został wybrany na 
przewodniczącego Rady Powiatu 
Ostrzeszowskiego. Jedną z dwóch 

wiceprzewodniczących jest natomiast 
radna Katarzyna Sójka z Przedborowa, 
która w wyborach startowała z Komi-
tetu Wyborczego  Prawo i Sprawiedli-
wość.                                              PK

Razem na długiej drodze życia
Pokonywali wspólnie różne burze i zawirowania życiowe, wychowywali dzieci, dorabiali się - od kilkudziesięciu lat są ze sobą na dobre i 
na złe. W ubiegłym roku mogli świętować okrągłą rocznicę pożycia małżeńskiego: srebrne, złote, szmaragdowe i diamentowe gody. Teraz 
odnowili swoją przysięgę małżeńską przed ołtarzem i przed kierownikiem USC. 

Srebrne, złote, szmaragdowe i diamentowe pary

Tradycyjnie, jak co roku pary mał-
żeńskie z miasta i gminy Mikstat 
obchodzące „okrągłą” rocznicę ślubu 
spotkały się na zaproszenie burmistrza 
Henryka Zielińskiego, żeby razem 
świętować swoje jubileusze. 13 lute-
go br. jubilaci najpierw stanęli przed 
ołtarzem, żeby podczas mszy świętej 
odprawionej przez ks. kan. Krzysztofa 
Ordziniaka w kościele parafialnym w 
Mikstacie po 25, 55, 50 i 60 latach po-
wtórzyć „sakramentalne tak” i że „nie 
opuszczę Cię aż do śmierci”. Następ-

nie na „Zielonym Wzgórzu” odbyła się 
cywilna część uroczystości, podczas 
której obchodzący srebrne, złote, 
szmaragdowe i diamentowe gody 
złożyli kolejne ślubowanie: „w dniu 
Naszych godów wyrażam mojej żonie/
mężowi serdeczne podziękowanie 
za okazaną mi miłość, przywiązanie 
i opiekę oraz przyrzekam, że uczynię 
wszystko, aby nasze małżeństwo było 
nadal zgodne, szczęśliwe i trwałe.”        

Na wniosek wojewody wielkopol-
skiego, postanowieniem Prezyden-

ta Rzeczypospolitej Polskiej, pary 
obchodzący złote gody odznaczone 
zostały medalem za długoletnie po-
życie małżeńskie. Wszyscy jubilaci 
otrzymali dyplomy gratulacyjne, 
wiązanki kwiatów i kubki mikstac-
kie. Odznaczenia wręczał burmistrz 
Henryk Zieliński w asyście Łukasza 
Dybula, przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Mikstacie oraz Kata-
rzyny Sójki, która została wybrana 
do Rady Powiatu Ostrzeszowskiego. 

- Stanowicie przykład dla kolejnych 
pokoleń, że życie we dwoje jest lepsze 
i łatwiejsze dzięki miłości i zrozu-
mieniu. Kochać to najtrudniejsze 
z zadań człowieka – najtrudniejszy 
jego egzamin. Państwo drodzy jubi-
laci zdaliście ten egzamin celująco, 
o czym świadczą obchodzone dzisiaj 
jubileusze 60- , 55- , 50- i 25-lecia 
pożycia małżeńskiego. Życzę Wam 
wielu wspaniałych chwil wśród naj-
bliższych: dzieci, wnuków, prawnuków 
oraz ich rodzin. Mam nadzieję, że 
wkrótce spotkamy się ponownie tutaj 
przy okazji kolejnego Państwa jubile-
uszu – powiedziała zwracając się do 
jubilatów Halina Zadka, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Mikstacie.

Podczas uroczystości przed jubi-
latami wystąpili młodzi artyści z 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, którzy zaprezentowali zabawne 
scenki teatralne oraz kilka piosenek. 

PK

JUBILACI - ZŁOTE GODY
Bronisława i Ireneusz Babarowscy, 

Maria i Józef Fiółkowie, Stefania i 
Mieczysław Inerowiczowie, Wan-
da i Feliks Jonczakowie, Regina i 
Edward Jonczakowie, Barbra i Sta-
nisław Kowalscy, Zofia i Kazimierz 
Krawczykowie, Teresa i Michał Nie-
ruchalscy, Janina i Kazimierz Śmieiń-
scy, Zofia i Edmund Świeczykowie
SZMARAGDOWE GODY

Zofia i Zdzisław Cerbińscy, Łucja 
i Bogdan Dąbrowscy, Kazimiera i 
Eugeniusz Kowalczykowie, Stani-
sława i Kazimierz Miedzianowscy. 

DIAMENTOWE GODY
Teresa i Telesfor Borowiczowie, 

Bożena i  Zygmunt Witkowscy 
SREBRNE GODY

Dorota i Paweł Binkowie, Wioletta 
i Mirosław Błaszczykowie, Danu-
ta i  Andrzej Cicharscy, Bożena i 
Mariusz Ciechanowscy, Grażyna 
i Sławomir Gąsiorkowie, Sylwia i 
Jacek Godau, Alina i Dariusz Ka-
mińscy, Maria i Bogusław Miedzia-
nowscy, Dorota i Marek Nowiccy, 
Małgorzata i Mirosław Stachur-
scy, Marzena i Adam Walotkowie. 

PK

Zmiany w Radzie Powiatu Ostrzeszowskiego 

Państwo Teresa i Czesław Banasiakowie odebrali medale za długoletnie 
pożycie w gabinecie burmistrza. 

Tomasz Maciejewski (z prawej) został radnym i przewodniczącym Rady 
Powiatu Ostrzeszowskiego.

Katarzyna Sójka (pierwsza z lewej) jest jedną z wiceprzewodniczących 
rady. 
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W roku 2018 kluby sportowe dzia-
łające w mieście i gminie Mikstat 
otrzymały wsparcie finansowe z budżetu 
samorządu w wysokości 50.000 zł. W 
tegorocznym budżecie pula pieniędzy 
na zadania sportowe została zwiększo-
na o 14 tys. zł – do kwoty 64.000 zł. 
Większość tych środków została już 
rozdysponowana. Jeszcze w styczniu 
gmina przekazała 800 zł dotacji na 
realizację w szkołach podstawowych w 
Mikstacie i Biskupicach Zabarycznych 
ogólnopolskiego programu Szkolny 
Klub Sportowy, którego operatorem 
w naszym regionie jest Wielkopolski 
Szkolny Związek Sportowy. 

Rozstrzygnięty został już także otwar-
ty konkurs ofert na realizację w 2019 r. 
dwóch zadań z zakresu kultury fizycznej 
z dofinansowaniem z budżetu miasta i 
gminy Mikstat. W sumie złożono 7 ofert 
na łączną kwotę 90.230 zł: UKS Dunin 
przy SP w Biskupicach Zabarycznych 
oraz UKS Orły Komorów złożyły ofer-
ty na oba zadania, natomiast Szkolny 
Związek Sportowy i UKS Gozdawa 
przy SP Mikstat oraz KS Lilia Mikstat 
na jedno zadanie. Powołana przez bur-
mistrza Mikstatu komisja konkursowa 

po otwarciu ofert i ich ocenie zapro-
ponowała, żeby rozdysponować całą 
pulę przeznaczona na upowszechnianie 
piłki nożnej (38.000 zł), oraz większość  
środków (22.650 zł z 25.000 zł) na upo-
wszechnianie kultury fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej. 

Burmistrz Henryk Zieliński przyjął 
także propozycję komisji w sprawie 
wysokości dotacji dla klubów, które 
złożyły oferty w konkursie. Największe 
wsparcie z samorządowej kasy otrzymał 
Klub Sportowy Lilia Mikstat – 27.500 
zł na upowszechnianie piłki nożnej; na 
to samo zadanie dotacja dla UKS Orły 
Komorów wyniosła 5500 zł a dla UKS 
Dunin Biskupice Zabaryczne – 5000 zł. 
Ponadto UKS-y z Komorowa i Biskupic 
Zabarycznych otrzymały po 7000 zł do-
tacji na upowszechnianie kultury fizycz-
nej wśród dzieci i młodzieży szkolnej; 
na to samo zadanie 5000 zł otrzymał 
Szkolny Związek Sportowy w Mikstacie 
UKS Gozdawa w Mikstacie – 3650 zł.

W budżecie pozostała jeszcze rezer-
wa w wysokości 2550 zł, którą będzie 
można wykorzystać na realizacje in-
nych projektów sportowych w tym ro
ku.                                                    PK
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Dla gospodarki
Niechaj wżdy mikstaczanie wiedzą, że pierwszy bank polski w południowej Wielkopolsce 
powstał w ich mieście. Założyli go światli i patriotyczni obywatele zatroskani o rozwój 
polskiego żywiołu gospodarczego i rolniczego, który nie chciał dać się zgermanizować. 
Bank istnieje do dzisiaj jako Oddział w Mikstacie Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

W wiosenny dzień 25 kwietnia 1869 
roku w domu Piotra Domańskiego 
przy rynku w Mikstacie spotkała się 
grupa ludzi, w której znaleźli się: 
Antoni Szeliski, dziedzic z Drożdżyn, 
ksiądz Iwaszkiewicz, proboszcz 
z Mikstatu, Stanisław Wónster, przed-
siębiorca rolny z Kotłowa, ksiądz 
dziekan Nawrocki z Kotłowa, Józef 
Sulimierski, dziedzic z Domanina 
oraz mikstaczanie, nauczyciel Antoni 
Nowakowski i Józef Klemczyński 
ze starej rodziny o tradycjach pa-
triotycznych. Spotkanie zwołano 
celem zawiązania polskiego banku 
w Mikstacie. 

PIONIERZY BANKOWOŚCI  
Z MIKSTATU

Trzy dni później została podpisana 
umowa założycielska Towarzystwa 
Pożyczkowego w Mikstacie, na której 
swoje podpisy złożyły 53 osoby, z 
czego tylko trzy podpisały się krzyży-
kami, a reszta imieniem i nazwiskiem. 
Co istotne był to pierwszy bank polski 
w południowej Wielkopolsce. - Wcze-
śniej podobne placówki spółdzielcze 
powstały z inicjatywy księdza Augu-
styna Szamarzewskiego w Środzie, 
Koźminie, Kostrzynie, Jarocinie i 
Książu Wielkopolskim, ale na naszych 
ziemiach to mikstaczanie byli pionie-
rami polskiej bankowości – podkreśla 
Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu 

i zapalony badacz historii rodzinnego 
miasta. – Intencją założycieli Towa-
rzystwa Pożyczkowego w Mikstacie 
było, żeby polscy obywatele, rzemieśl-
nicy, gospodarze i kupcy mieli dostęp 
do łatwego i taniego kredytu, bo to 
warunkowało rozwój gospodarczy 
i stabilizację ekonomiczną. Twórcy 
tego banku byli w kontakcie z ks. Sza-
marzewskim i korzystali z wzorów 
dokumentów przez niego przygotowa-
nych. Kilka lat później, kiedy polskie 
spółki zakładane w Wielkopolsce 
przez ks. Szamarzewskiego zawiązały 
w 1872 roku Związek Spółek Zarob-
kowych i Gospodarczych działający 
na terenie Wielkopolski, Pomorza 
i Śląska przystąpiło do niego także 
Towarzystwo Pożyczkowe w Miksta-
cie. Na zjeździe założycielskim bank 
mikstacki jako delegat reprezentował 
Józef Klemczyński, który jako pierw-
szy rzucił myśl powołania banku 
centralnego.  

NAUCZYCIELE MUSIELI 
ZREZYGNOWAĆ

Na pierwszego przewodniczącego 
Zarządu Towarzystwa Pożyczkowe-
go w Mikstacie wybrano Stanisława 
Wónstera. Z dokumentów archiwal-
nych wiemy, że z pomocy banku w 
postaci pożyczek korzystali tutejsi 
rzemieślnicy: kowal, szewc, cieśla, 
geometra, kołodziej, stolarz, a także  

„obywatele”, czyli mieszczanie trud-
niący się zapewne handlem, a więc 
miejscowi kupcy. W ciągu pierwszych 
dwóch lat działalności w mikstackim 
banku wartość depozytów wzrosła do 
kwoty 491 talarów. Po roku działalno-
ści wartość kapitału wynosiła już 887 
talarów. Bank się prężnie rozwijał, co 
na pewno było nie w smak admini-
stracji pruskiej. 

– Zaraz na początku istnienia Towa-
rzystwa pojawił się pewien problem 
natury organizacyjnej, ponieważ 
administracja niemiecka wymusiła na 
nauczycielach zasiadających w jego 
władzach, żeby zrezygnowali z tej 
działalności, ponieważ byli urzęd-
nikami państwowymi. To na pewno 
było znaczne osłabienie intelektualne 
w działalności banku, ale mimo tego 
działalność Towarzystwa znakomi-
cie się rozwijała. Pierwsza siedziba 
banku znajdowała się w kamienicy 
Domańskich przy Rynku, dopóki 
Piotr Domański był przewodniczą-
cym jego rady nadzorczej. Później 
bank przenosił się do domu państwa 
Szymanowskich, Biegańskich oraz 
Roszykiewiczów, by na koniec trafić 
do własnej siedziby, wybudowanej 
jeszcze przed wybuchem II wojny 
światowej na narożniku ulicy Kaliskiej 
i Kościuszki. Funkcjonuje tam do 
dzisiaj jako oddział Banku Spółdziel-
czego w Oleśnicy.                           PK

Większe dotacje 
Mikstacki samorząd zwiększył w tym roku o blisko 
30 % pulę pieniędzy na wspieranie z budżetu gminny 
działalności klubów sportowych. W wyniku przepro-
wadzonego na przełomie lutego i marca br. konkursu 
w sumie rozdysponowano 60.650 zł – z czego 38.000 
zł na upowszechnianie piłki nożnej oraz 22.650 zł na 
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i mło-
dzieży szkolne.  

Oni tutaj żyli
Przed dawnym kirkutem w lesie niedaleko Mikstatu staną granitowe bloki 
upamiętniające mikstackich Żydów oraz osoby, które ich ratowały. To wspólne 
przedsięwzięcie Phila Brilla z Nowego Jorku, potomka mikstackich Żydów, oraz 
samorządu miasta i gminy Mikstat. 

Zasługują na pamięć

Żydzi pojawili się w Mikstacie pod 
koniec XVIII wieku i żyli tutaj do 
czasu Zagłady. Z informacji zachowa-
nych w archiwach wiemy, że w 1871 
r. na 1437 mieszkańców  Mikstatu 
było 152 Żydów , w 1905 r. na 1398 
– 105; a w 1921 r. na 1423 mikstaczan 
– 61 było wyznania mojżeszowego. 

W Mikstacie mieszkali także przod-
kowie Phila Brilla z Nowego Jorku, 
Amerykanina żydowskiego pocho-
dzenia. Przed  kilku laty nawiązał 
on kontakt z władzami samorzą-
dowymi Mikstatu i zaczął przyjeż-
dżać do Polski szukając w naszym 
kraju śladów swojej rodziny. W 
Mikstacie był już kilka razy, a dwa 
lata temu w mikstackim gimnazjum 
spotkał się z młodzieżą dzieląc się 
podczas lekcji historii na żywo wie-
dzą na temat losów swojej rodziny.  

Podczas rozmów z Henrykiem Zie-
lińskim, burmistrzem Mikstatu Phil 
Brill przedstawił ideę upamiętnienia 
osób pochowanych na cmentarzu 
żydowskim (kirkucie). W czasie oku-
pacji Niemcy zniszczyli większość 
macew (pomników nagrobnych) z 
cmentarza, który znajdował się w 
lesie pod miastem. Odnalezione ma-
cewy zostały w poprzedniej kadencji 
samorządu przewiezione w bezpiecz-
ne miejsce. Wychodząc naprzeciw 
inicjatywie P. Brilla burmistrz H. 
Zieliński zlecił wykonanie projektu 
granitowych bloków z napisami w ję-
zyku polskim, angielskim i hebrajskim 
upamiętniającymi mikstackich Żydów 

oraz Polaków, którzy starali się im 
pomagać i ratować w okresie Zagłady. 
Pokrycie kosztów realizacji przedsię-
wzięcia zadeklarował P. Brill. Do wy-
konania projektu konieczna jest zgoda 
Lasów Państwowych, ponieważ teren 
dawnego kirkutu znajduje się w grani-
cach Nadleśnictwa Antonin.  Podczas 
niedawnej wizyty w Mikstacie gość 
z Ameryki rozmawiał zarówno z 
burmistrzem Henrykiem Zielińskim, 
Danutą Kamińską i Tomaszem Ma-
ciejewskim z Urzędu Miasta i Gminy 
Mikstat, jak i z leśniczymi Walde-
marem Blaźniakiem i Grzegorzem 
Kawałkiem z Nadleśnictwa Antonin.  

- Cieszę się, że możemy zreali-
zować propozycję Phila Brilla, bo 
jesteśmy winni pamięć  społeczności 

żydowskiej, która w przeszłości 
żyła w Mikstacie. Podczas stycz-
niowej wizyty Phila Brilla omawia-
liśmy aspekty techniczne i finanso-
we realizacji tego projektu, który 
chcemy wykonać do połowy tego 
roku – wyjaśnia Henryk Zieliński, 
burmistrz miasta i gminy Mikstat.  

Sprawa żydowskiego kirkutu w 
Mikstacie zainteresowała także Te-
lewizję PROART z Ostrowa Wiel-
kopolskiego, która  przygotowała 
materiał na temat tego projektu. 
Został on wyemitowany 16 stycz-
nia br. w programie „Wydarzenia” 
i jest jeszcze dostępny w Internecie 
-    http://www.tvproart.pl/vod/#/cate-
gories/cats/player/12116/wydarzenia

                             PK

Dla mikstackich klubów

Na zdjęciu (od prawej): Danuta Kamińska, Tomasz Maciejewski, Henryk 
Zieliński, Phil Brill i jego żona Bela

Niezwykły upominek w postaci 
oprawionego w ramę plakatu z nazwą 
„Mikstat” sprezentował burmistrzowi 
Henrykowi Zielińskiemu emerytowany 
architekt urbanista Grzegorz Świtoń 
z Oleśnicy. 

– W jednej z galerii sztuki we Wro-
cławiu przeglądałem cykl plaka-
tów poświęconych polskim miastom 
i z pewnym zdumieniem, ale i radością 
znalazłem także plakat Mikstatu. Nie 
wiem czy Ryszard Kaja był w Mikstacie 
podczas odpustu św. Rocha i widział 
tradycyjny zwyczaj święcenia zwierząt, 
ale w swoim dziele na pewno do tego 
nawiązuje. Artysta nie uwzględnił 
żadnych elementów religijnych, ale to 
co stworzył, jednoznacznie kojarzy się 
z obrzędem, z którego miasto słynie. 
Mikstat to dla mnie drugie, po Ostrze-
szowie, miasto rodzinne: stąd pocho-
dziła moja mama, tutaj chodziłem do 
szkoły podstawowej. Dzisiaj mieszkam 
w Oleśnicy, ale sentymentalnie nadal 
jestem związany z miastem św. Rocha. 
Dlatego z przyjemnością przekazałem 
burmistrzowi Zielińskiemu w prezencie 
ten „mikstacki” plakat – mówi Grze-
gorz Świtoń.     

Ryszard Kaja (ur. w 1962 r. w Po-
znaniu, mieszkający obecnie we Wro-

cławiu) - polski malarz, grafik i sce-
nograf, twórca ponad 150 scenografii 
do spektakli teatralnych, baletowych, 
operowych i telewizyjnych oraz kilku 
filmów. Jest też jednym z najbardziej 
znanych współczesnych polskich 
plakacistów (jego ojciec Zbigniew był 
współtwórcą polskiej szkoły plakatu). 
Dzieło zatytułowane „Mikstat – pirami-
da zwierząt” zostało wydane drukiem w 
2018 r. w serii „Plakat – Polska”.   PK

Na plakacie
Za sprawą pana Grzegorza Świtonia nasze miasto 
wzbogaciło się o „własny plakat”, którego autorem 
jest znakomity artysta plastyk Ryszard Kaja. Twórca 
w oryginalny sposób nawiązał w nim do tradycyjnego 
zwyczaju święcenia zwierząt w dniu św. Rocha.

Mikstatu plakat własny
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W wielu domach do dzisiaj prze-
chowuje się różne pamiątki związane 
z wydarzeniami sprzed wieku. Mówili 
o tym podczas spotkania z rodzinami 
powstańców Henryk Zieliński – bur-
mistrz miasta i gminy Mikstat, Bogdan 
Małecki – prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Mikstackiej oraz Lech 
Janicki – starosta ostrzeszowski, który 
razem Zofią Witkowską – wicestarostą, 
wzięli udział w uroczystości. Mówili 
o tym także potomkowie żołnierzy 
powstania, których ojcowie i dziad-
kowie często później walczyli także 
w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 
roku i jeszcze po kolejnych kilkunastu 
latach w kampanii wrześniowej 1939 
roku, broniąc kraju przed niemiecką  
agresją. 

MIKSTACZANIE RUSZYLI  
DO POWSTANIA

Powstanie wybuchło 27 grudnia 
1918 roku w czasie wizyty w Poznaniu 
pianisty Ignacego Jana Paderewskiego. 
Tego samego dnia w Mikstacie utwo-
rzono Straż Ludową, której powierzono 
utrzymanie porządku publicznego oraz 
patrolowanie dróg prowadzących do 
Ostrzeszowa, Antonina i Ostrowa. Jej 
komendantem wybrany został Marcin 
Słowiński. Ks. proboszcz Franciszek 
Ruszczyński i Antoni Szymanowski 
zwołali zebranie wszystkich mężczyzn, 
którzy służyli w wojsku niemieckim 
i wrócili już z frontu do domów, na 
którym zachęcali ich do utworzenia 
zbrojnej kompanii. Następnego dnia 
grupa ochotników wyjechała do Po-
znania, skąd przywieźli 60 karabinów 
ręcznych, 2 karabiny maszynowe 
i spory zapas amunicji.

KOMPANIA W BOJU
Kompania mikstacka podzielona 

została na plutony, których dowódz-
two objęli – Stanisław Polak i Stefan 
Szymanowski. W dniu 13 stycznia 
1919 roku wymaszerowała ona – spod 
budynku miejscowego magistratu, co 

przypomina dziś znajdująca się tam 
tablica pamiątkowa odsłonięta w 1988 
roku – do Ostrzeszowa, skąd wysłano 
ją w rejon Kobylej Góry, gdzie 14 i 15 
stycznia doszło do walk z żołnierzami 
niemieckiego Grenschutzu. 

Następnego dnia oddział mikstacki 
skierowany został w okolice Antoni-
na, a jego miejsce zajęła kompania 
przybyła z Pleszewa. Podczas działań 
w okolicy Antonina kompanię posze-
rzono o baon ostrzeszowski i nadano 
jej nazwę 3 kompani mikstackiej III 
batalionu ostrzeszowskiego, a jej 
dowództwo powierzono najpierw po-
rucznikowi Stanisławowi Polakowi, 
a od 3 lutego porucznikowi Romanowi 
Mędlewskiemu. Dalszy szlak bojowy 
mikstackich powstańców wiódł na 
front południowy – pod Wieruszów, 
a potem na południowo-zachodni 
odcinek działań zbrojnych w rejonie 
Zdun, skąd przeniesiono ich później 
pod Leszno. 

Pomimo zawarcia w połowie lutego 
1919 roku rozejmu, walki trwały nadal 
i zakończyły się dopiero w listopadzie 
tegoż roku. Żołnierzy wchodzących 

w skład kompani mikstackiej skosza-
rowano wówczas w Ostrowie Wiel-
kopolskim, gdzie jeszcze przez jakiś 
czas pozostawali w czynnej służbie 
wojskowej i w razie potrzeby wal-
czyli w różnych miejscach. Efektem 
walk powstańczych było częściowe 
wypędzenie wojsk niemieckich z Wiel-
kopolski oraz ustalenie tymczasowej 
linii demarkacyjnej między terenami 
wyzwolonymi, a resztą ziem dawnego 
zaboru pruskiego.

BOHATEROWIE  
SPRZED 100 LAT

Kompania utworzona w Mikstacie 
liczyła łącznie 84 powstańców, wśród 
których 53 pochodziło z Mikstatu, 
10 z Komorowa, 8 z Kotłowa, po 4 
z Przedborowa i Strzyżewa, po 2 Bi-
skupic i Kaliszkowic Kaliskich oraz 1 
z Kaliszkowic Ołobockich. Walczyli w 
okolicach Doruchowa, Klin, Kobylej 
Góry, Korzenia, Ligoty, Parzynowa, 
Rogaszyc i Torzeńca. 

„Podczas powstańczych starć zbroj-
nych zginęło dwóch mieszkańców 
Mikstatu – Stanisław Richter i Idzi Ro-
szykiewicz (zabity 16 maja 1919 roku 
pod Budzyniem Wielkopolskim). Tym 
którym było dane przeżyć awansowano 
do stopnia podporucznika: Szczepan 
Anioł, Wojciech Bartnik, Stanisław 
Berkowski, Teofil Biegański, Antoni 
Doktor, Czesław Doktor, Edmund 
Doktor, Antoni Duchalski, Franciszek 
Duchalski, Edward Fabrowski, Józef 
Fabrowski, Stanisław Gretkiewicz, 
Piotr Gruszczyński, Edward Hoiński, 
Kazimierz Joks, Władysław Kałkus, 
Kazimierz Karwik, Feliks Klaczyński, 
Ignacy Klaga, Walenty Kucharski, 
Marian Lesiewicz, Bronisław Monieta, 
Piotr Monieta, Józef Mrowiński, Jan 
Pasikowski, Ludwik Pawlak, Franci-
szek Picher, Jan Pietralczyk, Wojciech 
Pilarski, Feliks Polak, Stanisław Polak, 
Józef Poterski, Feliks Rokicki, Czesław 
Siankiewicz, Józef Siankiewicz, Adam 
Skrzypczak, Aleksander Stasierski, 
Feliks Stasierski, Franciszek Stawicki, 

Franciszek Szarwak, Leon Szarwak, 
Franciszek Szczepaniak, Roch Szcze-
pankiewicz, Antoni Szymanowski, 
Stefan Szymanowski, Józef Wala, 
Kazimierz Wala, Stanisław Walotka, 
Stanisław Zaremba, Jan Zdrzyński 
i Ludwik Zimorski.

Spośród powstańców, którzy wzięli 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej 
1920-1921 r. na polu chwały poległo 
pięciu mikstaczan: Kazimierz Lesie-
wicz (25 marca 1920 r.), Stanisław 
Berkowski (pod Berezyną w 1920 r.), 
Feliks Polak (4 lipca 1920 r. w Snie-
gaszczynie na Białorusi), Józef Wala 
(30 lipca 1920 r. w Matiasach na Bia-
łorusi) i Jan Zdrzyński (5 lipca 1920 r. 
także w Matiasach na Białorusi).

HARCERSKA WARTA  
I KONCERT

Na zakończenie obchodów 100. rocz-
nicy powstania, 24 lutego br. odbyła 
się msza święta w kościele św. Rocha, 
którą odprawili księża z parafii pw. 
Św. Trójcy, a następnie w asyście har-
cerskiej warty i pocztu sztandarowego 
Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej 

zostały złożone wiązanki kwiatów na 
grobach powstańców. 1 Szczep ZHP 
Ziemi Mikstackiej im. Powstańców 
Wielkopolskich na uroczystości  repre-
zentowali: pwd. Mateusz Ciechanow-
ski - drużynowy 3 WDH , pwd. Jakub 
Cerbiński - drużynowy 4 WDH, ho. 
Jakub Dziekan - drużynowy 6 WDH, 
pwd. Bartosz Mucha,  pwd. Artur Cie-
chanowski - 1 GZ im. Mali Powstańcy, 
pwd. Klaudia Grzesiak i komendant 
Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej 
im. Szarych Szeregów - phm. Mariusz 
Ciechanowski.

Wieczornicę w MGOK-u uświetnił 
występ zespoły „Baryczanki” z Przy-
godzic, który przypomniał popularne 
pieśni, m.in.: „O mój rozmarynie”, 
„Wojenko, wojenko” czy „Pierwszą 
kadrową”, oraz krótka scenka teatral-
na w wykonaniu młodzieży szkolnej, 
która odegrała rozmowę między Wo-
odrow’em Wilsonem - prezydentem 
USA a Ignacym Janem Paderewskim.  
Uczestnicy spotkania mogli się także 
posilić faszerowaną gęsia, pieczoną 
kaczką i wędlinami, które zasponsoro-
wała firma AMI z Mikstatu. PK
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Pamięci tych, którzy  
poszli do powstania

W Mikstacie kult powstania wielkopolskiego i jego uczestników jest bardzo żywy, bo wielu mieszkańców dobrze pamięta opowieści swoich 
ojców i dziadków, którzy 100 lat temu z bronią w ręku stanęli w obronie polskości Wielkopolski – czy to w kompanii mikstackiej, czy też 
w innych oddziałach powstańczych. Obchody 100-lecia powstania zakończył uroczysty koncert w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

Obchody 100-lecia Powstania Wielkopolskiego w Mikstacie

Powstańcze pieśni wykonał zespół Baryczanki.Na spotkanie zaproszono rodziny mikstackich powstańców.

Harcerska warta przy grobie powstańca Idzi Roszykiewicza na cmentarzu 
w Mikstacie.

Burmistrz Henryk Zieliński oraz Bogdan Małecki – prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Mikstackiej przypomnieli losy mikstaczan w powstaniu.
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Informacja Policji!

Uwaga  
przejście !

Policja przypomina 
o przepisach dotyczą-
cych parkowania samo-
chodów. 

Dzielnicowy Gminy Mikstat sierżant 
sztabowy Patryk Binczyk w związku z 
licznymi zgłoszeniami mieszkańców o 
problemie parkowania pojazdów w re-
jonie przejścia dla pieszych w miej-
scowości Komorów zawiadamia, że 
zgodnie z art. 97 Kodeks Wykroczeń 
w związku z art. 49 ust. 1 pkt. 2  
Prawo o ruchu drogowym zatrzyma-
nie pojazdu na przejściu dla pieszych 
oraz w odległości mniejszej niż 
10 metrów przed i za tym przejściem 
jest wykroczeniem zagrożonym karą 
grzywny w wysokości od 100 do 300  
złotych.

W związku z powyższym, zwracam 
się do kierowców, aby nie parkowali 
pojazdów w powyższym miejscu, 
ponieważ stwarzają one zagrożenie dla 
innych uczestników ruchu drogowego.

RD

Grają o awans
Lilia Mikstat w rundzie wiosennej nie zwalnia tempa. Po 
dwóch kolejnych wysokich zwycięstwach mikstaczanie 
mają już na koncie 33 pkt. i wyprzedzają drugi w tabeli 
LZS Siedlików o 10 pkt. 

Nie chcemy zapeszyć, ale drużyna 
Lilii Mikstat idzie na rekord i awans 
do wyższej klasy rozrywkowej. W 
rundzie jesiennej grający w Grupie 3 
Klasy B OZPN Kalisz zespół mikstac-
ki wygrał wszystkie 7 meczów, a rundę 
wiosenną otworzył kolejnym mocnym 
uderzeniem.  Lilia najpierw wygrała u 
siebie z Kraszewicami 3:0, a w drugiej 
kolejce na wyjeździe pokonała Polonię 
II Kępno 5:0. 

Po 11 kolejkach mikstaczanie mają 
znakomity bilans: 11 zwycięstw (0 

remisów i 0 porażek), stosunek bra-
mek 43-9 (+33) , 33 pkt. na koncie i 
oczywiście pierwsze miejsce w tabeli. 
Drugi jest LZS Siedlików - 23 pkt. 
(33:16), a trzeci LZS Ostrówiec - 19 
pkt. (26:20).

W związku z modernizacją płyty 
boiska na stadionie w Mikstacie KS 
Lilia rozgrywa swoje mecze w Bisku-
picach Zabarycznych, ale ostatni mecz 
w rundzie wiosennej najprawdopo-
dobniej odbędzie się już na stadionie 
mikstackim.                                       PK

Sztafeta pająków i sadzenie ziemniaków
Organizowany co roku w Mikstacie turniej gier i zabaw klas I-III dla szkół podstawowych powiatu ostrzeszowskiego ponownie bezapelacyjnie 
wygrali gospodarze. Mikstaczanie wygrali 6 z 10 konkurencji i zdobyli łącznie 53 pkt. Druga SP nr 1 Ostrzeszów zgromadziła 38 pkt. a na 
trzecim miejscu uplasowała się SP Kobyla Góra z 35 pkt.

Turniej gier i zabaw w Mikstacie 

Tyle narzeka się na kiepską spraw-
ność, nadwagę i unikanie lekcji 
wychowania fizycznego przez dzieci 
w szkołach, a tymczasem jak się po-
patrzy na popisy uczestników turnieju 
gier i zabaw w Mikstacie, który odbył 
się w ostatni dzień marca, to serce 
rośnie. Z jaką ambicją, animuszem 
i energią uczestnicy wykonywali 
kolejne zadania wymyślone przez 

organizatorów, jak się wzajemnie 
dopingowali i mobilizowali. I co może 
najważniejsze – takie gry i zabawy 
uczą współpracy i kooperacji w ze-
spole, gdzie liczy się wynik drużyny, 
a nie tylko indywidualne osiągnięcia. 

Kilkuosobowe zespoły reprezentu-
jące 6 szkół podstawowych z powiatu 
ostrzeszowskiego rywalizowały w 
10 następujących konkurencjach: 

sztafeta z przejściem przez szarfę, 
sztafeta „zwiąż-rozwiąż”, ruchomy 
kosz, wyścig „pająków”, sadzenie 
ziemniaków, skoki z miejsca do-
dawane, hokejowy slalom, tunel, 
wyprawa na wyspę i tor przeszkód.  

– Konkurencje są zróżnicowane, 
czasami wymagające, mobilizujące 
dzieciaki i ich opiekunów. To oczy-
wiście ma być przede wszystkim 

dobra zabawa, ale element rywali-
zacji też jest ważny. Musimy uczyć 
nasze dzieci zarówno współpracy, 
jak i właśnie rywalizacji, sięgania 
po ambitne cele. Zwycięstwo jest 
ważne, na pewno nie za wszelką cenę, 
ale po to ćwiczymy w szkole, żeby 
później podczas turnieju wszystko 
poszło sprawnie. To daje całej dru-
żynie dużą satysfakcję – mówi Rafał 

Kałążny, współorganizator turnieju, 
który przygotowywał do niego dzieci 
z Mikstatu i Biskupic Zabarycznych. 

Końcowa klasyfikacja: 1. SP Mikstat 
– 53 pkt., 2. SP nr 1 Ostrzeszów – 38 
pkt., 3. SP Kobyla Góra – 35 pkt., 4. 
SP Rojów – 32 pkt., 5. SP nr 2 Ostrze-
szów – 31 pkt., 6. SP Biskupice Zaba-
ryczne – 20 pkt.                              PK

W ramach mistrzostw rozegrano 
3 turnieje: w Czajkowie, Grabowie 
nad Prosną i Mikstacie  - ten ostatni 
to tradycyjny Memoriał Bronisława 
Mikołajewskiego, który w tym roku 
miał już swoją XIV odsłonę. Zawodni-
cy, dziewczęta i chłopcy rywalizowali 
w 13 kategoriach (od żaka młodszego 
– rocznik 2009 do seniora – rocznik 
2000 i starsi). W sumie sklasyfikowa-
no 166 tenisistów. 

Miasto i gminę Mikstat reprezen-
towało 36 zawodników, którzy wy-
walczyli łącznie 11 medali: 2 złote, 
5 srebrnych i 4 brązowe. Oprócz 
złotych medalistów – J. Stępień (ka-
tegoria młodzik 2006 i B. Matuszaka 
(junior 2003-2001), na drugim stopniu 
podium stawali: Oskar Czaska (SP 
Biskupice Zabaryczne, żak 2008), 
Roksana Komin (SP Biskupice Zaba-
ryczne, żaczki 2008/2009), Gabriela 
Karwik (SP Mikstat, kadetki 2004-
2005), Damian Ździebkowski (SP 
Biskupice Zabaryczne, kadet młodszy 

2005), Jakub Stempin (SP Mikstat, 
junior 2003-2001), a na trzecim stop-
niu: Maja Nieruchalska (SP Biskupice 
Zabaryczne, młodzik młodszy 2007), 
Michał Puchała (SP Kaliszkowice 
Kaliskie, młodzik młodszy 2007), 
Jakub Zieliński (SP Biskupice Zaba-
ryczne, kadet młodszy 2005) i Jakub 
Jasiak (SP Biskupice Zabaryczne, 
kadet 2004).      

Sędzią głównym zawodów był Ma-
rek Tyrakowski. Za sprawna organi-
zację turniej w Mikstacie odpowiadał 
Edmund Tetlak, którego wspomagali: 
Jolanta Dembnicka, Rafał Kałążny, Jo-
lanta Krystek i Beata Pawlik. Puchary, 
medale i dyplomy wręczali zaproszeni 
goście: Łukasz Dybul - przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Mikstacie, To-
masz Maciejewski - przewodniczący 
Rady Powiatu w Ostrzeszowie oraz 
Danuta Kamińska - sekretarz Miasta 
i Gminy Mikstat. W turnieju w Mik-
stacie wzięło udział 117 zawodników, 
w tym 37 kobiet.                             PK

Mistrzowie nie 
tylko z Mikstatu

Dwoje uczniów mikstackich szkół – Julia Stępień z Ka-
liszkowic Kaliskich i Dawid Matuszak z Mikstatu - zdo-
było mistrzostwo powiatu ostrzeszowskiego w tenisie 
stołowym ma 2019 r. Ponadto mikstaczanie wywalczyli 
jeszcze 5 srebrnych i 4 brązowe medale.

XIV Memoriał im. B. Mikołajewskiego

Lilia Mikstat walczy o awans do A klasy.

Start do hokejowego slalomu. Najlepsza drużyna turnieju SP Mikstat.


