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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.

Wakacje czas zacząć!!!
29 czerwca Uniwersytet Trzeciego
Wieku obchodził zakończenie roku akademickiego 2009/2010. Na tę uroczystość
do restauracji Eldorado przybyli wszyscy
zaproszeni goście oraz panie i panowie,
którzy tworzą brać studencką uczelni.
Uroczystość została rozpoczęta przez
p. prezes Janinę Tarchalską, która powitała przybyłych gości oficjalnych oraz szanownych studentów, a także podziękowała
za współpracę. Hasłem przewodnim uroczystości było motto starożytnych epikurejczyków: „Carpe Diem”, które tłumaczy
się jako „Chwytaj dzień”.
Część artystyczną poprowadził p.
Witold Pelka, śpiewała
znana śpiewaczka p. Izabela Frankowska – Grabarczyk. Prezentowane
utwory pochodziły z dorobku
artystycznego:
Webber’a , Dale’a Wassermana i wielu innych
znanych kompozytorów
muzyki kameralnej. Do
każdego utworu, wykonywanego przez panią
Izabelę, pan Witold dodawał kilka słów wprowadzenia w epokę, w której dzieło powstawało.
Zaprezentowano
takie

Poniżej w skrócie przedstawiamy sylwetkę naszego laureata.
Pan Stanisław urodził się 01.01.1942

roku w Parzynowie. W 1964 roku otworzył własny zakład rzemieślniczy. Przez
46 lat prowadzenia zakładu wyszkolił 54
uczniów. Należy do rzemieślników, którzy
szkolenie uczniów traktują priorytetowo
i bardzo rzetelnie. Jest wzorem rzemieślnika mistrza i wychowawcy. Swoim osobistym przykładem, zaangażowaniem i dyscypliną, fachowością, organizacją pracy, postawą społeczną i etyczno-moralną
wysoce pozytywnie wpływa na uczniów
i pracowników. Od 1999r. pełnił funkcję
wiceprzewodniczącego komisji egzaminacyjnej czeladniczo - mistrzowskiej przy
Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Kaliszu w zawodzie instalatorstwo
elektryczne. Społecznie wykonał szereg
prac modernizacyjnych, między innymi na
rzecz Domu Pomocy Społecznej w Mar-

Piknik w ogrodzie różanym
21 ośrodków z całej Wielkopolski
zjechało do Domu Pomocy Społecznej
w Marszałkach na IV Piknik w Ogrodzie
Różanym.
Nawet deszcz nie był w stanie zepsuć
nastroju uczestnikom IV Pikniku. W ogrodzie różanym bawili się podopieczni
domów pomocy społecznej, środowi-

skowych domów samopomocy oraz
warsztatów terapii zajęciowej z Poznania,
Pleszewa, Ostrowa Wlkp. i całego powiatu ostrzeszowskiego. Wśród wielu piknikowych atrakcji najwięcej emocji wzbudził konkurs bukietowy. Jury, w którym
zasiadali: pani wicestarosta i przewodniczący Rady Powiatu, za najpiękniejszą
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na niewielkim odcinku.
Gdy ostatni zawodnik położy prądownicę za linią
mety, czas biegu zostaje
zatrzymany. Na poszczególnych odcinkach biegu
stoją sędziowie, bserwujący poprawność wykonywanych zadań. Punkty
karne można otrzymać
nawet za używanie wulgaryzmów, rzucenie hełmem, itp.
Później następuje tzw.
rozwinięcie bojowe, które

wcześniej nie miał czasu. Przy wejściu
do restauracji można było oglądać i podziwiać obrazy, namalowane przez osoby,
które należą do kółka plastycznego. Studenci również uczęszczać mogli na kurs
języka angielskiego i niemieckiego oraz
uczyć się obsługi komputera. Nie zabrakło również w tym roku wielu wycieczek
krajoznawczych. Pani prezes podziękowała władzom gminnym i samorządowym
z Ostrzeszowa, które wspierały i, miejmy
nadzieję, będą nadal wspierać, Uniwersytet III Wieku.
Na zakończenie uroczystości wystąpiły panie z zespołu „Jesienne Róże”, które
umiliły czas swoim śpiewem.

rozległ się dźwięk syreny alarmowej.
Strażacy z Doruchowa błyskawicznie
wyruszyli do akcji. Okazało się, że
potrzebna jest pomoc przy wypadku
drogowym.
Po zakończeniu zawodów przewodniczący jury p. Robert Janicki ogłosił
wyniki:

Grupa żeńska (12 – 16 lat):
1. miejsce - drużyna z Godziętów
(jedyna w tej kategorii)

Grupy męskie (12 – 16 lat):
1. Plugawice, 2. Morawin, 3. Tokarzew, 4. Doruchów

Grupy męskie (pow. 16 lat):
1. Plugawice, 2. Doruchów, 3. Tokarzew, 4. Przytocznica, 5. Torzeniec,
6. Morawin

i armatur, gdzie wg rysunku położyć
muszą odpowiedni element sprzętu strażackiego. W konkurencji tej
niezwykle ważne są precyzja i czas.
Każdy, nawet najmniejszy błąd, może
skończyć się punktami karnymi. Kolejnym etapem zawodów jest sztafeta
(7x50m) dorosłych drużyn. Rozwinię-

cie bojowe, w tej kategorii wiekowej,
polega na jak najszybszym połączeniu węży ssawnych do motopompy,
wrzucenia ich do basenu z wodą i zassaniu wody przez motopompę. Jeśli
sprzęt nie zadziała, to zadania nie da
się wykonać.
Tuż przed ogłoszeniem wyników

Niekwestionowanymi zwycięzcami są drużyny z Plugawic. Zarówno
im, jak i pozostałym zawodnikom
serdecznie gratulujemy. Uczestnicy
zawodów otrzymali puchary, nagrody
i dyplomy.
Po zawodach, odbyło się losowanie
nagród w loterii fantowej, a później
zabawa taneczna z zespołem OMEGA.

AJ

M. Wyrocik

„SZABLA KILIŃSKIEGO” DLA
RZEMIEŚLNIKA Z OSTRZESZOWA

10 czerwca br. w siedzibie Związku
Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej
w Warszawie odbył się Ogólnopolski
Zjazd Delegatów Rzemiosła Polskiego,
podczas którego, z rąk obecnie pełniącego obowiązki Prezydenta RP B.
Komorowskiego, został wyróżniony najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym
- Honorową Odznaką „Szabla Kilińskiego”, ceniony działacz samorządowy
rzemiosła południowej Wielkopolski
p. Stanisław Mądry – obecnie członek
Zarządu Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Kaliszu oraz podstarszy
CRR w Ostrzeszowie.

7.07.2010

ZAWODY POŻARNICZE W DORUCHOWIE
27 czerwca 2010r. punktualnie
o godz. 15:00 na stadionie LZS w Doruchowie rozpoczęły się Gminne
Zawody Sportowo – Pożarnicze. Ich
gospodarzem była Ochotnicza Straż
Pożarna z Torzeńca. Zmaganiom zawodników przyglądali się m.in.: wójt
gminy Doruchów – J. Wilkosz, przew.
Rady Gminy – J. Blewąska, prezes
Zarządu Gminnego OSP – J. Kosik,
sekretarz Zarządu Gminnego – U.
Kowalińska, komendant powiatowy
– T. Mak, komendant gminny – T. Jabłoński, komendant Andrzej Kempa
– prowadzący zawody.

słynne utwory jak: „Szkoda, że cię nie ma
tu”, „Memory”, „Już nie zapomnisz mnie”,
a na koniec zaśpiewano „Time to say Goodbye”. Wszyscy obecni na sali słuchali
z wielką uwagą, można było usłyszeć cichutkie nucenie i śpiew, które wyrywało
się z niejednych ust. Witold Pelka swoimi
żartami i pełnią optymizmu sprawiał, iż na
twarzach wszystkich obecnych pojawiał
się uśmiech.
Po części artystycznej nastąpiło podsumowanie roku akademickiego przez
p. prezes Janinę Tarchalską. W tym roku
zostało otwartych wiele nowych, ciekawych sekcji dla studentów. Każdy z nich,
będąc już na emeryturze, może rozwijać
swoje pasje i zainteresowania, na które

7.07.2010

szałkach oraz dla ZS nr 1 w Ostrzeszowie.
Z jego inicjatywy doszło do wybudowania
w czynie społecznym sali gimnastycznej
w tejże szkole; inwestycję wspomógł finansowo oraz nieodpłatnie wykonał wiele robót. Za swe liczne zasługi w działalności rzemieślniczej i społecznej został
odznaczony: Honorową Odznaką Rzemiosła, Srebrnym i Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego, Srebrną i Złotą Odznaką za
Szkolenie Uczniów w Rzemiośle, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pan Stanisław Mądry dał się poznać
jako inicjator wielu czynów społecznych
na rzecz społeczności Ostrzeszowa i jego
regionu.

Na początku wystąpiły drużyny
młodzieżowe (Doruchów, Morawin,
Godziętowy, Plugawice). Pierwszy
etap zawodów to bieg sztafetowy,
w którym bierze udział 9 osób, a każdy zawodnik ma określone zadanie
do wykonania (np. skok przez płotek,
przeniesienie gaśnicy i położenie jej
na specjalnym podeście tak, by się
nie przewróciła, przeniesienie węża
strażackiego). Dwóch zawodników nie
pokonuje żadnego elementu toru, biegnąc z prądownicą i podając ją kolejnemu zawodnikowi. Ostatnim etapem
jest skręcenie wężów, przyłączenie do
trójnika i prądownicy, rozwinięcie ich

również polega na pokonywaniu toru
przeszkód; podczas pokonywania toru
przeszkód, zawodnicy muszą rozwijać
węże, co jest niezwykle trudne, gdyż
niektóre czynności trzeba wykonywać
z wężem w ręku. Kolejni zawodnicy,
po pokonaniu toru, dobiegają do stanowiska, na którym znajdują się 2
hydronetki - 2 zawodników pompuje
wodę, 2 celuje w tarczę i napełnia kubeł do wyznaczonej wysokości, następnie ci, którzy rozwijali węże, dobiegają do stanowiska, gdzie muszą
zawiązać 4 węzły. Zawodnicy, którzy
skończyli zabawę z hydronetkami,
dobiegają do stanowiska przyrządów

25 LAT SOSW

ĆWIERĆ WIEKU JUŻ MINĘŁO

Zarząd Izby Rzemieślniczej
i Przedsiębiorczości w Kaliszu
kompozycję uznało bukiet autorstwa pań
z Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w Ostrzeszowie. W konkursie strzeleckim
zwyciężył przedstawiciel gospodarzy –
Marek Gwizdek. Dyrektorzy DPS zmierzyli się w konkursie rzutów ringo. Nagrodę
główną – papugę - zdobyła Agnieszka
Sobczak – dyr. Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ostrzeszowie.

Magdalena Kułak

Jest 1984 rok. Wtedy to czworo ludzi: naczelnik miasta Marian Kubiaczyk,
starszy wizytator kuratorium oświaty
w Kaliszu – Tadeusz Chojnacki, dyrektor
SP nr2 w Ostrzeszowie – Zygmunt Żurawski i Bronisław Kokoszko - wówczas dyrektor Bursy Szkolnictwa Zawodowego,
spotkali się pięciokrotnie, by w wolnych
pomieszczeniach Bursy utworzyć Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.
Już w kwietniu 1984r. zapada decyzja, że
taki Ośrodek powstanie, a 1 września nastąpiła uroczysta inauguracja placówki.
Naukę w SP rozpoczęło wówczas 107
uczniów. Przez te 25 lat w Ośrodku pracowało ponad sto osób. Pierwszym dyrektorem szkoły podstawowej został Jan
Szkopek. Od 1986r. funkcję tę pełniła Maria

Sieradzka-Roguszna. We wrześniu 1990r.
na stanowisko zastępcy dyrektora Ośrodka i dyrektora SP powołana została Jadwiga Sikora, zaś od roku dyrektorem SP
jest Dorota Wójtowicz. W ramach SOSW,
od początku reformy edukacyjnej, czyli od
1999r., mieści się także gimnazjum specjalne. Szkołą tą kierowali kolejno – B. Kokoszko i K. Zasińska - Głazik. Już w ostatnim dziesięcioleciu powstała pod egidą
Ośrodka, przystosowująca do pracy, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
W czerwcu, na uroczystej akademii
z udziałem byłych i obecnych pracowników oraz wielu gości, podsumowano
pierwsze ćwierćwiecze placówki.
„Od 25 lat SOSW przygotowuje dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

do samodzielnego funkcjonowania i pełnej integracji – mówił dyrektor Bronisław
Kokoszko, otwierając spotkanie. - Dziś
chcemy ocalić od zapomnienia i przywołać w pamięci najpiękniejsze chwile z minionych 25 lat. Jesteśmy postrzegani jako
wartościowy i solidny partner w kształtowaniu i wychowaniu młodego pokolenia.
Rozwój Ośrodka jest uzależniony od zaangażowania i kwalifikacji pracowników.
To oni przyczynili się do sukcesów, służąc
wiedzą i doświadczeniem. Kieruję podziękowania pod adresem wszystkich, którzy
wpisali się w historię Ośrodka”.
Potem sceną zawładnęła młodzież. Grupa stylowo ubranych tancerzy weszła na
estradę w rytmie poloneza. Widać, że tamtejsze szkoły – podstawowa i gimnazjum

- mocno postawiły na taniec, ponieważ
w programie artystycznym tańczono jeszcze wiele razy i to w różnych stylach i rytmach. Ale były też piosenki, jak choćby,
przygotowana na jubileusz: „Ćwierć wieku
już minęło”. Nie zabrakło także popisów teatralnych. Trzeba przyznać, że ręce same
składały się do oklasków, bo występy młodzieży były na wysokim poziomie.
Ośrodek rozwija się. Powstają nowe, coraz lepiej wyposażone, pracownie, w tym
dwie komputerowe. Są też bardzo istotne, szczególnie w tej placówce, pomieszczenia: sale do gimnastyki korekcyjnej,
sala doświadczania świata, terapii zaburzeń zmysłowych, gabinety logopedyczne.
W ramach SOSW aktywnie działa drużyna
harcerska „Nieprzetartego Szlaku”, jak też
stowarzyszenia: Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz „Sprawni Razem”.
„Cieszę się ogromnie, że stale dokładacie Państwo starań, aby poziom waszej
pracy, poziom warunków kształcenia był
coraz wyższy” – zwracał się do nauczycieli i wychowawców starosta ostrzeszowski. Zadeklarował przy tym, że w bieżącym roku, w ramach programu „Radosna
szkoła”, powstanie boisko, w przyszłym na budynku placówki zostanie wykonana
termomodernizacja. Życzenia, gratulacje
i upominki składali kolejni goście: przedstawicielka europosła, dyrektor nadzoru
pedagogicznego w Kaliszu – M. Kasprzycka, wiceburmistrz M.Witek. Jubileuszowe
życzenia przekazywali również przedstawiciele instytucji i placówek specjalnych
z wielu miejscowości, a także reprezentanci młodzieży z ostrzeszowskich szkół.
Ćwierć wieku już minęło i uroczystości
także dobiegły końca. Przed SOSW kolejne wyzwania i mozolna, mało efektowna,
daleka od jubileuszu, codzienność. Minione 25 lat pokazało, że powołanie Ośrodka
było słuszną decyzją. Z tej drogi już nie ma
odwrotu, bo wciąż wiele jest dzieci skrzywdzonych przez los, niepełnosprawnych intelektualnie, które przecież mają pełne prawo do nauki, do rozwoju, do normalnego
życia.

K. Juszczak

Piknik Sołtysów

Sołtysi powiatu ostrzeszowskiego
oraz z powiatów ościennych 27 czerwca
zjechali do Marszałek na IV Piknik Sołtysów.
Piknik stał się okazją do wręczenia
odznaczeń Zasłużony dla Rolnictwa. Na
wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym
przy Państwowym Inspektoracie Pracy
w Ostrowie Wlkp., minister rolnictwa
i rozwoju wsi przyznał je najbardziej zaangażowanym sołtysom z powiatów:
ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, kępińskiego i ostrzeszowskiego.
W gronie odznaczonych
zaleźli się: Józef Sikora
– Prezes RP Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, sołtys Marszałek,
Stanisław Baś – sołtys
Kraszewic B, Roman
Caliński – sołtys Bukownicy, Anna Pilarczyk
– sołtys Jaźwin, Jarosław Przygoda – sołtys
Kochłów, Bolesław Pawlak – sołtys Ignacowa.
Odznaczenie
odebrał
także kierownik Wydziału Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego Władysław Karnicki.
Oprócz wręczenia odznaczeń w programie pikniku znalazły się rozgrywki sportowo – rekreacyjne. Wzięły w nich udział
drużyny, reprezentujące gminy powiatu
ostrzeszowskiego oraz gościnnie reprezentacja powiatu pleszewskiego. Zespoły
zmierzyły się w quizie wiedzy z BHP w rolnictwie oraz w mniej oficjalnych konkurencjach. takich jak: wbijanie gwoździ czy
obieranie ziemniaków. W klasyfikacji generalnej I miejsce zajął Pleszew, II – Kraszewice, III – Kobyla Góra, IV – Mikstat,
V – Grabów nad Prosną, VI – Czajków, VII

Doruchów. Gmina Ostrzeszów nie wystawiła swojej reprezentacji do turnieju.
Podczas pikniku rozstrzygnięto także
konkurs na najbezpieczniejsze gospodarstwo, organizowany przez Komisję
Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie Indywidualnym Przy PIP w Ostrowie Wlkp.
Komisja dokonała oceny 32 gospodarstw;
pierwszą nagrodę zdobył reprezentant powiatu ostrzeszowskiego Ryszard Jakubczak z Mąkoszyc. II miejsce zajął Marek
Nowicki z powiatu pleszewskiego, a III Tadeusz Konieczny z powiatu ostrowskiego.

Magdalena Kułak

