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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.

T R O C H Ę

C Z A S U

KOLĘDOWAĆ MAŁEMU, CZYLI Z KOLĘDĄ U ŻŁÓBKA
Kolędowanie u żłóbka Dzieciątka Jezus to piękna tradycja, którą w kościołach w okresie bożonarodzeniowym
pielęgnuje się od dawna. Tegoroczne
śpiewanie kolęd w kościele Chrystusa
Króla przypadło w uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli w Trzech Króli. Do wspólnego kolędowania nikogo

nie trzeba było namawiać. Popularne
i trochę mniej znane kolędy „wygrywane” były na różnych instrumentach.
Śpiewały je dzieci, młodzież i dorośli.
Szczególnie podziwiać można było
maluchy, które odważnie wielbiły Pana
kolędą i pastorałką.

W.J.
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D Z I E C I

W PRZEDSZKOLU BAL PRZEBIERAŃCÓW
W czwartek, 10 stycznia, w Przedszkolu nr 1 odbył się karnawałowy bal
przebierańców. Bawiło się całe przedszkole – ponad 120 dzieci, a wszystkie
w pięknie zrobionych, kolorowych strojach. Królowały, rzecz jasna, księżniczki
w złotych koronach na głowie, ale nie
brakowało też wróżek, pajacyków i in-

nych wesołych „stworków”.
Bal rozpoczął się od wspólnej zabawy
i tańczenia „kaczuszek”. Potem poszczególne grupy wraz z wychowawczyniami
przeniosły się do swoich sal i tam dopiero trwały harce. Dodatkową atrakcją
imprezy była fotografia, którą małym
przebierańcom robiła p. Grażyna Nelec.
Wszystkie maluchy bawiły się świetnie.
Teraz pora na krótki odpoczynek, bo
niebawem w przedszkolu kolejne wielkie
święto – Dzień Babci i Dziadka.

(k)

Uwaga – Dzień Babci i Dziadka!
W poniedziałek 21 stycznia przypada Dzień Babci, a we wtorek 22 stycznia – Dzień Dziadka – nie zapomnijcie
o życzeniach. Dziadkowie na pewno
ucieszą się z wykonanej przez Was
własnoręcznie laurki, a jak powiecie
wierszyk z pamięci, będą na pewno zachwyceni. W tych dniach nie może być
ani jednej smutnej babci i ani jednego
smutnego dziadka. Uściskajcie też
wszystkie babcie i wszystkich dziadków od redakcji „Czasu Ostrzeszowskiego”.

Pracownicy „Czasu” życzą
Szanownym Seniorom, a także
młodszym Babciom i Dziadkom
samych kochanych i kochających wnuków oraz wiele radości i zdrowia.

Święty Mikołaj w Tokarzewie
Święty Mikołaj do Tokarzewa przybył
w tym roku 6 stycznia. Jak zwykle, a to
już po raz 24., przywiózł dzieciom paczki
ze słodyczami. Miał co dźwigać, bowiem
obdarował aż 120 dzieci.
Sala OSP w Tokarzewie tego popołudnia wypełniona była po brzegi. Na
gwiazdkowe spotkanie przybyły całe
rodziny i oczywiście miejscowe władze:

Konkurs dla dzieci od lat 4 do 14 – czym różni się babcia od dziadka.
Podajcie jak najwięcej istotnych różnic dotyczących charakteru, sposobu traktowania wnuków, humoru, zainteresowań, umiejętności itp. (nie chodzi nam o
różnice w wyglądzie).
Dla tych z Was, którzy podadzą najwięcej różnic, przygotowaliśmy nagrody. Na
rozwiązania czekamy do 24 stycznia. Na kartkach podajcie też koniecznie swoje
imię i nazwisko oraz wiek.

Na rozwiązanie zadania czekamy do 24 stycznia. Na kartce pocztowej prosimy
nakleić wycięty diagram oraz napisać rozwiązanie.
Zadanie przeznaczone dla dzieci do lat 11.

red.
Rozwiązanie

Za prawidłowe rozwiązanie zadania z nr. 51. – odnalezienie 9 różnic na dwóch
podobnych obrazkach, nagrodę wylosowała Ania Błoch z Chlewa.
Natomiast za ozdobienie choinki nagrody otrzymują:
- Paulina Kuchta ze Skrzynek
- Agnieszka Wojtowska z Kuźnicy Bobrowskiej
- Monika Sperling z Parzynowa
- Alicja Cicharska z Zajączek
- Anna Błoch z Chlewa
- Michał Bukowski z Kaliszkowic Kaliskich
- Karol Matylewicz z Mikstatu Pustkowia
- Karolina Golańska ze Szklarki Przygodzickiej
- Anna Filipiak ze Szklarki Przygodzickiej
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród!

(red.)

pozyskujemy od OSP, Koła Gospodyń
Wiejskich, Sołectwa oraz innych sponsorów.
Prezenty od świętego Mikołaja, w rolę
którego doskonale wcielił się p. Tadeusz
Wróbel, otrzymały wszystkie dzieci od 2
do 10 lat”.
Napracował się Mikołaj, napracowali

wójt gminy Doruchów Józef Wilkosz,
sołtys Tokarzewa Wincenty Mazur,
przew. Rady Gminy Joanna Blewąska,
radny powiatowy Roman Pustkowski,
prezes zarządu gminnego OSP Jadwiga
Kosik.
Mijają chwile oczekiwania i nagle pojawia się – radosny, uśmiechnięty, ale i
z rózgą – święty Mikołaj.
Siada na honorowym miejscu i zaczyna się wielkie obdarowywanie. Świętemu dzielnie pomaga komendant gminnej
OSP – Andrzej Kempa, a także prezes
OSP Tokarzew p. Hieronim Fras, druh
– senior p. Stefan Wróbel oraz p. Barbara Jurasik z Koła Gospodyń Wiejskich.
Większość dzieci z radością i odważnie podchodzi do Mikołaja, który
nie szczędzi im serdeczności, ale są i
takie, które się trochę boją, przecież to
niecodzienny gość, w dodatku z nieba.
A Mikołaj to przytuli, to pogrozi rózgą,
ale tylko tym większym dzieciom i …
rodzicom (mnie również trochę „przetrzepał”). Niektóre dzieci śpiewają przed
Mikołajem, inne recytują wierszyki, ale

chyba bardziej od dzieci przeżywają to
rodzice. Błyskają flesze – każdy chciałby utrwalić tę przyjemną chwilę. Na koniec więc wspólna fotografia ze świętym
Mikołajem i wspólny taniec przy muzyce
zespołu „Afekt”. Oczywiście tańce trwały jeszcze do późnego wieczoru – toż to
karnawał.
„To jest już tradycja – mówi Andrzej
Kempa – komendant OSP w Doruchowie, a zarazem OSP w Tokarzewie. Od
24 lat OSP, Koło Gospodyń Wiejskich i
sołtys Tokarzewa organizują wspólnie
paczki dla dzieci. Pieniążki na ten cel

się organizatorzy, ale nie ma to znaczenia, kiedy widzi się uśmiechnięte buzie
dzieci.
„To jest największa, najpiękniejsza
zapłata” – kończy swą wypowiedź lekko
wzruszony A. Kempa.
Oby zapał ludzi dobrej woli trwał jak
najdłużej, bo przecież w Tokarzewie
zawsze będzie spora gromada dzieci,
które podobnie jak te uczestniczące w
tegorocznym spotkaniu, powiedzą do
niego: Mikołaju, do kolejnego spotkania!
Dziękujemy!!!
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