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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.
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Mikołajkowa zabawa w bursie

Jak co roku, tak i tym razem w progi
Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Ostrzeszowie zawitał
Mikołaj. Jest to dobry znak, świadczący o tym, że wszystkie dzieci były
grzeczne i zasłużyły na prezenty. Na
spotkanie ze świętym Mikołajem przybyły dzieci niepełnosprawne z całego
powiatu, niektóre z rodzicami.
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Spotkanie, które odbyło się 4 grudnia, zorganizowało Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
wraz z dyrekcją Specjalnej Szkoły Podstawowej z
Ostrzeszowa.
Czerwone mikołajkowe dekoracje, wspaniały
taniec małych śnieżynek, piękne wykonanie piosenek i wierszyków – wszystko to wprowadziło zebranych w świąteczny nastrój.
Potem był czas na zabawę z Mikołajem, popły-
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nęła skoczna muzyka, ruszył pociąg prowadzony
przez najważniejszego w tym dniu gościa. Wiele
entuzjazmu wzbudziły mikołajkowe konkursy z

nagrodami. W worku Świętego dla każdego dziecka
znalazło się coś słodkiego i nie tylko, ale na szczęście rózgi Mikołaj dla nikogo nie miał.
Prezenty dla dzieci przynieśli także przedstawiciele władz
samorządowych powiatu, miasta
i gminy Ostrzeszów oraz gminy
Czajków, Doruchów i Kraszewice.
Z życzeniami i upominkami przybyło również szefostwo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego.
Szkoda, że mikołajki są tylko
raz w roku, teraz z niecierpliwością pozostaje nam czekać na
święta Bożego Narodzenia i przyjemności z nimi związane.

A.P.

KTO WYGRAŁ W MIKOŁAJKOWEJ ZABAWIE?
Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w naszej mikołajkowej zabawie. W tym roku wpłynęło bardzo dużo kartek z naklejonymi
obrazkami wybranych przez Was upominków. Spośród nich wylosowaliśmy
„szczęśliwą piętnastkę” . Mikołajkowe prezenty – wszystkie ufundowane
przez „Czas Ostrzeszowski”, otrzymują:

Znajdź 12 szczegółów, którymi różnią się te
dwa obrazki. Na rysunku pierwszym zaznacz
kółeczkiem miejsca, w których znalazłeś różnice, wytnij go, naklej na kartkę i przyślij do
redakcji. Na rozwiązania czekamy do 23 grudnia br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

Wojciech Sroczyński, Korpysy
Dawid Garczarek, Ostrzeszów
Dorota Szmaj, Książenice
Karolina i Agnieszka Grabowskie, Grabów
Mikołaj Żmuda, Kaliszkowice Ołobockie
Martyna Mencel, Kotłów
Faustyna Nawrot, Mikstat
Adrian Kucharski, Pustkowie
Marcin Solarek, Ostrzeszów
Natalia Marczak, Mikstat
Artur Koszmider, Szklarka Myśln.
Aleksandra Idzikowska, Marszałki
Patrycja Kosidło, Doruchów
Ola Hober, Doruchów
Jakub Woszczyk, Wrzosy

Rozwiązanie
Za rozwiązanie zadania z nr. 49. – hasło ORZEŁ
– nagrodę otrzymuje Michał Wnuk z Ostrzeszowa.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.

red.

- prezent nr 1
- prezent nr 2
- prezent nr 3
- prezent nr 4
- prezent nr 5
- prezent nr 6
- prezent nr 7
- prezent nr 8
- prezent nr 9
- prezent nr 10
- prezent nr 11
- prezent nr 12
- prezent nr 13
- prezent nr 14
- prezent nr 15

Za rok znów mikołajki, więc Ci, którym w tym roku się nie powiodło, na pewno wygrają w przyszłym
roku. Na osłodę dla dzieci, którym szczęście w tym roku nie dopisało, mamy czekoladowe mikołajki,
można je odbierać w redakcji.

