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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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Wędkarski Dzień Dziecka z ambasadorem
W niedzielne przedpołudnie 30 maja
w Ostrzeszowie, na stawie „Pogodna”,
rozegrano tradycyjne zawody z okazji
Dnia Dziecka. Udział w zawodach zgłosiło ponad 30 osób w wieku od 9 do
14 lat. Dla uczestników organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji i konkursów.
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Jednym z nich był konkurs wiedzy ekologicznej. Wszyscy zawodnicy znakomicie
odpowiedzieli na pytania i tym samym
otrzymali po 100pkt. Następnie odbyło
się losowanie stanowisk, po czym rozpoczęły się pieczołowite przygotowania:
rozkładanie wędek, gruntowanie, przy-
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gotowanie zanęt i przynęt. Punktualnie
o godz. 10:00 padł sygnał: „Wolno łowić”
i zabawa rozpoczęła się na całego.
Od samego początku rybki brały dość
dobrze, młodzi wędkarze łowili głównie płocie, leszcze i okonie, trafiały się
również karpiki i liny. Po 3-godzinnych
zmaganiach zakończono rywalizację.
Okazało się, że prawie wszyscy złowili
ryby i sędziowie wagowi mieli co robić.
Z uśmiechami na twarzach zawodnicy
przybyli na najmilszą część festynu, czyli
ogłoszenie wyników oraz wręczenie
nagród, pucharów i dyplomów.
Po podliczeniu punktów okazało się,
że zwycięzcą zawodów został Dominik
Nikodem z wynikiem 1950pkt. Nagrody

wręczali: p. Włodzimierz Karnicki ze Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie
oraz prezes Koła PZW Ostrzeszów - p.
Adam Orzełek.
Nagrodzone zostały wszystkie dzieci
biorące udział w zawodach. Otrzymały:
sprzęt wędkarski, zabawki, koszulki
i wiele innych nagród. Sponsorami
zawodów byli: Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie, „PROFI”, gospodarstwo
rybackie p. Stanisława Bartosiewicza,
sklep wędkarski „U Wilka”, sklep wędkarski „Wobler”, sklep „Dzieciak”, PSS „Społem”, hurtownia napojów „JARCZAK”,
Sławomir Płażewski, sklep „Biurpap”,
Małgorzata Tetlak, PZW Ostrzeszów.
Niecodziennym gościem na zawodach

był ambasador Bogusław Ludwikowski, który, wracając z uroczystości ONZ
z Wrocławia, zatrzymał się w Ostrzeszowie. Pan ambasador był zachwycony
Ostrzeszowem, gościnnością, z jaką
został przyjęty, oraz młodymi wędkarzami. Wielu z nich otrzymało książkę
jego autorstwa: „Namibia – pomyślnie
wypełniona misja pokojowa ONZ przy
znaczącym udziale Polaków”. B. Ludwikowski jest w trakcie pisania książki na
temat małych społeczności w Polsce.
Jak zapewnił, na pewno znajdzie się
w niej wzmianka o Ostrzeszowie. Atrakcją było pokazanie uczestnikom festynu
sztandaru ONZ. Festyn zakończył się
tradycyjnym grillem z kiełbaskami
i oranżadą.

WYNIKI ZAWODÓW:
1. Dominik Nikodem - 1950pkt., 2.
Jakub Okoń - 1920pkt., 3. Mikołaj Tetlak
- 1625pkt. 4. Kamil Zimoch - 975pkt.,
5.Maciej Bąk - 935pkt., 6.Dorota Krzywańska - 745pkt.

Tomasz Wilk

Znajdź 15 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 15 lipca br. Zadanie dla
dzieci do lat 11.
Za rozwiązanie zadania z nr. 25. nagrodę otrzymuje Wiktoria Matuszewska
z Ostrzeszowa. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.
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Międzyszkolny konkurs
plastyczny pt. ,,Legendy
ostrzeszowskie”
W konkursie, przeprowadzonym
w Szkole Podstawowej w Rojowie
w ramach obchodów 750–lecia
Ostrzeszowa, wzięło udział 7 szkół
z terenu miasta i gminy Ostrzeszów.
Ogółem wpłynęło 107 prac, przygotowanych przez uczniów klas I-III.
Spośród nich komisja wyłoniła po trzy
najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżniła 16 prac.
Na uwagę zasługuje pomysłowość
młodych artystów oraz duża różnorodność zastosowanych technik.

Wyniki konkursu:
Klasa I: I - Mateusz Kajser (Rojów),
op. – p. Bożena Stempniewicz, II Dominik Gallas (Siedlików), op. – p.
Małgorzata Kucharska, II - Kamil Hyrza
(Potaśnia), op. – p. Jolanta Mądra, III
- Anna Mierniczak (Olszyna), op. – p.
Zofia Kłobuszewska.
Klasa II: I - Izabela Podjuk (Siedlików), op. – p. Renata Cempel, II
- Natalia Parzybok (Niedźwiedź), op.
– p. Marcjanna Danielska, III - Julita
Ochocka (Olszyna), op. – p. Donata
Śmiejczak.
Klasa III: I - Emilia Piech (Rogaszyce), op. – p. Agnieszka Woziwocka,
II - Zofia Gorzelanna (Olszyna), op. –
p. Iwona Białek, III - Kacper Gwiazda
(Szklarka Przyg.), op. – p. Ewa
Borkowska.
Wyróżnienia: Katarzyna Adamska
(Potaśnia), Kamil Walczybok (Szklarka
Przyg.), Mateusz Cicharski (Potaśnia),
Kacper Ciborowski (Olszyna), Maksymilian Gałek (Rogaszyce), Kacper
Kiczka (Potaśnia), Jakub Dera (Potaśnia), Jakub Błaszczyk (Olszyna),
Patryk Marczyk (Rogaszyce), Patrycja
Kołodziej (Niedźwiedź), Alicja Cicharska (Potaśnia), Marta Pawlak (Rojów),
Żaklina Szczypkowska (Szklarka
Przyg), Patryk Walczybok, Malwina
Szłapik, Katarzyna Panek (wszyscy
z Siedlikowa).

Organizator: Bożena
Stempniewicz

