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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.

Koncert kolċd w kinoteatrze

Gdy ze sceny kinoteatru pâynie kolċda, to znak, īe
Boīe Narodzenie tuī, tuī. W sobotċ, 21 grudnia, w ğwiĆteczny nastrój wprowadziây nas trzy zespoây dziaâajĆce
przy OCK – miniJoy, Joy i chór Joyful Gospel. Solo, w
duecie lub na caây chór gâosów brzmiaây bliskie kaīdemu
z nas kolċdy i pastoraâki: „Lulajīe, Jezuniu”, „Gdy ğliczna
Panna”, „Kto wie, czy za rogiem”, „Oj, maluğki”.
Publicznoğý, która po brzegi wypeâniâa salċ kinowĆ,
byâa nie tylko wdziċcznym sâuchaczem, ale i wspóâwykonawcĆ tych ğwiĆtecznych piosenek.
Jako pierwsze na scenie zaprezentowaây siċ dzieci
z miniJoy’a - piċknie ğpiewajĆc kolċdy, „chwyciây” za
serce niejednego z sâuchaczy. Mnóstwo braw otrzymaâa

równieī formacja Joy. Wokaliğci tej grupy udowodnili,
īe bardzo dobrze przygotowali siċ do wystċpu. Finaâ
naleīaâ do chóru Joyful Gospel, który wykonaâ wâasnĆ
interpretacjċ „Cichej nocy”.
Z īyczeniami do zgromadzonej publicznoğci pospieszyâ dyrektor OCK - Artur Derewiecki.
Pewnie nie byâoby tak znakomitego koncertu, gdyby
nie pani Aleksandra Marszaâkowska, to wâağnie ona przygotowaâa mâodzieī i za to naleīĆ jej siċ sâowa uznania.
Sâowa uznania kierujċ równieī do wszystkich ğpiewajĆcych. Dobrze, īe jesteğcie!
A. áawicka

OTWARTE SERCE DLA
BLIĨNIEGO
Z kolċdĆ na ustach, juī prawie
w ğwiĆtecznym nastroju przebiegaâa
Niedziela Otwartych Serc zorganizowana 15 grudnia w ostrzeszowskiej
paraÀi Chrystusa Króla. To szczytne

stroiki, sâodkie wypieki, ciepâe
napoje i ğwiece Caritasu. Wierni wychodzĆcy z koğcioâa mogli równieī,
tak caâkiem bezinteresownie, rzuciý
pieniĆīek do puszki, co bardzo cie-

dzieâo, majĆce na celu zebranie
funduszy na gwiazdkċ dla najuboīszych, trwa juī od wielu lat. Co roku,
bez wzglċdu na aurċ, niesâabnĆcym
powodzeniem cieszĆ siċ kolorowe

szyâo bawiĆcego siċ razem z dzieými
Ğwiċtego Mikoâaja. Przecieī wszyscy
dla wszystkich chcemy wesoâych
ğwiĆt!
W.J.

Podsumowanie akcji
„Niech kaīde dziecko ma
ğwiċta”
Od 7 lat w naszym mieğcie prowadzona jest charytatywna akcja
pod hasâem „Niech kaīde dziecko
ma ğwiċta”. Patronatem jest sto-

ģWIćTECZNE UPOMINKI
DLA MâODYCH PLASTYKÓW
Kilka dni przed ğwiċtami OCK
nagrodziâo dzieci i mâodzieī uczestniczĆcĆ w zajċciach plastycznych.
Gwiazdkowe prezenty otrzymali laureaci konkursów plastycznych, czyli
najbardziej zdolni mâodzi plastycy,
którzy w 2013 r. zdobywali nagrody
i wyróīnienia w ogólnopolskich, a
czċsto i w miċdzynarodowych potyczkach konkursowych. Takich konkursów, w których nasza mâodzieī
zostaâa doceniona przez jurorów,
byâo 10. Do grona szczċğliwych laureatów naleīeli: Laura Schumacher,
Magdalena Mielcarek, Michaâ Wnuk,
Īaneta Kania, Natalia Ğmiady, Zuzanna Stanisâawska, Aleksandra
Morta, Zuzanna Chmielina-Badura,
Hanna Stanisâawska, Klaudia Niemiec.
Niektórzy z nich zostali laureata-

mi kilku konkursów. Trzeba jednak
pamiċtaý i o tym, na co zwróciâ
uwagċ dyrektor Artur Derewiecki,
īe nie zawsze twórczy trud koĕczy
siċ nagrodĆ. Nie chodzi wyâĆcznie o
to, īeby zdobywaý I, II lub III miejsce,
ale īeby wspóâzawodniczyý i móc
zobaczyý, jak tworzĆ rówieğnicy.
Dyrektor nagrodziâ mâodych plastyków gwiazdkowymi upominkami
i dyplomami. Pamiċtano takīe o
upominku dla wspóâtwórczyni tych
sukcesów, p. Elībiety Lubiĕskiej instruktorki w pracowni plastycznej
OCK.
W gronie uczestników spotkania byli teī starosta i sekretarz MiG
Ostrzeszów.
Sekretarz przekazaâ dwom laureatkom - gimnazjalistkom, siostrom
Hannie i Zuzannie Stanisâawskim
specjalne nagrody od burmistrza.
Swoje nagrody wrċczyâ
teī starosta. Otrzymali je:
Nikol Górecka i Wiktor Pawlak. Jednoczeğnie L. Janicki
przypomniaâ, īe wczeğniej
na spotkaniu w starostwie
stypendiami za osiĆgniċcia
w dziedzinie artystycznej
nagrodzone zostaây: Magda Mielcarek i Aleksandra
Morta.
- Lubiċ waszymi praca-

mi obdarowywaý goğci odwiedzajĆcych nasz powiat - mówiâ starosta,
zapewniajĆc, īe z tych upominków
wszyscy sĆ zadowoleni.
Īyczymy, aby sukcesów i powodów do zadowolenia byâo w 2014
roku przynajmniej tak samo duīo jak
w bardzo owocnym, mijajĆcym roku.
K. Juszczak
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warzyszenie Forum Rozwoju Ziemi
Ostrzeszowskiej. Dziċki uprzejmoğci
i īyczliwoğci wâağcicieli sklepów,
takich jak: „Biedronka” na ul. Zamkowej i ul. Sportowej, Polo Market
na ul. Piastowskiej, „Rolnik” na
ul. Sienkiewicza, Intermarche na
ul. Leğnej oraz hojnoğci i wielkim
sercom klientów i mieszkaĕców
Ostrzeszowa i okolic udaâo siċ
przynieğý radoğý tym, którzy jej nie
oczekiwali. A zasâuga to uczniów
- wolontariuszy oraz nauczycieli -

opiekunów z lokalnych szkóâ. To
oni poğwiċcili swój czas na zbiórkċ
i dyīury w sklepach, aby pomóc
swoim potrzebujĆcym kolegom ze
szkoây. W tym roku
po raz kolejny akcja
odniosâa sukces! To
zadziwiajĆce, īe w
trudnych czasach
zawsze
moīna
liczyý na innych.
Dziċki
zbiórce
udaâo siċ przygotowaý 123 paczki. W
Gimnazjum w Siedlikowie - przygotowano 21 paczek,
w Niedĩwiedziu
- 12 paczek, w SP
nr 1 w Ostrzeszowie - 14 paczek, w
Gimnazjum nr 1 w
Ostrzeszowie - 40 paczek, w SP
nr 2 w Ostrzeszowie - 22 paczki, w
SP w Szklarce Przyg. - 14 paczek.
Dziċkujemy za dobre serca, za
aktywny udziaâ w akcji! Niech okazane przez Was dobro powróci do
Was pomnoīone!
W imieniu FRZO
koordynatorka akcji
Beata Cieplik

Bez śniegu, ale i tak pięknie
Tegoroczna aura spowodowała, że Boże
Narodzenie raczej przypominało Wielkanoc.
Suma opadów śniegu w tych dniach na wzgórzach mikstackich wyniosła 0,0mm. Tak więc
magię świąt można było odczuć przy żłóbkach
ustawionych w kościołach. Na zdjęciu kościół
w Kotłowie i kościół farny w Mikstacie.
hz

