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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Stypendia Starosty „na piątkę”
Pięcioro wyróżniających się uczniów
ostrzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych uhonorowanych zostało stypendiami starosty. 30 grudnia, podczas XXXIX
sesji Rady Powiatu starosta Lech Janicki
w towarzystwie przewodniczącej Rady
Powiatu Marianny Powązki uroczyście
wręczyli stypendystom oraz ich rodzicom listy gratulacyjne. Decyzja o przyznaniu stypendiów zapadła w listopadzie,
ale dopiero teraz nadarzyła się okazja do
ich prezentacji podczas sesji. Stypendia
starosty ostrzeszowskiego przyznawane są od kilku lat, a o wyborze stypendysty decydują: ocena na świadectwie
promocyjnym (minimum średniej oceny
5,0), zachowanie oraz udział ucznia w
ogólnopolskich konkursach i olimpiadach
przedmiotowych. Stypendium w wysokości 250 złotych miesięcznie przyznano na
mocy Powiatowego Programu Wspierania Edukacji.
Krótka charakterystyka wyróżnionych
stypendystów:
Mikołaj Masłowski z Grabowa nad
Prosną - uczeń klasy III a I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, średnia
ocen - 5,0, zachowanie wzorowe. Uzyskał
cztery oceny celujące z następujących
przedmiotów: wiedza o społeczeństwie,
geografia, wychowanie fizyczne i religia.
Brał udział w konkursach i olimpiadach,
odnosząc sukcesy na szczeblu wojewódzkim i centralnym, m.in. w XXXIX
Olimpiadzie Geograficznej, w XVII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej,
w I Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich na Wydziale Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Jest
aktywny w życiu klasy i szkoły.
Edyta Bednarek z Bobrownik - uczennica klasy IV Technikum Ekonomicznego
w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie,
średnia ocen - 5,12, zachowanie wzorowe. Uzyskała celujące oceny z przedmiotów: język angielski, historia, biologia,
wych. fizyczne, praktyka zawodowa.
Brała aktywny udział w życiu naukowym
szkoły, reprezentując ją w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych z matematyki i historii, a także w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie.
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PODZIELIĆ SIĘ RADOŚCIĄ

Spotkanie opłatkowe Caritas w Przedborowie
20 grudnia w diecezjalnym
ośrodku Caritas w Przedborowie,
odbyło się wigilijne spotkanie z
osobami niepełnosprawnymi, podopiecznymi, wolontariuszami oraz
wszystkimi, którzy zaangażowani
są w dzieło Caritas, czyli w pomoc
najbardziej potrzebującym z diecezji kaliskiej.
Pomysł spotkania z niepełnosprawnymi z różnych ośrodków
Caritas po raz pierwszy zrodził się
w zeszłym roku.
Niektóre placówki oddalone są
od siebie o kilkadziesiąt kilometrów, święta Bożego Narodzenia
to doskonała okazja, by wszyscy
mogli spędzić ze sobą trochę czasu. W Wigilii uczestniczył również
dyrektor Caritas - ks. Sławomir
Grześniak, ksiądz Tomasz Hojeński
- prowadzący ośrodek interwencji
kryzysowej w Słupi pod Kępnem,
ks. Adam Kosmala z Kotłowa oraz
pani Zuzanna Czworowska - dyrektor PCPR w Kępnie. Podczas spotkania odczytano fragment Pisma
Świętego, dzielono się opłatkiem,
składano sobie życzenia. Później
uczestnicy zasiedli do stołu i kosztowali wigilijnych potraw. Nie zabrakło przy tym wspólnego kolędowania. W prawdziwą atmosferę świąt
wprowadzili zebranych podopieczni Caritas, prezentując „Przedstawienie bożonarodzeniowe”.
Oby tak ciepłych i miłych spotkań było więcej.
A. Ł.

Stypendystki: Kasia, Monika, Paulina i Edyta.

Monika Zagrobelna z Doruchowa
- uczennica klasy III Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie, średnia ocen - 5,16, zachowanie
wzorowe. Uzyskała celujące oceny z matematyki i prawa. Jest uczennicą o wysokiej kulturze osobistej, zaangażowana
w życie klasy i szkoły, udziela pomocy
koleżankom i kolegom w rozwiązywaniu
trudniejszych zagadnień. Brała udział w
konkursach i olimpiadach, w tym: Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Euklides”, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
Paulina Kędzierska z Książenic - uczennica klasy III Technikum Żywienia w Zespole Szkół nr 2
w Ostrzeszowie, średnia ocen - 5,1, zachowanie wzorowe. Uzyskała celujące
oceny z przysposobienia obronnego,
wych. fizycznego oraz wyposażenia zakładów gastronomicznych i gospodarstwa domowego. Z zapałem angażuje się

w przygotowanie imprez i uroczystości
szkolnych. Pełni funkcje przewodniczącej
samorządu uczniowskiego. Brała udział
w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych m.in. w Olimpiadzie
Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Konkursie
Matematycznym, Konkursie Wiedzy o Januszu Korczaku, w zawodach lekkoatletycznych.
Katarzyna Ponitka z Rojowa - uczennica III klasy II LO w Zespole Szkół nr 2
w Ostrzeszowie, średnia ocen - 5,0, zachowanie wzorowe. Uzyskała celujące
oceny z języka angielskiego i niemieckiego. Z wielkim oddaniem poświęca się
pracy jako wolontariuszka, uczestnicząc
w wielu spotkaniach i podejmowanych
przez nią inicjatywach. Brała udział
w XXIII Olimpiadzie Teologii Katolickiej,
konkursie matematycznym i fotograficznym, konkursie udzielania pierwszej
pomocy. Jest osobą bardzo koleżeńską
o wysokiej kulturze osobistej.
K.J.

JASEŁKA W DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ W MARSZAŁKACH

Miło i serdecznie przy wigilijnym stole
Co roku, tuż przed świętami
Bożego Narodzenia młodzież ze
Szkoły Specjalnej w Ostrzeszowie
spotyka się przy wigilijnym stole,
by podzielić się opłatkiem, złożyć
sobie życzenia i wspólnie radować się ze zbliżających świąt. Takie spotkania stanowią już dobrą
tradycję, wnosząc wiele miłości w
serca uczestników, a na ich twa-

rzach malując uśmiech. Nie inaczej było i tym razem.
18 grudnia w restauracji „Zacisze” rozbrzmiewały kolędy i pastorałki, było gwarnie i wesoło.
Uczniowie przygotowali przepięknie jasełka, recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Wszyscy
odświętnie ubrani, jak przystało
na tę okoliczność.

Kiedy już nadszedł czas, by zasiąść przy stole, ksiądz Paweł Kubiak - wikariusz parafii św. Jadwigi
Królowej w Ostrzeszowie odmówił
modlitwę i pobłogosławił potrawy.
Jak na prawdziwej wieczerzy - nie
zabrakło ani rybki, ani barszczyku. Jednak najbardziej wyczekiwanym momentem było przybycie
św. Mikołaja.

Znowu zabrzmiała kolęda w Dziennym
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pocztowej w Ostrzeszowie. Jak co roku przyszedł czas, by zasiąść w gronie domowników i podzielić się radością. Uroczystość
odbyła się jeszcze przed świętami, lecz
choć mamy już nowy rok, warto powrócić do tamtych chwil, najpiękniejszych
kolęd i pełnych ciepła życzeń. Pierwsze
popłynęły z ust gospodyni opłatkowego
spotkania, kierowniczki Domu - Małgorzaty Aksamskiej: „Życzę mało problemów ze zdrowiem, dużo ciepła i miłości
w waszych domach rodzinnych, ale także
w tym domu, który - mam nadzieję - jest
waszym drugim domem”.
Z przybyłych gości pierwszy zabrał
głos burmistrz M. Witek, wyrażając życzenie, aby te święta były radosne, spędzone w kręgu osób bliskich. Wspomniał
też o ostatnich inwestycjach, oddanych
z myślą o ludziach trzeciego wieku - o
świetlicy „Bartek”, działającej przy ul.
Zamkowej, a także tyle co zakończonym
remoncie budynku przy ul. Pocztowej.
Kolejni goście śpieszyli z dobrym słowem, życząc zdrowia, radości i pięknych,
bogatych świąt.
W gronie składających życzenia byli
m.in. przewodniczący Rady Miejskiej i
kierownik MGOPS - G. Rycerski. „Łączy
nas wiara - wiara w Boga, wiara w ludzi i
wiara we własne możliwości” - mówił G.
Rycerski. Życzył, by tej wiary starczyło na

długo, aby, wierząc, można było pokonywać codzienne trudności.
Już trzeci raz Wigilia dla pensjonariuszy DDPS-u odbyła się w bardziej przestronnych wnętrzach nowego budynku
przy Pocztowej. Tam też w ciągu roku panie Agnieszka i Natalia prowadzą zajęcia
ze śpiewu i plastyki, zaś pod okiem pielęgniarki istnieje możliwość ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ale przede wszystkim jest
to miejsce spotkań, rozmów, zabaw… Po
raz pierwszy w tym nowym budynku gościł na Wigilii proboszcz parafii farnej - ks.
kan. S. Szkaradkiewicz. Ksiądz proboszcz
też nie krył podziwu dla panujących tam

Przybysz z dalekiego kraju nie
zapomniał o nikim, wszystkich obdarował prezentami.
Czasami użył rózgi, lecz było
przy tym więcej śmiechu niż bólu.
Płynące prosto z serca życzenia
złożyli goście i władze szkoły.
I tak upłynął czas, w miłej i ciepłej atmosferze. Wszyscy radośni,
zadowoleni z tego, że po raz kolejny mogli razem zasiąść do wigilijnego stołu.
A. Ł.

Świątecznie w Rybinie
18 grudnia 2013, o godz. 18.00 odbyło się spotkanie opłatkowe dla dzieci,
połączone z obdarowaniem ich paczkami świątecznymi, wśród gości byli:
ks. proboszcz Tomasz Szymkowiak i
p. Mieczysław Matyszkiewicz, którzy
przywieźli ze sobą także upominki i
słodycze.
Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej
części artystycznej, zorganizowanej
przez pana opiekującego się dziećmi.
Następnie goście powiedzieli kilka ciepłych słów na temat świąt i tego spotkania, po czym wszyscy podzielili się
opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Spotkanie zakończyło się obdarowaniem
najmłodszych paczkami, wręczonymi
przez Mikołaja, którego na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć.
J.D.

20 grudnia 2013 roku dzieci z grup
„Pszczółki” i „Smerfy” z Przedszkola
nr 1 w Ostrzeszowie odwiedziły mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Marszałkach. Celem wyjazdu było
zaprezentowanie
pensjonariuszom
Domu jasełek. Przedszkolaki w pięknych strojach tańczyły, śpiewały piosenki i kolędy. Mali aktorzy z wielką
gracją wcielili się w rolę Maryi, Józefa,
aniołów, gwiazdek, królów i pasterzy.
Maryja ładnie zaśpiewała kolędę „Gdy
śliczna Panna”, wywołując łzy wzruszenia na twarzach widzów. Występ
nagrodzony został gromkimi brawami.
Po części artystycznej panie wychowawczynie z dziećmi złożyły wszystkim zgromadzonym życzenia i wręczyły
drobne upominki.
Wizyta zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.
Ewa A., Magdalena P.

SPOTKANIE OPŁATKOWE W PALATCH
Kolędy, pastorałki, życzenia świąteczne
i ciepła atmosfera towarzyszyły spotkaniu
opłatkowemu, zorganizowanemu przez
Stowarzyszenie ANIMATO w ramach projektu „Spotkanie z kolędą”, wspieranego
przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną.
Uroczystość odbyła się 14 grudnia w sali
OSP w Palatach. Współorganizatorkami i
prowadzącymi zarazem były: radna Rady
Powiatu Maria Gorzelanna i radna Rady
Miejskiej Irena Jurga. W uroczystości brali
udział: Burmistrz miasta i gminy Grabów
nad Prosną, przewodniczący Rady Miejskiej, radni, sołtysi, księża, mieszkańcy
Giżyc, Palat i Zawad. Wszystkim towarzyszyły życzenia radosnego przeżywania
świąt Bożego Narodzenia „Aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła i rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą
szczęście i pomyślność”.
Słowo boże wygłosił proboszcz parafii Giżyce ks. Szymon Żuraw. Jednym z
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punktów spotkania była prezentacja kolęd
i pastorałek. Przed publicznością zaprezentowali się pracownicy urzędu miasta i
gminy z burmistrzem Zenonem Cegłą na
czele oraz przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiciński. Nie zabrakło również lokalnych talentów. Paulina Łacina przedstawiła opowiadanie o świętach. Czystym
głosem zaśpiewali Mateusz Golicki, Anita
Smardz oraz przedstawiciele chóru, działającego przy kościele w Grabowie. Cały
występ uświetniła piękną grą na skrzypcach Bożena Rybczyńska. Najważniejszą
częścią spotkania było podzielenie się
opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Następnie wszyscy przystąpili do
wieczerzy wigilijnej. Spotkanie opłatkowe
stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju świąt Bożego
Narodzenia.
www.grabownadprosna.com.pl

warunków. Zwrócił przy tym uwagę na
to, że święta pozwalają odbudowywać
relacje międzyludzkie, życzliwość, dobroć. „Niech Boża Dziecina was pociesza
i umacnia w różnych sytuacjach życia.
Życzę wam, by te święta były mocą do
dzielenia się radością i Bożym pokojem”.
Potem już, z białym opłatkiem w dłoniach, najpiękniejsze, z serca płynące życzenia składali sobie wszyscy uczestnicy
tej jedynej w roku, niepowtarzalnej Wigilii.
Był też czas na wspólne śpiewanie kolęd,
których melodie wciąż przywracają w pamięci te świąteczne chwile.
K. Juszczak

