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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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Ferie w Mikstacie

To my,
Wasze dzieci

Na
okres
ferii
MGOK
przygotował ofertę, z której
skorzystać
mogła
zarówno
młodzież, jak i najmłodsi. Frekwencja pozostawiała jednak
wiele do życzenia. Najważniejsze
jednak jest to, że ci, którzy
skorzystali, nie żałowali.
A w rekreacyjnych turniejach
feryjnych triumfowali:
Jacek Nieruchalski z Kaliszkowic Ołobockich – w konkursie
o tytuł warcabowego mistrza
gminy w kategorii szkół podstawowych; drugie
miejsce zajął Karol Knychała z Mikstatu, a trzeNikola

cie Eryk Hełka z Kaliszkowic Ołobockich.
Norbert Stodolski – w turnieju strzeleckim z
broni pneumatycznej; drugie miejsce zajął Filip
Piskorski, a trzecie
Tobiasz Walas.
W „piłkarzykach”
najlepszym zespołem
był team Bartek Lewucha i Jakub Kołodziej;
wicemistrzami zostali
- Filip Piskorski i Kuba
Derliński, a trzecie
miejsce zajęli - Hubert
Pikiński i Tobiasz
Walas. Gratulacje!!!
A za rok znowu
ferie!
Już
teraz
zapraszamy !

Beatka i Dorotka

Urząd MiG
Mikstat

Kacperek

Dzień Babci i Dziadka w Kobylej Górze
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21 stycznia swój dzień mają
Babcie, 22 stycznia Dziadkowe.
Dzień Babci i Dzień Dziadka to
wspaniała okazja, by uświadomić dzieciom, jak wiele w ich
życiu znaczą dziadkowie. Jak
wiele miłości potrafią ofiarować
i jakimi przyjaciółmi i powiernikami są dla swoich wnuków.
11 stycznia 2010 roku w sali
Kobylogórskiego
Ośrodka
Kultury odbyło się uroczyste
spotkanie z okazji Dnia Babci
i Dziadka, przygotowane przez
Publiczne Przedszkole w Kobylej
Górze. Ze łzami w oczach obecni

na spotkaniu babcie i dziadkowie przeżywali występ dzieci
- tych najmłodszych i starszaków. Po występie każde dziecko
podeszło do swoich ukochanych
dziadków, aby wręczyć drobny
upominek.
Z okazji Waszego święta składamy Wam, kochani Dziadkowie,
najlepsze życzenia - moc dziecięcych uśmiechów i rodzinnej
radości, zdrowia, zadowolenia z
wnuków oraz szczęścia każdego
dnia!
Anna Rybak

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 11 lutego br.
Zadanie dla dzieci do lat 12.

Rozwiązanie
Za rozwiązanie krzyżówki z nr. 2.
– hasło: DYSK – nagrodę otrzymuje
Olga Jędrzejak z Wrzosów. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.

red.

Ptaszek w gościnie

Biegały ptaszki

S. Jachowicz

Tadeusz Kubiak

Puk, puk, ptaszek do okienka:
„Niech tam otworzy panienka;
Bo to teraz straszna zima,
Nigdzie i ziarneczka nie ma”.

Biegały, ptaszki biegały
po śniegu jak płótno białym.
Stukały dzióbkiem w okienko:
- Rzućcie nam prosa ziarenko!
Ziemia na kamień zmarznięta.
Czy o nas nikt nie pamięta?
Wybiegły dzieci z przedszkola,
sypią ziarenka na pole.
Ptaszki ziarenka zebrały
i dalej - frrr - poleciały.

I ptaszynie otworzyli,
Ogrzali i nakarmili,
A ptaszyna, wdzięczna za to,
Śpiewała im całe lato.

