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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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VIII POWIATOWA OLIMPIADA
JĘZYKOWA DLA DZIECI
„BAJKOWE ZABAWY ZE SŁOWEM” TYM RAZEM U SIÓSTR NAZARETANEK

D Z I E C I

atmosferze.
Komisja, doceniając prezentacje
wszystkich uczestników, przyznała
wyróżnienie po raz kolejny dla
zespołu dzieci z Przedszkola Sióstr
Nazaretanek w Ostrzeszowie.
Podczas spotkania zaprezento-

„Czar przyrody poznał Janek, zbierając w lesie jagód pełen dzbanek”
Tegoroczna VIII już edycja OLIMPIADY
JĘZYKOWEJ „BAJKOWE ZABAWY ZE
SŁOWEM” – odbyła się 7 czerwca, w tym
roku w Przedszkolu Sióstr Nazaretanek im.
Dzieciątka Jezus w Ostrzeszowie. Zespół
tego przedszkola został wyróżniony w roku
ubiegłym, dlatego też to siostry zostały
gospodyniami tegorocznej olimpiady, jak
zwykle we współpracy z Przedszkolem nr 1.
Niezmiennym celem głównym olimpiady jest rozbudzanie zainteresowań
dzieci językiem ojczystym. Bajkowa
postać towarzysząca w tym roku dzieciom
to JANEK z książeczki Marii Konopnickiej
„Na jagody”, którego losami w otoczeniu
przyrody udało się zaciekawić młodych
czytelników. Dzieci wspaniale poradziły
sobie z opowiadaniem przygód Janka.
Przy zaproponowanych zabawach wzbogacały swoją wiedzę o ciekawe słowa
gwary wielkopolskiej, powszechnie stosowane przysłowia i powiedzenia. A spotkanie upłynęło w miłej i twórczej językowo

wały się zespoły z:
- Oddziału przedszkolnego z Biskupic Zabarycznych, opiekun p. Donata
Kołodziej,
- Przedszkola w Mikstacie, opiekun, p.
Elżbieta Wietecka,
- Przedszkola nr 1 w Ostrzeszowie, opiekun p. Violeta Szewczyk,
- Przedszkola Sióstr Nazaretanek w
Ostrzeszowie, opiekun s. Chrystella.
Organizatorzy serdecznie dziękują
głównym sponsorom Olimpiady:
- STAROSTWU POWIATOWEMU, które
od lat wspiera idee rozwijania zainteresowań najmłodszych językiem
ojczystym,
- BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY
OSTRZESZÓW.

FESTYNOWO W GMINIE KOBYLA GÓRA

Rozlosowaliśmy prezenty dla
naszych małych czytelników
Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w naszej zabawie z okazji Dnia Dziecka. Wpłynęło bardzo dużo kartek z naklejonymi obrazkami, wybranych
przez Was upominków. Spośród nich wylosowaliśmy szczęśliwców. Są to:
Natalia Łusiak
z Gruszkowa – prezent nr 1
Marcelina Wiatrak
z Rogaszyc
– prezent nr 2
Maja Jasiak
z Rogaszyc
– prezent nr 3
Justyna Markiewicz
z Rogaszyc
– prezent nr 4
Martyna Graf
z Mąkoszyc
– prezent nr 5
Kacper Matysiak-Cempel z Kuźnik
– prezent nr 6
Nikola Grzesiak
z Plugawic
– prezent nr 7
Kamil Sroczyński
z Korpys
– prezent nr 8
Kasia Kocińska
z Ostrzeszowa – prezent nr 9
Dawid Bacik
z Ostrzeszowa – prezent nr 10
Wojciech Łopata
z Przedborowa – prezent nr 11
Kornelia Ponitka
z Myślniewa
– prezent nr 12
Karolina Szczot
z Bledzianowa – prezent nr 13
Ewa Witkowska
z Marszałek
– prezent nr 14
Amelia Otwiaska
z Siedlikowa – prezent nr 15
Emilka Wielanek
z Ostrzeszowa – prezent nr 16
Jakub Woszczyk
z Wrzos
– prezent nr 17
Tomek Kukuła
ze Skarydzewa – prezent nr 18
Przemysław Ogórkiewicz z Olszyny
– prezent nr 19
Kacper Kempa
z Marszałek
– prezent nr 20
Ola Pankalla
z Ostrzeszowa – prezent nr 21
Dawid Kałwiński
z Pustkowia
– prezent nr 22
Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór prezentów.
Dzieci, którym tym razem szczęście nie dopisało, zapraszamy do redakcji po płytę
dvd z filmem „Był sobie człowiek” oraz do udziału w naszych kolejnych konkursach.

Mieszkańcy naszej gminy mieli
ostatnio okazję bawić się aż na trzech
festynach.
Pierwszy odbył się w sobotę 4
czerwca, był zorganizowany z okazji
60-lecia Publicznego Przedszkola w
Kobylej Górze. W parku obok Urzędu
Gminy zabawa rozpoczęła się występami
dzieci. Wszystkie grupy przedszkolaków
przygotowały część artystyczną na tę
okazję, przy licznej widowni śpiewały,
tańczyły i mówiły wierszyki. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji m.in.
dmuchany zamek, trampoliny, przejażdżka wozem strażackim, przejażdżka
koniem, teleturnieje rodzinne i konkursy,

Kobyla Góra
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Kobyla Góra
grill, loteria fantowa. Dochód z loterii
ma być przeznaczony na zabawki dla
przedszkola. Kończąca imprezę zabawa
taneczna trwała do północy.
W niedzielę natomiast festyn z okazji
Dnia Dziecka zorganizowali mieszkańcy
Pisarzowic i Bałdowic. Inicjatorami
imprezy byli sołtysowie: Pisarzowic
– Janusz Kapica i Bałdowic - Florian
Moskwa, radny Piotr Ciurys oraz panie
z Koła Gospodyń Wiejskich z Pisarzowic
i Bałdowic.
Tutaj wszystkie dzieci za darmo
mogły korzystać z atrakcji: trampoliny,
samochodzików, przejażdżki na kucyku
(kucyk przywędrował na festyn z Mąkoszyc, a jego właściciel radny Piotr
Ługowski osobiście pilnował, by dzieci

Na rozwiązanie zadania czekamy do
1 lipca – na kartce pocztowej naklej
wycięte hasło. Zadanie jest przeznaczone dla dzieci do lat 12. Pochodzi
z książki „Łamigłówki na cały rok”
wydawnictwa Aksjomat.

Za rozwiązanie zadania z nr. 19. znalezienie szczegółów różniących
dwa na pozór identyczne obrazki
- nagrodę otrzymuje Marika Pawlik
z Ostrzeszowa. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.
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red.

bezpiecznie mogły podróżować na jego
grzbiecie), miały też okazję przejechać
się białą limuzyną - to za sprawą P. Ciu-

rysa. Każde z dzieci obdarowane zostało
słodyczami, lodami, otrzymało kiełbaskę z grilla, innych atrakcji także nie brakowało. Na festyn przybyli również strażacy z Sycowa, można było „zwiedzać”
wóz strażacki, z czego zadowoleni byli
przede wszystkim chłopcy. Strażacy
przygotowali nawet krótki pokaz gaśniczy. Pojawiła się także kobylogórska
policja, by najmłodsi mogli zapoznać się
wozem policyjnym. Poza tym organizowano dla dzieci, i nie tylko, przeróżne
konkursy. Uczestnicy festynu bardzo
miło spędzili niedzielne popołudnie.
Równie dobrze w niedzielę bawili się
mieszkańcy Parzynowa i okolic na festynie rodzinnym, zorganizowanym przez
Radę Rodziców przy miejscowej szkole

Parzynów
podstawowej. Tutaj również mogliśmy
podziwiać występy przygotowane przez
uczniów, był dmuchany zamek, można
było przejechać się bryczką. Specjalny
program dla dzieci, a w nim różne
konkursy i zabawy, przygotował Piotr
Balicki z Kabaretu BZIK. Była także loteria fantowa; wśród przeróżnych nagród
znalazły się żywe króliki i kurczaczki. Na
koniec oczywiście zabawa taneczna.
Każda z imprez była udana, upalna
letnia pogoda dopisała, organizatorom
należą się podziękowania za inicjatywę i
pracę włożoną w przygotowania.

Pisarzowice

Anna Rybak
UG Kobyla Góra

