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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.

Z krzyżem po ulicach
Ostrzeszowa

kiem kolportera
Pociąg do wiosny

Miejmy nadzieję, że wiosna wreszcie zawita na dobre.
I ludzie, i przyroda mają już naprawdę dość zimy.
Ten sympatyczny wiosenny pociąg zdobi posesję pana
Jana Kubickiego z Bobrownik.
W środę Wielkiego Tygodnia mieszkańcy Ostrzeszowa tłumnie zgromadzili się przed kościołem Chrystusa
Króla, by stąd rozpocząć wędrówkę
z krzyżem na ramionach. Trasa dobrze
znana - od ul. Zamkowej, przez plac
Borek, Daszyńskiego, Kościuszki, aż na
Rynek. Stąd już tylko krok do kościoła
farnego, będącego celem drogi.
Wyznaczają ją stacje - co kilkadziesiąt
metrów kolejny przystanek - rozważanie męki Chrystusa. Tegoroczna pielgrzymka odbywa się w przededniu 10.
rocznicy śmierci Jana Pawła II, dlatego
idzie On z nami, a wydarzenia z Jego
życia i słowa nauki są przypominane
podczas każdej stacji.
Ruszamy w dalszą drogę - za każdym razem inna grupa osób dźwiga
krzyż. Raz trzymają go mocno twarde
męskie dłonie, potem spracowane ręce
matek, to znów unoszą go ku górze dłonie młode, sprawne, harcerskie. Harce-

Przedświąteczna „ozdoba” ul. Zamkowej

rze nie tylko dźwigają krzyż, tworzą też
szpaler wokół niego. Ulice, gdzie zwykle hałas i zgiełk, teraz toną w przedwieczornej ciszy, przerywanej tylko
modlitwą i śpiewem. Idąc za krzyżem
mijamy dobrze nam znane i popularne
miejsca - kino, centrum handlowe, ale
też ocieramy się o stary mur cmentarza, za którym mogiły tych, co może
kiedyś, tak jak my dzisiaj, wędrowali
z krzyżem na ramionach…
Droga krzyżowa dobiega końca nie była ani ciężka, ani długa. Nawet
pogoda dopisała, choć jeszcze godzinę
przed rozpoczęciem szalał deszcz
i wiatr. To już prastara fara - ostatnia modlitwa, błogosławieństwo ks.
prałata i wszyscy rozchodzą się do
domów. Przecież jutro znowu trzeba
będzie wyjść na ulice miasta, niosąc
swój własny krzyżyk.
K. Juszczak

Przedświąteczny tydzień, a tu na reprezentacyjnej ulicy
Ostrzeszowa taki kram. Nie tak dawno jeden z radnych apelował, by usunąć pojemniki na odzież, przynajmniej z głównych ulic. I co? I nic. Może po obejrzeniu tego „estetycznego”
obrazka ktoś coś z tym wreszcie zrobi.

FINAŁ KONKURSU „STROJNE JAJO”
STROJNE JAJO to konkurs mający już
wieloletnią tradycję. Zawsze w Niedzielę
Palmową następuje jego finał. Również w tym roku, w niedzielę 29 marca,
poznaliśmy laureatów „Strojnego Jaja”.
Prace swoich uczniów zgłosiło 20 szkół
podstawowych (w tym jedna spoza
powiatu), 5 gimnazjów, świetlica socjoterapeutyczna z Rojowa oraz SOSW.
Razem na wystawie można było podziwiać około dwustu prac - stroiki wielkanocne, pisanki i palmy. W tych właśnie kategoriach jury konkursu przyznało nagrody, które laureaci otrzymali
z rąk burmistrza M. Witka i towarzyszących mu przedstawicieli władz miasta
i powiatu. W imieniu OCK - organizatora
konkursu, dyplomy laureatom wręczał
dyrektor A. Derewiecki.
K.J.

LAUREACI KONKURSU
„STROJNE JAJO 2015”
STROIK WIELKANOCNY
kat. 7-9 lat: 1. Kinga Stempin (SP
Mikstat), 2. Wiktor Kalina (SP Biskupice
Zab.), 3. Agata Łamacz (SP Rogaszyce);
wyróżnienia: Kinga Kłokowska (SP Wielowieś), Paulina Bukład (SP Rogaszyce),
Weronika Witak (SP Rojów), Julia Małolepsza (SP Bobrowniki).
kat. 10-13 lat: 1. Wioletta Wolna
(Gim. Kobyla Góra), 2. Kamil Kaczmarek (SP Szklarka Przyg. i Mateusz Szłapik (SP Siedlików), 3. Miłosz Woźniak
(SP Niedźwiedź); wyróżnienia: Marcin
Sutuła (SP Kobyla Góra), Natalia Nowak
(SP Doruchów), Aleksandra Serafin (SP
Szklarka Przyg.).
kat. 14-16 lat: 1. Marta Brej (Gim.
Kobyla Góra), 2. Marta Kuboś (Gim. Siedlików) i Piotr Tomalik (Gim.
Doruchów), 3. Martyna Okoń
(Gim. Doruchów); wyróżnienia: Malwina Szłapik (Gim.
Siedlików), Alicja Cicharska
(Gim. Siedlików).

PALMA WIELKANOCNA
kat. 7-9 lat: 1. Klasa I SP Szklarka
Przyg. - praca zbiorowa, 2. Kinga Kłokowska (SP Wielowieś), 3. Mateusz
Małolepszy (SP Wielowieś).
kat. 10-13 lat: 1. Natalia Nowak (SP
2 Ostrzeszów), 2. Sandra Kalachurska
(SP Kuźnica Grab.), 3. Igor Kubacki (SP
Potaśnia); wyróżnienia: Nadia Stasiak,
Nikola Stasiak (obie SP2 Ostrzeszów).
kat. 14-16 lat: 1. Alicja Cicharska
(Gim. Siedlików).
PISANKA WIELKANOCNA
kat. 7-9 lat: 1. Julia Gąsiorek (SP
Wielowieś), 2. Alicja Jasiak (SP Rogaszyce), 3. Jakub Kunc (SP Kobyla Góra);
wyróżnienia: Roksana Komin (SP Biskupice Zab.), Kinga Mądra (SP Parzynów).
kat. 10-13 lat: 1. Mateusz Boroch
(SP Potaśnia), 2. Magdalena Wypchło
(SP Kobyla Góra), 3. Natalia Puchała
(SP Kobyla Góra), wyróżnienia - Jakub
Janicki (SP Niedźwiedź), Kamila Maciejewska (SP Szklarka Przyg.).
W kategorii 14-16 lat prace nie zostały
złożone.

