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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.

CO S ŁYC H AĆ W S Z KO Ł AC H?

Małgosia Kulawinek – udany występ w finale
wojewódzkim konkursu przyrodniczego
W minioną sobotę w Zespole Szkół
Ogólnokształcących na os. Czecha w
Poznaniu odbył się finał wojewódzki konkursu przyrodniczego „Rośliny Chronione w Polsce”. Wśród 80 finalistów,
wyłonionych w eliminacjach okręgowych
na terenie całego województwa wielkopolskiego, była też uczennica Gimnazjum im. Jan Pawła II w Mikstacie Małgosia Kulawinek (na zdjęciu - pierwsza od
lewej), przygotowywana przez p. Łucję
Staniszewską.
Najlepsi przyrodnicy województwa
najpierw pisali test, który pozwolił wyłonić najlepszą dziesiątkę. Wśród nich
była Małgosia. Ona też, w towarzystwie
wyróżnionych kolegów, wystąpiła w drugiej części konkursu, będącej czymś
w rodzaju quizu z udziałem publiczności. Uczennica mikstackiego gimnazjum ostatecznie zajęła miejsce w środku
stawki.
Ale to jeszcze nie koniec zmagań przyrodniczych, bowiem w maju odbędzie się
kolejny etap - na szczeblu ponadregionalnym (woj. wielkopolskie i lubuskie).
Wystąpi tam po 20 najlepszych przyrodników z każdego województwa, wśród
nich Małgosia. Na pewno będziemy kibicować zdolnej i ambitnej mikstaczance.
Aby dojść do finału uczniowie musieli
wziąć udział eliminacjach okręgowych.

W naszym okręgu odbyły się one już
10.01.br. w Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie. O prawidłowy przebieg konkursu
i odpowiednią oprawę zadbała p. Grażyna Możdżanowska - wicedyrektor Gimnazjum nr 2. W eliminacjach brało udział
39 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Ostrowa, Trzcinicy, Sieroszewic,
Doruchowa, Czajkowa, Mikstatu, Bralina,
Łęki Opatowskiej, Kraszewic, Ostrzeszowa, Rossoszycy, Nowej Wsi Książęcej i Opatowa.

Zwycięzcą etapu okręgowego został
Michał Mirowski z Zespołu Szkół w
Nowej Wsi Księżęcej (op. p. Wiesława
Mirowska).
Miejsce drugie zdobyły: właśnie Małgorzata Kulawinek - reprezentantka Gimnazjum w Mikstacie, oraz Ewa Mikołajczyk z Zespołu Szkół w Trzcinicy Gimnazjum (op. p. Grażyna Kłoczaniuk). Cała
trójka awansowała do opisanego wyżej
finału wojewódzkiego.

SOBIERADZIK W MIKSTACIE

4 marca br. w Szkole Podstawowej
w Mikstacie odbył się I etap VII Powiatowego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Szkolnych Uczniów Klas III „Sobieradzik”, zorganizowanego przez miejscową szkołę.
W eliminacjach gminnych wzięły
udział cztery 3-osobowe drużyny: z
Biskupic Zabarycznych, Kaliszkowic
Kaliskich i dwie drużyny z Mikstatu.
Po trudnych zmaganiach z zadaniami
z różnych dziedzin triumfatorem został
zespół gospodarzy w składzie: Edyta

Kmiecik, Angelika Stach i Wiktoria
Woźniak, który będzie reprezentował
gminę Mikstat w finale powiatowym .
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody
rzeczowe i dyplomy.
Uczniowie są dopiero w trzeciej klasie, ale już wiedzą, że warto się uczyć
i poznawać świat. Osiąganie sukcesów
przynosi im radość i satysfakcję.

U.T.

(Ł. St.)

SZKOLNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
W KALISZKOWICACH OŁOBOCKICH

ZDOLNI CHEMICY

Magdalena Braun, Marek Gorzelańczyk i Karolina Krawczyk - laureaci II Międzygimnazjalnego Konkursu „Chemia bez Tajemnic”.

Już drugi raz mogliśmy się spotkać na
konkursie chemicznym organizowanym
przez p. Agnieszkę Draszawkę – Hoję z
Gimnazjum w Kobylej Górze. Impreza
odbyła się 3 marca w sali KOK w Kobylej Górze i brali w niej udział: Dorota
Moskwa, Karolina Krawczyk, Weronika Poszwa, Aleksandra Nurska, Marek
Gorzelańczyk z Gimnazjum w Kobylej
Górze, Martyna Kusza, Martyna Mosko,
Szymon Wajnerowski z Gimnazjum nr 2
w Ostrzeszowie, Magdalena Braun i Szymon Kałkus z Gimnazjum w Siedlikowie.
Zawiedli uczniowie z Gimnazjum w
Międzyborzu, którzy, mimo deklaracji
wzięcia udziału w konkursie, po prostu
nie przyjechali.
Konkurs podzielony został na dwa
etapy. Pierwszy – pisemny- składał się
z pytań zamkniętych i otwartych, i trwał
45 minut. Do drugiego etapu przystąpiło
czterech gimnazjalistów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w części pisemnej. Odpowiadali oni kolejno
na 5 pytań z różnych dziedzin. W drugiej

turze zdecydowany prym wiodła zdobywczyni I miejsca - Magdalena Braun
z Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie. Prawidłowo i bez wahania odpowiadała na
wszystkie pytania. Drugie miejsce zajął
Marek Gorzelańczyk z Gimnazjum w

Kobylej Górze. O trzecie miejsce toczyła
się dogrywka między Karoliną Krawczyk
a Dorotą Moskwą, z której zwycięsko
wyszła Karolina - również z kobylogórskiego gimnazjum.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań chemią wśród gimnazjalistów, szukanie i promowanie utalentowanych uczniów w zakresie chemii
oraz umożliwienie konfrontacji poziomu
wykształcenia chemicznego między
poszczególnymi uczestnikami i zespołami szkolnymi.
Zmaganiom uczniów przyglądali się
też goście - starosta ostrzeszowski,
wójt gminy Kobyla Góra oraz przew.
Rady Gminy. Nagrody wręczała p. Ewa
Kubiak – dyrektor Gimnazjum w Kobylej Górze.
Następna edycja konkursu za rok, ale
może już teraz warto rozpocząć przygotowania do tej intelektualnej walki.

Aleksandra Jędrzejak

Podczas ferii zimowych - 19 lutego
2009r., odbył się w SP w Kaliszkowicach
Ołobockich Szkolny Turniej Tenisa Stołowego. Celem turnieju była popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, podniesienie umiejętności gry w tenisa stołowego, pełnienie roli organizatora zawodów, przestrzeganie zasad „ fair play”.
W zawodach uczestniczyło dziesięcioro uczniów z klas IV - VI. Zapoznani zostali z regulaminem rozgrywek
dostosowanym do ich poziomu, wiedzy i umiejętności. Uczniowie pełnili
rolę zawodników i organizatorów zawodów. Dzięki temu dowiedzieli się, jak
powinien zachowywać się prawdziwy
zawodnik i kibic.
Wyniki turnieju są następujące:
I – miejsce: Tomasz Mądry
II – miejsce : Michał Kurek

III – miejsce: Dawid Mazur
IV – miejsce: Jacek Nieruchalski
V – miejsce: Patrycja Świtońska
Za udział w turnieju zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.
Turniej Tenisa Stołowego cieszył
się dużym zainteresowaniem uczniów.
Świadczą o tym wcześniejsze przygotowania do rozrywek i bardzo widowiskowa gra zawodników, a także prośby
uczniów o organizowanie go w przyszłości.
Zamknięcia turnieju dokonała dyrektor szkoły – p. Maria Grądziel, gratulując uczestnikom sportowej postawy, a
zwycięzcom sukcesu.
Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
zorganizowała nauczycielka wychowania fizycznego – p. Jolanta Dembnicka.

(jd)

II Powiatowe Targi Edukacyjne
odbędą się 14 marca 2009r., o godz. 10.00 w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie.

W programie:
• prezentacja artystyczna szkół
• prezentacje ofert szkół ponadgimnazjalnych
• porady udzielane przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• kiermasz podręczników i książek edukacyjnych
• „otwarte drzwi” do szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszają:
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Jerzy Kowalski
Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki
Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Ryszard Szymański

