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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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Żegnajcie wakacje! Witaj szkoło!
Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęty!
Szkoły radosnej, życzliwej i mądrej życzymy wszystkim
uczniom naszego powiatu. I supernauczycieli!
A nauczycielom – cierpliwości i radości z wykonywanej
pracy oraz najwspanialszych uczniów pod słońcem!
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Półkolonie w Ostrzeszowie
Po raz pierwszy w Gimnazjum nr 2 zorganizowano półkolonie dla dzieci
i młodzieży, których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w KRUSIE. Półkolonie trwały od 20do 30 sierpnia. Inicjatorem tej formy wypoczynku
jest Związek Młodzieży Wiejskiej. Nad przygotowaniami i przebiegiem czuwała pani dyrektor Maria Kapelańczyk. W półkoloniach wzięło udział 33
dzieci w wieku od 7 do 16 lat ze Szklarki Myślniewskiej i Przygodzickiej oraz
z Siedlikowa. Pod opieką p. Wioletty Nowińskiej, Krystyny Rajskiej i Pawła
Kupca uczestniczyły w zajęciach na basenie, hali sportowej oraz Ostrzeszowskiego Domu Kultury. Zwiedziły zabytki naszego grodu. Zapoznały się z pracą
fotografów, którą przedstawili państwo Nelcowie, oraz redaktorów z „Czasu
Ostrzeszowskiego’’. Byli w Muzeum im. W Golusa, Izbie Tradycji Kolei i remizie. Nie ominęły też Bajkolandu.
W akcję zaangażował się europoseł Andrzej Grzyb. Dzieci otrzymały od
niego drobne upominki i wyjechały do teatru we Wrocławiu.
Organizatorzy, a szczególnie dzieci, serdecznie dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do uatrakcyjnienia wypoczynku.

Stypendium Marszałka
Województwa Wielkopolskiego
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium Marszałka
Województwa Wielkopolskiego.
O pomoc materialną ubiegać się
mogą uczniowie, słuchacze i studenci, którzy uczą się lub studiują
w trybie dziennym, znajdują się
w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie osiągają bardzo dobre
wyniki w nauce. Średni dochód na
jedną osobę w rodzinie nie może
przekroczyć 504 zł netto, z wyjątkiem osób samotnie wychowujących
dzieci, w tym przypadku kwota ta nie
może być wyższa niż 600 zł netto.
Więcej informacji wraz z drukami
wniosków do pobrania na stronie:
www.powiatostrzeszowski.pl
Ostateczny termin składania
wniosków dla uczniów w szkołach
upływa 25 września, a dla studentów w Wydziale Oświaty 20 października 2012 r.

