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01„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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CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?

EKSTRAPODRÓŻ
Z AMBROŻYM GŻEGŻÓŁKĄ

Stało się już tradycją, że kiedy za
oknem piękna pogoda, a powietrze
jest przepełnione wonią kwiatów, do
Gimnazjum w Kobylej Górze przybywają mistrzowie ortografii z okolicznych gimnazjów, by zmierzyć się
z kolejnym wyzwaniem w tej niezwykłej dziedzinie - wziąć udział w Międzygimnazjalnym Konkursie Ortograficznym (to już 11. edycja).
Tym razem autorka dyktanda, A.
Marczak-Bieda, zabrała uczestników
w ekstrapodróż z Ambrożym Gżegżółką. Tęgie głowy przemierzały
z bohaterem Czarny Ląd, podziwiały
twardolistne lasy, gdzieniegdzie przeplatane gęstwiną namorzynowych
zarośli i słuchały nawołujących się
turaków.
Komisja, w skład której weszli
opiekunowie uczestników pod przewodnictwem niezastąpionej p. Anny
Stawickiej, emerytowanej nauczycielki języka polskiego i pomysłodawczyni konkursu, wyłoniła zwycięzców.

I miejsce zajął Kacper Kiereta z Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie;
II miejsce - Hanna Stempniewicz
z Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie;
III miejsce - Julia Idzikowska z Gimnazjum w Kraszewicach;
Wyróżniono Aleksandrę Gierosz z Gimnazjum w Kraszewicach.
Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie wręczyła
dyrektor szkoły, p. Ewa Kubiak, która gratulowała zwycięzcom oraz dziękowała
wszystkim, którzy zadbali o prawidłowy
przebieg konkursu.
Miła atmosfera i zainteresowanie konkursem motywują organizatorów do przygotowania kolejnego dyktanda, z którym
uczniowie będę się zmagać w przyszłym
roku szkolnym. Gimnazjaliści z Kobylej
Góry już zabierają się do pracy i biorą udział
w akcji Zaprzyjaźnij się z gżegżółką, mającej
na celu utrwalenie zasad ortograficznych
oraz pisowni wyrazów, które sprawiają niektórym trudność. Jak widać, na wakacyjny
wypoczynek jeszcze nie przyszedł czas.
A. M.

MOTYL - PIERWSZY
ZWIASTUN WIOSNY

„Pierwszy zwiastun
wiosny” to tytuł konkursu na wykonanie przestrzennej formy motyla,
zorganizowanego przez
Kobylogórski Ośrodek
Kultury. Adresowany był
do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów z powiatu
ostrzeszowskiego. Przyniesione na konkurs modele poddane zostały
wstępnej selekcji, a te,
które zakwalifikowano
do udziału w wystawie,
zostały ocenione przez
jury.
Po wnikliwej ocenie
jury przyznało:

SUKCES KINGI WOJAKIEWICZ

Czy znacie Państwo jakiegoś architekta krajobrazu? Nie? Najwyższy
czas to zmienić. Przedstawiamy młodych pasjonatów biologii i planowania przestrzennego, którzy szlify zawodowe zdobywają w Zespole Szkół nr 2.
Jeśli ktoś chce połączyć zdolności plastyczne z wrażliwością na kolory, kształt
i przestrzeń, może z czystym sumieniem
wybrać ciekawy i atrakcyjny zawód
architekta krajobrazu. Jak przekonać
się, że pracujemy efektywnie? Wystarczy spojrzeć na dokonania naszych
uczniów.
Dziś prezentujemy Kingę Wojakiewicz
- uczennicę Technikum Architektury
Krajobrazu, tegoroczną maturzystkę,
która zajęła IV miejsce w ogólnopolskim
finale Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych. Dzielnie pokonała wszystkie szczeble eliminacji, aby w dniach
29-30 maja rywalizować z najlepszymi
w ramach eliminacji centralnych, które
odbyły się na Uniwersytecie WarmińskoMazurskim w Olsztynie. Aż 223 uczniów
z całego kraju zmagało się w finale w IX
blokach tematycznych - zarówno w teorii, jak i praktyce. Chcąc walczyć o naj-

wyższe miejsca, należało wykazać się
rozległą wiedzą m.in. z zakresu bota-

niki, lecz dla młodego architekta krajobrazu nawet łacińskie nazwy nie stanowią problemu. W życiu liczy się przecież
pasja, a tę Kinga posiada i rozwijała ją
cierpliwie w ciągu czterech lat nauki pod
opieką swojej nauczycielki p. Aleksandry Zmudy.
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów w kraju,
sukces cieszy więc wszystkich uczniów
i nauczycieli ZS nr 2, jest bowiem
potwierdzeniem, że systematyczna
praca i wzajemne zaufanie pozwalają
sięgać po laury i indeksy wyższych
uczelni.
Przedstawiliśmy Kingę Wojakiewicz
- architekta krajobrazu z Zespołu Szkół
nr 2, spójrzcie teraz, Państwo, wokół
siebie i pomyślcie, ile specjalista tej
miary może zrobić, abyśmy żyli w piękniejszym świecie. Wierzymy, że wielu
naszych uczniów w niedalekiej przyszłości nie tylko wygra kolejne konkursy, ale
przede wszystkim dzięki swoim umiejętnościom wydobędzie szczególną urodę
z roślin, drzew i przestrzeni.

III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU

3 czerwca 2015 roku w Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie
odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem
„Ruch to zdrowie”.
Honorowy patronat objęła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie.
Mając na celu promocję zdrowego stylu życia wśród młodzieży, organizatorzy tegorocznej edycji postanowili zachęcić nastolatków do aktywności fizycznej - konkurs składał się
z dwóch części: wiedzowej i sportowej. Wzięły w nim udział
3-osobowe drużyny z 5 gimnazjów.

demiologiczną w Ostrzeszowie.
Konkurs upłynął w miłej i wesołej atmosferze. Dostarczył
wielu wrażeń nie tylko młodzieży, ale i opiekunom drużyn.
Organizatorzy

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:
I miejsce: drużyna gim. nr 1 z Ostrzeszowa
(op. p. Beata Wróbel)
II miejsce: drużyna z Siedlikowa (op. p. Paulina Wieczorek)
III miejsce: drużyna z Mikstatu (op. p. Łucja Staniszewska)
IV miejsce: drużyna gim. nr 2
(op. p. Grażyna Możdżanowska-Kordas)
V miejsce: drużyna z Kobylej Góry
(op. p. Joanna Ciachera-Raduła).
Wszystkie drużyny otrzymały nagrody ufundowane przez
Starostwo Powiatowe oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epi-

III KONKURS WIEDZY O REGIONIE

Szkoły podst., kl.
IV-VI
I miejsce - Oliwia Góra
- Rojów
- Hubert
Kamiński
- Rojów
II miejsce - Klaudia
Kokot - Rojów
- Marianna Baraniak Szklarka Przyg.
- Sara Jastrzębska - Kuźnica
Grab.
III miejsce - Wiktoria Braun - Parzynów
- Wiktoria Łuszczek Kuźnica Grab.
- Kamila Maciejewska Szklarka Przyg.
Wyróżnienia: Marcjanna Noculak
- Mąkoszyce, Roksana Fluder, Adam
Babarowski - Katarzyna Marek - wszyscy SP w Parzynowie, Agata Czerniecka, Katarzyna Czerniecka Wioletta
Pauś - wszystkie SP w Szklarce Przyg.

ZS nr 2 kształci znakomitych architektów krajobrazu

Gimnazja, kl. I-III
I miejsce - Karolina Karwik Doruchów
- Nikola Rak - Gimn. nr 2
w Kępnie
II miejsce - Klaudia Płonka - Doruchów
- Michał Korzański
- Kraszewice
III miejsce - Wiktoria Gola - Doruchów
- Weronika Sadowska Doruchów
Wyróżnienia: Anita Nawrocka, Kornelia Szala, Weronika Łachajczyk, Sandra Mosiężna - wszystkie z Gim. w Doruchowie; Magdalena Stempin - Kraszewice; Bartosz Stodolski - Kobyla Góra.

Konkurs wiedzy o regionie „Moja mała ojczyzna”
już za nami. Organizatorem od trzech lat jest Stowarzyszenie Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej
w ramach zadania „Działalność na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu”. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie z budżetu Miasta
i Gminy Ostrzeszów przeznaczonych na wsparcie
zadań publicznych w 2015
roku. Autorką pomysłu,
pytań oraz scenariusza jest
p. Krystyna Rajska, z którą
współpracowały
panie:
Ewa Wieczorek i Wanda Świerczyk.
Finał konkursu odbył się 2 czerwca
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Udział wzięli
uczniowie gimnazjów z naszej gminy,
wyłonieni podczas eliminacji szkolnych, przeprowadzonych już 27 kwietnia. Wzięło w nich udział 216 uczniów
klas II. W finale zawodnicy odpowiadali na pytania, rysowali, śpiewali oraz
uczestniczyli w konkurencjach spor-

towych. Czynny udział w zdobywaniu punktów mieli także kibice, którzy wspierali każdą z drużyn. Jednym
ze sposobów przekazania wiedzy były,
przygotowane przez uczniów i opiekunów, inscenizacje. Uczniowie wykazali
się dużym zasobem wiedzy o historii regionu. Zawodników oceniało
jury w składzie: Marcin Gagatek jako
przewodniczący oraz pani Barbara
Ambroży, Dorota Owczarczak, Anna
Pankala, Małgorzata Dytfeld.

Pierwsze miejsce zajęło
Gimnazjum w Siedlikowie, reprezentowane przez
drużynę w składzie: Nadia
Dembska, Roksana Łakoma,
Jakub Kryś, Alicja Cicharska,
Anna Matysik, Norbert Kałwiński, op. pani Beata Binkowska.
Drugie miejsce - Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie:
Magdalena Bacik, Szymon
Wajs, Agnieszka Radajewska, Julia Soroko, Piotr Karwacki, Nikodem Noculak, op.
pani Grażyna Matysiak.
Trzecie miejsce - Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie: Klaudia Rogozińska,
Natalia Korczak, Hanna Stempniewicz,
Zofia Gorzelanna, Marta Pinkowska,
Dawid Skudlarek, op. pani Małgorzata
Płowens.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Nagrody
wręczyli:
przewodniczący Rady Miejskiej Edward Skrzypek i zastępca burmistrza Paweł Uścinowicz.
Krystyna Rajska

