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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 ?
Mundurkowa gala 2007/2008

Biało-granatowo i bez jeansu
Nieco inaczej niż w większości szkół
rozwiązano kwestię mundurków w Gimnazjum w Kobylej Górze. Nie wybrano
tam konkretnego wzoru jednolitego stroju, w zamian opracowując regulamin, do
którego przestrzegania zobowiązani są
wszyscy uczniowie.

Zgodnie z decyzją podjętą 14 czerwca
tego roku, strój codzienny kobylogórskiego gimnazjalisty powinien składać się z
białej lub granatowej bluzy z krótkim rękawem oraz granatowej bluzy wierzchniej
z długim rękawem z polaru, bawełny lub
dzianiny (wykluczony jest jeans). Pod-

kreślono, że bluzy nie mogą mieć zdobień
czy napisów i muszą sięgać przynajmniej
bioder. Strój galowy to z kolei: biała bluzka lub koszula, czarna bądź granatowa
spódnica lub spodnie (tu również wykluczono jeans) oraz czarny lub granatowy
żakiet, sweter albo marynarka.
- Kilkakrotnie poruszałam ten problem
na zebraniach z rodzicami – mówi dyrektor Gimnazjum Ewa Kubiak. – Nie tylko
w czerwcu, kiedy decyzja ostatecznie
zapadła, ale również już w maju. Zarówno
rodzicom, jak i samorządowi uczniowskiemu pokazywałam różne wzory mundurków, jakie przychodziły do szkoły,
łącznie ze wstępnymi cennikami.
Żaden z przedstawionych wzorów nie
spotkał się jednak z pełną akceptacją.
Postanowiono zatem, że w tym roku
mundurki jako takie wprowadzone nie zostaną. Bez wątpienia jednak temat jeszcze powróci.
- Uważam, że takie pytanie warto zadawać rodzicom co roku – twierdzi E.
Kubiak.
Póki co, uczniowie będą przyzwyczajać się do jednolitych ubiorów, spełniając
wymogi stawiane w cytowanym wyżej
regulaminie.
- Dzieci wyglądają jednolicie, więc

Bezpieczna droga do szkoły
W związku z rozpoczęciem roku
szkolnego 2007/2008 funkcjonariusze
policji z Komendy Powiatowej Policji w
Ostrzeszowie, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze
do szkoły oraz ze szkoły do domu, przeprowadzają liczne spotkania z uczniami, omawiając zasady bezpiecznego
poruszania się w ruchu drogowym.
We wrześniu szczególnym nadzorem
objęte są dzieci klas pierwszych szkół
podstawowych - w ramach programu
prewencyjnego „siódemki” policjanci
omawiają podstawowe zasady obowiązujące w ruchu drogowym.
Jednocześnie w ramach spotkań
funkcjonariusze Policji wręczają siedmiolatkom znaczki odblaskowe, dzięki
którym będą znacznie bardziej widoczni
na drodze. Znaczki zostały zakupione
ze środków finansowych samorządów i
przekazane KPP w Ostrzeszowie celem

realizacji programów prewencyjnych na
rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży powiatu ostrzeszowskiego.
Ponadto, mając na uwadze zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych w wyniku niestosowania się do
obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa i niezbędnych urządzeń do
przewozu dzieci, KPP w Ostrzeszowie
podjęła działania ukierunkowane na

uważamy, że zamierzenia i cele pana ministra zostały osiągnięte.
Regularne uchylanie się od tego obowiązku może poskutkować obniżeniem
oceny ze sprawowania. Dyr. Kubiak zaznaczyła przy tym, że drobny napis czy
szlaczek nie stanie się od razu pretekstem do wymierzenia kary.
- Musimy do tego podchodzić z pewną
wyrozumiałością.
Z obserwacji naszej rozmówczyni wynika, że w pierwszych dniach nauki 90%
ujawnianie i represjonowanie wykroczeń popełnianych przez kierujących
niestosujących się do korzystania z pasów bezpieczeństwa.
Jednocześnie w ramach europejskiej
kampanii „Klub Pancernika Klika w Fotelikach”, mającej na celu zachęcanie
dzieci do podróżowania w fotelikach,
policjanci wręczają dzieciom gadżety
kampanii – maskotki pancernika do zapięcia na pasach bezpieczeństwa.

E.J.

Ł. Śmiatacz

Z UŚMIECHEM DO SZKOŁY

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA W OSTRZESZOWIE

3 września zabrzmiał kolejny dzwonek, oznajmiający rozpoczęcie roku
szkolnego 2007/2008. Jeszcze w
uszach szum morza, przed oczami piękne krajobrazy, a tutaj już czas powrócić
w szkolne mury. Nauczyciele i uczniowie
zadają sobie pytanie, co ten rok przyniesie. Na podsumowanie przyjdzie czas w
czerwcu. Teraz należy zająć się nowymi
wyzwaniami i ostro zabrać się do pracy.
W naszym gimnazjum, jak każdego
roku, odbyła się uroczysta akademia, na
której uczciliśmy pamięć poległych w
czasie II wojny światowej. Uroczystość
uświetnili swoją obecnością kombatanci: prezes Honorowego Związku Kombatantów porucznik Wacław Sobczak,
podporucznik Adam Kasprzak, major
Mieczysław Sąsiadek.
Ważne jest, aby młode pokolenie nie
tylko wybiegało myślami w przyszłość,
ale zatrzymało się na chwilę i spojrzało

gimnazjalistów w pełni spełniało warunki
regulaminu, a 9% jedynie nieznacznie go
naruszało. Dla rodziców najistotniejszy
jest pewnie fakt, że brak mundurków
sensu stricte nie wyklucza możliwości
ubiegania się o dofinansowanie zakupów.
Podstawą ubiegania się o 50-złotowe
wsparcie był udokumentowany dochód
miesięczny nieprzekraczający 351 zł netto na jednego członka rodziny. Wnioski
przyjmowano do 11 września.
Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum w Kobylej Górze Urszula Pol nie
uczestniczyła co prawda w zebraniu,
podczas którego podejmowano decyzję,
ale deklaruje pełne dla niej poparcie.
-Rodzice ewidentnie się na to zgodzili
(...) Cieszy mnie , że w szkole nie będzie
gołych pępków. Młodzież rzeczywiście
jest zdyscyplinowana, chodzi ubrana tak
jak trzeba.
Z wyboru takiego rozwiązania cieszą
się zapewne właściciele kobylogórskich
(i nie tylko) sklepów odzieżowych. Posiadanie w ofercie białych i granatowych
młodzieżowych ubrań było w ostatnim
czasie gwarantem podniesienia obrotów.

w przeszłość. Czego mogą się nauczyć?
Na pewno patriotyzmu, gotowości do
poświęcenia, bohaterstwa. Przecież 68
lat temu ich rówieśnicy często zamiast
do szkoły, musieli udać się na wędrówkę w nieznane. Na wojnie tracili ojców,
braci, a nawet całe rodziny, bo przecież
okupanci nie oszczędzali ludności cywilnej. Bardzo ważnym elementem tej
akademii było przemówienie pana porucznika Wacława Sobczaka, który dał
świadectwo tamtych dni, opisując, co
wtedy przeżył. Przykład osobisty często
bardziej przemawia do wyobraźni niż
suche fakty, statystyki czy nawet lekcje
historii.
Młodzież złożyła kwiaty pod tablicą
Janusza Korczaka, patrona naszego
gimnazjum, który również był bohaterem i ofiarą II wojny światowej. Nie walczył na froncie, bo nie pozwolił mu na to
wiek, ale do końca swoich dni poświęcał
się obronie najbardziej bezbronnych -

Dobrą tradycją stało się już, że w
działania na rzecz potrzebujących dzieci włącza się poprzez swe fundacje
Bank Zachodni WBK. Również z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego fundacja
banku przyszła z pomocą gorzej sytuowanym dzieciom, uczestnikom świetlic socjoterapeutycznych w naszej
gminie. W świetlicy przy ul. Pocztowej,
w obecności pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Z.
Kuśnierczyka oraz opiekunów dzieci,
wręczone zostały wyprawki szkolne.
Z ramienia fundacji BZ WBK zestawy
składające się z zeszytów, bloków ry-

sunkowych, przyborów szkolnych wręczał przedstawiciel ostrzeszowskiego
oddziału banku – Leszek Szafałowicz.
Nie jest to pierwsza akcja prowadzona
przez Fundację. Ta odbywała się pod
hasłem „Z uśmiechem do szkoły”, inne
prowadzone pod egidą BZ WBK, to pomoc w sfinansowaniu dożywiania, w finansowaniu programów nauki języków
czy też najbardziej znane – finansowanie wypoczynku letniego i zimowego
dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych.

K.J.

dzieci z sierocińca. Razem z nimi zginął
w obozie koncentracyjnym w Treblince.
Niech pamięć tamtych dni będzie
wciąż żywa, aby mogło zrealizować się
marzenie kombatantów: „Nigdy więcej
wojny!!!”.

Alina Kaźmierczak

PRACOWNIA PLASTYCZNA OCK
zaprasza na

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
dzieci od lat 9, młodzież gimnazjalną i licealną.
Zapisy przyjmuje Pracownia Plastyczna OCK /budynek biblioteki/ lub sekretariat OCK /kino/
Zebranie organizacyjne odbędzie się 27 września (czwartek),
o godz. 16.00 w Pracowni Plastycznej.
Przypominamy, że dla osób kontynuujących zajęcia trwają
one już od września.

PODZIĘKOWANIE
Pracownia Plastyczna OCK serdecznie dziękuje
Panu Edmundowi PRYMASOWI
za przekazane materiały plastyczne.

KOBYLOGÓRSKI OŚRODEK KULTURY
zaprasza na

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
dzieci od lat 11, młodzież gimnazjalną i starszą.
Zajęcia będą się odbywały we wtorki od godz. 15.00 do
17.00 i środy od 13.00 do 17.00.
Zapisy przyjmuje sekretariat KOK.

