14

„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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EDYTA WIECZOREK IDOLEM 2010
Edyta Wieczorek

Za nami kolejna edycja Ostrzeszowskiego IDOLA. Przed tygodniem, 11 września, odbył się

22.09.2010

D Z I E C I

koncert finałowy, na którym
poznaliśmy laureatów plebiscytu. IDOLEM 2010 została
EDYTA WIECZOREK. Drugie
miejsce w konkursowej zabawie
zajęła Justyna Skąpska a trzecie

Zofia Gorzelanna.
Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
(k)
zdjęcia: D. Wrzalski

Justyna Skąpska

To my,
Wasze dzieci

Zofia Gorzelanna

Michał
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SALA ZABAW DLA DZIECI

BAJKOLAND

ul. Gorgolewskiego 3 (naprzeciw kina) Ostrzeszów
Wspaniałe atrakcje i świetna zabawa dla dzieci
Karnety dla stałych klientów!!!
(przy 5. wejściu 1 godz. zabawy GRATIS, przy 10. – 2 godz. GRATIS)

Możliwość pozostawienia dziecka pod naszą opieką
(dzieci powyżej 4. roku życia)

W każdą sobotę druga godz. zabawy GRATIS!!!
WYNAJMUJEMY SALKĘ URODZINOWO – IMIENINOWĄ
Sala czynna: niedz. i pon. – 12.00 – 20.00, wt. – sob. – 10.00 – 20.00
tel. 665 649 325

Wpisz do diagramu nazwy odgadniętych na podstawie rysunków stolic europejskich. Z liter oznaczonych kropką
utwórz jeszcze jedną nazwę stolicy.

Na rozwiązanie zadania czekamy do 30 września – na
kartce pocztowej naklej budowlę znajdującą się w naszym
kraju. Zadanie jest przeznaczone dla dzieci do lat 13. Pochodzi
z książki „Łamigłówki na cały rok” wydawnictwa Aksjomat.

Za rozwiązanie zadania z nr. 32 – hasło: WITAJ
SZKOŁO – nagrodę otrzymuje Mateusz Walaszek
z Ostrzeszowa. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór
nagrody.

Red.

Red.

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
ul. Gen. Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów
tel. (062) 732 03 67, e-mail: ppp_ostrzeszow@op.pl
www.pppostrzeszow.republika.pl
Ogłaszamy nowy nabór na

warsztaty umiejętności WYCHOWAWCZYCH
dla rodziców
(zajęcia bezpłatne)
Jest to oferta dla rodziców, którzy w trosce o swoje dzieci
pragną doskonalić umiejętności wychowawcze,
- w warunkach wolnych od oceny i krytyki !!!

W kraszewickich lasach jest tyle grzybów, że niektóre rosną piętrowo. A te oto
okazy przedstawione na zdjęciu znalazła
Zuzanna Chowańska.

Przewidywane obszary tematyczne (m.in.):
Uczucia – Współpraca – Alternatywy zamiast kar – Samodzielność
– Asertywność i granice – Pochwały – Siła rodzica

Julia i Miłosz takiego dużego borowika znaleźli w lesie koło Zajączek.
Średnica kapelusza ma 25cm, a grzyb
ważył 75dkg.

Takie trzy zrośnięte prawdziwki znalazł Kamil Łakomy z Marcinek.

Przykładowe odpowiedzi rodziców uczestniczących w poprzednich edycjach na pytanie: Co mi dały te zajęcia???
…„Dużo lepszy kontakt z dzieckiem”, „Lepsze zachowanie dziecka oraz
umiejętność radzenia sobie z problemem”, „Poczucie wsparcia, pomoc
w realizacji postanowień i pracy z dzieckiem”, „Nazwanie problemów po
imieniu i pomoc w ich rozwiązaniu” …
Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu (w czwartek , w godz.
15:30-18:30)
Zgłoszenia:

do końca października 2010

Osoby prowadzące:
Anna Stanisławska – pedagog,
Arleta Zysko-Lar - psycholog
Dodatkowe informacje: 62/ 732-03-67 u osób prowadzących
Serdecznie zapraszamy...

Kamil Gałęcki, podczas grzybobrania
u dziadków w Zmyślonej Ligockiej, znalazł takiego pięknego podgrzybka. Grzyb
został zważony i zmierzony: 0,5 kg oraz
22 cm średnicy kapelusza. Jak na grzybobranie, to tylko do babci Weroniki
i dziadka Edzia!

Mateusz Adamski z Myślniewa prezentuje okazałego prawdziwka.

Tego 650 – gramowego prawdziwka
Adam wraz ze swoim tatą znalazł w lesie
w okolicy Siedlikowa.

