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Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

Świerczyńska szkoła od lat
uczestniczy w akcji Zielona
Szkoła, której organizatorem jest
Starostwo Powiatowe w Lesznie.
W tym roku szkolnym - 16 maja
uczniowie z klas I - III uczestniczyli
w zajęciach prowadzonych przez
leśnika z Leśnictwa Krzyżówiec.
Podczas lekcji w terenie dzieci
poznały różne gatunki drzew i
krzewów hodowanych w arbore-
tum, obserwowały okolicę z wieży
widokowej, spacerowały po lesie,
zapoznały się z budową i funkcjo-
nowaniem retortów - pieców do
wypalania węgla drzewnego, roz-
poznawały kierunki i miejsca na
mapie. Na zakończenie pobytu
leśniczy zaprosił wszystkich na
piknik - pieczenie kiełbasek na
ognisku oraz zabawy na placu
zabaw. Każdy uczeń otrzymał eko-
logiczną torbę, zakładkę do książki
oraz ołówek.

Dnia 1 czerwca zorganizowano
w przedszkolu Dzień Rodziny. Naj-
pierw przed rodzicami zaprezento-
wały się "maluchy", ujawniając
talenty recytatorskie i wokalne.
Grupa "starszaków" pokazała
swoje zdolności aktorskie w przed-
stawieniu pt. "Żabka mała". Każdy
z rodziców otrzymał od swojej po-
ciechy piękne laurki oraz okolicz-
nościowe stroiki. Również na
dzieci czekały niespodzianki - za-
bawy na dmuchanym zamku, ry-
walizacje rekreacyjno-sportowe
prowadzone przez TUMKO
TEAM. Przedszkolacy mieli rów-
nież okazję obejrzeć wyposażenie
i umundurowanie żołnierza 4. Zie-
lonogórskiego Pułku Przeciwlotni-
czego, zaprezentowane przez tatę
Jakuba - pana Marcina, który jest
żołnierzem zawodowym. Pomimo
iż w przedszkolu dba się o prze-
strzeganie zasad zdrowego żywie-
nia, to w tym dniu postanowiono
pójść na ustępstwa - pojawiły się
pyszne ciasta, upieczone przez ro-
dziców oraz lody.

Również w szkole zorganizo-
wano Dzień Dziecka. Uczniowie z
klas I - III uczestniczyli w zaba-
wach muzyczno-ruchowych, poz-
nawali tańce integracyjne. Starsi
koledzy obejrzeli film pt. "Czarow-
nica", wzięli udział w meczu piłki
nożnej. Pomimo niesprzyjającej
pogody udało się upiec kiełbasę
na ognisku. Rada Rodziców ufun-
dowała dla uczniów lody, a Wie-
sław Szymański - właściciel
Łowiska Przyrodniczo - Wędkar-
skiego na Jeziorze Góreckim - na-
poje.

W dniach 2 i 3 czerwca ucznio-
wie naszej szkoły uczestniczyli w

wycieczce do Szklarskiej Poręby i
Karpacza. Pierwszego dnia po-
dróżnicy weszli na Chojnik. Po
obiedzie udali się do Chaty Waloń-
skiej, a później do "Leśnej Huty",
gdzie poznali proces wytopu róż-
nych form szklanych. Drugiego
dnia zwiedzili Muzeum Karkono-
skich Tajemnic. Po południu wraz z
przewodnikiem udali się na wy-
cieczkę po Karpaczu, zachwycając
się najpiękniejszymi miejscami
tego miasta.

W dniach 17 i 19 maja chętni
uczniowie uczestniczyli w warszta-
tach biżuteryjnych prowadzonych
przez nauczycielkę języka angiel-
skiego - Hannę Konieczną, pod-
czas których poznali technikę
wyplatania makramowych branso-
letek oraz wykonywania prostych
kolczyków z użyciem podstawo-
wych narzędzi biżuteryjnych. Mło-
dzi twórcy z dużym
zaciekawieniem obserwowali pro-
ces powstawania ceramicznego
pierścienia w technice witrażowej
(Tiffany). Podczas zajęć poznawali
także nazwy użytych materiałów w
języku angielskim. Mamy nadzieję,
że pani Konieczna rozbudziła w
dzieciach nową pasję.

9 czerwca odbyła się już
czwarta edycja Szkolnego Kon-
kursu Talentów, podczas którego
uczniowie prezentują swoje zdol-
ności wokalne, taneczne i instru-
mentalne. Do tegorocznych
zmagań przystąpiło 12 dzieci z klas
I - III i 6 z klasy V i VI. Na widowni
zasiedli uczniowie, przedszkolacy,
nauczyciele i pracownicy Zespołu.
W skład jury weszły: dyrektor Ze-
społu - Wioletta Klak oraz nauczy-
cielki - Hanna Konieczna i  Aneta
Jęcikowska. Wszyscy instrumenta-
liści, a mianowicie: Artur Paizert
(keyboard), Marianna Dutka
(skrzypce), Jakub Kolańczyk (akor-
deon) i Nikodem Baer (trąbka)
otrzymali I miejsce. Wśród wokalis-
tów na I miejscu uplasowali się Ma-
rianna Dutka z klasy I i Bartosz
Wudarczak z klasy III. II miejsce
zajął duet z klasy IV - Anna
Homska i Oliwia Tadeusz. III
miejsce przypadło Mai Baer z klasy
I. W grupie tancerzy I miejsce za-
jęły dziewczynki z klasy I (Julia
Skrzypek, Julia Dawid, Maja Baer,
Majka Stężycka i Marianna Dutka),
II miejsce duet z klasy IV (Kata-
rzyna Kozica, Anna Homska), a III
miejsce przypadło solistce - Ma-
riannie Dutce oraz duetom: Julia
Skrzypek i Majka Stężycka, Maja
Baer i Julia Dawid. Konkurs przy-
gotowała i poprowadziła Hanna Ję-
siek.

Zapraszamy 
do Osiecznej!

Nadchodzą wakacje, a wraz nimi przybywają do naszej gminy
turyści. Aby turyści jak i mieszkańcy Osiecznej miło spędzili wa-
kacyjne chwile, chcielibyśmy zaproponować ciekawy oraz pełen at-
rakcji pobyt na naszym letnisku oraz plaży nad Jeziorem
Łoniewskim. 

Przy plaży mieści się wypożyczalnia kajaków, łódek oraz rowerów
wodnych:
� wypożyczenie kajaka - 10 zł, ulgowy - 5 zł,
� wypożyczenie łódki - 10 zł,
� wypożyczenie rowera wodnego - 15 zł.
W sezonie letnim plaża jest strzeżona, a bezpieczeństwa zażywają-

cych kąpieli pilnuje ratownik. Przy plaży głównej znajduje się pomost z
platformą widokową oraz fontanną, która po zmroku podświetlana jest
kolorowymi refleksami.

W pobliżu usytuowane jest letnisko, gdzie działają punkty gastrono-
miczne. Jest kilka ośrodków wczasowych, domki letniskowe, pola na-
miotowe jak i campingowe w atrakcyjnych cenach:
� Postawienie namiotu - 20 zł za dobę
� Postawienie przyczepy campingowej - 25 zł za dobę.
W ceny wliczone są namiot/przyczepa, prąd, zimna woda z ujęcia na

polu namiotowym.
Na terenie letniska mieści się plac zabaw dla dzieci, boisko do gry w

piłkę nożną, koszykówkę oraz boisko do gry w siatkówkę plażową. Przy
letnisku jest parking dla pojazdów w cenie:
� SAMOCHODY:
- ½ godziny - 1,50 zł,
- 1 godzina - 2,50 zł,
- 2 godziny - 3 zł,
- 5 godzin - 5 zł,
- 10 godzin - 7 zł.
� MOTOCYKLE, MOTOROWERY
- 1 godzina - 0,50 zł,
- 2 godziny - 1 zł,
- 5 godzin - 2 zł,
- 10 godzin - 2,50 zł.

Jest również możliwość wykupienia
ABONAMENTU SAMOCHODOWEGO:

- 2 dni - 10 zł,
- 3 dni - 13 zł,
- 4 dni - 16 zł,
- 7 dni - 20 zł,
- 14 dni - 30 zł,
- 21 dni - 40 zł,
30 dni - 75 zł.

Gwarantujemy zarówno odpoczynek, relaks jak i dobrą zabawę oraz
aktywnie spędzony czas. U nas nie możesz się nudzić. Każdy znajdzie
coś dla siebie.

Serdecznie zapraszamy!


