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W dniach 16 i 17 maja uczniowie
szkoły spędzili czas nad Morzem
Bałtyckim – w Łebie. W pierwszym
dniu wycieczki organizatorka –
Hanna Jakubowska - zabrała dzieci
do największego w Polsce Parku Ju-
rajskiego, w którym wrażenie na
uczestnikach wywarły dinozaury i
pojazdy Flinstonów. Wieczorem
dzieci udały się na plażę, aby podzi-
wiać zachód słońca. Następnego
dnia wszyscy udali się na nadmor-
skie wydmy, a potem czas spędzili
na plaży robiąc babki z piasku lub po
prostu leniuchując i opalając się. Co
odważniejsi spróbowali zanurzyć się
w morskiej wodzie. 

Joanna Marszałek ogłosiła
szkolny konkurs literacki pt. „Moja
miejscowość wierszem pisana”. Za-
daniem uczniów było napisać wiersz
o swojej miejscowości. Napłynęło
osiem prac konkursowych. Komisja
konkursowa w składzie: dyrektor
Wioletta Klak, Anna Kubańda oraz
Joanna Marszałek przyznały nastę-
pujące miejsca: I miejsce: Marika
Jankowiak z klasy III, II miejsce: Wik-
toria Paizert z klasy III, III miejsce:
Katarzyna Chuda oraz duet: Karo-
lina Golak i Weronika Homska z
klasy IV, IV miejsce: Patryk Apolinar-
ski z klasy VI oraz duet: Anna La-
skowska i Daria Jenczak z klasy IV,
V miejsce: Patrycja Klimkowska z
klasy V i VI miejsce: Jowita i Jakub
Gała. Wszyscy młodzi poeci otrzy-
mali dyplomy i nagrody.

Kolejny już rok uczniowie uczest-
niczyli w Wojewódzkim Konkursie
Wiedzy o Wielkopolsce. Była to już
jego XVII edycja. Tobiasz Bartlewicz
z klasy IV został finalistą etapu rejo-
nowego, a Jacek Skowronek z klasy
V uczestniczący w etapie wojewódz-
kim świetnie poradził sobie z testem
i ostatecznie został laureatem kon-
kursu, zajmując I miejsce. Uczniów
do konkursu przygotowywała nau-
czycielka historii i społeczeństwa –
Halina Szajbe.

Uczniowie z klas IV i V uczestni-
czyli w wycieczce edukacyjnej do
oczyszczalni ścieków w Henrykowie.
Dzieci poznały procesy mechanicz-
nego i biologicznego oczyszczania
ścieków. Następnie, z użyciem mi-
kroskopów, obserwowały mikroorga-
nizmy żyjące w pobranych z akwenu
oczyszczania biologicznego pró-
bkach wody, poznały ich rodzaje
oraz sposób funkcjonowania. Po za-
kończonych zajęciach uczniowie
otrzymali upominki – ołówki i ekolo-
giczne torby.

Uczniowie z klas I – III wraz z wy-
chowawczyniami wybrali się na wy-
cieczkę do Nadleśnictwa we
Włoszakowicach w ramach akcji
„ZIELONA SZKOŁA”, organizowanej
przez Starostwo Powiatowe w Lesz-
nie. Dzieci odwiedziły m. in.
„Ochronkę dla zwierząt w Koczu-
rach”. Potem uczniowie spacerem

pokonali ścieżkę przyrodniczo –
leśną, podziwiając pomniki przyrody,
obserwując zwierzęta w zagrodach i
wolierach. Po ciekawej lekcji przy-
rody dzieci miały okazję usmażyć i
zjeść kiełbasę z ogniska, pograć w
piłkę i odpocząć.

W miłej i rodzinnej atmosferze
odbył się przedszkolny PIKINIK RO-
DZINNY zorganizowany z okazji
Dnia Mamy i Taty. W części arty-
stycznej przedszkolaki zaprezento-
wały swoje umiejętności. Maluchy
przygotowały przedstawienie pt.
„Ogrodniczka”, natomiast grupa star-
sza zainscenizowała opowieść pt.
„Pomaluj mój świat”. Na zakończe-
nie występów dzieci złożyły rodzi-
com życzenia i obdarowały ich
własnoręcznie wykonanymi upomin-
kami. Po części artystycznej rada ro-
dziców zaprosiła wszystkich na
piknik. O słodki poczęstunek zadbały
mamy, natomiast kiełbasę należało
samemu upiec nad ogniskiem. Dzię-
kujemy wszystkim rodzicom, którzy
włączyli się w przygotowanie tej im-
prezy.

Z okazji Dnia Dziecka Państwo
Sielatyccy z Ziemnic zaprosili przed-
szkolaków do swojego pięknego
ogrodu, gdzie czekało na dzieci
wiele niespodzianek. Miały one moż-
liwość podziwiania piękna otaczają-
cej przyrody, zabaw na placyku
zabaw, udziału w tańcach integra-
cyjnych. Największą atrakcją oka-
zała się przejażdżka kładem. Nie
zabrakło też kiełbasek z grilla i lodów
ufundowanych przez gospodarzy
oraz słodkich babeczek przygotowa-
nych przez mamy.

Pięcioro przedszkolaków wzięło
udział w powiatowym konkursie pla-
stycznym „Przyroda w czterech po-
rach roku”, zorganizowanym przez
Publiczne Przedszkole w Krzemie-
niewie. II miejsce zajął Piotrek Śli-
wakowski z grupy starszaków,
natomiast wyróżnienie otrzymała
Julka Majerowicz z grupy młodszej.
Gratulujemy! Przedszkolaki uczest-
niczyły również w XI Ogólnopolskim
Logopedycznym Konkursie Pla-
stycznym pt. „Nasze piękne polskie
słowa”. Wszyscy uczestnicy kon-
kursu: Michał Kowalski, Julia Maje-
rowicz, Majka Stężycka oraz Filip
Szulc otrzymali pamiątkowe dy-
plomy.

Dzieci przedszkolne wraz z ro-
dzicami pojechały na wycieczkę do
Wrocławia. Najpierw wszyscy obej-
rzeli spektakl muzyczny pt. „Trzy we-
sołe krasnoludki” w Teatrze
CAPITOL. Kolejną atrakcją było
zwiedzanie wrocławskiego ZOO.
Niesamowitych wrażeń dostarczył
wszystkim uczestnikom wycieczki
rejs statkiem „Wiktoria” po Odrze, w
czasie którego można było podzi-
wiać piękno przybrzeżnej przyrody
oraz panoramę Wrocławia. 

Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

W imieniu 19 gmin odbiorem
odpadów z gospodarstw domo-
wych i firm zajmuje się Komunalny
Związek Gmin Regionu Leszczyń-
skiego. W ostatnich tygodniach
ogłosił przetargi na wykonanie
tego zadania. W przetargach
mogły brać udział wyłącznie firmy
wpisane do prowadzonego przez
Związek Rejestru Działalności Re-
gulowanej. Do przetargów stanęło
siedem firm, w tym jedno konsor-
cjum.

Związek podzielił podległy mu
region na pięć sektorów. Dla każ-
dego z nich przetarg odbywał się
oddzielnie.

W sektorze nr 1 znalazły się:
Leszno, Święciechowa, Lipno,
Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna
i Wijewo. Tutaj o wywóz śmieci
ubiegała się tylko jedna firma, a
mianowicie Konsorcjum MZO
Leszno Sp. z o. o. i FHU Dominik
Zając z Błotnicy. 

Jedynym kryterium wyboru firm
była oferowana cena za wywóz
jednej tony odpadów zmieszanych
i zebranych selektywnie. Warto po-
wiedzieć, że proponowane ceny
usług były bardzo różne. Po otwar-
ciu ofert okazało się, że na przy-
kład firma z Piotrowic chciała
otrzymać za tonę odpadów 470, 23 zł
w sektorze nr 2, a 374,39 zł w sek-
torze nr 5. Natomiast firma z Kali-
sza oferowała wywóz w sektorze
nr 2 za 227,46 zł i w sektorze nr 5
za 230,36 zł. Zdaniem Zarządu
Związku były to bardzo wysokie
ceny. Pozostałe firmy wyceniły
swoją pracę dużo niżej. I te najko-
rzystniejsze cenowo oferty zostały
przez Komisję Przetargową wy-
brane.

W sektorze nr 1, a więc także w
naszej gminie, odpady z gospo-
darstw domowych i firm odbierać
będzie Konsorcjum MZO Leszno
Sp. z o. o. i FHU Dominik Zając
Błotnica. Za tonę śmieci Związek
będzie płacił konsorcjum 132,84 zł.

W chwili gdy oddajemy gazetę
do druku, przetargi zostały roz-
strzygnięte, natomiast umowy z fir-
mami zostaną podpisane za kilka
dni. Najprawdopodobniej w tej
sprawie nie będzie już żadnych
zmian.

MZO Leszno już teraz obsługi-
wał większość gmin z rejonu nale-
żącego do Komunalnego Związku
Gmin Regionu Leszczyńskiego.
Dla większości właścicieli nieru-
chomości niewiele się więc zmieni.
Zarząd Związku będzie sugerował,
aby również terminy odbioru
śmieci z gospodarstw pozostały
takie jak dotąd. 

W sprawie terminów każdy wła-
ściciel nieruchomości otrzyma
pismo. Będzie w nim harmono-
gram odbioru odpadów oraz konto,
na które trzeba wpłacać pieniądze
za wywóz. Związek dołączy też
broszurkę o sposobie segregacji
odpadów. Pisma dotrą do właści-
cieli nieruchomości najpóźniej do
połowy lipca. 

Opłatę za wywóz odpadów
trzeba uiścić do 15. każdego mie-
siąca. Można oczywiście regulo-
wać te zobowiązania za kilka
miesięcy z góry. 

Przy pierwszej wizycie firmy
wywożącej odpady, każdy kto bę-
dzie segregował śmieci, otrzyma 4
worki. Worki będą więc dostar-
czone między 1 a 6 lipca.

1 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu po-
rządku i czystości w gminach. Od czterech miesięcy infor-
mujemy więc czytelników, na czym polegać będą zmiany
dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Dziś, zgod-
nie z zapowiedzią, ostatnie już szczegóły związane z samym
odbiorem śmieci z domów. 

Rusza ustawa
śmieciowa


