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Są przyjaciółmi
środowiska

W kategorii przedszkoli
I miejsce i najlepszy wynik, nie
tylko w gminie, ale w daleko szer-
szej skali, osiągnęło Przedszkole
Samorządowe w Drzeczkowie.
Uczniowie tej placówki zebrali
3,97 kg baterii w przeliczeniu na
jednego ucznia, II miejsce z wyni-
kiem 0,57 kg baterii w przeliczeniu
na jednego ucznia wywalczyło
Przedszkole Samorządowe w
Osiecznej, III miejsce zdobyły
dzieci z Przedszkola Samorządo-
wego w Kąkolewie, które zebrały
0,10 kg baterii w przeliczeniu na
jednego ucznia.

W kategorii zespołów szkol-
nych i szkolno-przedszkolnych
I miejsce zdobyli uczniowie Ze-
społu Szkół Szkoła Podstawowa i
Gimnazjum w Kąkolewie, którzy
zebrali 0,71 kg baterii na ucznia.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznej podsu-
mowana została VIII edycja konkursu „Bądź przyjacielem śro-
dowiska” w kategorii zbiórka zużytych baterii i akumulatorów
małogabarytowych. Na spotkanie przybyli przedstawiciele
wszystkich placówek oświatowych działających na terenie
naszej gminy – dyrektorzy, nauczyciele rodzice i uczniowie,
Grażyna Domachowska – pracownik MZO w Lesznie oraz
burmistrz Stanisław Glapiak, którzy poprowadził imprezę,
ogłosił wyniki i wręczył nagrody. 

Drugą pozycję wywalczył Zespół
Szkół Szkoła Podstawowa i Gim-
nazjum w Osiecznej z wynikiem
0,46 kg baterii w przeliczeniu na
jednego ucznia. Na trzecim miej-
scu znalazł się Zespół Przedszkole
i Szkoła Podstawowa w Świerczy-
nie, gdzie średnio jeden uczeń ze-
brał 0,36 kg zużytych baterii.

Burmistrz pochwalił wszystkich
małych ekologów, którzy dbają o
środowisko. Uczniowie Zespołu
Szkół w Kąkolewie przygotowali
przedstawienie – przeprowadzili
sąd nad człowiekiem, który śmieci
i nie szanuje przyrody, za nic ma
ekologię. W obrazujący sposób
powiedzieli o zagrożeniach, jakie
sam na siebie ściąga. Uznali czło-
wieka winnym i dali mu szansę na
poprawę.

Burmistrz Stanisław Gla-
piak odebrał w Poznaniu
wyróżnienie przyznane najlep-
szym organizatorom kąpielisk
w województwie wielkopol-
skim.

Odznaczenia przyznał Urząd
Marszałkowski wspólnie Wod-
nym Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym. Na spotkanie przy-
byli przedstawiciele 33 organiza-
torów kąpielisk oraz miejsc
wykorzystywanych do kąpieli. Za-
znaczyć należy, że w całym wo-
jewództwie wielkopolskim jest aż
95 kąpielisk i miejsc wykorzysty-
wanych do kąpieli. Letnisko nad
Jeziorem Łoniewskim w Osiecz-

nej jest jedynym funkcjonującym
w powiecie leszczyńskim oraz
jednym z dwóch na terenie by-
łego województwa leszczyń-
skiego kąpieliskiem. Nie dość, że
funkcjonuje, istnieje i w sezonie
letnim żyje, to jeszcze świetnie
się rozwija i przede wszystkim
spełnia wszelkie wymogi bezpie-
czeństwa. Wszystko to jest za-
sługą władz gminy, dlatego to
działanie zostało zauważone i
wyróżnione. 

Przy okazji wręczenia nagród
w Urzędzie Marszałkowskim od-
była się krótka konferencja na
temat bezpieczeństwa kąpieli.

Najlepszy organizator


