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Co w gminie?
Warunki atmosferyczne jakimi przywitał nas początek grud-
nia przerwały prace inwestycyjne na drogach. Rozpoczęty re-
mont chodnika w Kątach musi poczekać na wyższe
temperatury.

Tymczasem trwa akcja udraż-
niania tras komunikacyjnych na te-
renie gminy. Odśnieżaniem dróg
gminnych zajęła się ekipa remon-
towo-budowlana urzędu. Każdego
dnia na drogi wyjeżdżają 3 traktory
i jeden mniejszy sprzęt służący do
odśnieżania chodników. Gdy niebo
dostarcza świeżej białej masy
gmina korzysta z usług zewnętrz-
nych. W tym czasie pracownicy
gospodarczy rozpoczynają pracę w
godzinach nocnych, by wyjeżdżają-
cym rano do pracy mieszkańcom
umożliwić przejazd. Początkowo w
miarę możliwości udrażniany jest
przejazd. W kolejnych godzinach i

dniach przejazdy są poszerzane, a
trudne do pokonania podjazdy po-
sypywane piaskiem lub solą. Z bu-
dynków stanowiących własność
gminy strącane są sople będące za-
grożeniem dla przechodniów.

Jeszcze na czas zimowy zapla-
nowane są prace pielęgnacyjne
przy wycince drzew i krzewów.

Tymczasem trwa budowa
oświetlenia ulicznego w 13 miejsco-
wościach gminy, z końcem roku za-
kończy się też remont ośmiu
świetlic, remontowane jest też jedno
pomieszczenie w urzędzie. Malarze
wykonali drobne prace malarskie w
świetlicy w Drzeczkowie.

26 października odbył się
szkolny etap Wojewódzkiego Kon-
kursu Matematyczno – Przyrodni-
czego. Jego celem była:
popularyzacja przedmiotów ści-
słych, rozwijanie zainteresowań
matematyczno-przyrodniczych
uczniów, motywowanie uczniów do
samodzielnego poszerzania wiedzy
i umiejętności, wdrażanie do wyko-
rzystania w praktyce posiadanej
wiedzy, promowanie najlepszych
osiągnięć uczniów oraz wyłanianie
młodych talentów.

24 listopada panie: Joanna Mar-
szałek i Hanna Jakubowska uczest-
niczyły w kursie „Ratujemy i
Uczymy Ratować”. Dzięki zdobytej
wiedzy gotowe są uczyć dzieci naj-
prostszych zasad udzie¬lania
pierwszej pomocy: od prawidło-
wego wezwania pomocy przez tele-
fon, po najprostsze czynności przy
osobie poszkodowanej.

W związku ze Światowym
Dniem Poczty uczniowie kl. I i II go-
ścili w Urzędzie Pocztowym w
Osiecznej. Pierwszo- i drugoklasi-
ści uzyskali ciekawe informacje na
temat usług pocztowych, funkcji po-
czty w życiu społecznym, rodzaju
przesyłek, drogi listu od nadawcy
do adresata. Zapoznawały się ze
stanowiskami pracy, rozpoznawały
akcesoria związane z pracą na
poczcie.

25 listopada, w Dniu Misia, w
świerczyńskim przedszkolu odbyła
się uroczystość - pierwsze urodziny
maskotki przedszkola - Miodzika.
Mali gospodarze na uroczystość
zaprosili: opiekunów misia - Hiero-
nima Wilczkowiaka

i Wiolettę Klak dyrektor Zespołu
Przedszkole i Szkoła Podstawowa,

rodziców oraz pierwszoklasistów z
wychowawcą. Pani Maria Rataj-
czak wraz ze swą grupą przygoto-
wała część artystyczną, rodzice
natomiast zajęli się słodkim po-
częstunkiem.

Ludowe zwyczaje andrzejkowe
nadal dostarczają uczniom wiele ra-
dości, dlatego to właśnie oni deko-
rują sale, przygotowują świąteczne
stoły i niezbędne materiały do ma-
gicznych praktyk. Dzieci prześci-
gają się w pomysłach, by z
najróżniejszych rekwizytów: butów,
serc, wosku odczytać oznaki nad-
chodzącego szczęścia.

Dzień św. Andrzeja przedszko-
laki spędziły wraz ze swoimi rodzi-

cami. Na zajęciach otwartych
wspólnie stworzyli magiczną at-
mosferę. Z zaciekawieniem pozna-
wali historię św. Andrzeja,
ekscytujące zwyczaje związane z
tym obrządkiem. Nie zabrakło też
radosnych tańców.

Mikołajki zapowiadają nadejście
Świąt Bożego Narodzenia. Wzorem
biskupa Mikołaja z Miry wycho-
wawcy wcielają się w rolę darczyń-
ców i obdarowują swoich
podopiecznych słodkimi drobiaz-
gami, zwłaszcza kalendarzami ad-
wentowymi, które kryją w sobie
czekoladki. Od pierwszego dnia ad-
wentu dzieci odliczają czas do Wi-
gilii Bożego Narodzenia.

O mikołajkowych upominkach
dla przedszkolaków nie zapomnieli
również: kierownik Rewiru Dzielni-
cowych Dariusz Dworniczak i pre-
zes GS Osieczna Hieronim

Wilczkowiak.
Przedszkolaki biorą udział w

akcji „Dokarmianie ptaków zimą”.
Pomagają przetrwać niesprzyjającą
zimową aurę skrzydlatym przyjacio-
łom.

Dzieci z Zespołu Przedszkole i
Szkoła Podstawowa włączyły się w
ogólnopolską akcję świątecznej po-
mocy SZLACHETNA PACZKA. Na-
szym zadaniem było ozdobienie
kartonów świątecznymi elemen-
tami.

Najmłodsze dzieci zachowały
zasady ubierania świątecznego
drzewka i na iglastych gałązkach
zawiesiły ozdoby z masy solnej.
Wcześniej jednak panie: Maria Ra-
tajczak i Ewa Matuszak wraz z
dziećmi zajęły się produkcją ozdób.
Maluchy dowiedziały się, że efekty
własnej pracy cieszą najbardziej.


