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Firma - orkiestra

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie odwiedził
Zajączek ze swoim kuzynem Królikiem. Przedszkolaki pomagały
swoim gościom liczyć pisanki, które potem przewoziły taczką,
uczyły też mówić Królika. Następnie była bitwa na pisanki oraz
konkursy i zabawy. Wiele radości było również przy poszukiwaniu
koszyczków ze słodyczami, które Zajączek z Królikiem zostawili w
wielu miejscach przedszkola.

Firma – orkiestra. Tak możnaby powiedzieć o zakładzie pro-wadzonym przez MałgorzatęCieślarczyk w Świerczynie. Zpozoru zwykły sklep wielobran-żowy, ale to tylko pozory.
W środku kompleksowa ob-

sługa – można kupić artykuły po-
chodzenia niemieckiego:
upominki, wyposażenie domu, bi-
żuterię, odzież używaną, sprzęt
wędkarski oraz kwiaty. Pani Mał-
gosia chętnie przyjmuje też robótki
ręczne, rękodzieła z rąk autorów i
oferuje je klientom. Można więc
zanieść swoje prace i spróbować
sprzedać. Jest więc kimś na wzór
mecenasa sztuki użytkowej. W
sklepie są też kwiaty – sztuczne i
żywe, klienci zamawiają tam wią-
zanki na uroczystości i na cmen-
tarz. A jeśli ktoś potrzebuje
pomocy przy drobnych usługach
malarskich i remontowych, to tu
także znajdzie pomoc. 

- Mamy też usługi transportowe

i pogotowie krawieckie, rozwa-
żamy też by poszerzyć swą ofertę
o dekoratorstwo sal. – mówi paniMałgosia.

Wszystko to Świerczynie w lo-
kalu, gdzie niegdyś mieścił się „Bar
pod Świerszczem”. Firma działa
niedługo, ale stara się wyjść na-
przeciw potrzebom klientów. Slep
czynny jest od poniedziałku do nie-
dzieli od rana do popołudnia,

- Jeśli tylko coś jest potrzebne,
to można przedzwonić nawet po
zamknięciu. Mieszkam w Świer-
czynie i nie ma problemu, żeby
podjechać i otworzyć.

Świetne przygotowanie, ta-lenty raz chęć poszerzania wie-dzy skutkują sukcesamiuczniów naszej gminy, którzyzdobywają laury w olimpiadachprzedmiotowych. Muszą przejśćposzczególne etapy: szkolne,rejonowe, powiatowe, woje-wódzkie, gdzie sprawdzana jestszczegółowo ich wiedza. Lau-reat konkursu to osoba, którazostała wyróżniona w konkur-sie.
Natomiast finalista to osoba,

która doszła do finału. Laureaci są
zwolnieni z pisania egzaminów na
zakończenie szkoły. 

Uczennica Zespołu Szkół w
Osiecznej Kamila Matuszewska
została lauretką Wojewódzkiego
Konkursu Języka Polskiego. Przy-
gotowała ją nauczycielka języka
polskiego Elżbieta Salij - Rosińska.

Natomiast w Zespole Szkół w
Kąkolewie jest aż sześciu olimipj-
czyków:

Weronika Kosmalska – lau-
reatka Wojewódzkiego Konkursu
Języka Polskiego

Kamil Gąska – finalista Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Pol-
skiego

Jakub Jędrzychowski – laureat
Wojewódzkiego Konkursu Fizycz-
nego

Patryk Konieczny – finalista
Wojewódzkiego Konkursu Mate-
matycznego i Fizycznego

Mikołaj Domagała - finalista
Wojewódzkiego Konkursu Geo-
graficznego

Eryk Kraśner - finalista Woje-
wódzkiego Konkursu Matematycz-
nego dla uczniów szkół
podstawowych

Ich opiekunami są: Anna Po-
prawska – język polski, Danuta
Bednarczyk - fizyka, Łucja
Kretschmer - matematyka, Eliza
Kosmalska - geografia, Dorota Do-
magała – matematyka.

Laureaci konkursów


