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Dumni z sikawki Szkoła i Przedszkole Świerczyna

Strażacy opowiedzieli zatem
o akcjach ratowniczo-gaśni-
czych, w których wzięli udział w
2012 roku, a było ich aż 56, w
tym 15 pożarów. Największym
pożarem był pożar kurnika w
Bojanicach, który to zaliczono
do grupy pożarów dużych.

Zdali też relację z tego, jaki
w ubiegłym roku jednostka po-
zyskała sprzęt, a były to: 

kurtyna wodna, węże
tłoczne, mundur koszarowy,
ubrania ochronne, zestaw ra-
townictwa lodowego (sanie,
dwa komplety ubrań), lizaki do
kierowania ruchem, wentylator
oddymiający, zapora drogowa
rozsuwana, pachołki drogowe,
deska ortopedyczna, zestaw
szyn kramera, kołnierz ortope-
dyczny, rękawice ochronne oraz
defibrylator automatyczny wraz
z testerem – urządzenie symu-
lujące, które w połączeniu z fan-
tomem umożliwia
przeprowadzanie ćwiczeń z re-
suscytacji poszkodowanego z
użyciem AED.

Członkowie osieckiej straży
pochwalili się również wykona-
nymi w roku ubiegłym remon-
tami, dokończyli bowiem remont
kuchni, wyremontowali wóz
strażacki Jelcz. 

Strażacy z dumą zaprezen-
towali też sikawkę konną, która
została ustawiona obok remizy.
Renowację muzealnego sprzętu
gaśniczego podsumowali sło-
wami:

„Najbardziej oczekiwanym
realizowanym przedsięwzię-
ciem w 2012 roku było odres-
taurowanie sikawki konnej.
Remont przeprowadziliśmy
głównie swoimi siłami poświę-
cając na to kilkanaście jeśli nie
kilkadziesiąt godzin.

Całkowity koszt renowacji
który objął m. in.: piaskowanie
elementów, lakierowanie, od-
restaurowanie kół, ogumowanie
kół, nową stolarkę, odrestauro-
wanie i wypolerowanie pompy
to około 6500 zł. Remont ten był
możliwy dzięki hojności i ofiar-
ności naszych sponsorów, któ-
rym to bardzo dziękujemy.

A sponsorami tymi są:
Urząd Miasta i Gminy w

Osiecznej, Budowlana Spół-
dzielnia Pracy ''BUDO-MONT'',
Firma Kan-Bud z Kąkolewa,
Firma Auto-Elektronika Jaro-
sław Pietek, Bank Spółdzielczy
w Poniecu Oddział w Osiecznej,
Zakład Stolarski Janusza Wrób-
lewskiego, Zbigniew Cejba -
Producent rur preizolowanych
ELZAS, Zakład Usług Warszta-
towo-Transportowych Artur
Maćkowiak, Mateusz Markie-
wicz, Karol Nowaczyk "Mikana
Nowaczyk'' skup złomu oraz
członkowie OSP Osieczna.

Za wszelką pomoc uzyskaną
od sponsorów dziękujemy”.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej w to-
warzystwie zaproszonych gości spotkali się w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury, by podsumować swoją działalność. A
jest o czym mówić. OSP Osieczna liczy obecnie 141 człon-
ków w tym 10 członków honorowych ze stażem w powyżej 50
lat, 18 kobiet i 19 członków czynnych wyszkolonych do
udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

18 marca uczniowie klas I- III
wzięli udział w gminnych zawodach
sportowych zorganizowanych przez
Zespół Szkół w Osiecznej. Dzieci
dały z siebie wszystko, aby jak naj-
lepiej wypaść w konkurencjach wy-
magających przede wszystkim
wykazania się szybkością, precyzją,
skocznością oraz wytrzymałością.
Ostatecznie reprezentacje klasy I i II
zajęły II miejsce a klasa III – III
miejsce. Organizatorom zawodów
bardzo dziękujemy za świetną za-
bawę.

Wzorem lat ubiegłych uczniowie
szkoły uczestniczyli w Konkursie
Wiedzy o Wielkopolsce. Była to już
jego XVII edycja. Konkurs jest wie-
loetapowy. Szkołę na etapie powia-
towym reprezentowali: Tobiasz
Bartlewicz z klasy IV oraz Jacek
Skowronek z klasy V. Uczniowie ci
awansowali do etapu rejonowego,
który odbył się 20 marca w Zespole
Szkół w Osiecznej. Do etapu woje-
wódzkiego zakwalifikował się Jacek
Skowronek. Gratulujemy.

W czwartek 21 marca uczniowie
wraz z nauczycielami obchodzili
„Pierwszy Dzień Wiosny”. Tradycyj-
nie spalono marzannę. Później w
sali gimnastycznej odbyły się za-
wody sportowe, przygotowane przez
opiekunów Samorządu Uczniow-
skiego i społeczność szkolną. 

Również przedszkolaki przygoto-
wały słomiane kukły, aby pożegnać
zimę i cieszyć się z nadchodzącej
wiosny. Mimo śniegu i mrozu w ko-
lorowym korowodzie dzieci wyszły
do przedszkolnego ogrodu, gdzie
wierszem i piosenką oraz spaleniem
marzann pożegnały zimę.

W dniach 25 – 27 marca ucznio-
wie uczestniczyli w rekolekcjach
wielkopostnych. Każdego dnia go-
dzinę spędzali w kościele pod
opieką ojca Jesse z klasztoru fran-
ciszkanów w Osiecznej. Dalsze za-
jęcia rekolekcyjne odbywały się już
w szkole. Dzieci z klas młodszych
obejrzały film pt. „Opowieści z Nar-
nii”, natomiast starsi uczniowie wy-
konywali w grupach stacje drogi
krzyżowej jako prace konkursowe
oraz pisanki. W środę gościli w
szkole wyjątkowego człowieka -
brata Mariana Markiewicza ze Zgro-
madzenia Braci Serca Jezusowego.
Brat Marian opowiedział uczniom o
sobie oraz o swej znajomości z Ka-
rolem Wojtyłą, najpierw kardynałem,
a później papieżem. Uczniowie
mogli też zobaczyć zdjęcia z okresu
młodości brata i ze spotkań z Karo-
lem Wojtyłą, gdy był on kardynałem,
a następnie papieżem. Dla wszyst-
kich uczestników poznanie brata
Mariana Markiewicza było wspania-
łym przeżyciem. Było również spot-
kaniem z żywym świadkiem
historycznych wydarzeń związanych
z wyniesionym na ołtarze błogosła-
wionym Janem Pawłem II.

Już od połowy marca w przed-
szkolu panował świąteczny nastrój.
Świadczył o tym wielkanocny wy-
strój sal i pomieszczeń oraz panu-
jąca atmosfera. Dzieci poznawały
tradycje wielkanocne, wykonywały
ozdoby, malowały jajka. Nie za-
brakło też wierszyków i piosenek
okolicznościowych oraz życzeń dla
najbliższych. Dzieci obejrzały przed-
stawienie pt. "Wielkanocne spory
Królika z Zającem" oraz aktywnie
uczestniczyły w zabawach. Radość
sprawiło dzieciom szukanie "gniaz-
dek", ukrytych w przedszkolnym
ogrodzie.

27 marca dzieci klas I- III udały
się do pobliskiego sadu, aby tam
szukać śladów Zająca na... śniegu.
Udało się znaleźć nie tylko ślady, ale
także koszyczki z jajkami.

Tego samego dnia dzięki zaan-
gażowaniu rodziców, a zwłaszcza
pań z rady rodziców zorganizowano
w szkole kiermasz wielkanocny.
Stoły uginały się od stroików wielka-
nocnych, pisanek, jajek, szynek,
babek i różnych wypieków. Dzięku-
jemy wszystkim tym, którzy włączyli
się w organizację tego przedsięw-
zięcia.

4 kwietnia szóstoklasiści przy-
stąpili do sprawdzianu podsumowu-
jącego ich wiedzę i umiejętności
nabyte w szkole podstawowej.
Uczniowie zmierzyli się z 26 zada-
niami z zakresu języka polskiego
oraz matematyki. Wyniki spraw-
dzianu zostaną przekazane do szkół
do 26 maja.

10 kwietnia w przedszkolu odbył
się konkurs recytatorski pod hasłem:
„Mój ulubiony wierszyk." W konkur-
sie udział wzięły chętne dzieci, pre-
zentując wiersze przygotowane w
domu pod opieką rodziców. Umie-
jętności recytatorskie oceniane były
w dwóch kategoriach wiekowych. A
oto zwycięzcy: w grupie młodszej: I
miejsce – Majka Baer, II miejsce –
Łukasz Kmieć, III miejsce – Antoś
Sielatycki, w grupie starszej: I
miejsce – Oliwia Kurowska, II
miejsce – Dominika Jurczyńska oraz
III miejsce – Michał Paszke. Zwy-
cięzcom gratulujemy.

Osiemnastu uczniów naszej
szkoły należących do Szkolnego
Koła CARITAS wraz z opiekunkami:
Jolantą Owsianną oraz Anną Ku-
bańdą uczestniczyło 6 kwietnia w
spotkaniu Szkolnych kół CARITAS
oraz wolontariuszy w Poznaniu. Ha-
słem tegorocznego spotkania były
słowa „Wierzę i kocham”. Uczniowie
wzięli udział w warsztatach prowa-
dzonych przez kleryków z Arcybis-
kupiego Seminarium Duchownego.
Punktem kulminacyjnym spotkania
była msza św. w sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego na Piątkowie spra-
wowana przez bp. Grzegorza
Balcerka.


