
[ 11 ]PRZEGLĄD OSIECKI

Szkoła i Przedszkole w Świerczynie
do wspomnianego już konkursu. Na-
stępnie wręczono nagrody książ-
kowe oraz świadectwa z
wyróżnieniem uczniom osiągającym
najwyższe wyniki w nauce i zacho-
waniu. W tym roku szkolnym takimi
wynikami mogło poszczycić się 26
uczniów (z klasy I: Paulina Szychul-
ska, Natasza Bujak, Oliwier Roz-
walka, Julia Andrzejewska i Oliwia
Kurowska, z klasy II: Patryk Ko-
nieczny, Michał Paszke, Bartosz Wu-
darczak, z klasy III: Oliwia Tadeusz,
Anna Homska i Damian Michalak, z
klasy IV: Szymon Bartlewicz, Jakub
Kolańczyk, Maja Strzelczyk, Marcin
Strzelczyk, Wojciech Biały, Krystian
Maćkowiak, Zuzanna Kolańczyk i
Dominik Śląski, z klasy V: Eryk Mi-
chalski i Daniel Kędziora, z klasy VI:
Weronika Homska, Katarzyna
Chuda, Anna Laskowska i Tobiasz
Bartlewicz). Dziewięcioro uczniów
otrzymało również stypendia za
osiągnięcia w nauce i sporcie. Dy-
rektor wręczyła listy gratulacyjne ro-
dzicom absolwentów, którzy
otrzymali świadectwa ukończenia
szkoły z wyróżnieniem. W części ar-
tystycznej po raz ostatni zaprezento-
wali się szóstoklasiści wspomagani
przez uczennice z klasy piątej. 

W dniach od 1 do 8 lipca 46
uczniów uczestniczyło w półkolo-
niach zorganizowanych przez Szkołę
Podstawową w Świerczynie, sfinan-
sowanych m. in. ze środków Gmin-
nego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Narkomanii w Gminie
Osieczna na rok 2015. Opiekę nad
uczniami sprawowali w formie wo-
lontariatu nauczyciele szkoły. W
środę uczestnicy półkolonii udali się
do Biskupina, gdzie zwiedzili Mu-
zeum Archeologiczne. Kolejką wą-
skotorową pojechali do Wenecji. Tam
obejrzeli eksponaty zgromadzone w
Muzeum Kolejki Wąskotorowej oraz
ruiny zamku obronnego. W drugim
dniu półkolonii uczniowie spędzili
czas w DELI PARKU w Stęszewie.
Wzięli udział w warsztatach przyrod-
niczych "Formy ochrony przyrody",
zobaczyli budowle świata zgroma-
dzone w Parku Miniatur, bawili się na
interaktywnym placu zabaw. Dzień
zakończył się pieczeniem kiełbasek
na ognisku. Piątek był dniem słody-
czy, ponieważ półkoloniści pojechali
do Boszkowa, gdzie uczestniczyli w
warsztatach cukierniczych cuda z
cukru. Nowy tydzień rozpoczął się
wyjazdem do Wrocławia - do Afryka-
rium - Oceanarium. We wtorek dzieci
pojechały do kina CINEMA 3D do
Leszna, gdzie obejrzały film pt. "Mi-
nionki". Następnie aktywnie spędziły
czas w pływalni AKWAWIT. Ostatni
dzień półkolonii uczniowie spędzili w
szkole. Przygotowano dla nich zaję-
cia sportowe, pieczenie kiełbasek na
ognisku oraz lody.

W jednej z sal w pawilonie rozpo-
częły się prace remontowe. Po-
mieszczenie to zostanie
zaadaptowane na potrzeby świetlicy
szkolnej.

18 czerwca odbył się III Szkolny
Konkurs Talentów pod hasłem "Śpie-
waj, tańcz i graj razem z nami", któ-
rego inicjatorem był Samorząd
Uczniowski. W popisach wykonaw-
ców przeważali wokaliści, ale po-
większa się nam grono tancerzy i
instrumentalistów. W jury zasiadły
panie: dyrektor Wioletta Klak, Hanna
Konieczna oraz Anita Podrzycka.
Nad prawidłowym przebiegiem kon-
kursu czuwała Hanna Jęsiek. Wśród
solistów I miejsce zajęli: Mateusz
Kmieć z klasy I, Patryk Konieczny z
klasy II oraz Julia Lis z klasy V. Naj-
lepszym zespołem wokalnym okazał
się zespół w składzie: Oliwia Tade-
usz i Anna Homska z klasy III. Naj-
wyższy poziom umiejętności
tanecznych zaprezentowały uczen-
nice klasy III: Katarzyna Kozica,
Anna Homska i Zuzanna Rzepecka.
I miejsce wśród instrumentalistów
zajął Jakub Kolańczyk z klasy IV wy-
konując na keyboardzie utwór pt.
"Czarny Alibaba".

24 czerwca odbyła się uroczys-
tość Pożegnania Przedszkola, w któ-
rej uczestniczyli goście: Burmistrz
Miasta i Gminy Osieczna Stanisław
Glapiak, radna Rady Miejskiej w
Osiecznej Zofia Biała, członkinie
Rady Rodziców Przedszkola w
Świerczynie oraz rodzice tegorocz-
nych absolwentów. Dyrektor przed-
szkola - Wioletta Klak podziękowała
wszystkim za całoroczną pracę.
Szczególne podziękowania złożyła
Justynie Majerowicz, która od mo-
mentu powstania Przedszkola w
Świerczynie w 2009 r. pełniła funkcję
przewodniczącej rady rodziców. W
części artystycznej zaprezentowali
się zarówno starszacy jak i maluchy.
Szczególne wrażenie wywarł na
wszystkich polonez w wykonaniu ab-
solwentów. Wszyscy przedszkolacy
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
książki ufundowane przez rodziców.

W dniu 26 czerwca odbyła się
uroczystość zakończenia roku szkol-
nego. Uczestniczyli w niej m. in.: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Osieczna
Stanisław Glapiak, ksiądz dziekan
Maksymilian Kamza, radni: Zofia
Biała i Robert Skrzypek, sołtysi wsi
należących do obwodu szkoły, ro-
dzice. W krótkim przemówieniu dy-
rektor Wioletta Klak podsumowała
kończący się rok szkolny, podzięko-
wała nauczycielom i pracownikom
szkoły za dziesięć miesięcy wytężo-
nej pracy i życzyła wszystkim uda-
nych i bezpiecznych wakacji.
Podziękowania i kwiaty otrzymali
również przedstawiciele władz sa-
morządowych, proboszcz świerczyń-
skiej parafii oraz rodzice aktywnie
pracujący w Radzie Rodziców. Bur-
mistrz wręczył nagrody: najlepszej
absolwentce szkoły - Weronice Hom-
skiej (średnia ocen 5.8 i wzorowe za-
chowanie) oraz laureatowi XIX
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce -
Marcinowi Strzelczykowi z klasy IV.
Nagrodę Burmistrza otrzymała rów-
nież nauczycielka Halina Szajbe za
efektywne przygotowanie uczniów

Uczestniczyłem w:
1) spotkaniu wójtów, burmistrzów, prezydenta i starosty leszczyń-

skiego. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Lipno, 
2) jubileuszu 25-lecia kapłaństwa ojca Jessego - franciszkanina klasz-

toru w Osiecznej, 
3) sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego,
4) przedstawieniu zorganizowanym przez rodziców dzieci przedszkol-

nych Oddziału Przedszkolnego w Grodzisku,
5) spotkaniu z okazji Dnia Matki zorganizowanym przez Koło Emery-

tów, Rencistów i Inwalidów w Kąkolewie,
6) festynie z okazji Dnia Dziecka pod wiatrakami w Osiecznej,
7) festynach rodzinnych organizowanych przez sołectwa wsi: Drzecz-

kowo, Grodzisko, Popowo Wonieskie, Witosław, Wojnowice, Wolkowo i
Ziemnice,

8) festynach zorganizowanych przez Przedszkola Samorządowe w:
Kąkolewie, Osiecznej i Świerczynie, 

9) Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Osiecznej,
10) Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fi-

zycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego, 
11) obchodach XX Nocy Świętojańskiej.
Informuję, że:
1) brałem udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Osiecznej,
2) brałem udział w spotkaniu z Małgorzatą Gniazdowską pt. "Adam

Olbracht Przyjemski herbu Rawicz, dziedzic Osiecznej”, założyciel miasta
Rawicz, fundator klasztoru o. franciszkanów w Osiecznej oraz zwiedzeniu
krypty Przyjemskich w kościele parafialnym w Osiecznej. Organizatorem
spotkania było Towarzystwo Ziemi Osieckiej w ramach Wieczorów Osiec-
kich, 

3) brałem udział w spotkaniu najlepszych uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych oraz ich mam w Jeziorkach,

4) brałem udział uroczystych zakończeniach roku szkolnego
2014/2015,

Na bieżąco spotykałem się z kadrą kierowniczą Urzędu. 
Przygotowałem projekty uchwał w sprawie:
1) powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławni-

ków,
2) nadania nazwy ulicy, 
3) zniesienia statusu pomnika przyrody, 
4) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i
miejsca składania deklaracji, 

5) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy na rzecz Woje-
wództwa Wielkopolskiego, 

6) odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Osieczna,
7) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej, 
8) zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
9) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna

na lata 2015 - 2020.
Osieczna, 30 czerwca 2015 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Stanisław Glapiak

SPRAWOZDANIE
z działalności międzysesyjnej 

Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna
W okresie międzysesyjnym, tj. od 27 maja 2015 r. do 30
czerwca 2015 r. wydałem jedno Zarządzenie w sprawie

zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na

rok 2015.

Wszystkie archiwalne wydania
Przeglądu Osieckiego 

dostępne są  na stronie
www.osieczna.pl


