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Podsumowanie roku szkolnego
2008/2009:

Zakończenie roku szkolnego obfi-
towało w pożegnania absolwentów
szkoły oraz nauczycieli: siostry Nata-
naelli, psychologa- Alicji Osowskiej
oraz Stanisława Lenartowicza, dla któ-
rego przygotowano specjalny benefis
z udziałem pierwszych wychowanków.
To nauczyciel, który wychowywał i
uczył geografii wiele rocznikówmiesz-
kańców naszego obwodu szkolnego.

Najlepszymi Uczniami w SP zos-
tali: Magdalena Woźna, Mikołaj Kali-
szewski i Julia Kotwica. W
Gimnazjum: Zuzanna Klak, Klaudia
Kosmalska i Marta Szymkowiak.

W całorocznym konkursie ortogra-
ficznym Byczek ortograf zwycięzcami
zostali: Julia Kotwica (kl. 6), Elżbieta
Biała (kl. 5), Joanna Stępniewska (kl.
4).

W konkursie języka niemieckiego
„Sprachstadt und Schueleraustausch”
organizowanym przez Nauczycielskie
Kolegium JęzykówObcych w Lesznie,
przewidzianym dla gimnazjalistów z
powiatu leszczyńskiego, wystartowała
czwartkolasistkaAnna Szpilak, zdoby-
wając 2 miejsce w grupie początkują-
cej, wygrywając z uczniami klas
pierwszych gimnazjum.

W serii konkursówmatematyczno-
przyrodniczych główne laury powęd-
rowały do: Huberta Niwczyka (I m klas
5), Wojciecha Wawrzyniaka (I m klas
6).

Matematykiem Roku został Mate-
usz Staniszczak z klasy 4a.

Wyróżnienia wMiędzynarodowym
Konkursie Matematycznym „KAN-
GUR” otrzymali: Przemysław Woźny i
Aleksandra Skorczyk.

WOgólnopolskim TurniejuWiedzy
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
zwyciężył Jędrzej Pietek,

Laureatami Konkursu Ortograficz-
nego „O Złote Pióro” zostali: Szymon
Wawrzyniak (kl. I), Dominika Ożyńska
(kl. II), MagdalenaMaćkowiak i Marcin
Tomaszewski (kl. III).

Laureaci Konkursu ortograficz-
nego z j. niemieckiego: Jason Kra-
szewski (kl. I), Szymon Szymański (kl.
II) i Michał Stępniewski (kl. III).

W konkursie j. niemieckiego
„Sprachstadt und Schueleraustausch”
organizowanym przez Nauczycielskie
Kolegium Języków Obcych w Lesznie
I m w grupie zaawansowanej zajęli
równorzędnie Katarzyna Krajs, Michał
Stępniewski i Patrycja Helińska. - II m

Najlepszymi matematykami w
Konkursie Międzynarodowym „KAN-
GUR” okazali się: Monika Konieczna,
Jerzy Biały i Błażej Karolewicz.

W Szkolnym Konkursie Matema-
tycznym 3/4 zwyciężyli: Monika Ko-
nieczna, Dominika Ożyńska i Błażej
Karolewicz.

WOgólnopolskim TurniejuWiedzy
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
najlepsi okazali się: Bartosz Roszak,
Bartosz Woźniak i Łukasz Zok.

Sportowcem roku szkolnego
2008/2009 i mistrzem tenisa stoło-
wego został Marcin Rzepecki.

Urząd Miasta i Gminy zakupił nowe rusztowanie, które będzie służyć do
prac malarskich i renowacyjnych prowadzonych przez gminę. Pomost ro-
boczy sięga 8 m wysokości. Rusztowanie to jest przejezdne, wykonane z
aluminiowych kształtowników. Koszt zakupu sięgnął 11,5 tysiąca zł.

Rozłożona na dwa lata inwestycja – budowa przedszkola w Świerczy-
nie dobiegła końca. Firma Adama Żaka wykonała ostatnie prace wykoń-
czeniowe przy budowie obiektu. W sierpniu przedszkole zostanie
wyposażone w meble i sprzęty, by od 1 września maluchy mogły przywi-
tać nowy rok szkolny w nowym budynku. Tymczasem wokół obiektu trwa
zagospodarowanie terenu, który został obsiany trawą. Urządzony zosta-
nie też plac zabaw. Koszt budowy przedszkola to ponad 1 milion zł – w ca-
łości pokryty został ze środków budżetu gminy. Dwuoddziałowe
przedszkole spełniało będzie wszelkie wymogi unijne. Warto dodać, iż to
nie koniec zmian, jakie szykują się w miejscowości Świerczyna. Gmina
otrzymała pozwolenie na budowę sali gimnastycznej. Sala wyrównać ma
szanse młodzieży szkolnej uczącej się w Świerczynie w odniesieniu do
uczniów z innych szkół w gminie. Jeszcze w tym roku rozpocznie się bu-
dowa sali, a finał przedsięwzięcia przewidziany jest na września 2010 r.

Rozpoczął się trzeci etap budowy kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie.
Obejmuje on budowę przepompowni na ulicy Krzywińskiej oraz budowę sieci
kanalizacyjnej na ulicach: Ogrodowej, Okrężnej, Powstańców Wlkp., XX-
lecia i 28 Stycznia. Zakres rzeczowy obejmuje zbudowanie: 1625 metrów
kanału grawitacyjnego z rur kanalizacyjnych o średnicy 200 mm, 18,5 metra
kanału tłocznego z rur o średnicy 110mm, 223metry kanałów grawitacyjnych
bocznych dla budowy przyłączy z rur o średnicy 160 mm, 6 metrów przyłą-
czy wodociągowych dla przepompowni. Zadanie realizuje firma „ALTRANS”
Alicja Tomczak z Gostynia. Koszt robót wynosi 1.120.000 zł. Gmina ubiega
się o przyznanie pożyczki w wysokości 800.000 zł z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Podsumowanie roku szkolnego
2008/2009:
Nazwiska uczniów, którzy

otrzymali odznakę WZOROWY
UCZEŃ (to w klasach I-III) oraz
świadectwo z wyróżnieniem (z
biało-czerwonym paskiem) wydru-
kowano w czerwcowym numerze
gazety szkolnej DO-NOS.
Wszyscy uczniowie wyróżnieni za
naukę i wysoką średnią ocen na
świadectwie otrzymali też książki
ufundowane przez Radę Rodzi-
ców.
Najlepszym Uczniem Szkoły

SP została Matylda Hołoga w Gim-
nazjum – Agnieszka Konopka.
Do honorowej księgi Zasłużony

dla Szkoły wpisano uczennice:
Agnieszkę Konopkę, Adriannę

Matysiak, Elżbietę Ratajczak, Jo-
annę Górczak, Anitę Kostkę, Ag-
nieszkę Jadach, Marię Magdalenę
Lester i Magdalenę Szczepaniak.
Do księgi wpisany został również
sojusznik wielu poczynań Szkoły,
członek Zarządu Rady Rodziców
Andrzej Szeremeta.
W całorocznym konkursie o

tytuł SUPERKLASA zwyciężyły:
- w kategorii klas I - III ucznio-

wie kl. III b z wych. Sławą Pietro-
wicz,
- w kategorii klas IV – VI ucznio-

wie kl. IVa pod opieką Anny Po-
prawskiej,
- w kategorii klas gimnazjalnych

– kl. IIIgb – wych. Maria Joachi-
miak.
Zwycięskie klasy otrzymały dy-

plomy uznania i nagrodę pieniężną
ufundowaną przez Radę Rodzi-
ców.
Burmistrz S. Glapiak nagrodził

laureatów XIII Konkursu Wiedzy o
Wielkopolsce: Bartosza Szczer-
bala, Mikołaja Domagałę i Patryka
Fischera. Nagrody otrzymały rów-
nież Panie: Teresa Rosińska i Ewa
Łapawa.
Podczas uroczystości zakoń-

czenia roku szkolnego nastąpiło
też uroczyste przekazanie najważ-
niejszego symbolu Szkoły – sztan-
daru – uczniom klas drugich
Gimnazjum. Nowy poczet sztan-
darowy tworzą: chorąży – Szymon
Dudziak i przyboczne – Joanna
Kosmalska oraz Ewelina Kmiecik.
Więcej informacji i zdjęć na

stronie internetowej Zespołu Szkół
w Kąkolewie.


