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Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

Uczniowie szkoły wzięli udział
w konkursie zorganizowanym
przez Polskie Towarzystwo
Ochrony Przyrody „Salamandra”.
W tym roku tematyka konkursu
obejmowała zagadnienia związane
z występowaniem, wyglądem oraz
charakterystycznymi cechami bio-
logii gatunków ptaków podlegają-
cych w Polsce ochronie oraz
wpisanych do Polskiej Czerwonej
Księgi. Do konkursu przystąpiło 13
uczniów. W gronie najlepszych w
etapie szkolnym uplasowali się
szóstoklasiści: Michał Apolinarski,
Martyna Bartkowiak, Kamil Mróz,
Paweł Szulc oraz piątoklasista Mi-
chał Homski. To właśnie ci ucznio-
wie wezmą udział w kolejnym
etapie okręgowym. 

Czwartoklasiści na lekcjach
przyrody zmagali się z problemem
powstawania gleb. Anita Pod-
rzycka postanowiła wraz z pod-
opiecznymi zabawić się w
geologów, którzy potrafią zastoso-
wać zdobytą wiedzę i wykonać
profile glebowe. Wystarczyło za-
planować swe działania i w przy-
domowych ogródkach dokonać
własnych odkryć. Przydatnym na-
rzędziem okazała się łopata, za
pomocą której można było wyko-
pać niewielki dół, który odsłaniał to,
co kryje ziemia i w przezroczystym
naczyniu ułożyć jej warstwy. Po-
wstały niezwykle ciekawe prace. 

Uczniowie kl. IV zostali objęci
programem zdrowotnym „Profilak-
tyka wad postawy i otyłości dla
dzieci szkół podstawowych kl. IV”.
Brali oni udział w rozmowach na
temat wyrabiania prawidłowych
nawyków postawy i odżywiania.
Prowadzące przekazały podsta-
wowe wiadomości z anatomii i fiz-
jologii kręgosłupa oraz innych
części ciała objętych zaburzeniami
przy występowaniu otyłości wad
postawy, przeprowadziły wspólnie
z dziećmi ćwiczenia gimnastyczne
korygujące wady postawy.

W ramach projektu „Ja i moja
rodzina” pierwszoklasiści wraz z
wychowawczynią - Joanną Mar-
szałek - zorganizowali graficzną
prezentację drzew genealogicz-
nych swych rodzin. Wszystkie
prace pokazały złożoność przed-
sięwzięcia i potwierdziły, jak trudne
i fascynujące mogą być badania
genealogiczne i jak ważna jest ro-
dzina w życiu dziecka. 

Uczniowie kl. I - III 24 paździer-
nika wyruszyli do Osiecznej, aby
tam: zwiedzić wiatraki: Franciszka
i Józefa, które od września 2012 r.
należą do Muzeum Młynarstwa i
Rolnictwa, odbyć spotkanie z Alicją
Dudzińską - dyrektor Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy

Osieczna oraz zaznajomić się z
funkcjonowaniem Urzędu Miasta i
Gminy Osieczna oraz specyfiką
jego pracy. Młyny wietrzne wywo-
łały na dzieciach olbrzymie wraże-
nie. Trudno im było sobie
wyobrazić pracę młynarza, dla któ-
rego wiatrak był jego drewnianym
przedsiębiorstwem uzależnionym
od siły wiatru i nierzadko drugim
domem. Uczniowie zachwycali się:
surowym wnętrzem, zębatymi ko-
łami, kamieniami młyńskimi – leża-
kiem i biegunem, a także innymi
muzealnymi eksponatami, które
służyły niegdyś ludziom w co-
dziennym ich życiu. Po interesują-
cych zmaganiach z historią
młynarstwa uczniowie z wielkimi
honorami zostali przyjęci przez
Burmistrza Miasta i Gminy
Osieczna – Stanisława Glapiaka.
Wszyscy urzędnicy małych peten-
tów traktowali z niezwykłą powagą
i udzielali im odpowiedzi na każde
zapytanie. Dzieci miały możliwość
wczuć się także w rolę radnych i
decydować o losach gminy. Na-
stępnie udali się do biblioteki,
gdzie zapoznali się jej działalno-
ścią i księgozbiorem. 

23 października 2012 r. zorga-
nizowano w przedszkolu Święto
Marchewki. W ten sposób Maria
Ratajczak i Beata Czabajska po-
stanowiły kształtować u przed-
szkolaków właściwe nawyki
żywieniowe. Dzień przed mar-
chewkowym świętem pani Ewa
Matuszak wraz z małymi kuchci-
kami piekła pyszne placki „mar-
chewkowce”. Zabawy i zajęcia w
Dniu Marchewki były tematycznie
związane z warzywami. 

Dzień św. Marcina i związana z
tym dniem tradycja wypieków ro-
gali i obdarowywania się nimi pie-
lęgnowana jest w świerczyńskim
przedszkolu. Pani Ewa Matuszak
lepi smakołyki w kształcie podkó-
wek konia świętego i wspólnie z
dziećmi czeka na rumiane słodko-
ści, by delektować się ich sma-
kiem. Dzieci poszły więc w ślady
mistrzyni wypieków i pod bacznym
okiem wychowawczyń z masy sol-
nej lepiły śliczne rogaliki. Swymi
„cukierniczymi wyrobami” mali
kuchmistrzowie dzielili się z rodzi-
cami. 

Nauczycielki przedszkola dbają
o wychowanie patriotyczne swoich
podopiecznych, dlatego przed
ważnym dla Polaków Dniem Nie-
podległości przedszkolacy na
świerczyńskim cmentarzu oddali
hołd zmarłym podczas I i II wojny
światowej, a także powstańcom
wielkopolskim. Złożyli kwiaty, za-
palili znicze, minutą ciszy podzię-
kowali za ofiarowaną wolność. 

W czwartek 25 października
radni spotkali się na XIX sesji
Rady Miejskiej. Podjęli dwadzie-
ścia dwie uchwały, przedtem
jednak wysłuchali sprawozdań z
działalności międzysesyjnej
przewodniczącego RM, komisji
oraz burmistrza. Ważnym pun-
ktem podczas obrad była przed-
stawiona przez burmistrza
informacja o stanie realizacji
zadań oświatowych za rok
szkolny 2011/12. 

Radni podczas sesji uchwałami
akceptowali przystąpienia do spo-
rządzenia: zmian Studium uwarun-
kowań i kierunków
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Osieczna, miejsco-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy
letniskowej w miejscowości Ło-
niewo oraz terenu w obrębie miejs-
cowości: Łoniewo i Grodzisko.
Podjęta została też uchwała w
sprawie programu współpracy
gminy Osieczna z organizacjami
pozarządowymi. Celem tego pro-
gramu jest wzmocnienie poten-
cjału organizacji pozarządowych,
wspieranie ich inicjatyw, budowa-
nie i umacniane partnerstwa po-
między samorządem a
organizacjami pozarządowymi, a
przede wszystkim poprawa jakości
życia, poprzez zaspokajanie po-
trzeb mieszkańców gminy. Zada-
nia objęte programem obejmują
pomoc społeczną, wypoczynek
dzieci i młodzieży, kulturę, sztukę,
ochronę dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, wspieranie i upo-

wszechnianie kultury fizycznej i
sportu, ekologię i ochronę zwierząt
oraz ochronę dziedzictwa przyrod-
niczego, turystykę i krajoznaw-
stwo.

Radni przyjęli zaproponowaną
nową nazwę jednej z ulic w Kąko-
lewie. Ulica będzie nosić nazwę
Morelowa. Radni przyjęli też za-
proponowane stawki podatku od
nieruchomości na 2013, wysokości
rocznych stawek podatku od środ-
ków transportowych. Na sesji pod-
jęto też uchwałę w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla obliczenia wysokości podatku
rolnego na 2013 rok. Radni uchwa-
lili stawki opłaty targowej. Nie-
zmiennie opłata targowa w „dni
zwykłe” roku wynosi 20, 00 zł, na-
tomiast w czasie: Nocy Świętojań-
skiej, Dni Osiecznej i Odpustu
Porcjunkuli w klasztorze francisz-
kanów opłata wynosić będzie 65,
00 zł, czyli w stosunku do lat po-
przednich wzrosła o 5 zł. Przyjęte
zostały wzory formularzy podatko-
wych. Dwie ważne uchwały doty-
czyły podziału gminy Osieczna na
okręgi wyborcze oraz na stałe ob-
wody głosowania. Nowy podział
prezentowaliśmy w ostatnim nu-
merze „Przeglądu Osieckiego”.
Wprowadzono też zmiany w
uchwale budżetowej i wieloletniej
prognozie finansowej na lata 2012-
2023 oraz w uchwale dotyczącej
określenia zasad zbywania lokali
mieszkalnych stanowiących włas-
ność Gminy Osieczna w trybie
bezprzetargowym na rzecz najem-
ców.

Sesja Rady Miejskiej

Pierwsze przymrozki wprawiły w dobry nastrój symaptyków ką-

pieli zimowych. Na razie na jeziorze nie trzeba walczyć z lodem i

kuć przerębli, dlatego morsy płynnie wskakują do wody. Ten eks-

tremalny rodzaj sportu zdobywa coraz więcej sympatyków i prak-

tycznie w każdą niedzielę na plaży w Osiecznej można spotkać

kąpiących się. Przekonują, że żadna choroba im niestraszna.


