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Tradycyjnie w czwartek, 3 lutego, w sali sesyjnej UrzęduwOsiecznej odbyła się sesja RadyMiej-
skiej. Wtedy właśnie burmistrz Stanisław Glapiak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Roman
Lewicki podziękowali sołtysom wszystkich miejscowości w gminie za czteroletnią działalność.
Kończy się bowiem kadencja a

obecnie trwają wybory sołtysów
oraz rad sołeckich. Wybory te są
możliwe dzięki podjęciu przez rad-
nych uchwały w sprawie przepro-
wadzenia tychże wyborów do
organów samorządu mieszkańców
wsi i miasta.
Radni podczas sesji podjęli też

uchwały w sprawie zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego
gminy Osieczna, zdecydowali o
przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu za-

budowy mieszkaniowej w obrębie
miejscowości Grodzisko, Osieczna
i Jeziorki. Na sesji przyjęte zostały
też plany pracy Komisji Rady Miej-
skiej w Osiecznej na rok 2011.
Radni zaakceptowali zmiany
uchwał w sprawie stawek podatku
od nieruchomości na 2011 rok oraz
określenia wzorów formularzy do
wymiaru i poboru podatku od nie-
ruchomości. Zmiany te spowodo-
wane są zmianami w ustawie i są
niejako nałożone na samorządy te-
rytorialne.
Reprezentanci mieszkańców

zaakceptowali też osoby zapropo-
nowane na przedstawicieli Stowa-
rzyszenia Organizacja Turystyczna
Leszno - Region. Jednogłośnie
przyjęte zostały zmiany w uchwa-
łach budżetowych na 2010 i 2011
rok.
O kolejnych postanowieniach

Rady dyskutowanych na sesji
24.02 napiszemy w kolejnym wy-
daniu.Szkoła i Przedszkole w Świerczynie

Przedszkolaki i uczniowie klas
I – III wzięli udział w konkursie na
najpiękniejszego bałwana. Oka-
zało się, że nie tylko śnieg jest
przydatny do lepienia śniegowych
osobników, lecz można także wy-
korzystać: wełnę, watę, otulinę,
piankę, papier, plastelinę. Budul-
cem były też: suchary ryżowe,
kapsle. Rozstrzygnięcie konkursu
było trudne, dlatego za podsta-
wowe kryterium uznano pomysło-
wość i staranne wykonanie.
Zwycięzcami konkursu „MÓJ
PRZYJACIEL BAŁWANEK” zos-
tali: - w grupie przedszkolnej:
Anna Homska, Krystian Maćko-
wiak, Dominik Śląski, w grupie I –
III: Marika Jankowska, Wiktoria
Paizert, Katarzyna Chuda, Karo-
lina Golak, Jakub Banasik, Michał
Homski. Wszyscy autorzy prac za-
służyli na szczególne wyróżnienie,
dlatego też każdy z uczestników
został nagrodzony. Nad organiza-
cją i przebiegiem konkursu czu-
wała Anna Sterna, która pozyskała
też finanse i nagrody rzeczowe na
poczet plastyczno-technicznej ry-
walizacji. Pani Sterna kieruje wy-
razy podziękowań dla Banku
Millenium i dyrektora sklepu Kauf-
land.
Uczniowie klas IV – VI rozbu-

dzają wrażliwość poetycką w kon-
kursowych zmaganiach „Droga
przez poezję, czyli wiem wszystko
o budowie i analizie wierszy”.
Celem konkursu jest upowszech-
nianie piękna języka poetyckiego,
upowszechnianie jest więc niczym
innym, jak tylko słowną grą – za-
bawą słowami, która prowadzi do
rozbudzania dziecięcej percepcji.
Zwycięzcy to: Patryk Karolczak
(I miejsce – kl. VI), Wiktoria Lor-
kiewicz (II miejsce – kl. VI), Kinga

Wawrzyniak (III miejsce – kl. VI),
Kamil Mróz (III miejsce – kl. IV).
Półroczne zmagania z po-

prawną pisownią wyłoniły liderów,
których cechuje wyjątkowa czuj-
ność ortograficzna. Są to ucznio-
wie: Wiktoria Lorkiewicz (kl. VI),
Kamil Skowronek (kl. VI), Waw-
rzyniak Kinga (kl. VI), Maria Chu-
dzińska (kl. V), Aleksandra
Chudzińska (kl. V), Kamil Mróz
(kl. IV). Osoby te w kolejnym se-
mestrze będą „walczyć piórem” o
tytuł MISTRZA ORTOGRAFII.
Jak zapamiętać nazwy: wa-

kuola, mitochondrium, chloroplast,
cytoplazma? Pytanie to nurtowało
piątoklasistów, którzy przyswajają
wiedzę na temat komórek roślin-
nych i zwierzęcych. Skuteczną
metodą okazały się ich własne
prace – schematy komórek, plan-
sze, na których za pomocą
zwłaszcza guzików rozmieścili po-
szczególne elementy danej ko-
mórki.
5 lutego 2011 r. bawiono się na

zabawie karnawałowej, która zos-
tała zorganizowana przez Radę
Rodziców. Organizatorzy chcą
serdecznie podziękować za zaan-
gażowanie wszystkim osobom: ro-
dzicom, byłym uczennicom szkoły,
a zwłaszcza sponsorom, bez po-
mocy których nie odbyłby się ten
wspaniały bal.
Dzień Babci i Dziadka stwarza

wszystkim wnukom i wnuczkom
możliwość do podziękowań. W ra-
dosnej atmosferze przedszkolaki
raczyły szanownych seniorów ora-
torskimi popisami. Wiersze, pio-
senki, a także życzenia „Stu lat”
stały się najwłaściwszym sposo-
bem na odwzajemnienie uczuć.
Nad przebiegiem uroczystości
czuwały panie: Maria Ratajczak i

Beata Czabajska. Słowa uznania
dla małych artystów można było
usłyszeć przy słodkim poczęs-
tunku.
Nie tylko przedszkolaki pamię-

tają o swoich ukochanych bab-
ciach i dziadkach. Uczniowie klas
I – III odeszli od tradycyjnej me-
tody honorowania seniorów. W
tym roku wraz z wychowawczy-
niami: Joanną Marszałek, Hanną
Jakubowską i Anną Sterną posta-
nowili uczcić święto tak zacnych
ludzi nieco inaczej. Każdy jubilat
stał się nie tylko ważnym gościem,
lecz osobą współodpowiedzialną
za przebieg uroczystości. To właś-
nie babcie i dziadkowie stworzyli
grupy: Panie z uliczki Babć i Pa-
nowie z uliczki w Barcelonie god-
nie rywalizowali o miano

najlepszych w zabawie – Familia-
dzie. W murach sali gimnastycznej
rozchodził się radosny gwar,
uśmiech rozpromieniał wszystkie
twarze. Dzieci popisywały się
swoimi umiejętnościami: tanecz-
nymi, śpiewaczymi, akrobatycz-
nymi. Po rodzinnych zmaganiach
przyszedł czas na zabawę karna-
wałową. Taniec na gazecie, z ba-
lonami, przy krzesłach okazał się
gratką dla najstarszych wodzire-
jów zabawy. Dj Michał Merta mu-
siał sprostać wymaganiom gości.
Seniorzy, rozkoszując się wspa-
niałymi wypiekami, podziwiali kar-
nawałowe stroje dzieci.
Oklaskiwali: Jakuba Banasika,
Marikę Jankowiak, Katarzynę
Chudą, był to dowód uznania za
wyjątkowe balowe kreacje.


