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Chwila wytchnienia Przedszkole i SzkołaŚwierczyna

Grupa starszaków wraz z panią
Marią Ratajczak zaprosiła do
przedszkola uczniów kl. I – III, aby
zaprezentować się starszym kole-
gom w przedstawieniu zatytułowa-
nym Święta noc. Mali artyści
zostali nagrodzeni brawami. 

Przedszkolacy oraz uczniowie
kl. I – III bawili się na karnawało-
wym balu. Wszystkie karnawałowe
kreacje były piękne i pomysłowe.
Przykładem kunsztu balowego
okazały się przebrania: Weroniki
Szeląg, Mai Strzelczyk, Marcina
Maćkowiaka, Patrycji Prusińskiej,
Eryka Michalskiego, Julii Lis, Miko-
łaja Kaczmarka, Weroniki Hom-
skiej, Eryka Gano. Dzieci w swych
nowych wcieleniach brały udział w
zabawach tanecznych i integracyj-
nych, a także w konkursach. Ro-
dzice uświetnili zabawę domowymi
wypiekami. 

Rada Rodziców działająca przy
Szkole Podstawowej w Świerczy-
nie zorganizowała w Grodzisku za-
bawę karnawałową. W imprezie
wzięło udział ponad sto osób, w
tym m. in. Burmistrz Stanisław Gla-
piak wraz z żoną oraz wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej –
Mariola Pazoła z mężem. Społecz-
ność szkoły pragnie podziękować
pomysłodawczyniom i realizator-
kom przedsięwzięcia: Małgorzacie
Maćkowiak, Natalii Paizert, Boże-
nie Homskiej i Dorocie Majchrzak
za trud, konsekwentne działanie i
doskonałą organizację. Dzięku-
jemy także paniom: Ewie Matu-
szak, Zofii Pawlickiej, Monice
Andrzejewskiej, Magdalenie Gano,
Katarzynie Majchrzak, Małgorzacie
Prusińskiej oraz absolwentkom
szkoły: Dajanie Kubackiej, Monice
Koniecznej i Marice Pudliszewskiej
za pracę i niezwykłe zaangażowa-
nie na rzecz uczniów. Słowa
wdzięczności należą się również
licznym sponsorom i ludziom do-
brej woli. 

Jacek Skowronek (kl. IV) i Mi-
chał Otto (kl. VI) wzięli udział w
etapie powiatowym Wojewódz-
kiego Konkursu Wiedzy o Wielko-
polsce. Chłopcy zakwalifikowali się
do dalszego etapu.

Rozstrzygnięcia klasowych
konkursów polonistycznych:  Po-
ezja żyje wśród nas – pamięci Wi-
sławy Szymborskiej (nagrodzeni
uczniowie kl. VI: I miejsce – Domi-
nik Chudy, II – Maria Chudzińska,
III – Aleksandra Chudzińska; wy-
różnie-nia: Weronika Konieczna,
Natalia Klimkowska),  

Przenośnia – rozumiem i ilust-
ruję – (nagrodzeni uczniowie kl. V
- I miejsce – Wojtek Pawel, II –
Kamil Mróz, III – Paweł Banasik;
wyróżnienia: Michał Apolinarski,
Paweł Schulc, Mariusz Kozica.

Uczniowie klas IV – VI rozbu-
dzają wrażliwość poetycką w kon-

kursowych zmaganiach „Środki ar-
tystycznego wyrazu”. Zwycięzcami
są uczniowie kl. VI: I miejsce: Ale-
ksandra Chudzińska, II miejsce:
Weronika Konieczna, III miejsce:
Dominik Chudy.

Aleksandra Chudzińska wzięła
udział w etapie rejonowym Woje-
wódzkiego Konkursu Humanis-
tycznego w Lesznie.

Przedszkolacy przygotowali
koncert z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Koncert był przede
wszystkim formą podziękowań za
bezwarunkową miłość, dzięki któ-
rej dzieci uczą się kochać. Nau-
czycielki przedszkola: Maria
Ratajczak i Beata Czabajska wraz
z rodzicami zaprosiły Szanownych
Nestorów na słodki poczęstunek. 

W tajemniczej krainie krasnali –
taki tytuł nosiła baśń muzyczna,
którą dzieci przedszkolne oglądały
w wykonaniu łódzkich aktorów. Za-
chwyt przedszkolaków przejawiał
się radosnym śmiechem i chęcią
uczestniczenia w zabawach z ar-
tystami. 

10 lutego cała szkoła poddała
się nastrojowi nadchodzących wa-
lentynek. Zespół listonoszy poczty
walentynkowej roznosił listy, kartki,
serduszka. Z zabawy tej nie zostali
wykluczeni nauczyciele, którzy
zostali obdarowani odrobiną słow-
nej czułości. 

Tradycją Szkoły Podstawowej
w Świerczynie jest przeprowadza-
nie konkursu plastycznego na naj-
ciekawszą walentynkę. Wyniki
konkursu przedstawiają się nastę-
pująco: Klasy I – III: I miejsce –
Maja Strzelczyk (kl. I), II miejsce –
Agata Gralak (kl. III), III miejsce –
Weronika Homska (kl. III), wyróż-
nienia – Marcin Strzelczyk, Jakub
Kolańczyk (kl. I), Daria Kasińska,
Katarzyna Chuda (kl. III). Klasy IV
– VI: I miejsce – Dominik Chudy
(kl. VI), II miejsce – Katarzyna Go-
rzelańczyk (kl. VI), III miejsce – Na-
talia Klimkowska (kl. VI) i Patrycja
Klimkowska (kl. IV), wyróżnienie –
Bartosz Kolańczyk (kl. IV).

Tegoroczne Gminne Zawody
Sportowe kl. I – III miały miejsce w
Szkole Podstawowej w Świerczy-
nie. Nad organizacją i przebiegiem
imprezy sportowej czuwali: Hanna
Jakubowska, Anna Kubańda,
Hanna Maćkowiak oraz Aleksan-
der Glumiński. Zaciętej rywalizacji
towarzyszyła świetna zabawa i
przyjazna atmosfera. Wyniki:klasy
I:        I miejsce – SP Osieczna, II
miejsce – SP Kąkolewo, III miejsce
– SP Świerczyna. klasy II: I
miejsce – SP Kąkolewo, II miejsce
– SP Świerczyna, III miejsce – SP
Osieczna. klasy III: I miejsce – SP
Kąkolewo, II miejsce SP Świer-
czyna, III miejsce – SP Osieczna.  

Przedsiębiorstwo Alberts Sp. z
o.o. ma swoją siedzibę w Osiecz-
nej od 2006 roku, na rynku znane
jest już od 1993 roku. Powstało w
Lesznie jako firma zagraniczna.
Założone zostało przez Albertsa
Wolfganga i Andrzeja Klabiń-
skiego. Nazwa powstała od imie-
nia pierwszego z udziałowców. W
chwili obecnej nazwa firmy zos-
tała, choć nie ma już pierwszych
założycieli, kapitału zagranicz-
nego i jest typowo polskim przed-
siębiorstwem. Prezesem i
udziałowcem jest Czesław Dopie-
rała.

Firma przez dziewiętnaście lat
nie zmieniła gałęzi produkcji, jed-
nak systematycznie poszerzała
ofertę i asortyment. Przedsiębior-
stwo Alberts Sp. z o. o. montuje i
sprzedaje elementy małej archi-
tektury. 

- Są to ławki żeliwne i stalowe,
stoły i krzesła, uliczne kosze na
śmieci, stojaki rowerowe, słupki
uliczne, gazony drewniane, tab-
lice informacyjne, osłony do
drzew, kraty żeliwne, w aranża-
cjach stylowych i nowoczesnego
desingu – mówi Monika Kucner
– udziałowiec firmy – Rocznie
sprzedajemy około 2,5 tysiąca
ławek, bo to właśnie one są na-
szym sztandarowym produktem.

Alberts zajmuje się wyłącznie
sprzedażą hurtową. Przez lata
wypracowało sobie markę, re-

nomę i zdobyło wielu stałych
klientów. Firma startuje również w
ogłaszanych zamówieniach pub-
licznych.

Klientami firmy są podmioty
pożyteczności publicznej, oraz
prywatne firmy zajmujące się ar-
chitekturą krajobrazu i zieleni. 

Ławki firmy Alberts Sp. z o. o.
zdobią przestrzeń miast polskich i
zagranicznych. 

- Swoje produkty sprzedajemy
na teren całej Polski i wielu krajów
europejskich – do Niemiec, na
Litwę, do Włoch. Nasze ławki są
nawet w Wenecji. Zdobią i służą
także miastu, w którym firma ma
swą siedzibę.

Wykonywane w firmie Alberts
Sp. z o. o. produkty mają wiele
różnych form, wzorów i kolorów.

- Oferta jest bardzo bogata.
Składa się z około 40 modeli że-
liwnych, możemy się poszczycić
tym, że większość wzorów żeliw-
nych na rynek polski wprowadziła
nasza firma. Jeśli chodzi o mo-
dele stalowe, to firma jest ela-
styczna pod względem
wzornictwa. Wykonamy nawet in-
dywidualny projekt architekta. 

Przedsiębiorstwo Alberts Sp. z
o.o. zatrudnia osiem osób. Branża
jest sezonowa i z uwagi na to wię-
cej pracy ma wiosną, latem i je-
sienią. Zimą przygotowuje nową
ofertę, nowe produkty i konser-
wuje maszyny.

Parki, deptaki, osiedla mieszkaniowe, centra handlowe,
ogrody przypałacowe i szpitalne wyposażone są w produkty
Przedsiębiorstwa ALBERTS Sp. z o.o. W każdym z tych
miejsc jest bowiem potrzebna przestrzeń do wypoczynku i
chwili wytchnienia.


