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Pani Joanna Marszałek dba o
to, aby uczniowie i przedszkolacy
Zespołu świadomie uczestniczyli w
Światowym Dniu Książki i Praw Au-
torskich. Bibliotekarka zorganizo-
wała konkurs plastyczno - literacki
pt. "Okładka do mojej ulubionej
książki" oraz przygotowała gazetkę
tematyczną i wystawy książek: - o
tematyce ekologicznej, - "Książki
naj..", w której znalazły się pozycje
najczęściej wypożyczane, najstar-
sze, najnowsze, największe i naj-
mniejsze. Uczestnicy poznali
również: "Legendę o czarodziej-
skim młynku z Wieliczki" oraz "Le-
gendę o Lechu, Czechu i Rusie".

Uczniowie upamiętnili fakt, że 9
maja 1950 roku Robert Schuman
przedstawił deklarację, która była
propozycją stworzenia nowej formy
współpracy politycznej w Europie.
Plan ówczesnego francuskiego mi-
nistra spraw zagranicznych stał się
podwaliną Unii Europejskiej.
Wprawdzie anglistka - Hanna Ko-
nieczna nie wymagała tak drobiaz-
gowej wiedzy, lecz z niezwykłą
starannością przygotowała swoich
podopiecznych do szkolnych zma-
gań na temat wspólnoty krajów eu-
ropejskich. Uczniowie klas I - VI
pod opieką nauczycieli przygoto-
wywali plakaty promujące wyloso-
wane przez siebie kraje EU.
Podczas prezentacji w sali gimna-
stycznej przekazywali podstawową
wiedzę na ich temat.

Uczniowie klas II - III i IV - VI

uczestniczyli w interesujących
warsztatach "Niezwykłe właści-
wości zwykłych substancji". Pro-
wadzący - Rafał Łęcki - salę lek-
cyjną przemienił w laboratorium. W
mistrzowski sposób nawiązał kon-
takt z dziećmi, by wraz z nimi pro-
wadzić liczne doświadczenia i
eksperymenty. Dzięki najprost-
szym przyrządom: miskom, lejkom,
butelkom nauka okazała się fascy-
nującą zabawą. Idealna współ-
praca oraz kreatywne działania
pozwoliły na uzyskanie odpowiedzi
na następujące pytania: Jak na-
dmuchać balon bez dmuchania?
Czy powietrze można zaprząc do
pracy? Co to jest implozja i jak ją
wywołać? Jak nastraszyć kogoś
"łapą Frankensteina"? Czy jajko da
się włożyć do szklanej butelki? Czy
substancja może być cieczą i cia-
łem stałym jednocześnie? Jak zbu-
dować rakietę z plastikowej
butelki? 

W ramach warsztatów kulinar-
nych przedszkolaki odkrywały taj-
niki pieczenia chleba i walory tra -
dycyjnych wyrobów wiejskich.
Wcześniej jednak zdobywały wie-
dzę na zajęciach "Od ziarenka do
bochenka". Przyswojone informa-
cje potrafiły wykorzystać w prak-
tyce, mogły więc odmierzać po-
trzebne porcje składników i umie-
ścić je w specjalnym pojemniku
maszyny do pieczenia domowego
chleba. Starszaki z wielką niecier-
pliwością odmierzały czas, aby uj-

rzeć bochen chleba. Tego dnia nic
już tak nie smakowało jak porcja
pieczywa z wiejskim masełkiem.

Przedszkolaki już od najmłod-
szych lat doskonalą swe kulinarne
umiejętności, dlatego więc odbyły
się kolejne zajęcia, tym razem cu-
kiernicze. Pod bacznym okiem
mistrzyni wypieków - Ewy Matu-
szak powstały maślano - serowe
ciasteczka z jabłkami.

5 maja przedszkolaki wybrały
się na wycieczkę do Ochotniczej
Straży Pożarnej w Świerczynie.
Podczas spotkania dzieci wzboga-
ciły swoje wiadomości na temat
pracy strażaków, doceniły pasję
bycia ochotnikiem, zwiedziły re-
mizę, obejrzały sprzęt wykorzysty-
wany w różnych akcjach, miały
możliwość wsiąść do samochodu,
a chętni chłopcy podjęli próbę uży-
cia ręcznej syreny alarmowej. 

W ramach projektu "Poznajemy
naszą Gminę" przedszkolaki 9
maja udały się na wycieczkę do
Osiecznej. W miejscowości tej
zwiedziły Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej, gdzie Mateusz Nowacki
przedstawiciel Świeckiego Zakonu
Franciszkanów przybliżył dzieciom
historię zakonu, oprowadził po ko-
ściele przyklasztornym, ciekawych
miejscach klasztoru. Następnie
dzieci pojechały na platformę wi-
dokową "Jagoda", z której to po-
dziwiały piękne krajobrazy okolic
Osiecznej. 

12 maja przedszkolaki wzięły

aktywny udział w Turnieju Bez-
pieczny Przedszkolak, którego or-
ganizatorem było Przedszkole w
Osiecznej. Dzieci podczas zajęć w
swoich przedszkolach angażowały
się w cykl zajęć dotyczących bez-
pieczeństwa swojego i innych, na-
stępnie wykonywały prace pla-
styczne, które zostały wysłane na
konkurs. Spotkanie podsumowu-
jące omawianą tematykę odbyło
się w Centrum Kultury, gdzie ma-
luchy obejrzały przedstawienie pt.
"Kalejdoskop zagrożeń" oraz
uczestniczyły w quizie związanym
z zasadami bezpieczeństwa. Na
zakończenie spotkania ogłoszono
wyniki konkursu plastycznego.
Laureatami naszego przedszkola
zostali: Mateusz Jenczak - III
miejsce, Oliwia Koźlik i Lena
Nagła - wyróżnienia. W konkursie
udział wzięły także: Jadwiga Woj-
ciech, Julia i Joanna Banasik, Va-
nessa Przybylska, Matylda
Gąsiorek, Blanka Nagła i Zuzanna
Kurzawa. 

Dnia 12 maja odbyła się w
Krzemieniewie runda powiatowa
Wielkopolskiego Turnieju Orlika
INEA CUP. Świerczyńska drużyna
pokonała zespoły z Krzycka i Wi-
jewa, awansując tym samym do
rundy rejonowej. Turniej INEA
CUP to sport, zabawa i zarazem
prawdziwa rywalizacja, która zo-
stanie zakończona wyłonieniem
najlepszej szkolnej drużyny 2016
roku.

Szkoła i Przedszkole Świerczyna

z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna.

SPRAWOZDANIE
gramu i warunków finansowania
wspólnej budowy ścieżek rowero-
wych w ramach OSI, 

3) brałem udział w spotkaniu z
Grzegorzem Potrzebowskim Dy-
rektorem Departamentu Polityki
Regionalnej Urzędu Marszałkow-
skiego,

4) posiedzeniu Zarządu Zakładu
Usług Wodnych we Wschowie,

5) Zjeździe Miejsko - Gminnym
OSP w Osiecznej.

Informuję, że:
1) brałem udział w posiedze-

niach Komisji Rady Miejskiej w
Osiecznej,

2) uczestniczyłem w spotkaniu z
dyrektorami szkół i przedszkoli do-
tyczącym organizacji roku szkol-
nego 2016/2017,

3) brałem udział w konsulta-
cjach społecznych w Kąkolewie w
sprawie przebudowy dróg i ścieżek
rowerowych Kąkolewo - Osieczna
w ramach OFAL,

4) uczestniczyłem w spotkaniu z
Antonim Neczyńskim redaktorem
naczelnym gazety ABC w sprawie
Majówki z ABC z metą w Osiecz-
nej,

6) uczestniczyłem w spotkaniu
Koła Gospodyń Wiejskich w Kąko-
lewie z okazji Dnia Matki, 

7) uczestniczyłem w spotkaniu
z panią prezes Koła Śpiewu "Lut-
nia" dotyczącym 110. rocznicy
Koła,

8) podpisałem akt notarialny w
sprawie zakupu gruntu pod bu-
dowę ścieżki rowerowej do Jezio-
rek,

Na bieżąco spotykałem się z
kadrą kierowniczą Urzędu. 

Przygotowałem projekty uchwał
w sprawie:

1) przyjęcia do realizacji “Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Osieczna",

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Osieczna
za 2015 rok,

3) zmian w uchwale budżetowej
Miasta i Gminy Osieczna na 2016
rok,

4) zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Miasta i Gminy
Osieczna na lata 2015 - 2020.

Osieczna, 19 maja 2016 r. 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY 

STANISŁAW GLAPIAK

zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza 2016
rok (x7), 

7) przeznaczenia do wydzie-
rżawienia nieruchomości rolnej w
Popowie Wonieskim,

8) przeznaczenia do wydzie-
rżawienia nieruchomości rolnych
w Drzeczkowie

9) nabycia nieruchomości w
Świerczynie,

10) sprzedaży nieruchomości
w Świerczynie,

11) nabycia nieruchomości w
Kąkolewie, 

12) ogłoszenia naboru na
wolne stanowisko Sekretarza
Miasta i Gminy.

Uczestniczyłem w:
1) nadzwyczajnym zgromadze-

niu wspólników Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów w Trzebani,

2) spotkaniu w Starostwie Po-
wiatowym w sprawie harmono-

W okresie międzysesyjnym, tj.
od 13 kwietnia 2016 r. do 19 maja
2016 r. wydałem Zarządzenia w
następujących sprawach: 

1) powołania składu Gminnej
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Osiecznej,

2) zmian planu finansowego
Urzędu Miasta i Gminy w Osiecz-
nej na 2016 rok (x2),

3) zmiany planu finansowania
zadań zleconych gminie na 2016
rok realizowanego przez Urząd
Miasta i Gminy w Osiecznej (x2),

4) zmiany planu finansowego
zadań z zakresu administracji rzą-
dowej i innych zadań zleconych
gminie ustawami na 2016 rok,

5) zmian w uchwale budżetowej
Miasta i Gminy Osieczna na 2016
rok,

6) upoważnienia do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i la-
tach następnych jest niezbędna do


