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Szkoła i Przedszkole
ŚwierczynaInwestycje 

bieżące

Dotychczasowe warunki pogo-
dowe utrudniają rozpoczęcie dzia-
łań związanych z pracami
inwestycyjnymi, trwają więc przy-
gotowania, opracowywanie projek-
tów, by wszystko wiosną mogło
ruszyć „pełną parą”.

•  W Kąkolewie przebudowany
został plac zabaw. Część dotych-
czasowych urządzeń placu prze-
wieziono i zamontowano na placu
zabaw przy przedszkolu w Drzecz-
kowie. 

•  W Kątach trwają prace wy-
kończeniowe przy remoncie świet-
licy wiejskiej.

•  Wykonawca budowy kanali-
zacji sanitarnej w Kąkolewie
wszczął przerwane w okresie zi-
mowym prace, które są etapem
końcowym realizowanej od kilku
lat w tej miejscowości inwestycji.

•  Projekt budowy gazociągu z
Kąkolewa do Osiecznej przeka-
zany został przez projektantów do
Zespołu Uzgodnień Dokumentacji
w Lesznie. Jest to kolejny etap
uzgadniania dokumentów związa-
nych z budową gazociągu.

•  Ekipa pracowników Urzędu
zmagała się z pracami związanymi
z odśnieżaniem dróg.

•  Zakończono prace związane
z wycinką drzew na terenie gminy.

•  Równiarka rozpoczęła pracę
na drogach gminnych w Osiecznej,
Trzebani i Kąkolewie.

•  Opracowany został projekt na
wykonanie przyłącza wodno-kana-
lizacyjnego i sanitarnego dla bu-
dynku przeznaczonego na
mieszkania socjalne, a zatrud-
niona firma zewnętrzna wykonała
te przyłącza.

•  Podpisana została umowa na
przebudowę trzech dróg: w
Osiecznej – ul. 27 Stycznia, w Ką-

kolewie – ul. Kwiatowa, oraz w
Miąskowie. Prace mają być wyko-
nane do 31 lipca 2013 r.

•  Podpisano również umowę
na budowę czterech świetlic wiej-
skich. Prace z tym związane wy-
kona firma Alfreda Klabika z
Frankowa. Zakończenie zaplano-
wano na 31 maja 2014 roku.

•  Trwa opracowywanie projektu
na budowę świetlicy w Dobramyśli.

•  Opracowywany jest również
projekt na przebudowę pięciu
dróg: ul Jasnej i ks. Obarskiego w
Kąkolewie, drogi gminnej w
Drzeczkowie, ul. Polnej w Osiecz-
nej (do oczyszczalni ścieków) i
drogi we Frankowie. Te drogi jesz-
cze w tym roku będą przebudowy-
wane.

•  W związku z planowaną na
ten rok modernizacją nawierzchni
alejek na letnisku w Osiecznej trwa
już opracowywanie związanego z
tym projektu, opracowywany jest
również projekt oświetlenia tychże
alejek lampami parkowymi.
Oświetlone mają być dróżki na od-
cinku 1,2 km, natomiast nowa na-
wierzchnia założona zostanie na
odcinku 350 metrów łącznie.

•  Gmina wystąpiła o pozwole-
nie na budowę sieci wodociągowej
Łoniewo-Kąkolewo.

•  Gmina zleciła wykonanie sto-
larki drzwiowej w świetlicach: w
Grodzisku, Łoniewie, Popowie Wo-
nieskim i Kątach. Drzwi mają zos-
tać wykonane do 30 kwietnia.

•  Zlecono wykonanie projektu
na przebudowanie pasa drogi
gminnej przy ul. Jabłonkowej w
Kąkolewie. W tym miejscu ma po-
wstać chodnik.

•  Zlecno również wykonane
map pod budowę oświetlenia ulicz-
nego na terenie gminy.

14 lutego w szkole zespół listo-
noszy poczty walentynkowej roznosił
listy, kartki i serduszka. Z zabawy tej
nie zostali wykluczeni nauczyciele. 

W przyswojeniu wiedzy piątokla-
sistów na temat komórek roślinnych i
zwierzęcych piątoklasistom pomogły
zajęcia praktyczne. Stworzyli sche-
maty komórek za pomocą plasteliny,
guzików, zapałek i innych materiałów. 

W Gimnazjum nr 4 w Lesznie
odbył się okręgowy etap Konkursu
Przyrodniczego dla Uczniów Gim-
nazjów i Szkół Podstawowych „Ptaki
Polski zagrożone wyginięciem” orga-
nizowany przez Polskie Towarzystwo
Ochrony Przyrody. Szkołę w Świer-
czynie reprezentowali następujący
uczniowie: kl. VI-Michał Apolinarski,
Martyna Bartkowiak, Kamil Mróz,
Paweł Szulc oraz uczeń kl. V-Michał
Homski.

Panie: Anna Kubańda, Joanna
Marszałek oraz Hanna Jakubowska
w ramach zajęć wychowania fizycz-
nego zainteresowały swych wycho-
wanków sportem saneczkowym. Dla
dzieci jazda na sankach, to nie tylko
dyscyplina sportu, ale również wspa-
niała zabawa.

Uczestnicy Szkolnego Turnieju
Warcabowego toczyli walkę w 3 ka-
tegoriach wiekowych: klas I - II, III -
IV i V - VI. Po godzinnych zmaga-
niach wyłonili się zwycięzcy. Klasy I-
II - I miejsce - Marcin Strzelczyk , II
miejsce - Maja Strzelczyk, III miejsce
- Szymon Bartlewicz; Klasy III - IV - I
miejsce - Weronika Homska, II
miejsce - Eryk Michalski, III miejsce -
Tobiasz Bartlewicz; Klasy V – VI - I
miejsce - Kamil Mróz , II miejsce - Mi-
chał Homski, III miejsce - Michał Apo-
linarski.

Uczniowie klas I-VI włączyli się
do akcji humanitarnej „Wielkopolska -
dzieciom afgańskim", której prioryte-
towym celem była pomoc dzieciom
afgańskim poszkodowanym w czasie
działań wojennych. Uczniowie szkoły
podarowali pluszaki, które zostaną
przekazane małym Afgańczykom w
sierocińcach i w najbiedniejszych
szkołach Prowincji Ghazni w Afga-
nistanie, w rejonie działania Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego. 

Przedszkolacy uczestniczą w
Ogólnopolskim Programie Edukacji
Zdrowotnej - "Akademia Aquafresh'',
który koncentruje się głównie na pro-
filaktyce stomatologicznej dzieci w
wieku przedszkolnym. W ramach
realizacji założeń programowych
dzieci uczestniczyły w zajęciach edu-
kacyjnych. 

19 lutego przedszkolaki pojechały
na wycieczkę do kina CINEMA 3D w
Lesznie. Starszaki po powrocie do
przedszkola wykonały piękne ilustra-
cje do obejrzanego filmu.

5 marca przedszkolaki uczestni-
czyły w warsztatach ekologicznych
pt. "Energia odnawialna". Zajęcia
prowadziła Justyna Piwońska z firmy
Ekosfera. Dzieci dowiedziały się, na
czym polega energetyka słoneczna,

wiatrowa, wodna, a także wykorzy-
stywanie biomasy. W ramach zajęć
praktycznych dzieci wykonywały ko-
lorowe wiatraczki, otrzymały również
zestawy kart pracy oraz gry eduka-
cyjne dotyczące poruszanej tema-
tyki.

Rodzice pięcio- i sześciolatków
uczestniczyli w zajęciach z edukacji
przyrodniczej w klasie I, które prowa-
dziła Joanna Marszałek. Rodzice śle-
dzili przebieg lekcji - „Eksperymenty i
doświadczenia z wodą”. Dzieci poz-
nawały zjawiska rozpuszczalności
wybranych substancji w wodzie i
krystalizacji, obserwowały siłę wy-
poru słonej cieczy. Uczniowie musieli
oddzielić cukier od maku i sól od
kaszy. Pomocne okazało się zjawi-
sko rozpuszczalności niektórych sub-
stancji w wodzie. Rodzice przyszłych
uczniów zwiedzili również szkołę.

Z okazji Dnia Kobiet mali męż-
czyźni wręczyli okolicznościowe
kartki, słodycze oraz kwiaty.

Uczniowie klas IV – VI rozbudzają
wrażliwość poetycką w konkurso-
wych zmaganiach „Poezja – anali-
zuję i interpretuję”. Zwycięzcami są
uczniowie klasy V: I miejsce: Jacek
Skowronek, II miejsce: Patrycja Woj-
ciechowska, III miejsce: Patrycja
Klimkowska.

Podczas warsztatów przeprowa-
dzonych przez specjalistki z Powia-
towej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Lesznie uczniowie
dowiedzieli się, jak uczyć się szybko
i zgodnie ze swoimi preferencjami.
Każdemu z uczestników została po-
stawiona diagnoza własnego profilu
uczenia się. Młodzież dowiedziała
się, jak podchodzić do nauki w za-
leżności gdzie, kiedy i czego się
uczy, w jaki sposób prowadzić notatki
i powtarzać materiał.

Szkoła przystąpiła do ogólnopol-
skiej kampanii „Młodzi odwagi do
zdrowego życia”, której inicjatorami
są Centrum Edukacji Obywatelskiej,
Gazeta Wyborcza oraz Grupa Kapi-
tałowa ENEA S.A. Głównym celem
tego programu jest propagowanie
zdrowego stylu życia i aktywności ru-
chowej wśród młodych ludzi. W ra-
mach tych działań uczniowie
przygotowywali owocowe szaszłyki,
zdrowe ciasteczka, było też przed-
stawienie z udziałem uczniów klas I-
III pt. „Pokaz zdrowej mody” i
warsztaty taneczne „Waka waka”,
powstawały też plakaty promujące
zdrowe odżywianie i ruch. W tym
czasie szkołę odwiedzali rodzice, dla
których zorganizowano Dzień
Otwarty. Uczniowie z klas IV – VI
obejrzeli prezentacje multimedialne
na temat: „Prawidłowe żywienie
uczniów” i „Stawiam na śniadanie”.
Chętni uczniowie mogli również obli-
czyć swój wskaźnik BMI. Podsumo-
waniem dnia było przedstawienie pt.
„O Tadku niejadku, babci i dziadku”
przygotowane przez uczniów klasy V. 


