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Szkoła i Przedszkole Świerczyna
Panie - Hanna Jakubowska i

Anita Podrzycka dla uczestników

świetlicy środowiskowej zorgani-
zowały wyjazd do Kościana oraz
Leszna (24 lutego 2015 r.). Na ko-

ściańskim lodowisku dzieci rozwi-

jały swe umiejętności łyżwiarskie.
Po wyczerpujących piruetach na-
stał czas na leszczyńskie atrakcje.
Aktywnie spędzono czas na placu
zabaw, w siłowni, a także w krę-
gielni. 

5 marca 2015 r. - w ramach

przygotowań do bicia rekordu

Guinnessa w biegu długodystan-
sowca na bieżni - pan Krzysztof
Tumko obiegł gminę Osieczna.
Ciekawą inicjatywą biegacza były

spotkania z dziećmi i młodzieżą w
placówkach oświatowych. Ucznio-
wie i przedszkolacy uczestniczyli w

interesującej rozmowie na temat

sportowych zmagań ultramaratoń-
czyka. Pan Tumko zachęcał także
do prowadzenia zdrowego stylu

życia, a więc odpowiedniego ży-
wienia oraz aktywności fizycznej.
Mali kibice przyszłego rekordzistę
zmotywowali do dalszego biegu

wspólną przebieżką po terenie Ze-
społu. 

Jak co roku nasi mali męż-
czyźni w wielkiej tajemnicy

przygotowywali się do Międzyna-
rodowego Dnia Kobiet, by 6 marca

wręczyć: okolicznościowe kartki,

Nowi radni

Hubert Kraśner pochodzi z

Grodziska. Tu się urodził, wycho-
wał, dorastał, wreszcie założył ro-
dzinę. Szkołę Podstawową
ukończył w Kąkolewie. Następnie
w Szkole Rolniczej w Lesznie zdo-

był tytuł technika technologii żyw-
ności. Po zdaniu matury

postanowił kontynuować naukę na
studiach wyższych. W Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w
Lesznie obronił tytuł inżyniera pro-
dukcji i zarządzania w rolnictwie. 

W 2008 r. podjął pracę w Biurze
Powiatowym Agencji Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa na

stanowisku specjalista. Pan Hubert

pracuje tam po dzień dzisiejszy, a

jego zajęcie polega na weryfikacji i
administracyjnej kontroli zgodności
składanych przez rolników wnio-
sków o płatność.

Hubert Kraśner już od najmłod-
szych lat fascynował się strażą po-
żarną. Nie bez znaczenia był fakt,
że jego ojciec był naczelnikiem
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Grodzisku, syn wstąpił więc w jej
szeregi do drużyny młodzieżowej.
W 2009 r. został wybrany preze-
sem tejże straży. Kiedy jednak
został wybrany radnym musiał zre-
zygnować z tej funkcji. Obecnie
jest więc członkiem OSP Grodzi-

sko.

Prywatnie pan Hubert od 2006r.

jest żonaty. Ma też dwóch synów -
ośmioletniego Aleksandra - ucznia
pierwszej klasy szkoły podstawo-
wej oraz trzyletniego Emanuela. 

Hubert Kraśner lubi sport -
szczególnie piłkę nożną, a nade
wszystko lubi spędzać czas z ro-
dziną.

Do Rady Miejskiej kandydował
już wcześniej dwukrotnie. Udało
się za trzecim razem.

Jest otwarty na nowe wyzwa-

nia. W Radzie Miejskiej należy do
dwóch komisji: Komisji Rewizyjnej,

której jest zastępcą przewodniczą-
cego oraz Komisji Rolnictwa i

Ochrony Środowiska, której jest
członkiem. 

Hubert Kraśner

Robert Skrzypek okręg wy-
borczy z którego startował na rad-
nego Rady Miejskiej w Osiecznej

zna doskonale, bowiem wychował
się i dorastał w Kątach, a po ślubie
zamieszkał w Ziemnicach.

Szkołę podstawową ukończył w
Osiecznej, choć jako pierwszokla-
sista uczęszczał do szkoły, która
mieściła się w pałacu w Witosła-
wiu. Było mu dane zasiadać w ław-
kach starych budynków szkolnych

mieszczących się przy ul. Szkolnej
i Powstańców Wlkp., a dwa ostat-

nie lata nauki w nowym budynku

przy ul. Kopernika. Potem była
szkoła zawodowa, a następnie
technikum we Wrocławiu. Pan Ro-
bert zdobył tytuł technika mecha-

nika samochodowego. Po zdaniu

matury został powołany do służby
wojskowej w jednostce wojskowej

w Lesznie. W czasie służby zrobił
kurs i zdał egzamin jako kierowca
kategorii C+E. Tę umiejętność wy-
korzystał w pierwszej pracy jaką
podjął - jako kierowca ciężarówki w
firmie Agrohandel Mościszki. W
2001 r. otworzył własną działal-
ność gospodarczą - transport sa-
mochodowy na terenie kraju i poza

jego granicami. 

Prywatnie od 23 lat ma żonę
Lidię i trzy córki - 22-letnią Ange-
likę, 18-letnią Sandrę i 7-letnią
Julię. W chwilach wolnych pan Ro-

bert spełnia się w żużlowej pasji -
jako kibic i sponsor młodych żuż-
lowców z naszego regionu - Tobia-

sza Musielaka, Dominika Kuberę,
Daniela Kaczmarka i Marcina No-

waka. Wspiera również finansowo
sportowców Polonii Leszno z sek-

cji boksu i kickboksu. Przez lata

wspomagał też piłkarzy Tęczy
Ziemnice.

Start w ostatnich wyborach do

Rady Miejskiej nie był pierwszym
startem pana Roberta. Pierwszy

raz próbował swoich sił w 2006 r.,
wtedy się nie udało. Tym razem

wyborcy postawili na Roberta

Skrzypka.

W Radzie Miejskiej pan Robert

pełni funkcję członka Komisji Roz-
woju Gospodarczego, Finansów i

Budżetu Gminy oraz członka Ko-
misji Oświaty, Kultury i Zdrowia. 

Robert Skrzypek

W tym numerze "Przeglądu Osieckiego" prezentujemy sylwetki kolejnych dwóch rad-
nych, którzy w Radzie Miejskiej zasiadają po raz pierwszy. Piątą przedstawioną przez
nas osobą jest Hubert Kraśner z Grodziska, szóstą - Robert Skrzypek z Ziemnic.

własne wypieki, desery lodowe
oraz piękne kwiaty i ujrzeć rozpro-
mienione twarze wszystkich pań.
Zadowolenie towarzyszyło wszyst-
kim na każdej lekcji, ponieważ
szkolni dżentelmeni zadbali o miłą
atmosferę. Rozstrzygnięto również
konkurs na "Najsympatyczniejszą
dziewczynę". Laur zdobyły: Nata-
sza Bujak (kl. I) i Maja Strzelczyk

(kl. IV). 

10 marca 2015 r. w siedzibie

Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Lesznie odbyły
się eliminacje powiatowe Ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy Poża-
rniczej "Młodzież Zapobiega

Pożarom". Szkołę reprezentowała

Anna Laskowska. Uczennica klasy

VI zajęła IV miejsce. 
9 marca 2015 r. przedszkolaki

pojechały do Centrum Rodzinnego
WMB "Zaczarowany Świat" w

Lesznie. Wszystkim podobała się
niezwykle kolorowa sala zabaw,

którą wyposażono w atrakcyjne
sprzęty i zabawki. Dzieci spędziły
wiele radosnych i niezapomnia-

nych chwil: w Małpim Gaju, base-
nie z kolorowymi piłeczkami, na

zjeżdżalni z ruchomymi rolkami.

Wielkim zainteresowaniem cie-

szyła się też karuzela z kokosami.
Wyobraźnię pobudzały również:
armatki pneumatyczne, łódź po-
dwodna i spychacz. 


