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Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

W ramach innowacji pedagogicz-
nej z zakresu edukacji regionalnej
"Poznajemy naszą gminę", przed-
szkolaki pojechały na wycieczkę do
Jeziorek, gdzie zwiedziły stadninę
koni oraz mini-zoo i dworek. Kolej-
nym etapem wycieczki było zwiedza-
nie Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa
w Osiecznej. Dzieci poznały imiona
osieckich wiatraków oraz wzbogaciły
wiedzę na temat pracy na roli w mi-
nionym stuleciu. 

Uczniowie oraz przedszkolacy
przystąpili do akcji "Sprzątanie
Świata". Celem przeprowadzonej
akcji było nie tylko doraźne usunięcie
śmieci z najbliższego otoczenia, ale
przede wszystkim promowanie
ochrony środowiska i uświadomienie
dzieciom zagrożenia, jakim jest bez-
myślne zaśmiecanie. Młodzi ekolo-
dzy z wielkim zaangażowaniem
przystąpili do akcji ratowania Ziemi.

W przedszkolu obchodzono
Dzień Przedszkolaka. Były wspólne
zabawy i tańce. 

W przedszkolu miał miejsce kon-
cert zorganizowany przez Stowarzy-
szenie "Muzyka dla Wszystkich", przy
finansowym wsparciu Burmistrza
Miasta i Gminy Osieczna. Podczas
koncertu dzieci usłyszały piękne arie
sopranowe w wykonaniu Moniki
Myler, m. in. "Przetańczyć całą noc",
"Usta milczą, dusza śpiewa". Przed-
szkolaki poznały również tajniki ope-
rowego śpiewu, ucząc się
prawidłowego rozśpiewania i dykcji
wokalnej. Prezentowana była rów-
nież muzyka fortepianowa w wyko-
naniu Michała Schulza. Prowadzący
koncert Dominik Schulz przybliżył
dzieciom postać Fryderyka Chopina.

W niedzielę 27 września odbyła
się w przedszkolu Giełda Jesienna.
Na festyn oprócz przedszkolaków i
ich najbliższych przybyli m. in. Bur-
mistrz Stanisław Glapiak, radni Zofia
Biała i Robert Skrzypek, sołtysi: He-
lena Francuskiewicz i Adam Pawlicki
oraz mieszkańcy okolicznych wiosek.
Dla dzieci wielką atrakcją był dmu-
chany zamek oraz loteria fantowa, w
której każdy los wygrywał. Uczestnicy
pikniku mogli skosztować pysznych
potraw przygotowanych przez rodzi-
ców i Ewę Matuszak. Była też okazja
do zakupu sezonowych owoców i wa-
rzyw oraz przetworów domowej ro-
boty, kosmetyków, książek itp.
Niezmiernie cieszy fakt, że rodzice z
wielkim zaangażowaniem i zapałem
włączyli się w przygotowanie tej je-
siennej imprezy środowiskowej, która
stała się okazją do zintegrowania ro-
dziców i wzajemnej współpracy na
rzecz przedszkola. Dziękujemy!

Uczniowie szkoły podstawowej
uczestniczyli w koncercie zorganizo-
wanym przez Stowarzyszenie "Mu-
zyka dla wszystkich", stanowiącym
element projektu "Więcej wiem, wię-
cej rozumiem, jestem dla innych".

Oprócz arii zaprezentowanych przez
sopranistkę Monikę Myler, młodzi
melomani wysłuchali utworów wyko-
nanych na klarnecie, kontrabasie i
pianinie. Marta Łuczak opowiedziała
o swoim pobycie w Peru w ramach
Salezjańskiego Wolontariatu Misyj-
nego. Przekonywała uczniów, że
każdy może zostać wolontariuszem,
wystarczy tylko dobra wola i chęć po-
magania innym. Na zakończenie
koncertu odbył się quiz podsumowu-
jący.

Z okazji Dnia Chłopca dziew-
czynki ze szkoły i przedszkola złożyły
dużym i małym panom życzenia i ob-
darowały ich smakołykami.

8 października w ramach projektu
edukacyjnego: "Dzieciństwo bez pró-
chnicy", dzieci z przedszkola wzięły
udział w zajęciach promujących za-
chowania prozdrowotne dotyczące
higieny jamy ustnej. Przedszkolaki
spotkały się z edukatorem projektu,
stomatologiem Joanną Świercz.
Dzieci obejrzały film edukacyjny
"Królik Pampiś uczy dzieci". Den-
tystka omówiła z dziećmi zasady
zdrowego dla uzębienia odżywiania,
zademonstrowała właściwy sposób
mycia zębów, zwracając uwagę na
systematyczność mycia i kontrolę w
gabinetach stomatologicznych.
Każde dziecko otrzymało zestaw
przyborów: pastę i szczoteczkę oraz
kalendarzyk, w którym będą przez 2
miesiące odnotowywać systema-
tyczne mycie ząbków rano i wieczo-
rem. 

Uroczyście obchodzony był w na-
szym Zespole Dzień Edukacji Naro-
dowej. Od samego rana
przedszkolacy oraz uczniowie wrę-
czali swoim nauczycielom kwiaty
oraz własnoręcznie wykonane laurki.
W uroczystej akademii uczestniczyli
zaproszeni goście: ks. Dziekan Ma-
ksymilian Kamza, Skarbnik Miasta i
Gminy Osieczna - Hanna Smektała,
Radni Rady Miejskiej w Osiecznej -
Zofia Biała, Zbigniew Demski i Ro-
bert Skrzypek oraz Przewodniczące
Rady Rodziców Przedszkola i Szkoły
Podstawowej w Świerczynie - Jo-
anna Sobucka i Monika Andrze-
jewska. Dyrektor podziękowała
wszystkim pracownikom za zaanga-
żowanie, kreatywność, cierpliwość i
wyrozumiałość w stosunku do
uczniów. Życzyła sukcesów i satys-
fakcji w pracy oraz powodzenia w
życiu osobistym. W tym roku ośmioro
pracowników zostało uhonorowa-
nych Nagrodą Dyrektora: Beata Cza-
bajska, Helena Gimzińska, Hanna
Jakubowska, Marian Kolan, Joanna
Marszałek, Ewa Matuszak i Maria
Ratajczak. Nagrodę Burmistrza
Miasta i Gminy Osieczna otrzymała
Marlena Graf. W części artystycznej
wystąpili uczniowie klasy trzeciej pod
kierunkiem Hanny Jakubowskiej. 

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świerczynie zor-
ganizował czterodniową wycieczkę w Bieszczady. Uczestnicy
mieli okazję zwiedzić między innymi: Sanok, Łomianki, wspiąć się
na szczyt gdzie mieści się najwyżej w Bieszczadach położone
schronisko na Połoninie Wetlińskiej zwiedzili Kraków, Łagiewniki,
byli w Wieliczce, płynęli statkiem po Solinie. Pełni wrażeń, z pla-
nami na następny wyjazd, tym razem na Mazury, wrócili do domu.

VII Turniej Szachowy Juniorów
im. Tassilo Heydebranda pod pat-
ronatem honorowym burmistrza
Stanisława Glapiaka oraz starosty
leszczyńskiego Jarosława Waw-
rzyniaka odbędzie się 14 listopada
2015 roku w godz. 9. 00 - 15. 00 w
sali Szkolnego Schroniska Mło-
dzieżowego "Morena" w Osiecz-
nej.

Organizatorami turnieju są: To-
warzystwo Ziemi Osieckiej, Miej-
sko - Gminny Ośrodek Kultury w
Osiecznej, Szkolne Schronisko
Młodzieżowe "Morena" w Osiecz-

nej, MMKSz "Wieniawa" w Lesz-
nie.

W turnieju mogą brać udział
zawodnicy w kategorii junior i ju-
niorka (do ukończenia 18 lat), po
opłacie wpisowego w wysokości
12 zł.

Zgłoszenia przyjmowane są
pod adresem: Towarzystwo Ziemi
Osieckiej ul. Powstańców Wlkp. 6.
e - mail: podsiadly2@op.pl lub tel.
663 73 73 74 do 12 października.
Liczba miejsc ograniczona do 40
zawodników. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
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14 XI gramy w szachy!
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R O Z S Y P A N K A  Z  P I Z Z Ą
Z rozsypanych liter ułóż wyrazy. Z oznaczonych numerami

liter odczytaj hasło i wyślij do redakcji.

Nagrodą jest bon na dowolną pizzę z menu w Pizzerii Diabolo w Osiecznej.  Hasło po-
przedniej rozsypanki brzmiało: Czas seniorów. Nagrodę za poprzednią rozsypankę
otrzymuje: Roksana Nadolna z Osiecznej. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór do
Urzędu - biuro nr 7.


