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Informacje Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa wŚwierczynie
Wakacje to nie tylko okres wy-

poczynku, ale również czas pod-
sumowań mijającego roku
szkolnego 2010/2011.

Podczas uroczystej akademii
z okazji zakończenia roku szkol-
nego pożegnano 13 szóstoklasis-
tów, którzy już od września
rozpoczną naukę w nowej szkole.
Życzymy im samych sukcesów.
Najlepsi z nich – Wiktoria Lorkie-
wicz, Kinga Wawrzyniak oraz
Kamil Skowronek otrzymali świa-
dectwa z wyróżnieniem oraz na-
grody książkowe. Zaszczytny tytuł
Najlepszego Absolwenta Szkoły
Podstawowej w Świerczynie, a tym
samym nagrodę Burmistrza Miasta
i Gminy Osieczna, zdobyła Wikto-
ria Lorkiewicz. Nagrodą Burmistrza
dla Najlepszego Ucznia może po-
szczycić się również Michał Otto
laureat XV Konkursu Wiedzy o
Wielkopolsce.

Świadectwa z wyróżnieniem
oraz nagrody książkowe ufundo-
wane przez Radę Rodziców oraz
Radną Rady Miejskiej – Zofię Białą
otrzymali: Kamil Mróz (uczeń klasy
IV), Dominik Chudy, Aleksandra i
Maria Chudzińskie, Weronika Ko-
nieczna, Paula Wojciechowska
(uczniowie klasy V). W grupie naj-
lepszych uczniów klas młodszych
znaleźli się pierwszoklasiści:
Jakub Homski, Weronika Homska,
Marika Jankowiak, Daniel Kę-
dziora; drugoklasiści: Tobiasz Bar-
tlewicz, Katarzyna Chuda,
Weronika Homska, Mikołaj Kacz-
marek, Anna Laskowska; trzecio-
klasiści: Jacek Skowronek,
Patrycja Wojciechowska, Bartosz
Kolańczyk, Michał Konieczny i
Szymon Idkowiak.

Dyrektor Wioletta Klak wrę-
czyła stypendia za wysokie wyniki
w nauce (średnia ocen co najmniej
5,2 ). Uzyskali je: Kamil Mróz, Ale-

ksandra i Maria Chudzińskie,
Paula Wojciechowska oraz Wikto-
ria Lorkiewicz.

Podczas apelu podsumowano
wyniki konkursów szkolnych. „Mist-
rzem Ortografii” została Wiktoria
Lorkiewicz, która zdobyła także
I miejsce w Konkursie języka an-
gielskiego. Najlepiej przepisy
ruchu drogowego znają Ola i Maria
Chudzińskie, a swój region w Unii
Europejskiej najpiękniej namalo-
wały Martyna Bartkowiak i Ola
Chudzińska. Weronika Konieczna
zajęła I miejsce w powiecie lesz-
czyńskim pisząc pracę na temat:
„Palić, czy nie palić – oto jest pyta-
nie”.

Na początku wakacji – od 27
czerwca do 5 lipca czterdziestu
uczniów naszej szkoły uczestni-
czyło w półkoloniach sfinansowa-
nych przez Gminę Osieczna.
Dzieci odwiedziły m. in. Kluczewo
– Siedlisko „RAJ DLA DZIECI”,
NENUFAR CLUB w Kościanie
oraz Wioskę Indiańską w Ostaszo-
wie. Podczas półkolonii dbano
również o kondycję fizyczną: w
parku linowym „TARZAN”, w pły-
walni AKWAWIT, Bowling Clubie
czy też podczas leśnych „podcho-
dów”. Półkoloniści obejrzeli film w
leszczyńskim kinie CKiS.

Dla jednych wakacje to czas
wypoczynku, dla innych wytężonej
pracy, przygotowań do nowego
roku szkolnego. Na pierwszokla-
sistów czeka świeżo odmalowana
sala z nowymi meblami oraz dy-
wanikiem. Pomalowano także po-
m i e s z c z e n i a
administracyjno-gospodarcze i
wejście do szkoły. W pomieszcze-
niach części socjalnej sali gimna-
stycznej zamontowano wentylację.
Przedszkole wzbogaciło się o
nowe zabawki, a szkoła o nowe
pomoce dydaktyczne.

Zawody wędkarskie
Z okazji Dni Osiecznej nad Jeziorem Łoniewskim rozegranezostały otwarte spławikowe zawody wędkarskie „O PucharBurmistrza Miasta i Gminy Osieczna”.

W zawodach udział brało 38
wędkarzy z różnych kół wędkar-
skich okręgu leszczyńskiego.

Ryby brały wyśmienicie. Świad-
czą o tym uzyskane przez wędka-
rzy wyniki.

Zarząd Koła Osieczna składa
serdeczne podziękowania burmist-
rzowi Stanisławowi Glapiakowi za
ufundowane puchary i nagrody
oraz za przybycie i osobiste ich
wręczenie.

Oddzielne podziękowanie skła-
damy Posłowi na Sejm RP Łuka-
szowi Borowiakowi za
zaszczycenie naszych zawodów
swoją osobą oraz za wręczenie
naszym wędkarzom w towarzy-
stwie burmistrza pucharów i na-
gród.

Poniżej wyniki zawodów węd-
karskich rozegranych z okazji Dni
Osiecznej „O Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Osieczna”

I miejsce Eugeniusz Dziewiątka - 14. 270 gram rybII miejsce Leszek Orłowski - 11. 710 gram rybIII miejsce Dariusz Starosta - 9850 gram rybIV miejsce Mirosław Mikołajczak - 8570 gram rybV miejsce Andrzej Wilczyński - 8110 gram rybVI miejsce Norbert Lindner - 7990 gram ryb

Uroczystości dożynkowe w Świerczynie poza tradycyjnymprzekazaniem chleba wypieczonego z mąki z tegorocznychżniw uświetniła zabawa taneczna oraz koncert ukraińskiejpiosenkarki Leny Michalskiej.


