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ZłóŜ Ŝyczenia w sierpniu
Roksanie - 14.IX

Roksana to “jasna jak
światło”, “jutrzenka”. Po-
chodzi z Persji bądź z Gre-
cji lub Macedonii.
Najsłynniejszą Roksaną
była niewątpliwie “Perła
Wschodu” - żona Aleksan-
draWielkiego. Panie o tym
imieniu są przebojowe,
nieraz zaskakują swymi
zwariowanymi pomysłami.
Znają swoją wartość i
mogą osiągać prawdziwe
sukcesy w życiu. W swych
poglądach są konserwa-
tywne. Zdolne do wzru-
szeń i czułości, choć nie
zawsze żyją z otoczeniem
w pełnej harmonii. Jeśli są
matkami to troskliwymi i
opiekuńczymi. Kolorem
Roksany jest niebieski, ro-
śliną róża, zwierzęciem
sroka, a znakiem zodiaku
Baran.

W naszej gminie mieszkają tylko młode, a nawet bardzomałe Roksany.
jest ich 15. Najwięcej lat ma 32-letnia Roksana Letza z Grodziska, a za-
ledwie trzy miesiące najmłodsza Roksana Kliks z Kąkolewa. W Osiecznej
i Kąkolewie mieszkają po 4 Roksany, w Świerczynie 3, a w Grodzisku i
Kątach - po 2. Wszystkim Roksanom życzymy samych słonecznych dni w
życiu.

Roksana Nadolna z Osiecznej

Eugeniuszowi - 6.IX
Eugeniusz przed wiekami był

bohaterem francuskich romansów,
ale teraz zupełnie wyszedł z mody.
A przywędrował do nas z Grecji.
Eugeniusz jest mężczyzną targa-
nym wewnętrznymi sprzeczno-
ściami. Z jednej strony jest
praktyczny, z drugiej niezbyt ener-
giczny. To nie pomaga mu w życiu i
sprawia, że marnuje niejedną
szansę. Ale nie dajmy się zwieść
pozorom, bowiem ci panowie nie-
raz mogą nas zaskoczyć szybko-
ścią działania, o którą nikt by ich
nie podejrzewał. Kolorem Eugeniu-
sza jest niebieski, rośliną naparst-
nica, zwierzęciem konik morski,
liczbą jedynka, a znakiem zodiaku
Wodnik. Imieniny obchodzi także:
4 stycznia, 4 marca, 2 czerwca,
8 lipca, 13 sierpnia, 13 listopada,
30 grudnia. W gminie Osieczna
mieszka 23 panów o imieniu Eugeniusz. Wśród nich nie ma małych chłop-
ców, bo ostatni raz to imię nadano u nas w 1980 roku. A więc najmłodszy
Eugeniusz Bączyk z Kąkolewa ma 30 lat. A najstarszym jest Eugeniusz
Marek ze Świerczyny, który właśnie skończył 79 lat. Wszystkim Eugeniuszom
życzymy przede wszystkim zdrowia.

W Kąkolewie mieszka 10 panów o tym imieniu, w Ziemnicach - 3, w Gro-
dzisku, Osiecznej, Świerczynie, Popowie Wonieskim - po 2, oraz w Jezior-
kach i Łoniewie - po jednym.

Eugeniusz Grochowy z Kąkolewa

Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie
Półkolonie
W dniach od 28 czerwca do 9 lipca

w Szkole Podstawowej w Świerczynie
zorganizowano półkolonie dla uczniów,
finansowane przez Urząd Miasta i
Gminy Osieczna. W akcji tej uczestni-
czyło 47 dzieci z klas I – VI.

Głównym celem półkolonii było pro-
mowanie zdrowego stylu życia opiera-
jącego się przede wszystkim na
aktywności ruchowej, ukazanie nowych
form zainteresowań oraz uzmysłowie-
nie dzieciom, iż czas wakacyjny można
spędzać w zdrowej, bezpiecznej, po-
zbawionej nałogów atmosferze, w to-
warzystwie swoich rówieśników.

Opiekę nad dziećmi sprawowali
nauczyciele ze szkoły. Organizatorzy
jeszcze przed rozpoczęciem akcji opra-
cowali dokładny harmonogram zajęć i
wycieczek oraz działań profilaktycznych
skierowanych do podopiecznych. Pół-
kolonie miały przede wszystkim charak-
ter wyjazdowy.

W poniedziałek 28 czerwca dzieci
wyjechały do Kluczewa – do Starej
Chaty u Kowala. Do atrakcji tego dnia
należy zaliczyć: zwiedzanie 100-letniej
chaty urządzonej w staropolskim stylu,
pokaz wyrabiania masła, przędzenia
wełny, kucie „podkowy szczęścia”, prze-
jażdżki bryczką po malowniczej okolicy,
karmienie zwierząt, zabawy na placu
zabaw.

Wtorek 29 czerwca był dniem ak-
tywności fizycznej. Dzieci mogły spraw-
dzić swoją kondycję fizyczną i

umiejętności ruchowe w Parku Lino-
wym „TARZAN” w Lesznie.

W środę 30 czerwca dzieci zwie-
dziły XVII – wieczny zamek w Rydzynie.

1 lipca upłynął na zabawach nad je-
ziorem w Górznie. Dla kolonistów przy-
gotowano również ognisko, na którym
można było usmażyć kiełbaskę.

Ostatni dzień pierwszego tygodnia
półkolonii dzieci spędziły na basenie
AKWAWIT. Następnie posiliły się w
leszczyńskim MC DONALDʼS

W poniedziałek 5 lipca dzieci wzięły
udział w zajęciach sprawnościowych w
„mini szkole przetrwania” w Brzedni.
Półkoloniści chodzili po linach zawie-
szonych między drzewami, czołgali się
w tunelu, przechodzili nad bagnem, po-
konywali inne tory przeszkód. Na za-
kończenie dnia uczestniczyli w pikniku.

We wtorek, pomimo niezbyt ładnej
pogody, zwiedzano lotnisko w Strzyże-
wicach, uzyskano wiele ciekawych in-
formacji na temat badania pogody w
pobliskiej stacji meteorologicznej. Za-
planowano również obejrzenie treningu
leszczyńskich żużlowców, niestety ze
względu na deszcz trening odwołano.

7 lipca dzieci wyjechały do Kościana
do NENUFAR CLUBU, gdzie uczestni-
czyły w programie „Wyspa Piratów”.
Wspólnie z piratami szukały skarbu
ukrytego na terenie parku, pływały trat-
wami. Musiały wykazać się różnymi
umiejętnościami, aby pozyskać mapę
do ukrytego skarbu, którym okazały się
słodycze. Po znalezieniu skarbu dzieci

zjadły upieczone na ognisku kiełbaski.
Obejrzały również park miniatur.

Czwartek upłynął na zabawach w
Rajskim Sadzie w Kątach.

W ostatni dzień półkolonii zajęcia
odbywały się na terenie szkoły. Były to
przede wszystkim rozgrywki sportowe:
piłka nożna, dwa ognie, siatkówka. Pod-
sumowano również te dwa tygodnie
wspólnych zabaw i wyjazdów. Każdy
uczestnik półkolonii otrzymał pamiąt-
kowy dyplom.

Remonty
Wakacje w szkołach to nie tylko

okres wypoczynku, ale także czas prze-
prowadzania niezbędnych remontów i
inwestycji. Na początku sierpnia odma-

lowano trzy sale lekcyjne na pierwszym
piętrze, pomieszczenie kuchenne oraz
klatkę schodową w budynku głównym.
Zakupiono nowe meble do sali przy-
szłych pierwszoklasistów.

Na boisku szkolnym zamontowano
nowe zbiorniki na ścieki.

Cały czas trwają intensywne prace
przy budowie sali gimnastycznej – bu-
dynek jest obecnie ocieplany i tynko-
wany na zewnątrz, w środku kładzione
są płytki w pomieszczeniach sanitar-
nych, montowane oświetlenie. Budynek
wzbogacił się również o okna.


