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Świerczyna55 lat wędkowania

W sobotę 18 sierpnia nad Je-
ziorem Ziemnice odbyły się za-
wody wędkarskie” o Puchar
55-lecia Koła Osieczna”. W zawo-
dach udział wzięło 30 wędkarzy. W
trakcie losowania każdy z uczest-
ników otrzymał pamiątkowy brelo-
czek upamiętniający 55. rocznicę
powstania Koła. Łowiono na dwie
wędki, metodą dowolną z wyjąt-
kiem spinningu. Większość uczest-
ników łowiła jednak na tzw. bata.
Ryby brały znakomicie, co prawda
łowiono głównie drobną rybę, prze-
ważały ukleje i płoć, choć trafiały
się też większe płocie i leszcze. W
trakcie zawodów złowiono 55,67
kg ryb. Nie zanotowano złowienia
okazałej ryby. 

Po 3, 5 godzinnej turze ustaliły
się następujące wyniki:

I miejsce kol. Andrzej Wilczyń-
ski - 6640 gram ryb

II miejsce kol. Tomasz Franek -

5850 gram ryb
III miejsce kol. Mateusz Kostka

- 4450 gram ryb
IV miejsce kol. Michał Kubia-

czyk - 4230 gram ryb
V miejsce kol. Jacek Borowiec -

4210 gram ryb
O wyrównanej stawce zawodni-

ków świadczy różnica w wadze
złowionych ryb między III, a V
miejscem, gdzie o zajętym miejscu
decydowała różnica w wadze wy-
nosząca 20 gram złowionych ryb.

Po wspólnym posiłku wręczono
pamiątkowe puchary i nagrody.

Sędzia główny zawodów - sę-
dzia klasy krajowej kol. Henryk
Knopisz, pomagali: Darek Kostka,
Aleksander Trzmiel, sekretarz za-
wodów - Mieczysław Ratajczak,
puchary wręczył prezes koła Ry-
szard Dworacki, nad całością czu-
wał skarbnik Koła Jacek Borowiec.

Wakacje to dla jednych czas
odpoczynku i zabawy, a dla innych
czas remontów i przygotowań do
nowego roku szkolnego. 

Placówka wzbogaciła się o
nowe urządzenia na placu zabaw,
przeznaczone przede wszystkim
dla najmłodszych dzieci. Maluchy
mają do swej dyspozycji nową
zjeżdżalnię, most łukowy do wspi-
naczki, most wiszący, grę „kotki-
pieski” oraz bujaki sprężynowe.
Odpowiednio zabezpieczono rów-
nież dwie huśtawki, aby bezpiecz-
nie mogły z nich korzystać
przedszkolaki. Środki na ten cel w
wysokości 15 000 zł przekazała
placówce Gmina Osieczna. Dzię-
kujemy!

Na „starym” placu zabaw po-
malowano wszystkie urządzenia
oraz ławki.

Na uczniów klasy pierwszej i

czwartej czekają nowe szafki w sa-
lach. Podczas wakacji zadbano
również o składnicę akt – pomalo-
wano ją oraz uporządkowano
szkolną dokumentację. Oprócz
tego pomalowano szatnię, wy-
czyszczono wykładziny podłogowe
w przedszkolnych salach. Przez
całe wakacje trwają prace porząd-
kowe w przedszkolu i szkole.

A zatem – do pierwszego
dzwonka!

Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Kąkolewie!

50 lat temu Szkoła Podstawowa w Kąkolewie otrzymała
imię bohaterów tej Ziemi – Powstańców Wielkopolskich. To
wielkie i ważne wydarzenie w życiu społeczności szkolnej,
dlatego chcemy je godnie uczcić. 21 września zaprosimy ab-
solwentów na środowiskową uroczystość, podczas której
wspominać będziemy ważne wydarzenia z życia naszej
Szkoły, nade wszystko te, które związane były i są z Patro-
nem. Przygotowania do tego niezwykłego spotkania trwają
w Szkole od kilku miesięcy. Dziś zwracamy się do wszyst-
kich absolwentów Szkoły Podstawowej w Kąkolewie od roku
1961 o pomoc w gromadzeniu dokumentacji. Prosimy o wy-
pożyczenie zdjęć, pamiątek, o relacje z obchodów różnych
uroczystości w Szkole. Materiały te wyeksponowane będą
na okolicznościowej wystawie, ale po uroczystości zostaną
zwrócone właścicielom. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy absolwentów
i współczesnych uczniów i pracowników Szkoły wielkie
święto szkolnej społeczności – 50 lat nadania imienia –
zyska wspaniałą oprawę i właściwy wymiar. Mamy wielką
nadzieję, że 21 września w patio Zespołu Szkół w Kąkolewie
spotkają się pokolenia absolwentów, że swą obecnością za-
szczycą nas i dziadkowie, i rodzice, i ich dzieci, a nawet
wnuki. 

Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół w Kąkolewie

W dniach od 4 do 12 lipca w
Szkole Podstawowej w Świerczynie
zorganizowano półkolonie dla
uczniów.

Opiekę nad dziećmi sprawowali
nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w
Świerczynie (Aleksander Glumiński,
Marlena Graf, Hanna Jakubowska,
Hanna Jęsiek, Wioletta Klak, Elżbieta
Kościelniak, Anna Kubańda, Grzegorz
Łopaczyk, Anita Podrzycka, Halina
Szajbe i Małgorzata Zielona). 

Pierwszy dzień był dniem aktyw-
ności fizycznej. Dzieci mogły spraw-
dzić swoją kondycję fizyczną i
umiejętności ruchowe w parku lino-
wym TARZAN w Lesznie. Następnie
w leszczyńskiej kręgielni próbie zos-
tały poddane ich celność i koordyna-
cja.  

W czwartek półkoloniści odwiedzili
KRAINĘ SMAKÓW w Boszkowie.
Tam na miejscu oprócz spróbowania
różnych specjałów, poznali tajniki ro-
bienia deserów lodowych i pizzy. A że
teoria idzie w parze z praktyką –
każde dziecko samodzielnie przygo-
towało sobie deser i pizzę. Potem
przyszedł czas na spalenie nadmiaru
kalorii w rytmach skocznej muzyki.

Piątek upłynął na poznawaniu his-
torii naszego regionu. Najpierw
uczniowie zwiedzili Wielkopolski Park
Etnograficzny w Dziekanowicach, w
którym znajdują się obiekty architek-
toniczne z różnych części Wiekopol-
ski z przełomu XIX i XX wieku
(zagrody chłopskie, barokowa świąty-
nia, wiatraki). Potem odwiedzili Skan-
sen Miniatur w Pobiedziskach, gdzie
usytuowano 100 miniatur budowli
Szlaku Piastowskiego i Wielkopolski
wykonanych w skali 1:20.

Poniedziałek 9 lipca również został
przeznaczony na pogłębianie wiedzy
o życiu dawnych Wielkopolan. Naj-
pierw dzieci przyjechały do Skansenu
Budownictwa Ludowego w Wolszty-
nie. Tutaj obejrzały m. in. wyposaże-
nie XIX-wiecznej chaty, zagrody
olenderskiej, wiatraka, kuźni oraz

karczmy. Następnie udały się do Pa-
rowozowni wolsztyńskiej, gdzie obej-
rzały warsztaty, maszyny i urządzenia
służące utrzymaniu i naprawie paro-
wozów. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się sala wystawowa, a
zwłaszcza makieta (diorama) stacji
Wolsztyn. Zachwyt uczniów wzbudziły
także piękne parowozy. W drodze po-
wrotnej dzieci obejrzały również Gale-
rię Rzeźby Ptaków w Górsku.

Wtorek był znów dniem aktywno-
ści fizycznej. Półkoloniści spędzili
dwie godziny na pływalni AKWAWIT,
gdzie doskonalili swoje umiejętności
pływackie, spędzali czas na zjeżdżal-
niach i zabawach w wodzie. Podsu-
mowaniem dnia była wizyta w kinie
przy Centrum Kultury i Sztuki w Lesz-
nie i seans filmowy „Epoka lodow-
cowa 4”.

W przedostatni dzień półkolonii
dzieci zwiedziły Skansen Soplicowo w
Cichowie. Potem z Bieżynia do Ku-
nowa udały się drezyną. Na miejscu
mogły obejrzeć muzeum kolejowe
oraz sprawdzić swoje możliwości w
przejeździe na czas drezyną napę-
dzaną siłą własnych mięśni. Jedna z
grup półkolonistów z powodu awarii
drezyny motorowej musiała pokonać
8-kilometrową trasę licząc tylko na
swoją kondycję fizyczną. Nie poddali
się. Zmęczeni, ale szczęśliwi i dumni
wrócili do swoich domów.

Ostatni dzień półkolonii zorganizo-
wano na terenie szkoły. Dzieci wzięły
udział w turnieju piłki nożnej, konkur-
sie karaoke, zajęciach plastycznych,
piekły kiełbaski na ognisku.

Otrzymane z Gminy
Osieczna środki w wysokości 6 000 zł
zostały w całości wykorzystane na
opłacenie biletów wstępu, transportu,
zakup napojów i lodów dla uczestni-
ków półkolonii. 

Dziękujemy wszystkim tym, dzięki
którym nasi uczniowie mogli w sposób
atrakcyjny i bezpieczny spędzić sie-
dem dni wakacji.


