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Superklasa
w K"kolewie

Uczniowie ze szko!y w "wierczynie ch#tnie uczestnicz$ w spotkaniach 
kó!ka ekologicznego. Nauczycielki uwra%liwiaj$ ich na pi#kno otacza-
j$cej przyrody, ucz$ prowadzenia obserwacji przyrodniczych, rozwija-
j$ &wiadomo&' ekologiczn$. Podczas zaj#' m!odzi ekolodzy dbaj$ o 
tereny zielone wokó! szko!y, wykonuj$ ciekawe prace plastyczne o 
tematyce ekologicznej. Bior$ tak%e czynny udzia! w zbiórkach surow-
ców wtórnych. Szko!a  w "wierczynie zaj#!a I miejsce w gminnym 
konkursie zbiórki zu%ytych baterii, dzi#ki czemu wzbogaci!a si# o  
sprz#t sportowy.

W Miejsko-Gminnym O&rodku Kultury w Osiecznej od wrze&nia dzia!a 
M!odzie%owa Orkiestra D#ta. Zaj#cia odbywaj$ si# w &rody o godz. 
19.00. Zespó! tworzy m!odzie% do osiemnastego roku %ycia. Wkrótce 
wyjad$ na zimowe warsztaty muzyczne. Do zespo!u nale%$: (ukasz 
Zieli)ski, Mateusz Urbaniak, Filip Pietek, (ukasz Okoniewski, Magda-
lena Wo*na, Paulina Kajoch, Anna J#drzychowska, Micha! Soba)ski, 
Agata Nowak, Katarzyna Gimzi)ska, Karol Szyma)ski, Bernadeta 
Nowak, Kamil Marciniak, Jakub +yto, Patrycja Heli)ska. Wszystkich, 
którzy chcieliby do!$czy' do muzyków organizatorzy zaj#' zapraszaj$ 
w &rody do Miejsko-Gminnego O&rodka Kultury.

* W 1988 roku w Londynie ustanowiono 1 grudnia !wiatowym Dniem Walki z 
AIDS. I od tych obchodów rozpoczynamy ostatni miesi"c roku.
* A potem 3 grudnia przypada Dzie# Osób Niepe$nosprawnych, Og$oszony 
przez ONZ. Ju% dwa dni pó%niej $"czymy si& z osobami chorymi. W$a'nie 
wówczas obchodzi si& Mi&dzynarodowy Dzie# Pomocy Cierpi"cym I Mi&dzy-
narodowy Dzie# Wolontariusza.
* 4 grudnia, jak co roku, swoje 'wi&to obchodz" górnicy.
* A potem przychodzi 6 grudnia, czyli imieniny Miko$aja. I oczywi'cie miko-
$ajkowe prezenty. Czekaj" na nie zw$aszcza dzieci, wi&c nie wolno nam o nich 
zapomnie(.
* 10 grudnia obchodzimy Mi&dzynarodowy Dzie# Praw Cz$owieka, równie) 
Praw Dziecka. No a potem czekamy ju) tylko na 'wi&ta Bo)ego Narodzenia. 24 
jest Wigilia, a 25 i 26 'wi&ta. Chyba nikt nie zapomni o choince i jednym 
pustym miejscu przy stole. A ostatniego grudnia wybieramy si& na sylwestra.
* Warto jeszcze wiedzie(, )e 10 grudnia ustanowiono Nagrod& Nobla.

URODZILI SI# 
3.10 - Klabik Adam, Frankowo

3.10 - Klabik Wojciech, Frankowo

7.10 - J&drzychowski Jan, K"kolewo

17.10 - Brzostowski Iwo, Osieczna

24.10 - Rudziewicz Zuzanna, K"ty

ZMARLI
14.10 - Dirbach Henryka, Osieczna

16.10 - *ysiak Mieczys$aw, Grodzisko

25.10 - Sterna Aleksandra, Osieczna

27.10 - Konieczny Stanis$aw, K"kolewo

29.10 - Olejniczak Maksymilian, Osieczna

2.11 - Misiuro Anna, Osieczna

4.11 - Bernacka Pelagia, Grodzisko

9.11 - Pi"tek Edmund, Grodzisko

   Rywalizacja ju) si& rozpocz&$a. Re-
gulamin konkursu i jego zasady wy-
drukowano w szkolnej gazetce “DO-
NOS” oraz wywieszono w gablocie. 
Wszyscy w szkole wiedz" wi&c, )e 
dotyczy trzech kategorii: klas I-III i 
klas IV-VI szko$y podstawowej oraz 
gimnazjum. A tak)e, )e ma nauczy( 
zasad rywalizacji w duchu fair play i 
zapewni( uczniom mo) l iwo'( 
wszechstronnego rozwoju.
   Na pocz"tku ka)dego miesi"ca 
Szkolna Komisja Wychowawcza pro-
ponuje uczniom wykonanie zada#. W 
pa%dzierniku by$o to zrobienie kom-
pozycji przestrzennej "dary jesieni", 
w listopadzie gazetki 'ciennej zwi"-
zanej ze !wi&tem Niepodleg$o'ci, a 
w grudniu b&dzie nakrycie sto$u wi-

Rywalizacja o tytu! “Superklasy” nie jest w szkole w K"kolewie 
pomys!em nowym. Od 1995 roku, przez sze#$ kolejnych lat, 
uczniowie wybierali “wzorow" klas%”. Potem nieco odpocz%li od 
pomys!u, ale w tym roku wrócili do konkursu. Zmieni!a si% tylko 
nazwa - teraz walcz" o tytu! “Superklasy”.

gilijnego dla dwóch osób. Efekty 
tych zmaga# s" oczywi'cie punkto-
wane. Do ogólnej punktacji na tytu$ 
“Superklasy” dolicza( si& jeszcze 
b&dzie wyniki w nauce, udzia$ 
uczniów poszczególnych klas w dzia-
$alno'ci pozalekcyjnej, w zawodach, 
konkursach, wycieczkach i tak dalej. 
W sumie chodzi o zwi&kszanie wie-
dzy i umiej&tno'ci dzieci i m$odzie)y, 
a tak)e o integracj& 'rodowisk, rów-
nie) rodziców.
   Rywalizacji o tytu$ “Superklasy” w 
K"kolewie b&dziemy towarzyszy(. 
Na pewno podamy zwyci&zców pod 
koniec roku szkolnego. A warto wie-
dzie(, )e najlepsze klasy zostan" na-
grodzone. Napiszemy kto i jakie na-
grody odbierze.

Nowe pojemnikiOgl"daj" filmy

   Uczniowie szko$y podstawowej i 
gimnazjum z K"kolewa je)d)" do 
Gostynia na przegl"d filmów eduka-
cyjnych. Akcj& organizuje Polski In-
stytut Sztuki Filmowej, a projekcje 
odbywaj" si& w Domu Kultury Hut-
nik. 
   M$odzie) ju) obejrza$a “W pustyni 
i w Puszczy”, “Opowie'ci z Narnii”, 
‘’ Zemst&”, “ Folwark Zwierz&cy”, “ 
Krzy)aków”. Filmy s" lekturami 
szkolnymi i co oczywiste, staj" si& 
tematami lekcji j&zyka polskiego. 
Uczniowie otrzymuj" bilety na 
wszystkie seanse za darmo.

   Urz"d kupi$ osiem 
pojemników do selek-
tywnej zbiórki odpa-
dów. Kosztowa$y 8.228 
z$, ale po$ow& kosztów 
pokry $ Powia towy 
Fundusz Ochrony !ro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej. Gmina wzbo-
gaci$a si& o trzy pojem-
niki na szk$o bezbarw-
ne, trzy na szk$o kolo-
rowe, jeden na tworzy-
wa sztuczne, i jeden na 
papier. Nale)y zazna-
czy(, )e pojemnik na 
makulatur& jest drugim, w gminie. Pierwszy stoi w Osiecznej. Dwa kosze - 
jeden na szk$o bia$e, i jeden na szk$o kolorowe zosta$y ju) ustawione w Osiecz-
nej, przy ul. Szkolnej. Do K"kolewa dotar$o sze'( pojemników. Po jednym na 
makulatur& i plastik postawiono w pobli)u sklepu przy ul. Krzywi#skiej. Dwa 
pojemniki na szk$o bia$e i kolorowe zosta$y dostawione do stoj"cych ju) 
pojemników na plastik. Jeden komplet pojawi$ si& przy ul. Rydzy#skiej i jeden 
przy ul. Krzywi#skiej przy wyje%dzie w stron& *oniewa.

Nowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowanio-
wych pojawi!y si% w Osiecznej i K"kolewie.

Nie zapomnijmy w grudniu


