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Uchwalili Wieloletnią Prognozę
Finansową na lata 2011-2029,
która jest planem dochodów i wy-
datków bieżących, dochodów i wy-
datków majątkowych, wyników
budżetu, przeznaczenia nadwyżek
lub sposobu finansowania deficytu,
przychodów i rozchodów budżetu,
kwoty długu oraz sposobu sfinan-
sowania spłaty długu wraz z usta-
leniem wieloletnich przedsięwzięć
finansowych. Radni przyjęli
Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Gminny Program Prze-
ciwdziałania Narkomanii oraz
Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na rok 2011.
Rajcy wyrazili również zgodę na
nabycie przez gminę nieruchomo-

ści położonej w Osiecznej przy ul.
Leszczyńskiej. Gmina jest właści-
cielem połowy nieruchomości, zaś
z chwilą załatwienia formalności
stanie się właścicielem całej nieru-
chomości i poczyni kroki zmierza-
jące do zabezpieczenia budynku
przed dewastacją. Radni przyjęli
też zmiany w uchwale dotyczącej
zatwierdzenia taryfy dla zbioro-
wego odprowadzania ścieków na
terenie miejscowości Kąkolewo –
zmiany te dotyczą ustawowego
zwiększenia podatku VAT.
Na sesji podjęto też ostatnią w

tej kwestii uchwałę dotyczącą
wniesienia w 2011 roku przez
gminę Osieczna wkładów do Miej-
skiego Zakładu Oczyszczania sp.
z o. o. w Lesznie.

Radni obradowali nad zaciąg-
nięciem w 2011 roku pożyczek z
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na finansowanie budowy
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami w miejscowości
Kąkolewo – etap IV, etap V część
1, etap V część 2.
Na sesji jednogłośnie przyzwo-

lono na udzielenie pomocy finan-
sowej Powiatowi Leszczyńskiemu
w wysokości 300.000 zł na pokry-

cie kosztów wykonania remontów
dróg powiatowych i chodników po-
łożonych przy drogach powiato-
wych na terenie gminy Osieczna.
Radni uchwalili też wydatki, które
nie wygasną z upływem 2010 r. są
to wydatki poniesione na budowę
rozdzielczej sieci wodociągowej w
Świerczynie. Podczas posiedzenia
rady przyjęto również ostatnie
zmiany w uchwale budżetowej na
2010 rok.

Na sesji
Podczas III sesji Rady Miejskiej radni poza uchwaleniem

budżetu na 2011 rok obradowali również nad kilkoma innymi
sprawami dotyczącymi gminy.

W listopadzie został ogłoszony
konkurs plastyczny na kartkę świą-
teczną - Gwiazdka 2010. Zadanie
polegało na wykonaniu dowolną
techniką najciekawszej i najorygi-
nalniejszej kartki świątecznej. Jego
organizatorem była nauczycielka
muzyki i plastyki - Hanna Jęsiek.
Konkurs został skierowany do
uczniów Szkoły Podstawowej w
Świerczynie oraz dzieci uczących
się w Zespole Szkół przy Szpitalu
Rehabilitacyjno-Leczniczym dla
Dzieci i Młodzieży w Osiecznej.
Prace oceniano w dwóch kate-

goriach: klasy I – III i IV – VI.
Przyznane miejsca:
- klasy I – III:
I miejsce - Oktawian Kaszu-

biak (kl. III), ZSS przy Szpitalu w
Osiecznej,
II miejsce - Kacper Golak (kl.

II), SP Świerczyna,
II miejsce - Wiktoria Paizert

(kl. I), SP Świerczyna,
III miejsce - Weronika Homska

(kl. II), SP Świerczyna,
III miejsce - Katarzyna Chuda

(kl. II), SP Świerczyna,
- klasy IV – VI:
I miejsce - Kacper Cichoszew-

ski (kl. IV), ZSS przy Szpitalu w
Osiecznej,
I miejsce - Katarzyna Gorze-

lańczyk (kl. V), SP Świerczyna,
II miejsce - Wiktoria Lorkie-

wicz (kl. VI), SP Świerczyna,
III miejsce - Karol Mróz (kl. VI),

SP Świerczyna.
Rodzice przygotowali przed-

szkolny stragan, na którym zna-
lazły się choinkowe ozdoby,
stroiki i różnego rodzaju bożona-
rodzeniowe drobiazgi i łakocie.
Stragan zachwycał swym bogac-
twem, a asortyment przyniósł so-
wity zarobek.
Uczniowie kl. I – III w fabryce

bombek w Krzywiniu poznawali
cykl produkcyjny ozdób choinko-
wych. Przyglądali się poszczegól-
nym etapom wytwarzania
świątecznych ozdób: powstawa-
niu gipsowych form, wydmuchi-
waniu szklanych rurek w
odpowiednie kształty (serca, kule,
bałwanki, szyszki), posrebrzaniu,
zdobieniu i pakowaniu. Podziwiali
niezwykłą precyzję pracowników
i ich trud włożony w wykonanie
każdego egzemplarza. Zachwy-
cali się fantazyjnymi wzorami,
ciekawymi kształtami, a co naj-
ważniejsze, docenili tradycyjny,
ręczny sposób wytwarzania świą-
tecznych „dzieł sztuki”.
Przedszkolne spotkanie przy

choince uświetnił występ dzieci
zatytułowany Christmas Eve. Mali
artyści wykazali się znajomością
języka obcego, gdyż partie teks-
tów wygłaszali w języku angiel-
skim. Wyjątkowe przedstawienie
zaproszeni goście i rodzice na-
grodzili gromkimi oklaskami.
Świąteczny nastrój dopełniły
wspólnie śpiewane kolędy i ży-
czenia. Nikogo też nie dziwiły pre-
zenty - nowe zabawki.
21 grudnia w Zespole Przed-

szkole i Szkoła Podstawowa od-
było się spotkanie opłatkowe.
Tego dnia gospodarze: dyrekcja,
nauczyciele szkoły i przedszkola
oraz wszyscy pracownicy dzię-
kują zaproszonym gościom -
przyjaciołom szkoły i przedszkola
za współpracę, okazane wsparcie
i zrozumienie. Uczniowską formą
podziękowań było bożonarodze-
niowe przedstawienie. Dzieci z
klas IV – VI przybliżyły historię
narodzin Jezusa.

Spotkania wigilijne wprowa-
dzają całą brać przedszkolną i
szkolną w okres Świąt Bo-żego
Narodzenia. Wigilie: przedszkola-
ków, uczniów klas I – III, IV – VI
wraz z wychowawcami i pozosta-
łymi nauczycielami przebiegały w
atmosferze wzajemnej życzliwo-
ści i rodzinnego ciepła i pojedna-
nia. Wspólne ucztowanie i
śpiewanie kolęd zacieśniały więzi
i wzajemny szacunek.

Szkołę w Świerczynie w VI
Międzyszkolnym Konkursie Śpie-
waczym reprezentowali: Kinga
Wawrzyniak (kl. VI) i Daniel Kę-
dziora (kl. I). Solista z klasy I zajął
III miejsce w ka-tegorii wiekowej
kl. I-III. Daniel wykonał piosenkę
pt. Mój kochany Mikołaju.

„Nie bądź prądożercą” to
przewodnie hasło warsztatów
ekologicznych, które zostały prze-
prowadzone w gronie przedszko-
laków 11 stycznia. Celem zajęć
było uświadomienie dzieciom, że
każdy powinien podejmować
działania na rzecz prawidłowego

gospodarowania energią elek-
tryczną. Zajęcia prowadzone me-
todami aktywizującymi
usystematyzowały wiedzę na
temat energii. Zainteresowanie
wywołała kula energetyczna,
dzięki której dzieci odczuły na
swym ciele przepływ prądu.
Jedną z form pozwalających

na doskonalenie techniki czytania
i umiejętności czytania ze zrozu-
mieniem różnorodnych tekstów
kultury jest konkurs polonistyczny
Wiem, co czytam. Problematyka
tekstów (poetyckiego, popularno-
naukowego i artykułu prasowego)
dotyczyła największego lądo-
wego ssaka - słonia. Zwycięzcami
okazali się następujący ucznio-
wie: I miejsce -Wiktoria Lorkie-
wicz (kl. VI), II – miejsce - Kamil
Skowronek (kl. VI), III miejsce -
Aleksandra Chudzińska (kl. V), IV
miejsce – Weronika Konieczna
(kl. V). Wyróżniono również: Mi-
chała Otto (kl. V), Marię Chudziń-
ską (kl. V), Kingę Wawrzyniak (kl.
VI) i Kamila Mroza (kl. IV).
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