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Na boisku w Kąkolewie odbył się festyn rodzinny zorganizowany
przez OSP Kąkolewo. Festyn odbył się już po raz trzeci. Były kon-
kurencje sportowe, pożywne jedzenie oraz zabawa taneczna. Na-
stroje, tak jak i pogoda, dopisały.

Sumę odpustową w intencji do-
brodziejów odprawił ksiądz biskup
Marek Jędraszewski. Podczas
wieczoru z piosenką zagrał zespół
Testimonium. W czasie pięciodnio-
wego odpustu sanktuarium odwie-
dziło szacunkowo około 5 tysięcy
pielgrzymów, więcej niż w roku
ubiegłym.

Franciszkanie na rok przed
trzydziestą rocznicą koronacji ob-
razu Matki Bożej prosili wiernych o

Odpust Porcjunkuli

Tuż przed oddaniem gazety do
druku dotarła do nas wiadomość o
groźnym pożarze w Ziemnicach.
Palił się dom 38-letniego miesz-
kańca wsi. Budynek był stary, po-
nadstuletni i prawdopodobnie miał
też zniszczoną już instalację elek-
tryczną. Strażacy podejrzewają, że
właśnie zwarcie instalacji było
przyczyną pożaru.

Ogień pojawił się przed połu-
dniem, w poniedziałek 25 sierpnia
w przedpokoju domu, a potem
przeniósł się na strych i do piwnicy.
Cały budynek był otulony dymem,
a płomienie widać było z zewnątrz.
Straż pożarną zawiadomili sąsie-
dzi. W jednym pokoju spał właści-
ciel mieszkania i nie zdawał sobie

Na przełomie lipca i sierpnia w klasztorze ojców franciszka-
nów odbył się Odpust Porcjunkuli. Jak zwykle na uroczysto-
ści odpustowe licznie przybyli pielgrzymi i parafianie. W
czasie trwających pięć dni modlitw proszono o nowe powo-
łania kapłańskie i zakonne, szybką beatyfikację Jana Pawła II.
Modlono się o świętość w rodzinach, wiarę, nadzieję i miłość
wśród chrześcijan, za naród i ojczyznę, za rolników, ogrod-
ników, kierowców za chorych i zmarłych.

datki na remont elewacji klasz-
toru.Dotychczas udało się zebrać
ok. 65 tysięcy złotych a potrzeba
300 tysięcy złotych.

Prace remontowe rozpoczną
się wtedy, kiedy będzie pełna do-
kumentacja i przynajmniej mini-
malne zabezpieczenie na ich
rozpoczęcie. Franciszkanie starają
się o dofinansowanie z Minister-
stwa Kultury i Sztuki. Jaki będzie
efekt? Trudno przewidzieć.

Pożar w Ziemnicach

sprawy z zagrożenia. Na ratunek
przybiegł mu Andrzej Wilkowski.
Mężczyzna wybił szybę i wszedł
do środka. Potem przez okno wy-
ciągnął, prawdopodobnie nietrzeź-
wego kolegę. Sam zranił sobie
rękę i nogę.

Na szczęście nic nie stało się
właścicielowi domu, ani ratowni-
kom. Dom jednak spłonął do-
szczętnie i nie nadaje się do
zamieszkania. Rodzina 38-latka
obiecała przygotować mu jakieś
pomieszczenie gospodarcze, do
czasu aż nie zdecydują, gdzie bę-
dzie mieszkał.

Akcja ratownicza przebiegała
bardzo sprawnie.

Festyn w Kąkolewie

Dofinansowanie unijne
Przedszkole Samorządowe w

Drzeczkowie otrzymało dofinan-
sowanie unijne. W pierwszej po-
łowie bieżącego roku
przedszkole złożyło wniosek do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Poznaniu o dofinansowanie rea-
lizacji projektu zatytułowanego
„Rozwój inteligencji przedszko-
laka”. Projekt został przyjęty do
realizacji.

Jego realizacja rozpoczęła się
1 sierpnia bieżącego roku i potrwa
do dnia 31 lipca 2009 r., a kwota
dofinansowania wynosi 39.670,00
PLN.

W ramach projektu przedszkole
będzie realizować programy:

"Mały odkrywca w przedszkolu" -
autorski program Akademii Nauki
będący formą nauki poprzez za-
bawę. Jest on wdrażany w 36
ośrodkach. Dzieci uczestniczące w
nim po roku lub dwóch zaczynają
czytać bez formalnych lekcji nauki
czytania. oraz „Cookie and
Friends”, który ma za zadanie po-
przez gry i zabawy uaktywnić u
dzieci niezwykły potencjał i zdol-
ności językowe. W październiku
zostaną również zorganizowane
zajęcia dla rodziców, podczas któ-
rych przekazane zostaną rodzicom
informacje dotyczące psychologii
dziecka oraz pracy indywidualnej z
dziećmi w domu.


