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Urodzili się:
15. 05. - Natalia Teresa Szymlet, Osieczna

Zmarli:
18. 05. - Franciszek Michalak (1934), Kąkolewo
25. 05. - Michał Krakowiak (1957), Wojnowice
28. 05. - Henryk Skrzypczak (1948), Osieczna
02. 06. - Bogumiła Zając (1929), Witosław
05. 06. - Władysława Kaczmarek (1931), Osieczna

W środę 2 czerwca w osieckim Ośrodku Kultury rozpoczął się cykl
warsztatów dla przyszłych DJ-ów. Bezpłatne warsztaty poprowadził DJ
Pol (Paweł Trzmiel) i DJ Qbazz (Kuba Owsianny). Okazało się, że chęt-
nych do nauczenia się sztuki prowadzenia imprez muzycznych jest na-
prawdę sporo. Taką umiejętność na pewno warto posiąść, kolejne
spotkania w każdą środę o 18.00, wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy. Po części teoretycznej przyjdzie czas na część praktyczną, bę-
dzie więc można spróbować swoich umiejętności, rozwinąć talent, czy
sprawdzić swoje predyspozycje.

Warto dodać, że na koniec warsztatów odbędzie się turniej, a nagrodą
główną będzie możliwość poprowadzenia imprezy w Klubie Antidotum w
Lesznie, natomiast podczas Dni Osiecznej odbędzie się turniej DJ-ów.

Dla DJ-ów

POMOC DLA POWODZIAN
Podczas powodzi, która nawiedziła dużą część naszego kraju, ucier-
piało wielu ludzi. Pod wodą zginęły ich domy, gospodarstwa, firmy,
które stanowiły źródło utrzymania całych rodzin. Stracili wszystko,
co jest niezbędne do życia – domy, meble, sprzęty, środki czystości,
ubrania, zwierzęta, czasem nawet bliskich…
Gmina Osieczna nie pozostała obojętna na ludzką krzywdę. Posta-
nowiliśmy pomóc poszkodowanym, zachęcamy do tego samego
wszystkich mieszkańców. Każdy, kto chciałby podzielić się z powo-
dzianami przysłowiową złotówką, może wpłacić pieniądze na konto:
BS Poniec O/Osieczna 51 8682 0004 2600 0273 2000 0010 z opisem:
„Pomoc dla powodzian”.
Zebrane środki przekazane zostaną jednej z gmin najciężej do-

tkniętych kataklizmem na pomoc dla jej mieszkańców.
Solidarność i poczucie wspólnoty w cierpieniu to nasze narodowe
cechy. Nie bądźmy obojętni! Największą radość daje dawanie, więc
podzielmy się z potrzebującymi!

Uczniowie Ogniska Muzycznego działającego przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Osiecznej przygotowali koncert z okazji Dnia Matki.
Dla swoich i nie tylko swoich mam zagrali najlepiej jak potrafili. Była to
niepowtarzalna okazja do zaprezentowania umiejętności muzyczno-wo-
kalnych.


