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RAJD,,ŁAŃCUSZKOWY”- propo-
zycja dla szkół i przedszkoli gminy
Osieczna.

Dzieci przygotowują łańcuch cho-
inkowy z materiałów makulaturowych.
W poniedziałek 21 grudnia uczniowie
szkół i przedszkoli wymaszerują o
godz. 9.00 i ok. godz. 10.30 spotkają
się w okolicy platformy widokowej "Ja-
goda" i połączą łańcuch, złożą życze-
nia świąteczno-noworoczne.

Proponowane trasy:
SZKOŁA I PRZEDSZKOLE W

ŚWIERCZYNIE : dojazd autobusem
do Jeziora Grodziskiego, przejście do
„Jagody” (3,7 km),

SZKOŁA I PRZEDSZKOLEW KĄ-
KOLEWIE: przejście trasy Kąkolewo
– platforma widokowa „Jagoda” -
skrót w pobliżu Łoniewa, (3,75 km),

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE W
OSIECZNEJ: przejście trasy
Osieczna – „Jagoda” przez park za-
mkowy (2,9 km).

Każda szkoła we współpracy z
miejscowym przedszkolem wykonuje
łańcuch o minimalnej długości równej
trasie do pokonania. Szkoła w
Osiecznej wykona dodatkowo 1000 m
łańcucha i przekaże grupie ze Świer-
czyny (ze względu na różnicę w odle-
głości do pokonania i liczebność
uczniów).

Dyrekcja Zespołu Przedszkole i
Szkoła Podstawowa w Świerczynie,
grono pedagogiczne i uczniowie za-
praszają na jasełka i wspólne kolędo-
wanie w dniu 21 grudnia o godz. 16.
00 w kościele parafialnym w Świer-
czynie.

„Świąteczny galimatias z teleno-

welą w tle” to efekt IX Konkursu Lite-
rackiego dla Uczniów Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Osiecznej.
Spektakl oparty na zwycięskich sce-
nariuszach dzieci zostanie wysta-
wiony 22 grudnia 2009 o godz. 18. 00
w sali M-GOK w Osiecznej. Zapra-
szamy miłośników teatralnej twórczo-
ści dziecięcej, a także wszystkich
chcących radośnie rozpocząć okres
kolędowania.

XVIII Finał Wiekiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy

Po raz kolejny zarejestrowano
sztab WOŚP przy Zespole Szkół w
Osiecznej.

10 stycznia 2010 impreza finałowa
w M-GOK w Osiecznej koordynowana
przez nauczycieli miejscowej szkoły.
Wszystkich chcących wesprzeć akcję
zapraszamy do współpracy!

W programie:
• koncerty zespołów: WeryMacz,

Blues Inside, Safe age,
• pokazy zręcznościowe,
• atrakcje dla miłośników sportu,
• balik dla najmłodszych,
• loteria fantowa i wyśmienite

przekąski
• akcja „światełko do nieba”
# Mażoretki i Orkiestra Dęta za-

praszają na koncerty noworoczne.
Bilet-cegiełka w cenie 5 zł. Czas i
miejsce: 8 stycznia o godz. 19.00 w
sali M-GOK w Osiecznej, 13 stycznia
o godz. 19.00 w patio szkoły w Kąko-
lewie
# 17 stycznia o godz. 14.00 w

klasztorze Franciszkanów odbędzie
się koncert noworoczny. Wstęp wolny.

Będzie się działo

Lek. med. Grzegorz Pudliszewski
specjalista chirurgii ogólnej

Gabinet czynny w
I i III wtorek każdego miesiąca

godz. 16.30-18.00
w budynku przychodni w Osiecznej

ul. Kopernika 8A (obok apteki)

W przeddzień dnia św. Ambro-
żego – patrona pszczelarzy człon-
kowie Koła Pszczelarzy z Gminy
Osieczna świętowali swoje do-
żynki. Tym razem, po raz pierwszy
spotkali się w salce Nadleśnictwa
Karczma Borowa. W leśnym wy-
stroju - wśród drzew i zwierząt
świętowali zakończenie pszczelar-
skiego sezonu. Mszę św. w po-
dzięce za zbiory oraz w intencji
zmarłych pszczelarzy w kościele

pw. Św. Antoniego w Lesznie od-
prawił ksiądz Maciej Grześ.
Pszczelarze tradycyjnie złożyli na
ołtarzu dary. Zaproszeni goście –
wśród których był Burmistrz Stani-
sław Glapiak, Przewodniczący
Rady Miejskiej Roman Lewicki,
Skarbnik Małgorzata Lisowska,
Sekretarz Miasta i Gminy Zenon
Fabiańczyk, Radna Rady Miejskiej
Halina Bartkowiak otrzymali upo-
minki.

DoŜynkowy czas

Urodzili się:16. 11. - Michał Marcin Kołodziej, Kąkolewo17. 11. - Zofia Kasperska, Świerczyna18. 11. - Mariusz Lester, Łoniewo19. 11. - Weronika Sznabel, Kleszczewo24. 11. - Piotr Kurpisz, Kąkolewo28. 11. – Tomasz Gorynia, Kąty29. 11. – Kamil Wojciechowski, Świerczyna
Zmarli:25. 11. - Helena Spławska (1916), Kąkolewo27. 11. - Franciszek Prałat (1924), Osieczna

Biuro Rachunkowe
Anita Nowacka
ul. Kwiatowa 13
Kąkolewo

tel. 698 702 001
e-mail:

nowacka_anita@wp.pl


