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KALENDARZ IMPREZ
Już dziś w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na przyszło-

roczne imprezy. Pierwsze - już na początku stycznia. O innych, których ter-
miny organizacji jeszcze nie są znane będziemy informować na bieżąco.

8 stycznia - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Osiecznej, Zespół Szkół w Kąkolewie
15 stycznia - koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej

oraz uczniów ogniska muzycznego, klasztor Osieczna
29 stycznia – koncert noworoczny w wykonaniu mażoretek i Orkiestry

Dętej, sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Osiecznej.
5 lutego - koncert noworoczny wwykonaniu mażoretek i Orkiestry Dętej,

w Zespole Szkół w Kąkolewie.
18-19 lutego - Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Gospel, Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury
24 marca - XXVIII Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów

CzłonkówOrkiestr Dętych im. J. Schulza –Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Osiecznej.
3 maja - koncert z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – w kościele w

Osiecznej,
11-13 maja – IX Osieckie spotkania z koszykówką, sala gimnastyczna

w Zespole Szkół w Osiecznej
25maja – koncert z okazji Dnia Matki wMiejsko-GminnymOśrodku Kul-

tury
2 czerwca - Łosiecka rowerówka
3 czerwca – Festyn Zespołu Szkół wOsiecznej, letnisko. Organizatorem

jest Rada Rodziców Zespołu Szkół w Osiecznej
10 czerwca –Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze na boisku

przy letnisku w Osiecznej
23 czerwca – XVII Noc Świętojańska nad Jeziorem Łoniewskim na plaży

w Osiecznej
24 - 26 sierpnia – XXV Dni Osiecznej na osieckim rynku. Bieg Borków

Osieczna 2012.
11 listopada – obchody Święta Niepodległości w Osiecznej. Msza św.

w kościele parafialnym, po niej występy artystyczne w sali szkoły.

Kalendarz imprez na terenie gminy Osieczna 2012 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osiecznej
zaprasza wszystkich chętnych zainteresowanych

tematem „ Człowiek i otaczający go świat”
- zdrowie i uroda

- wymiana doświadczeń kulinarnych
- tradycja ludowa

Pierwsze spotkanie - 16 stycznia 2012 r. godz. 16.00
Miejsce - sala M-GOK Osieczna

Rozstrzygnięty został trwający cały rok konkurs „Bądź przy-
jacielem środowiska” w kategorii zbiórka zużytych baterii i
akumulatorów małogabarytowych.

Gmina Osieczna wzięła w nim
udział już po raz siódmy, w tym
roku padł absolutny rekord, bo-
wiem łącznie w szkołach i przed-
szkolach udało się zebrać 884,7 kg
zużytych baterii. Rośnie świado-
mość ekologiczna wśród dzieci i
młodzieży, co potwierdzili ucznio-
wie szkoły podstawowej w Świer-
czynie, którzy specjalnie na
podsumowanie przygotowali
piękne przedstawienie. Słowem i
piosenką uświadamiali jak ważna
jest dbałość o środowisko.

Absolutnymi rekordzistami w
zbiórce baterii i akumulatorów ma-
łogabarytowych zostały dzieci z
Przedszkola Samorządowego w
Drzeczkowie, które zebrały
84,3 kg, co w przeliczeniu na jedno
dziecko wynosi 3,37 kg.

Drugie miejsce w kategorii
przedszkoli zajęło Przedszkole Sa-
morządowe w Osiecznej z wyni-
kiem 130 kg, co w przeliczeniu na
jedno dziecko wynosi 1,06 kg.

Trzecie miejsce zajęły dzieci z
Przedszkola Samorządowego w

Kąkolewie, które zebrały 23 kg ba-
terii, czyli 0,16 kg w przeliczeniu na
jedno dziecko.

W kategorii szkół najlepszy
wynik osiągnął Zespół Przedszkole
i Szkoła Podstawowa w Świerczy-
nie z wynikiem 117,8 kg czyli
0,86 kg baterii w przeliczeniu na
jednego ucznia.

Drugie miejsce zajęli uczniowie
Zespołu Szkół Szkoła Podsta-
wowa i Gimnazjum w Kąkolewie,
którzy zebrali 280 kg baterii co w
przeliczeniu na jednego ucznia
daje wynik 0,71 kg. Trzeci wynik
uzyskał Zespół Szkół Szkoła Pod-
stawowa i Gimnazjum w Osiecznej
po zebraniu 209,6 kg czyli 0,52 kg
baterii w przeliczeniu na jednego
ucznia.

Nagrody wręczył burmistrz Sta-
nisław Glapiak, pogratulował pięk-
nych wyników. Do następnej edycji
konkursu zaprosiła Grażyna Do-
machowska pracownik Miejskiego
Zakładu Oczyszczania w Lesznie,
głównego organizatora konkursu.


