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Mimo siąpiącego deszczu mieszkańcy Frankowa w sobotni pora-
nek zgromadzili się w centrum wioski, tam gdzie mieści się plac
zabaw dla dzieci. Poświęcili swój czas i energię, by przy placyku
posadzić zakupione przez gminę drzewka. Wszystko to dla bez-
pieczeństwa dzieci i oczywiście dla urody miejscowości. Poma-
gał Robert Lester – pracownik urzędu. Takie akcje społeczne
cieszą i na pewno integrują sąsiadów.

Tradycyjnie dąb rosnący w centralnym punkcie rynku w Osiecznej
zgromadził 2 kwietnia – w rocznicę śmierci Jana Pawła II - wier-
nych. Modlili się wspólnie, wspominali papieża – Polaka i razem
byli w godzinie śmierci Karola Wojtyły. Uroczyste spotkanie po-
prowadziły dzieci – uczniowie szkoły podstawowej w Osiecznej,
nauczycielka Klaudia Nowacka oraz ksiądz proboszcz Paweł
Kamza.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIECZNA orazTOWARZYSTWO ZIEMI OSIECKIEJzapraszają na obchodyŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJAktóre odbędą się 03 maja 2011r. /wtorek/ o godz. 11.00w kościele parafialnym w Osiecznej.
PROGRAM:
godz. 11.00 msza św. za Ojczyznę oraz w intencji Strażaków
z udziałem Koła Śpiewu Lutnia
po mszy św.:
- złożenie kwiatów na miejscach pamięci narodowej
- występ uczniów Zespołu Szkół w Osiecznej
- Koncert Orkiestry Dętej OSP w Osiecznej
- /ul. Polna/ przejazd autokarem na miejsce odsłonięcia
Tablicy Pamiątkowej Ofiar Zbrodni Katyńskiej 1940 r.
- uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
godz. 16.00 /sala M-GOK w Osiecznej / projekcja filmu –
„Karol - papież, który pozostał człowiekiem”

wstęp wolnyZAPRASZAMY

Zgodnie z zapowiedzią miłośnicy nordic walking odwiedzili Gro-
dzisko. To co zobaczyliśmy, przewyższyło nasze oczekiwania.
Spotkaliśmy się w urokliwym miejscu - nad brzegiem Jeziora Gro-
dzisko, by rogrzać mięśnie. Wspinając się po terenach górzystych
zdobyliśmy najwyższy punkt Grodziska. Widoki przepiękne. Po-
konywaliśmy strumyki i zachwycaliśmy się tym niezwykłym tere-
nem. Odwiedziliśmy też Frankowo, by wrócić do Grodziska i
zobaczyć tam hodowlę muflonów. Spotkanie zakończyły ćwicze-
nia nad jeziorem. Następny "wyjazdowy" marsz w Kąkolewie - w
sobotę po świętach. Serdecznie zapraszamy!

GRODZISKONordicWalking


