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Angielski w bibliotece

W bibliotece w Osiecznej odby-
wają się bezpłatne lekcje języka
angielskiego dla dzieci w wieku 6 -
12 lat. W godzinach otwarcia pla-
cówki mogą przychodzić dzieci,
którym udostępniany jest program

do nauki. Kurs e-learningowy pro-
wadzony jest w sposób przy-
stępny, a nowe słówka utrwalane
są za pomocą obrazków. 

Przy komputerach Zuzia, Ka-
lina i Dagmara podczas lekcji.

System SOWA SQL

Od 1 kwietnia 2016 roku w
Bibliotece jest już system bi-
blioteczny SOWA SQL. Służy on
do katalogowania i umożliwiania
sprawdzanie księgozbioru z
domu, czy urządzeń mobilnych,
ponieważ Katalog (OPAC) jest
dostępny online. 

W chwili obecnej czytelnicy
mogą być na bieżąco z zakupami i

nowościami - bo te w pierwszej ko-
lejności zostały wprowadzone. Z
czasem, sukcesywnie do katalogu
będą trafiały kolejne książki z księ-
gozbioru. 

Katalog dostępny jest na stro-
nie Centrum Kultury i Biblioteki
pod adresem www.ckibosieczna.pl
w zakładce Biblioteka.

Weekend w Mielnie

Na ogłoszenie o konkursie, w
którym nagrodą jest weekend w
Mielnie pozytywnie odpowiedziało
kilkadziesiąt osób. Do naszej re-
dakcji codziennie, przez miesiąc
spływały kartki pocztowe. W po-
niedziałek, 18 kwietnia zorganizo-
waliśmy losowanie. Kierownik
Referatu Rozwoju Gospodarczego
Sławomir Kosmalski pod czujnym
okiem sekretarki Hanny Prałat wy-

losował jedną szczęśliwą po-
cztówkę. Nagrodę wygrała Zofia
Rozwalka z Kąkolewa. Serdecz-
nie gratulujemy!

Po odbiór zaproszenia na wy-
poczynek nad morzem zapra-
szamy do biura nr 7 w godzinach
pracy Urzędu Miasta i Gminy w
Osiecznej.

Przypominamy, że sponsorem
nagrody jest firma PHU Spark.

rozstrzygnięcie konkursu

Mażoretki docenione

Na początku kwietnia we
Wschowie odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Zachodniej Mażore-
tek. Mistrzostwa te były
jednocześnie estradą elimina-
cyjną do Mistrzostw Polski Ma-
żoretek, które odbędą się w
maju w Kędzierzynie-Koźlu.

Mażoretki z Osiecznej i Kąko-
lewa trenowały od dłuższego
czasu, aby zaprezentować się z
jak najlepszej strony.

I tak wywalczyły następujące
miejsca:

BRYZA Osieczna kadetki - II
miejsce defilada Pom-Pom - No-
minacja MP

IV miejsce scena Pom-Pom -
Nominacja MP

Miniformacja Pom-Pom - II
miejsce - Nominacja MP

BRYZA Kąkolewo kadetki - Mi-
niformacja Baton - III miejsce

BRYZA Kąkolewo Seniorki - II
miejsce defilada Baton - Nomina-
cja MP

IV miejsce scena Baton
REWIA MINI Kąkolewo kadetki - I
miejsce Show "Tańczące śnie-

żynki" - Nominacja MP
III miejsce scena Pom-Pom -

Nominacja MP 
REWIA Osieczna seniorki - I

miejsce defilada Pom-Pom - Nomi-
nacja MP

I miejsce scena Pom-Pom -
Nominacja MP 

I miejsce Show "Na budowie" -
Nominacja MP

Miniformacja Mini Mix - IV
miejsce - Nominacja MP

III miejsce - Paulina i Amelia
Siewruk - duet Pom-Pom kadetki -
Nominacja MP

II miejsce - Anna Skrzypczak,
Karolina Woźniak - duet Pom-Pom
seniorki - Nominacja MP

VI miejsce - Marta Janowicz -
solo Pom - Pom seniorki

III miejsce - Magdalena Drebot -
solo buława seniorki - Nominacja
MP

VIII miejsce - Zuzanna Kośmi-
der - solo baton juniorki

IX miejsce - Aleksandra Maćko-
wiak - solo baton juniorki

VII miejsce - Karolina Woźniak
- solo baton seniorki 


