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ZAPOWIEDŹ  DNI OSIECZNEJ
XXV DNI OSIECZNEJ24-26 sierpnia 2012r.PIĄTEK 24. 08. 2012r.- rynek21. 30 – kino nocne – na rynkuSOBOTA 25. 08. 2012 r. - rynek6.00 - zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna /Jezioro Łoniewskie/14.00 - IV Bieg Borków – Osieczna 201216.30 – Koncert Orkiestry Dętej OSP Osieczna z MAŻORETKAMI/rynek Osieczna/17.30 – występ Koła Śpiewu Lutnia z Osiecznej 18.00- chóry z Zoeterwoude z Holandii18.30- występ Tanecznego Zespołu Folklorystycznego z Moskwy 19.30- występ zespołu wokalno-instrumentalnego STREFA PRY-WATNA z Kąkolewa21.00 – Gwiazda Wieczoru - Koncert Zbigniewa Wodeckiego 22.30 – zabawa taneczna na rynku – z zespołem HELIOSNIEDZIELA 26. 08. 2012 r. – rynek11.00 - msza św. dożynkowa – kościół parafialny w Osiecznejoprawa muzyczna: Orkiestra Dęta OSP Osieczna, chór z Zoeterwoude z Holandii 13.30 - zbiórka korowodu dożynkowego – Plac MTM GS Osieczna- przejazd korowodu dożynkowego ulicami miasta na rynek- obrzęd dożynkowy – wręczenie wieńców i chleba - występ zespołu śpiewaczego „WRZOS” z Kąkolewa 15.00- występ Kabaretu Dziura z Bukówca Górnego 16.30- występ chóru Senior z Kąkolewa17.00 -występ zespołu KRAYNA CHATA z Ukrainy 19.00 - gwiazda wieczoru zespół PUNTO LATINOz Ameryki Południowej21.00 - zabawa dożynkowa na rynku - z zespołem HOLLYWOODPonadto w niedzielę na rynku- Punkt Koła Pszczelarzy

Raj dla dzieci
Jeszcze w sierpniu tego rokuw Osiecznej zostanie pobudo-wany i oddany do użytku nowyplac zabaw dla dzieci. Umiejsco-wiony zostanie na tym samymterenie, co dotychczas istnie-jący. Plac zabaw będzie miał po-wierzchnię 1.273,10 m². Terenzostanie ogrodzony.
W narożnikach placu wydzie-

lone zostaną skwery zieleni.
Urządzenia do zabaw będą

przeznaczone dla określonych
grup wiekowych – dla dzieci młod-

szych i starszych. Dzieci będą
więc miały do swojej dyspozycji
między innymi:

Zjeżdżalnie, most łukowy, most
falisty, most wiszący, gry „kotki-pie-
ski” i „kółko i krzyżyk”, ślizg stra-
żacki, drabinki, linę wspinaczkową,
linearium czyli pajęczynę linową,
wymyk mały i duży, przeplatankę z
lin, karuzelę, twister, bujak spręży-
nowy, równoważnię, huśtawki, pia-
skownicę. Na placu znajdą się też
ławeczki i stolik.

Na nowym placu zabaw dzieci
będą więc miały prawdziwy raj, a
rodzice znajdą tam chwilę wy-
tchnienia.

Roztrzygnięcie
konkursu

W ostatnim numerze "Prze-
glądu Osieckiego" pod artykułem
"Poznaj i zakochaj się" ogłosiliśmy
dla naszych czytelników konkurs.
Nagrodą była prezentowana w ar-
tykule galaretka Aloe Vera Gelly.
Prawidłowej odpowiedzi na pytanie
udzieliła Bogumiła Homska z Po-powa Wonieskiego. Po odbiór
nagrody zapraszamy do redakcji,
która znajduje się w Urzędzie
Miasta i Gminy w Osiecznej - biuro
nr 7.

W sobotę 25 sierpnia po raz
czwarty w Osiecznej zorganizo-
wany będzie Bieg Borków. 

Początek imprezy o godz.
14.00. 

Start i metę biegu przewidziano
na rynku w Osiecznej. 

Trzy dystane do wyboru – 1km,
4 km i 12 km.

Zachęcamy do udziału – szcze-
gółowe informacje na stronie inter-
netowej www.osieczna.pl

IV BiegBorków

Odpust z rocznicą
W pierwszy weekend sierp-nia w klasztorze ojców francisz-kanów w Osiecznej odbędzie sięOdpust Porcjunkuli połączony z390. rocznicą przybycia fran-ciszkanów do Osiecznej i XXXIIIrocznicą koronacji Obrazu MatkiBożej koronami papieskimi.Uroczystości rozpoczną się jużw czwartek 2 sierpnia i potrwajądo poniedziałku 6 sierpnia. Ka-zania w tym roku głosił będzieojciec Felicjan Kraft.

Msze św. w czwartek, piątek i
sobotę odprawiane będą w godz.
10.30, 16.00 i 19.00, różaniec w
godz. 10.00, 15.30 i 18.30, a droga
krzyżowa o godz. 18. 00. Dodat-
kowo w sobotę o godzinie 20.00
na placu pielgrzyma odprawiona
zostanie msza św., po której wyru-
szy procesja ulicami miasta, a
potem w klasztorze odbywać się
będzie nocne czuwanie.

Centralne uroczystości przewi-

dziano na niedzielę 5 sierpnia.
Msze św. w tym dniu odpra-

wiane będą o godz.: 7.00, 9.30,
11.30 (suma) 18.30

Święcenie pojazdów o godz.
10. 30, natomiast różaniec zosta-
nie odmówiony o godz. 18.00. O
godzinie 20.00 odbędzie się wie-
czór z piosenką ludową.

Poniedziałek – 6 sierpnia - jest
podczas odpustu poświęcony oso-
bom chorym. W tym dniu msze św.
będą o godz.: 7.00, 10.30, 18.30;
różaniec o 10.00 i 18.00, sakra-
ment chorych podczas mszy o
godz. 10.30. Każdego dnia na
godz. 21.00 przewidziany jest Apel
Jasnogórski.

Indywidualne błogosławieństwo
można uzyskać codziennie przez
nałożenie rąk kapłana przy ołtarzu
Matki Bożej Osieckiej.

Franciszkanie z Osiecznej ser-
decznie zapraszają.

Na zdjęciu intencje mszalne.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ 

Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
ze względu na wzrastającą zachorowalność chorób płuc organizujebezpłatne badania rentgenowskie połączonez badaniem spirometrycznym (badanie określające sprawność płuc)

Badania wykonywane są nowej generacji 
cyfrowym aparatem rentgenowskim w ruchomym ambulansie.

Badanie będzie wykonywane:
28 sierpnia 2012 r. w godz. 10.00-15.00 

na placu 600-lecia w Osiecznej.
Zapisy w godz. 8.00-13.00 – tel. 65 535 00 16 wewn. 17.

Na badanie należy zgłosić się z dowodem osobistym.
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