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Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci ze wszystkich grup w przed-

szkolu w Kąkolewie przygotowały okolicznościowe występy bo-

gate w humorystyczne wiersze, wesołe piosenki i serdeczne

życzenia, dostarczając gościom wielu wzruszeń i radości. Wrę-

czenie upominków i wspólny poczęstunek były okazją do spę-

dzenia miłych chwil z wnukami.
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Spotkanie z wędką
W drugim tygodniu ferii w Cen-

trum Kultury w Osiecznej dzieci za-
poznały się z wędkowaniem.
Zajęcia zorganizował prowadzący
szkółkę wędkarską Jacek Borowiec.
Były zabawy takie jak: rzucanie wo-

reczków do celu, zarzucanie wędki,
zapoznanie ze sprzętem służącym
do łowienia ryb.

Na zakończenie spotkania
każde dziecko otrzymało słodki
upominek.

Pstryk Natura

Schronisko Młodzieżowe "Mo-
rena" w Osiecznej wzięło udział w
ogólnopolskim projekcie Centra i
Schroniska Bioróżnorodności. W ra-
mach tych działań uczniowie szkół
naszej gminy mogli wziąć udział w
wycieczkach. Kilka osób spróbo-
wało też swoich sił w Ogólnopol-
skim Konkursie Fotograficznym pn.
"Pstryk natura". Kilkoro uczniów
szkół naszej gminy zdobyło w tym
konkursie czołowe miejsca, nagrody
i wyróżnienia. Efektem tego kon-
kursu jest kalendarz na 2016 rok, w
którym prezentowane są niektóre
wyróżnione fotografie. W styczniu
podziwiać możemy zdjęcie "Widok
z mostu - pejzaż zimowy" Mateusza
Kmiecika ze Świerczyny. Mateusz
zajął III miejsce w pierwszej edycji.
Kolejne zdjęcie wykonane przez
Mateusza "Pasikonik zielony" znaj-
dujemy na wrześniowej stronie. W

drugiej edycji chłopiec zajął III
miejsce. Mateusz jest zdobywcą
największej liczby nagród, bowiem
w kolejnym miesiącu podziwiamy
zdjęcie "Podczas grzybobrania",
którym Mateusz zdobył I wyróżnie-
nie w pierwszej edycji. W kwietniu
zamieszczono zdjęcie Jakuba
Homskiego ze Świerczyny "Samo-
tna sosna w Świerczynie". Jakub
zajął II miejsce w drugiej edycji. Na
sierpniowej karcie kalendarza za-
mieszczono zdjęcie "Cóż za stylowe
kropki" wykonane przez Martę
Kretschmer z Osiecznej, która zdo-
była III wyróżnienie w drugiej edycji
konkursu. 

Zaznaczyć należy, że w projek-
cie tym wzięło udział 13 schronisk z
całej Polski. A aż pięć z dwunastu
prezentowanych zdjęć wykonanych
zostało przez mieszkańców naszej
gminy. Gratulujemy!
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Członkowie Koła

Emerytów, Ren-

cistów i Inwali-

dów w Osiecznej

spotkali się, by

wspólnie święto-

wać Dzień Babci

i Dziadka. Pre-

zes Wiesław An-

d r z e j e w s k i

przywitał wszyst-

kich i złożył ser-

deczne życzenia.


