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Zespół śpiewaczy Wrzos

Zespół powstał w 1997 roku.
Przez cały okres członkowie inten-
sywnie pracują rozwijając swoje
śpiewacze umiejętności. W tej
pracy ważny jest nie tylko dobór

odpowiedniego repertuaru, ale
także emisja głosu i harmonia mu-
zyczna. Duże zainteresowanie
członków zespołu wzbudza piękno
muzyki ludowej. Kierownik zespołu

Marian Tęgi dba oto, by śpiewane
pieśni były urzekające i ujmujące,
przepełnione atmosferą dawnych
lat. Dla wszystkich członków ze-
społu niezwykle ważne jest ocale-

nie "muzycznej historii" naszego
regionu. W swej pracy chcą przede
wszystkim ocalić od zapomnienia
kąkolewkie pieśni, przyśpiewki,
zwyczaje i obyczaje ludowe. W
swym repertuarze mają pieśni lu-
dowe, patriotyczne, kościelne, za-
pomniane i mało znane kolędy.
Czynnie uczestniczą we wszyst-
kich uroczystościach na terenie
gminy oraz powiatu. W 2004 r.
członkinie zespołu odrestaurowały
przy pomocy M-GOK w Osiecznej
stroje ludowe. Stroje te prezentują
na dożynkach. Korzystają z zapro-
szeń sąsiadujących miejscowości,
gdzie przedstawiają obrzędy do-
żynkowe z końca XIX wieku. Za-
praszają chętnych na próby w
każdy wtorek o godz. 17.00 w sali
Domu Strażaka w Kąkolewie.

"Szczęśliwi ci, którzy mają w

sercu muzykę i uśmiech na

ustach." Franz Schubert

KURS JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO 

DLA DZIECI

Od marca 2016 roku bib-
lioteka w Osiecznej zapra-
sza dzieci na bezpłatny,
e-learningowy kurs angiel-
skiego FunEnglish.pl An-
gielski w bibliotece.

Kurs przeznaczony jest
dla dzieci w wieku 6 - 12 lat.
Składa się z setek filmów,
edukacyjnych gier, fotolek-
cji i interaktywnych ćwi-
czeń. Łączy naukę z
zabawą, co pozwala szybko
zdobywać kolejne umiejęt-
ności językowe. Wystarczy,
jeżeli dzieci będą uczyły się
dwa razy w tygodniu przez
niecałą godzinę, aby w
ciągu kilku miesięcy zoba-
czyć pierwsze efekty nauki.

Kurs FunEnglish.pl jako
pierwszy w Polsce otrzy-
mał akceptację Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Od
2011 roku jest bezpłatnie
udostępniany bibliotekom
publicznym w ramach pro-
jektu "FunEnglish w biblio-
tece", prowadzonego przez
firmę Funmedia we współ-
pracy z Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyj-
nego. Biblioteka w Osiecz-
nej dołączyła do piątej
edycji tego przedsięwzięcia.

Policja rozmawia
Spotkanie mieszkańców gminy

z policją, które odbyło się w Cen-
trum Kultury w Osiecznej ma na
celu stworzenie lokalnej mapy za-
grożeń, która będzie częścią
"Krajowej mapy zagrożeń bezpie-
czeństwa w Polsce". Przedstawi-
ciele Komendy Miejskiej Policji w
Lesznie powiedzieli o zdarzeniach,
które miały miejsce w ubiegłym
roku. Przedstawili statystyki doty-
czące wypadków, włamań, inter-
wencji. Mieszkańcy mieli okazję,
by wypowiedzieć się, zadać pyta-
nia porozmawiać i zwrócić uwagę
na miejsca, w których może do-
chodzić do niebezpiecznych sy-
tuacji.

Przekaż swój 1 procent podatku na Amelkę
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą" prosi o pomoc

Amelka ma 7 lat, lekarze zdiagnozowali u
niej mózgowe porażenie dziecięce zespołu
móżdżkowego i oczopląs.

Dzięki rehabilitacji zaczęła samodzielnie
chodzić w wieku 2 lat. W 2012 r. uległa wy-
padkowi samochodowemu. Na skutek czego
doszło do zatrzymania serduszka i niedotle-
nienia mózgu. Dziś mając 7 lat nie chodzi, nie
radzi sobie z samodzielnym jedzeniem, nie-
dowidzi. Amelka wymaga dużej pomocy ro-
dziców jak również rehabilitacji.

Amelka jest podopieczną Fundacji Dzieciom 
"Zdążyć z pomocą"
1 proc. PODATKU

Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"
W formularzu PIT wpisz numer: KRS 0000037904

W rubryce "Informacje uzupełniające - cel szczegółowy
1%" podaj: 12989 Cyka Amelia

Za każdą pomoc, za każdy gest z góry dziękujemy!
Szanowni darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu

PIT na przetwarzanie swoich danych organizacji pożytku publicz-

nego.

W Y J A Z D  
N A M A Z U RY

Zarząd Koła Seniora 
"Złota Jesień" w Kąkolewie

organizuje czterodniową 

wycieczkę na Mazury
od 3 sierpnia 2016 r. 
do 6 sierpnia 2016 r.
Koszt wycieczki 600 zł.

Szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu:

727 649 853

*** *** ***
Zarząd Koła “Złota Jesień” w 

Kąkolewie zaprasza członków i
kandydatów, na spotkanie z okazji
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet
oraz sprawozdawczo - informa-
cyjne. Spotkanie odbędzie się 12

marca o godz. 15.00 w sali wiejskiej

w Kąkolewie.

Przewodniczący Koła 

Stanisław Toboła

Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna ogłasza konkurs na stanowisko animatora sportu 
do obsługi kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w 2016 r. Szczegóły: http://bip.osieczna.pl/dokument/3956


