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W noc walentynkową z 13 na 14 lutego na swojej zabawie karnawałowej bawili się członkowie Re-
gionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Kąkolewo. Do wspólnej zabawy zaprosili mieszkańców wsi i
gminy. Każdego przy wejściu witali członkowie zespołu w strojach ludowych. Z zaproszenia sko-
rzystało około 150 osób. Wszyscy bawili się do białego rana. Do tańca przygrywał zespół "Dynamic",
a niemal każdy wziął udział w loterii fantowej z nagrodami. Można było wygrać odkurzacz, grill elek-
tryczny, żelazko, pościele, kołdrę i wiele innych niespodzianek. Zysk z zabawy przeznaczony będzie
na działalność zespołu.

Konkurs
młodych
muzyków

Już dziś zapraszamy naszych
czytelników na XXVI Wielkopolski
Konkurs Młodych Instrumentalis-
tów Członków Orkiestr Dętych im.
Jana Schulza w Osiecznej, który
odbędzie się w sobotę 27 marca w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Jest to okazja by nieodpłatnie
uczestniczyć w niecodziennym
koncercie. Na scenie swoje umie-
jętności prezentować będą instru-
mentaliści grający na
instrumentach dętych blaszanych i
drewnianych, którzy są amatorami
i nigdy nie chodzili do szkoły mu-
zycznej. Muzyka jest ich pasją.
Swój koncert zapowiedział też
duet jazzowy Maciej Fortuna &
Stefan Weeke Project. W tym dniu
Osieczna zabrzmi muzyką. Prze-
słuchania trwały będą od 9.00.
Około godziny 17.00 zagra zespół,
a ogłoszenie wyników konkursu
przewidziano na godzinę 19.00.

Niebezpieczne warunki cały
czas panują na naszych drogach.
W środę 18 lutego nad ranem nie-
spodziewanie pojawiła się gęsta
mgła, która mocno ograniczyła
widoczność. Do tego oblodzone
drogi z wąskimi koleinami stwa-

rzały kierowcom warunki zgoła
ekstremalne.

W tym właśnie czasie na dro-
dze między Grodziskiem a Świer-
czyną z przeciwnych kierunków
jechały dwa pojazdy – Fiat 126 p
i dostawczy opel. W obu kierow-

cami byli mieszkańcy Belęcina
(gmina Krzemieniewo). Zawiniły z
pewnością kiepskie warunki at-
mosferyczne, być może nad-
mierna prędkość. Zginął młody
28-letni człowiek, kierowca “Ma-
lucha”. Kierowcy opla i jego pa-
sażerowi nic się nie stało. Nie był
to jedyny tego dnia wypadek, do
którego doszło na drogach na-
szego regionu. Oby takich zda-
rzeń było jak najmniej.

Ku przestrodze

Karnawałowa zabawa odbyła
się na początku lutego w przed-
szkolu w Drzeczkowie. W baliku
brały udział panie z Rady Rodzi-
ców. Były gry, konkursy, loteria fan-
towa i wiele zabaw przy muzyce.
Podczas wspólnego poczęstunku
wszystkim smakowały pyszne fa-
worki upieczone specjalnie na
balik.

BALIK DLA DZIECIBALIK DLA DZIECI

Na zabawie karnawałowej zorganizowanej przez Koło Emerytów
i Rencistów w Kąkolewie. 120 osób tańczyło przy muzyce zespołu
Dynamik.


