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Burmistrz czyta dzieciom

Dzieci z Przedszkola Samorzą-
dowego w Drzeczkowie wraz z
opiekunkami odwiedziły Miejską
Bibliotekę Publiczną w Osiecznej.
Tam zostały przywitane przez dy-
rektor Alicję Dudzińską. Gościem

specjalnym biblioteki, który prze-
czytał dzieciom bajkę był burmistrz
Stanisław Glapiak. Dzieci zostały
zapoznane z historią o wróżce Zę-
buszce, miały też czas na chwile
rozmowy z włodarzem gminy.

Rada Rodziców oraz nauczy-
ciele i uczniowie Zespołu Szkół w
Osiecznej zapraszają na festyn ro-
dzinny z okazji Dnia Dziecka 
9 czerwca 2013, od godz. 13. 00
na letnisku w Osiecznej

W programie: koncert na lu-
dową nutę w wykonaniu uczniów i
zaproszonych gości, atrakcje dla
dzieci, barwne kiermasze, konku-
rencje sportowe.

Festyn rodzinny
Honorową nagrodą liścia miło-

rzębu został wyróżniony Urząd
Miasta i Gminy w Osiecznej za
publikację „Gmina Osieczna” auto-
rstwa Stanisława Jędrasia. Orga-
nizatorami konkursu są:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich oraz „Panorama Leszczyń-
ska”. Uroczystość rozdania nagród
odbyła się w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Lesznie. 

Laur dla Urzędu

WIANKI
Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna zaprasza na uroczyste
obchody XVIII Nocy Świętojańskiej, które odbędą się 
22 czerwca na plaży w Osiecznej. Początek imprezy przewi-
dziano na godzinę 20.00, wtedy to z Placu 600-lecia wyruszy
korowód z mażoretkami, orkiestrą dętą i wieńcem niesionym
przez panie z koła śpiewu „Lutnia” na czele. W programie
przewidziano koncert orkiestry, pokazy taneczne mażoretek,
koncert zespołu wokalnego Impresja. O 22.00 wystąpi
gwiazda wieczoru – zespół Redox, a na 23.10 przewidziano
pokaz sztucznych ogni.
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W Kąkolewie oficjalnie otwarty został Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy. Burmistrz Stanisław Glapiak jako włodarz
gminy przeciął wstęgę i na ręce kierownik Ewy Gazdy złożył ży-
czenia i gratulacje. Placówka mieści się w budynku po dawnej
szkole. Aktualnie została przygotowana do przyjęcia 30 osób nie-
pełnosprawnych i upośledzonych, w przyszłości oferta ma być po-
szerzona o pięć miejsc. Od lutego w Środowiskowym Domu
Samopomocy są już podopieczni, którzy biorą udział w terapeu-
tycznych zajęciach, a także uczą się podstawowych zachowań
społecznych.


