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NOWOŚCI!
- zabieg kwasem

migdałowym
- zabieg czekoladowy

na ciało Kwiaciarnia "U Beni" 
przeniesiona!

Nowa lokalizacja: 
Rynek 32, Osieczna

(obok sklepu mięsnego)

W Przedszkolu Samorządowym w Osiecznej świętowano 23.
rocznicę nadania nazwy Akademia Pana Kleksa. Było więc paso-
wanie dzieci i nauczycieli na uczniów Akademii, przedstawienie –
“Historia Kruka Mateusza”, wierszyki i piosenki w wykonaniu dzieci.
Zaproszeni goście, wśród których był burmistrz Stanisław Glapiak,
ksiądz proboszcz Paweł Kamza, przedstawiciele Rady Rodziców i
trójek grupowych mogli opowiedzieć zabawną historię ze swojego
dzieciństwa. Atrakcją uroczystości była też nauka czarowania, któ-
rej konsekwencją było wyczarowanie przez nauczycielki magicz-
nych kufrów do podróży po krainie bajek. Słodką niespodziankę
stanowił urodzinowy tort. 

Wybory na Dziewczynę Roku
2010 zorganizowano z Zespole
Szkół w Kąkolewie. Reprezen-
tantki wszystkich klas zaprezento-
wały się dwukrotnie: w stroju
dowolnym i w stroju gwiazdy pio-
senki lub filmu lub w stroju odpo-
wiednim na spotkanie biznesowe.
Jury w składzie: dyrektor Alina
Żalik, burmistrz - Stanisław Gla-
piak, nauczyciele Piotr Konieczny

i Dariusz Maćkowiak oraz repre-
zentanci uczniów Mikołaj Prałat i
Adam Wylczyk mieli niełatwe za-
danie. Dziewczyną Roku 2010 w
grupie klas I-V SP została Patrycja
Luberda z kl. IIa, I Wicedziew-
czyną Magdalena Drebot z IIIa, a
II Wicedziewczyną Oliwia Je-
zierska z kl. IVa. W grupie starszej
tytuł Dziewczyny Roku 2010 przy-
padł w udziale Adriannie Skorup-
skiej z kl. 3gb, I Wicedziewczyną
wybrano Magdalenę Dudziak z kl.
1ga, a II Wicedziewczyną Monikę
Baum z kl. 2ga. Nagrodę publicz-
ności otrzymały Zuzanna Radoła z
VB i Magdalena Dudziak. W roli
konferansjerów wystąpili Szymon
Dudziak - przewodniczący Rady
Samorządu Uczniowskiego i po-
mysłodawca zabawy oraz Patryk
Sobolewski. W przerwie między
prezentacjami dziewcząt wystąpili
chłopcy śpiewając piosenki o ko-
bietach i dla kobiet.

Dziewczyna roku

W atrakcyjnym spotkaniu ze
znaną z przekazów medialnych
osobą spotkali się uczniowie klas IV
- VI Szkoły Podstawowej w Świer-
czynie, a dwa dni później gimnazja-
liści z Osiecznej. Gościem dzieci i
nauczycieli był żużlowiec Unii
Leszno, mieszkaniec naszej gminy i
absolwent osieckiej szkoły - Sławo-
mir Musielak. Sportowiec objaśniał

budowę i działanie motocykla, za-
prezentował kask i kombinezon,
opowiedział o swojej żużlowej pasji,
o niełatwych przygotowaniach i tre-
ningach, które trwają po kilka godzin
dziennie. Uczniowie byli zaintereso-
wani tym, na jakim torze najlepiej
się jeździ, czy znany żużlowiec ma
swoich idoli, jak się zdobywa spon-
sorów. Pytali też o wypadki i kon-
tuzje oraz o brata Sławka Musielaka
– Tobiasza, który nie mógł uczestni-
czyć w spotkaniach ze względu na
treningi. Młodych ludzi interesowały
też zarobki żużlowca i bardzo chcieli
usłyszeć warkot maszyny. Był też
czas na autografy, wspólne zdjęcia,
a kibice żużlowi przymierzyli się do
motocykla. Z obu spotkań można
wyciągnąć wniosek, że najwięk-
szymi kibicami żużlowców są...
dziewczyny.

SPOTKANIE Z śUśLOWCEM

Akademia PanaKleksa w przedszkolu


