
2 PRZEGL!D OSIECKI

W Krainie Lasów i Jezior

   Stowarzyszenie POMOC dzia!aj"ce 
przy Zespole Szkó! w K"kolewie ju# 
po raz szósty wyda!o kartki bo#ona-
rodzeniowe. Na pocz"tku listopada 
og!oszono konkurs, na który wp!yn$-
!o kilkadziesi"t dzieci$cych prac - 
propozycji kartek. Czteroosobowa 
komisja wytypowa!a osiem najpi$k-
niejszych, które oddano do druku. 
Sprzeda#" kartek zaj$li si$ ucznio-
wie. Ogromnym sprzymierze%cem 
Stowarzyszenia w dystrybucji kartek 
okaza!a si$ firma KAN-BUD. 

Pani Gabriela Chudobska przy-
nios!a nam ciekawe zdj"cie. La-
tem na akacji rosn#cej tu$ obok 
ko%cio!a pi"knie rozkwit! s!onecz-
nik. Czy to jest niezwyk!a przy-
ja&' mi"dzy drzewem a kwiatem,  
czy to ju$ kochanie?

Sekcja Wolty$erki dzia!aj#ca przy Klubie Je&dzieckim „Jeziorki – Osieczna” 
zorganizowa!a dzieciom wspania!ego Miko!aja. Atrakcj# by! przejazd bryczka-
mi przez Jeziorki, Wolkowo, Drzeczkowo i Osieczn#. Potem na rozgrzanie by! 
ciep!y posi!ek i napoje. Przyby! te$ najwa$niejszy go%( -  %w. Miko!aj, tyle, $e 
nie saniami zaprz"$onym w renifery, ale bryczk# ci#gni"t# przez konie, najwa$-
niejsze jednak, $e rozdawa! prezenty. A na koniec by!y %piewy i ta'ce przy 
ognisku. Mimo niemal wiosennego s!o'ca i zimowej temperatury, atmosfera 
by!a naprawd" bardzo gor#ca.    

   Gmina Osieczna sta!a si$ formalnie 
jedn" z dwunastu gmin Wielkopol-
skiej Lokalnej Grupy Dzia!ania Kra-
ina Lasów i Jezior. Obok Osiecznej w 
sk!ad organizacji wchodz" przedsta-
wiciele gmin: Bojanowo, Krzemie-
niewo, Lipno, Poniec, Przem$t, Ry-

dzyna, &migiel, &wi$ciechowa, Wije-
wo, W!oszakowice, Wolsztyn. Sto-
warzyszenie dzia!a na rzecz zrówno-
wa#onego rozwoju obszarów wiej-
skich, aktywizowania ludno'ci wiej-
skiej, realizacji lokalnej strategii roz-
woju. Za!o#eniem jest pozyskanie 
grantów unijnych m.in. na wydawa-
nie ksi"#ek, dzia!alno'( organizacji 
turystycznych, prowadzenie prac ba-
dawczo-rozwojowych, nauk le'nych, 
rolniczych, weterynaryjnych, nauk$ 
j$zyków obcych, kszta!cenie doro-
s!ych. 

Pierwsza stypendystka
   Anika Rogalewicz z Trzebani zosta!a 
stypendystk" Miejskiego Zak!adu 
Oczyszczania. Prezes MZO Wies!aw 
Wojdy!a wr$czy! jej roczne stypen-
dium. Anika jest zdoln" uczennic"  I 
klasy  Zespo!u Szkó! Ekonomicznych 
w Lesznie. Osi"ga bardzo dobre wyni-
ki w nauce. O stypendium wnioskowa! 
so!tys Trzebani wraz z komitetem spo-
!ecznym. MZO w ramach projektu bu-
dowy Zak!adu Zagospodarowania Od-
padów w Trzebani postanowi!o wspie-
ra( miejscow" spo!eczno'(. Anik$ wy-
typowano jako pierwsz" stypendystk$. 
Nagrod$ odbiera!a w towarzystwie 
rodziców i burmistrza.

S" kartki

   W poniedzia!ek,10 grudnia, w holu Zespo!u Szkó! w K#kolewie odby! 
si" kiermasz %wi#teczny. Na straganach pojawi!y si" przepi"kne 
ozdoby choinkowe, stroiki, przybrania wigilijnego sto!u wykonane 
przez uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Zakupi( mo$na by!o równie$ 
upominki pod choink": ksi#$ki, p!yty, kasety. Kiermasz mia! pi"kn# 
%wi#teczn# opraw"  plastyczn# i muzyczn#. Odwiedzili go i zakupy 
poczynili uczniowie i rodzice. 

#wi"teczny kiermasz


