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Orkiestra ju" gra

W niedziel! 9 grudnia odby"a si! msza #w. dzi!kczynna w podzi!ce za 
tegoroczne zbiory, i w intencji zmar"ych cz"onków Ko"a Pszczelarzy 
gminy Osieczna. A potem na sali wiejskiej w $oniewie by"a dalsza 
cz!#% uroczysto#ci do&ynkowych. W tym roku po raz pierwszy na 
pszczelarskich do&ynkach Ko"a gminy Osieczna go#ci" nadle#niczy 
Aleksander 'wigo(. Nie zabrak"o równie& burmistrza Stanis"awa 
Glapiaka, sekretarza Zenona Fabia(czyka, przewodnicz)cego Rady 
Miejskiej Romana Lewickiego oraz ojców franciszkanów.  Pszczelarze 
podzielili si! swoimi s"odkimi zbiorami i #wiecami woskowymi z 
zaproszonymi go#%mi. 

Mówimy o Wielkiej Orkiestrze !wi"tecznej Pomocy, która od 
wielu lat gra w ca#ej Polsce a tak$e za granic". Zawsze w jej 
organizacj% w#"cza si% m#odzie$ z naszej gminy. W tym roku 
&wi"teczne granie rozpocznie si% ju$ w pi"tek 21 grudnia.

   Otó! tego dnia o godzinie 17:30 
uczniowie i nauczyciele ze Szko"y 
Podstawowej w K#kolewie przedsta-
wi# spektakl pt. "Kol$dowania nad-
szed" czas". W ten sposób w"#cz# si$ 
w organizacj$ kolejnego fina"u Wiel-
kiej Orkiestry.
    Na scenie w patio szko"y pojawi 
si$ kilkudziesi$ciu uczniów, którzy 
dobrowolnie zg"osili si$ do wyst$-
pów. B$dzie to wieczór serdeczno%ci, 
magiczny, wprowadzaj#cy w %wi#-
teczny nastrój, przypominaj#cy, !e 
Betlejem jest w%ród nas.
   A w niedziel$, 13 stycznia, Wielka 

Orkiestra &wi#tecznej Pomocy zagra 
w Osiecznej. Sztab, który ju! po raz 
drugi dzia"a przy Zespole Szkó" w 
Osiecznej organizuje koncert w Miej-
sko-Gminnym O%rodku Kultury od 
godziny 14. Koncertowi miejsco-
wych wykonawców b$dzie towarzy-
szy' loteria fantowa, oraz sprzeda! 
domowych wypieków i gor#cych na-
pojów. 25 wolontariuszy b$dzie kwe-
stowa', we wszystkich miejscowo-
%ciach gminy. Osiecki fina" zako(czy 
si$ "%wiate"kiem do nieba" roz%wie-
tlonym na placu 600-lecia.

W Miejsko-Gminnym O#rodku Kultury w Osiecznej odby"o si! podsu-
mowanie do&ynek 2007. W ten sposób samorz)d gminy podzi!kowa" 
so"tysom, delegacjom, panom, którzy u&yczyli koni i bryczek oraz 
wszystkim, którzy zadbali o opraw! i wspania"y charakter uroczysto#ci 
do&ynkowych. To w"a#nie dzi!ki ich zaanga&owaniu sierpniowe #wi!to 
rolników mog"o si! odby%. 

Zaproszenia
* Uczniowie i nauczyciele Zespo"u 
Szkó" w Osiecznej zapraszaj# na szó-
sty ju! spektakl gwiazdkowy, zatytu-
"owany tym razem „Choinkowy gali-
matias”. Scenariusz powsta" na pod-
stawie prac wyró!nionych w VII 
Szkolnym Konkursie Literackim dla 
uczniów szko"y podstawowej i gim-
nazjum. Laureatami konkursu zostali: 
Jakub Ku%nierek, Klaudia Kosmalska 
i Filip Pietek. W%ród wyró!nionych 
znale)li si$: Marta Szymkowiak, Mi-
cha" Soba(ski i Kuba Piasecki. Barw-
ne przedstawienie oplecione nastrojo-
wymi piosenkami i kol$dami oraz 
i%cie %wi#teczn# atmosfer# odb$dzie 
si$ w czwartek 20 grudnia o godz. 
18.00 w sali GOK w Osiecznej. 

* W pierwszy dzie( &wi#t Bo!ego 
Narodzenia, 25 grudnia w osieckim 
klasztorze odb$dzie si$ %wi#teczny 
koncert zespo"u EMAUS. Wys"ucha' 
go mog# wszyscy mieszka(cy gminy 
i go%cie z s#siednich miejscowo%ci.
* Kol$dowy czas - tymi s"owami roz-
pocznie si$ w Szkole Podstawowej w 
&wierczynie ju! drugie spotkanie pt. 
"Wieczór Kol$d". Organizatorem wy-
st$pu s# uczniowie klasy V z wycho-
wawc#, ale zaanga!owana b$dzie 
ca"a spo"eczno%' szkolna. Ka!da kla-
sa zoobowi#zana jest wykona' dwie 
kol$dy lub pastora"ki, a uczniowie 
klasy V otocz# ten %piew pi$knym 
s"owem. Uroczysto%' zako(czy 
wspólne "amanie si$ op"atkiem i spo-
tkanie przy stole wigilijnym. Spotka-
nie odb$dzie si$ 19 grudnia o 17:00. 

   Uwagi o ostro!no%' kierujemy 
przede wszystkim pod adresem dzie-
ci i m"odzie!y, które garn# si$ do od-
palania petard i rakiet. Wydostaj#ce 
si$ iskry mog# jednak powa!nie po-
parzy', podpali' odzie! albo miesz-
kanie. 
      Dlatego materia"y pirotechniczne 
powinny by' dobrze zabezpieczone 
przed dzie'mi, nie nale!y ich sk"ado-
wa' w odleg"o%ci mniejszej ni! 50 
centymetrów od urz#dze( i instalacji, 
których powierzchnie zewn$trzne 
mog# si$ nagrza' do temperatury po-
wy!szej  100 stopni C. Miejsce odpa-
lenia i upadku oraz ewentualnego 
lotu fajerwerków nie powinno zagra-

Nieodpowiednio u$yte materia#y pirotechniczne mog" spowodo-
wa' powa$ne obra$enia, a nawet po$ar. Jeszcze przed Sylwestrem 
radzimy zachowa' rozs"dek i ostro$no&'. O to samo apeluj" 
stra$acy i policja. 

!a' przechodniom i pojazdom. Co 
wa!ne odpalanie nie mo!e odbywa' 
si$ w pobli!u stacji benzynowych i 
lakierni. Bezwzgl$dnie stosowanie 
fajerwerków powinno odbywa' si$ 
zgodnie z instrukcj# umieszczon# na 
opakowaniu.
      Przypominamy, !e fajerwerki 
zgodnie z ustaw#, mog# by' u!ywane 
tylko w noc sylwestrow# i Nowy 
Rok. Poza tym do ich odpalania 
uprawnione s# tylko osoby doros"e. 
Warto pami$ta', i! przest$pstwem 
jest sprzeda! materia"ów pirotech-
nicznych osobom, które nie sko(czy-
"y osiemnastu lat.  

Ostro"nie z petardami

NOWY PRODUKT – KARTY  KREDYTOWE
W  BANKU SPÓ(DZIELCZYM  W  PONIECU

W Banku Spó"dzielczym w Poniecu Oddzia" w Osiecznej uruchomiony zosta" 
nowy produkt  –  KARTY KREDYTOWE.

Zarz#d Banku uprzejmie zaprasza Klientów banku i mieszka(ców gminy do 
korzystania z tego nowoczesnego, wygodnego i coraz powszechniej 

stosowanego %rodka p"atniczego. 
Proponujemy nast$puj#ce rodzaje kart kredytowych: 

MasterCard Electronic – dzie( sp"aty  14 dni po Dniu rozliczeniowym
MasterCard i Visa – dzie( sp"aty  22 dni po Dniu rozliczeniowym

Oprócz kart Oddzia" w Osiecznej oferuje:
SMS Banking - Klient otrzymuje informacje o ka!dej operacji na Jego 

rachunku, 
Internet Banking – to dost$p do rachunków i dokonywanie operacji bez 

konieczno%ci przychodzenia do placówki banku.
Zach$camy do sk"adania lokat w naszej placówce na korzystnych warunkach

Oddzia" prowadzi szerok# dzia"alno%' kredytow#. 
Gor#co polecamy nasze produkty i us"ugi.

Zapraszamy do naszej placówki przy ul. Rynek 1 codziennie od poniedzia"ku 
do pi#tku w godzinach od 8:00 do 16:30 oraz do punktu kasowego w 
K#kolewie od poniedzia"ku do pi#tku w godzinach od 8:30 do 15:45

Jednocze%nie informujemy Szanownych Klientów, !e w dniach 24 oraz 31 
grudnia 2007 r. Oddzia" czynny b$dzie od godziny 8:00 do 12:00.

Wszystkim Klientom Oddzia#u Banku w Osiecznej z okazji
 !wi"t Bo$ego Narodzenia oraz zbli$aj"cego si% Nowego Roku

du$o rado&ci, sukcesów w pracy zawodowej, w $yciu osobistym, 
rodzinnym oraz pomy&lno&ci w Roku 2008

$ycz"
Rada Nadzorcza, Zarz"d Banku Spó#dzielczego w Poniecu oraz 

Pracownicy Oddzia#u w Osiecznej


