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Dwa pierwsze marsze nordyckie już za nami. Frekwencja dopi-
sała. Na pierwsze spotkanie przybyli wprawieni piechurzy i tacy,
którzy nigdy nie próbowali tej dziedziny sportu. Na początku była
rozgrzewka, którą poprowadził rehabilitant ze Szpitala Rehabilil-
tacyjno-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej. Trasa
była przyjemna, ścieżkami polnymi wiodącymi z parku zamko-
wego na wieżę widokową „Jagoda” a podczas drugiego marszu
celem była Trzebania, do której również prowadzą leśne trakty.
Kto przybył na miejsce spotkania bez specjalnych kijków mógł je
bezpłatnie wypożyczyć ze szpitala. Uczestnictwo w rozgrzewce
i marszu również było bezpłatne, co pozytywnie zaskoczyło nie-
których uczestników. Pogoda w obu przypadkach była łaskawa.
Okazuje się, że koncepcja zorganizowania marszu była trafionym
pomysłem. Na spotkanie przybyli nie tylko mieszkańcy naszego
miasta i gminy ale także mieszkańcy Leszna. Swoją obecność na
kolejnych spotkaniach zapowiedziała też silna grupa ze Śmigla.
Na następny marsz zapraszamy 4 kwietnia i prawdopodobnie bę-
dziemy się spotykać na trasie w co drugą sobotę o godzinie
10. 00, jeśli oczywiście nie wypadną w tym czasie jakieś ważne
święta. Dołączyć można w każdym momencie. Zapraszamy!!!

NORDIC WALKING

W tym roku konkurs odbędzie
się 4 kwietnia. Początek już o go-
dzinie 9.00. Wtedy w sali Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w
Osiecznej nastąpi uroczyste otwar-
cie konkursu i rozpoczną się prze-
słuchania konkursowe. Jak zwykle
uczestnicy zostaną przypisani do
kategorii w zależności od ich wieku
oraz od rodzaju instrumentu na
jakim grają.

Wstęp jest wolny, w przeciągu
całego dnia można wejść na salę
i obserwować przesłuchania.

Konkurs młodychinstrumentalistów
Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków
Orkiestr Dętych im. Jana Schulza obchodzi w tym roku jubi-
leusz – odbywa się już po raz 25. To już ćwierć wieku do
Osiecznej zjeżdżają się młodzi instrumentaliści, by walczyć o
tytuł najlepszych.

Szczególnie jednak zapraszamy
na godzinę 17.00 na koncert Kwin-
tetu Blaszanego MASSIV BRASS
z Poznania. Po nim ogłoszenie wy-
ników XXV Konkursu Młodych In-
strumentalistów Członków Orkiestr
Dętych.

Organizatorem Konkursu jest
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Osiecznej oraz Orkiestra Dęta
OSP w Osiecznej. Patronat hono-
rowy objął Burmistrz Miasta
i Gminy w Osiecznej.
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