
[ 2 ] PRZEGLĄD OSIECKIKonkurs śpiewaczy

Z końcem roku, w dzień Bożego Narodzenia na emeryturę przeszedł
wieloletni pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kazimierz Glapiak. W listo-
padzie ubiegłego roku panu Kazimierzowi minęło 45 lat pracy zawodo-
wej. To też było powodem podjęcia decyzji o przejściu na zasłużony
odpoczynek. Kazimierz Glapiak w urzędzie przepracował niemal trzy-
dzieści lat. Do okrągłej rocznicy zabrakło kilku miesięcy. Znali go chyba
wszyscy, bo od wielu lat pracował jak kierowca dostarczając do domów
prywatnych i firm listowe przesyłki. Od samego początku był zatrudniony
jako palacz. W sezonie grzewczym wstawał więc o wczesnym poranku, by
rozpalić ogień w piecu. Obecnie na stanowisku kierowcy zatrudniony jest
Andrzej Piaszczyński. Etat palacza przejął po K. Glapiaku Piotr Kraśner.

Po raz pierwszy pojawiła się na-
groda Grand Prix ufundowana
przez Burmistrza Miasta i Gminy w
Osiecznej. Zdobyła ją Jagoda
Mazur z Gimnazjum nr 8 w Lesznie.
W kategorii najmłodszych uczniów
klas I-III szkół podstawowych pierw-
sze miejsce zajął Nikodem Hro-
mada, zaraz za nim uplasowała się
Laura Pasoń – oboje z SP nr 2 w
Lesznie. Trzecie miejsce zdobyła
Joanna Szczepańska z SP w
Osiecznej. W kategorii klas IV-VI
szkół podstawowych najpiękniej-
szym głosem odznaczyła się Mag-
dalena Katarzyńska, drugie miejsce
zajęła Matylda Hołoga – obie z SP
w Kąkolewie. Trzecie miejsce przy-
znano Bartoszowi Dwornikowi z SP
w Pawłowicach. Wyróżnienie otrzy-
mała też Dorota Sierszeń z SP w
Garzynie.

Czwartą edycję miał Międzyszkolny Konkurs Śpiewaczy zor-ganizowany w patio Zespołu Szkół w Kąkolewie. W tym rokuwystartowali uczniowie z ośmiu szkół. Jury w składzie: AlinaŻalik, Alicja Ziegler i Zbigniew Schulz oceniało występyuczniów w czterech kategoriach.

W kategorii gimnazjalistów zwy-
ciężyła Anna Kmiecik, drugie
miejsce zajęła Agnieszka Konopka
– obie z Gimnazjum w Kąkolewie.
Na trzeciej pozycji uplasowała się
Anna Sassek z Gimnazjum w
Osiecznej.

Za najlepszy zespół śpiewaczy
uznano zespół Szymona Wawrzy-
niaka w składzieAnna Szpilak, Wik-
toria Śliwińska, Anna Biegańska,
Michał Sobański i Michał Stępniew-
ski ze szkoły w Osiecznej. Drugie
miejsce zajął zespół Babki Śnie-
gowe w składzie: Martyna Przerań-
ska, Monika Konieczna, Dajana
Kubacka, Marika Pudliszewska – ze
szkoły wOsiecznej. Trzecie miejsce
przyznano Duetowi czyli Kindze
Wawrzyniak i Wikotorii Lorkiewicz –
uczennicom Szkoły Podstawowej w
Świerczynie.

Zbiórce pieniędzy towarzyszył koncert a właściwie dwa koncerty w Osiecz-
nej i Kąkolewie. Były występy chórów, uczniów zespołów szkół, członków
ogniska muzycznego, lokalnych zespołów tanecznych. Dla najmłodszych
zorganizowano balik karnawałowy. Dzieci miały możliwość udziału w loterii
fantowej. A w kawiarenkach serwowano ciepłe napoje i ciasto przygoto-
wane przez rodziców uczniów. O godzinie 20.00 wolontariusze zintegro-
wali się z osobami kwestującymi na terenie całego kraju i zapalili
symboliczne “światełko do nieba”, czyli wielkie serca ułożone ze świe-
czek. A zabawa jeszcze się nie skończyła. Młodzież bawiła się przy dźwię-
kach muzyki szkolnego zespołu. W tym dniu wszyscy jednoczyli się, bo cel
był naprawdę szczytny. Zebrane datki zasiliły konto Wielkiej Orkiestry,
która w tym roku wspierała dzieci chore na nowotwory.

Więcej pieniędzy niż w ubiegłym roku zebrał osiecki sztabWielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trzydziestu wolon-tariuszy zebrało do swoich puszek aż 7071,11 zł.
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