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Beatka Zadorożna z Osiecznej ma pięć lat a za sobą już jeden
sukces - została laureatką konkursu ogłoszonego w ogólnopol-
skim magazynie dla dzieci „Świnka Peppe”. Konkurs adresowany
do dzieci polegał na wykonaniu kartki pocztowej ze świnką Peppe.
Beatka bardzo lubi rysować, dlatego namalowanie historyjki nie
sprawiło jej żadnego problemu. Jej mama – Kamila wysłała rysu-
nek przedstawiający chmurki, słoneczko i główną bohaterkę do
redakcji. W kolejnym numerze „Świnki Peppe” ukazało się roz-
wiązanie. Rysunek Beatki zdobył uznanie jury, a mała artystka
została wyróżniona nagrodą – grą dla dzieci „Poczta”. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów!

Widzieliśmy to w przedszkolu w
Grodzisku. Tam, w piątek 15 stycz-
nia, maluchy zaprosiły babcie i
dziadków na spotkanie przy cias-
tach i kawie. Specjalnie dla nich
przygotowały program artystyczny.
Na scenie w sali wiejskiej wysta-
wiły piękne jasełka i wyrecytowały
wierszyki z życzeniami.
Powiedzieć, że zarówno dzieci

jak i dziadkowie byli bardzo prze-
jęci, to za mało. Występy wzru-
szały dziadków, a oklaskom nie
było końca. Bo też maluchy na-
prawdę prezentowały się pięknie w
jasełkowych strojach. A kiedy wrę-
czały swoim dziadkom laurki, nie-
jednej babci zakręciły się łzy w
oczach.
Placówka w Grodzisku jest od-

działem przedszkola w Kąkolewie.

Dni Babci i Dziadka, to jedne z najcieplejszych świąt w roku.
Mimo że przypadają w styczniu pełne są gorących życzeń i
uścisków. A życzenia są najszczersze, płynące prosto z dzie-
cięcych serc. Wnuczkowie najzwyczajniej swoich dziadków
kochają.

Jest najmniejszą w gminie i ma za-
ledwie 19 dzieci. Nauczycielka
Beata Tokarska zaprosiła wszyst-
kie maluchy do występów. A w
przygotowaniu przedstawienia po-
magała jej Katarzyna Szczepa-
niak. Na imprezę przyszło około
pięćdziesięciu dziadków. Mamy
upiekły ciasta i podawały do stołu,
a pani Beata przekazała życzenia
także tym, którzy nie mogli być na
uroczystości.
My natomiast informujemy, że

Dzień Babci i Dziadka obchodzony
był w gminie we wszystkich przed-
szkolach, a zapewne także w każ-
dym domu. Wnuki kochają bowiem
dziadków niezależnie od wieku.
Niech więc wszystkie babcie i
dziadkowie będą zdrowi i żyją jak
najdłużej.

śyczeniadla dziadków

Na krótko przed feriami odbyły się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Osiecznej przesłuchania półroczne uczniów Społecznego Ogniska
Muzycznego. Wszyscy uczniowie, którzy zaprezentowali przygotowane
utwory zdali egzamin i mogą dalej kontynuować naukę.

Na zdjęciu Beatka z młodszą siostrą Renatką


