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Zbierali baterie

Przypominamy naszym czytelnikom, że do 15. dnia każdego
miesiąca (w grudniu wyjątkowo do 10) można składać zamówie-
nia na ogłoszenia, które wydrukujemy w najbliższym numerze
„Przeglądu Osieckiego”. Jest to z pewnością wspaniały sposób
na wyjątkowe złożenie życzeń, podziękowanie czy zareklamowa-
nie się. W tym celu należy drogą mailową, listownie bądź osobi-
ście przekazać do naszej redakcji treść ogłoszenia oraz podać
dane osobowe bądź dane firmy wraz z adresem i numerem tele-
fonu. Cennik: 1) na stronie czarno-białej 1cm² ogłoszenia kosz-
tuje 1 zł, 2) na stronie kolorowej 1cm² kosztuje 1,50 zł, 3)
ogłoszenia drobne – 1zł za słowo, 4) nekrolog (9,5 x 4cm) – 20 zł,
5) życzenia (4, 5 x 3) – 10 zł.

Konkurs zorganizowany został
wspólnie przez Urząd Miasta i
Gminy w Osiecznej i Miejski Za-
kład Oczyszczania w Lesznie na
terenie gminy po raz czwarty. Brały
w nim udział wszystkie szkoły z te-
renu gminy, dodatkowo do zbiórki
przyłączyły się też dzieci z przed-
szkola w Drzeczkowie. Dzieci w
minionym roku szkolnym przyno-
siły do swoich szkół zużyte baterie
ucząc się w ten sposób dbałości o
środowisko naturalne. W Między-
szkolnym Konkursie „Bądź przyja-
cielem środowiska” w kategorii
zbiórka zużytych baterii i materia-
łów małogabarytowych zwyciężył
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i
Gimnazjum w Kąkolewie z wyni-
kiem 230,8 kg zużytych baterii co
daje w przeliczeniu na jednego
ucznia 0,96569 kg. Drugie miejsce
wywalczył Zespół Szkół Szkoła

Podstawowa i Gimnazjum w
Osiecznej zbierając 295,8 kg bate-
rii czyli 0,66923 kg na jednego
ucznia. Trzecie miejsce zajęła
Szkoła Podstawowa w Świerczy-
nie za zebranie 37,7 kg baterii czyli
0,39271 na jednego ucznia. Wy-
różnione zostało przedszkole w
Drzeczkowie. Podsumowanie kon-
kursu uświetniły występy arty-
styczne zaprezentowane przez
uczniów szkół w Kąkolewie i
Osiecznej. Nagrody wręczyła Gra-
żyna Domachowska – pracownik
Miejskiego Zakładu Oczyszczania
w Lesznie oraz burmistrz Stani-
sław Glapiak. Uczniowie Szkoły w
Kąkolewie przygotowali występ ar-
tystyczny pod nazwą: "Tarapaty
króla Surowca Wtórnego". Ucznio-
wie Szkoły w Osiecznej przygoto-
wali program w stylu hip-hop
"Przesłanie dla ziemi". Do konkursu zostały zakwalifi-

kowane 24 schroniska z całej Wiel-
kopolski. Komisja w ocenie wzięła
pod uwagę ofertę z jaką schro-
niska występują do turystów to jest
wyżywienie, oraz ofertę tury-
styczną.

- My proponujemy wyżywienie
w stołówce w szkole. A w cenie
noclegu nieodpłatnie zapewniamy
zwiedzanie wiatraków, klasztoru
franciszkanów, wyjazd do Dworku
Stadniny Koni w Jeziorkach, na
wieżę widokową Jagoda oraz do
Jaworowego Jaru na Stanisła-

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w Osiecznej
znów odniosło sukces. Do Bolebicka – gdzie odbyło się pod-
sumowanie 48. edycji konkursu szkolnych schronisk mło-
dzieżowych pojechał dyrektor „Moreny” Józef Rafał
Popławski.

wówce – mówi J.R. Popławski.
Komisja konkursowa doceniła

działania propagujące turystykę i
przyznała naszej „Morenie”
II miejsce. Dyrektor otrzymał rów-
nież dyplom i puchar, który dołączy
do poprzednich i będzie zdobił
wnętrza schroniska. Do wystroju
należą również nowe zdjęcia, które
zdobią ściany korytarzy i pokoi.
Przedstawiają widoki uchwycone
na terenie naszej gminy, zachęca-
jąc do odwiedzenia ciekawych za-
kątków.

Sukces schroniska

WGrodzisku ukończono budowę kanalizacji deszczowej. Kanali-
zację ekipa remontowo-budowlana urzędu zakładała na osiedlu
nowych domków jednorodzinnych. Założono rury na odcinku 510
metrów.

Zajęcia muzyczno-ruchowe
prowadzi Paweł Drozda – właści-
ciel firmy „Rytmikon”.

- Zabawy i ćwiczenia przy mu-
zyce umuzykalniają, wpływają na
rozwój psychofizyczny, intelek-
tualny, wyobraźnię. Rozwijają i po-
magają w wykonywaniu

W każdy piątek w godzinach 15.00-15.30 na sali Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej odbywają się zajęcia
z rytmiki. Adresowane są do dzieci w wieku 3-5 lat.

podstawowych czynności. Dzieci
uczą się podstawowych kroków
tańców – mówi P. Drozda

Na zajęcia uczęszcza około
czternastu dzieci. Koszt jednego
spotkania to 2 zł. W każdej chwili
można zapisać dzieci na zajęcia.

Zajęcia z rytmiki

Nasz cennik ogłoszeń


