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Srebrna Zośka

W ramach obchodów Dnia Ziemi przeprowadzono akcję sprząta-
nia świata, która odbyła się w dwóch grupach i została rozłożona
na dwa popołudnia. Wiosenne sprzątanie świata zorganizowali
po raz kolejny nauczyciele z Zespołu Szkół w Osiecznej wespół z
przedstawicielami Towarzystwa Ziemi Osieckiej. Tym razem do
pracy zaproszono chętnych uczniów, co zaowocowało wysoką
motywacją i pozytywnym efektem. Wysprzątano główne trasy
spacerowe Osiecznej - nad brzegiem Jeziora Łoniewskiego, na
letnisku, na terenie przy cmentarzu parafialnym, przy szkole oraz
nad brzegiem Samicy aż do Jeziora Drzeczkowskiego. Po za-
kończonej pracy uczestnicy akcji rozpalili ognisko, na którym
upiekli kiełbaski.

W piątą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II w oknie Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej pojawiła się wystawa po-
święcona pamięci papieża-Polaka. Zapraszamy do oglądania
zdjęć i pamiątek podczas rodzinnych, wiosennych spacerów.

Kolejną szkołę w naszej gminie – Zespół Szkół w Kąkolewie od-
wiedził reprezentant Unii Leszno – Sławomir Musielak. Spotkał
się ze wszystkimi uczniami szkoły. Pytaniom o pasję, osiągnięcia,
trofea części składowe motoru nie było końca. Była też okazja do
zapozowania do pamiątkowego zdjęcia i zdobycia autografu zna-
nej osoby.

Mateusz od lat trenuje grę w
zośkę, wziął już udział w wielu za-
wodach, zdobywając wysokie
miejsca. Tym razem wybrał się do
Pragi.

- To jedna z ważniejszych im-
prez, gromadząca wielu bardzo
dobrych zawodników – mówi Ma-teusz.

W Pradze, w konkurencji roz-
grywanej indywidualnie, z przygo-
towanym przez siebie pokazem
zajął dziesiąte miejsce - dobre - bo

Matusz Janicki ze Świerczyny w odbywających się w poło-wie marca Mistrzostwach Pragi w grze w Zośkę „Todexon 11”zdobył srebrny medal w duecie z Arkadiuszem Dudzińskim.

pokonał setki zawodników, jednak
niepozwalające na wejście do fi-
nału.

Mateusz w parze z Arkiem wy-
stępował po raz drugi. Na kolejne
sukcesy czekamy do sierpnia,
wtedy to w Cieszynie odbędą się
Mistrzostwa Polski.

-A jeśli uda się pozyskać spon-
sorów, to na przełomie czerwca i
lipca pojadę na Mistrzostwa Eu-
ropy.

Pokażcie innym, jakie piękne
są Wasze miasta i miasteczka, po-
każcie, dlaczego Wasze jest wyjąt-
kowe!

Serwis PolskaNiezwykla.pl za-
prasza do udziału w konkursie fo-
tograficznym, którego tematem
jest portret Waszego miasta. Za-
sady konkursu opisane są na stro-
nie internetowej
www. polskaniezwykla. pl/konkurs/

Na zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody w tym aparat foto-
graficzny.

Zdjęcia można zgłaszać w ka-

tegoriach: na rynku i w zaułku,
miejska panorama, w blasku księ-
życa, dzień jak co dzień, uwaga
zabytek!, zielone oblicze miasta
oraz inne spojrzenie na miasto.

Nagrodami w konkursie są:
aparat fotograficzny, vouchery na
zakupy produktów marki Campus i
Alpinus w sklepach Planet Out-
door, kosmetyki firmy FARMONA
oraz przewodniki z serii Polska
Niezwykła wydawnictwa Demart.

Konkurs potrwa do końca
czerwca 2010 r.

Zapraszamy do udziału!

„Wszystko tu znam od dziecka i ukochałam wszystko” śpie-wała Irena Santor o swoim mieście. A przecież każdy z nasma we własnym mieście czy miasteczku takie miejsca, któreszczególnie lubi, do których wraca z daleka i którymi chciałbysię pochwalić.

Polska niezwykła


