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W bibliotekach

Od naszych czytelników otrzymujemy sygnały, że „Przegląd Osiecki”
nie dociera do każdego domu w gminie. Informujemy więc, że wszystkie
numery naszego miesięcznika można kupić w bibliotekach w Osiecznej,
Kąkolewie i Świerczynie.

Można również poczytać o
księdzu proboszczu z Osiecznej,
doktorze Eugeniuszu Śliwińskim,
pracownikach urzędu, którzy ode-
szli na emeryturę i tych, którzy
zmarli. Jest też opisana historia
dzwonów kościelnych, pożaru
miasta.

Autorzy wspominają mieszkań-
ców Osiecznej zamęczonych w
obozach koncentracyjnych. W naj-
nowszym numerze „Zeszytów
Osieckich” znaleźć można infor-

Zeszyty Osieckie
Ukazał się już 16. numer „Zeszytów Osieckich”. Wydanie to
poświęcone jest historii Jeziorek, najdawniejszym dziejom
Osiecznej, Heinzowi von Heydebrand und der Lasa – dzie-
dzicowi Osiecznej oraz mistrzowi szachów pochowanemu na
cmentarzu ewangelickim.

mację o zespole śpiewaczym
„Wrzos”, dawnej siedzibie poczty,
jubileuszu przedszkola w Osiecz-
nej. Fanów surfowania po interne-
cie zainteresuje notatka o
publikacjach na temat Osiecznej w
Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.
W „Zeszytach” nie zabrakło rów-
nież rocznej kroniki wydarzeń.

Egzemplarz kosztuje 5 zł. Do
kupienia w kiosku w Osiecznej i w
szkole w Kąkolewie.

Oba numery PODSTAWKI re-
daguje tróje uczniów gimnazjum:
Anna Sassek, Kaja Nitecka i Da-
riusz Michałkowki pod opieką
Agaty Łogin-Szczepańskiej. Na ła-
mach gazety pojawiły się felietony
na temat tolerancji i stereotypów,
quizy, reportaże, komiksy i kon-
kursy dla czytelników. Najlepszy
zespół redakcyjny w nagrodę poje-
dzie do instytucji europejskich w
Brukseli.

Specjalny reportaż pod tytułem
„Podróż po szkole w centrum Eu-
ropy” powstał z zamiarem przesła-

Młodzidziennikarze
Gazeta Zespołu Szkół w Osiecznej startuje w dwóch konkur-
sach. Dwa wiosenne numery zostaną przesłane do komisji
konkursowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Oce-
niane będą artykuły poświęcone dwóm zagadnieniom: „Czy
jesteśmy otwarci na różnorodność etniczną i kulturową?”
oraz „Ekologia w Europie – wybór przyszłości.”

nia PODSTAWKI na kolejny kon-
kurs zorganizowany przez Ośro-
dek Doskonalenia Nauczycieli w
Kaliszu. Redaktorzy wcielili się w
podróżników, którzy odwiedzają
różne miejsca w szkole i opisują
przebiegające w nich zajęcia. Arty-
kuł odpowiada na zagadnienie bę-
dące mottem konkursu: „Słyszę i
zapominam, widzę i pamiętam,
robię i rozumiem - czyli jaka
szkoła, jaki nauczyciel, jaki uczeń
w Polsce w I połowie XXI wieku?”.
Reportaż powstał pod okiem To-
masza Wojciechowskiego.

Trwa budowa kanalizacji w Kąkolewie. Zgodnie z planem aktual-
nie prace wykonuje się na ulicy Krzywińskiej. W związku z tym
nieco trudniejszy jest przejazd tą właśnie ulicą, gdyż na krótkim
odcinku ruch odbywa się wahadłowo. Wykonawca zadbał jednak
o ustawienie świateł i zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom.

Członkowie działającego w Kąkolewie Koła Seniora „Złota jesień” spot-
kali się 8 marca, by wspólnie uczcić Dzień Kobiet oraz miniony Dzień
Babci i Dziadka. Na tę okazję panie przygotowały słodki poczęstunek
oraz kolację. Przy okazji omówiono plany na bieżący rok, zgłoszono pro-
pozycje wyjazdów i wycieczek. Czas upłynął w miłej atmosferze.

URODZENIA
23.01. Alicja Banasik, Ziemnice
25.01. Dawid Umiński, Popowo Wonieskie
5. 02. Ada Walentyna Miczek, Osieczna
8. 02. Łukasz Kmieć, Świerczyna
9. 02. Michał Michalak, Grodzisko

11. 02. Marta Apolinarska, Miąskowo
12. 02. Weronika Lester, Łoniewo
14. 02. Zuzanna Stachowiak, Kąkolewo
17. 02. Dominika Flak, Wojnowice
18. 02. Adrian Piotr Jabłoński, Kąkolewo

ZGONY
16. 02. Maria Andrzejewska, Kąkolewo
21. 02. Kazimierz Osięgłowski, Osieczna
22. 02. Jan Frąckowiak, Kąkolewo
22. 02. Franciszka Rybarczyk, Wolkowo
26. 02. Atonina Skiba, Drzeczkowo
29. 02. Aniela Kucharska, Świerczyna
5. 03. Ludwik Borowczyk, Łoniewo
6.03. Sebastian Walkiewicz, Kąkolewo
6.03. Mieczysław Mielcarek, Osieczna
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