
IIll  2233  ffeebbbbrraaiioo  22001188  ttoorrnnaa,,  aallllaa  ssuuaa  1144°°  eeddiizziioonnee,,

““MM’’IILLLLUUMMIINNOO  DDII  MMEENNOO””  oorrggaanniizzzzaattaa  ddaa

CCaatteerrppiillllaarr  ee  RRaaii  RRaaddiioo22,,  llaa  ffeessttaa  ddeell  RRiissppaarrmmiioo

eenneerrggeettiiccoo  ee  ddeeggllii  ssttiillii  ddii  vviittaa  ssoosstteenniibbiillii,,  qquueellllii  cchhee

ffaannnnoo  ssttaarree  bbeennee  sseennzzaa  ccoonnssuummaarree  iill  ppiiaanneettaa..

QQuueesstt’’aannnnoo  llaa  ggiioorrnnaattaa  hhaa  ccoommee  tteemmaa::  CCOONN  II  PPIIEEDDII
PPEERR  TTEERRRRAA..  SSiiaammoo,,  qquuiinnddii,,  ttuuttttii  iinnvviittaattii  aa

ccoommppiieerree  ggeessttii  ccoonnccrreettii  rriiccoorrddaannddoo  cchhee  ii  nnoossttrrii

ppiieeddii  ssoonnoo  iill  ppuunnttoo  ddii  ccoonnttaattttoo  ccoonn  llaa  TTeerrrraa  ssuullllaa

qquuaallee  aabbiittiiaammoo  ee  ddeellllaa  qquuaallee  ddoobbbbiiaammoo  pprreennddeerrccii

ccuurraa,,  iinn  qquuaannttoo  nnoossttrraa  ccaassaa  ccoommuunnee..

IIll  CCoommuunnee  ddii  OOzzzzaannoo  aaddeerriissccee,,  aanncchhee  qquueesstt’’aannnnoo,,

aa  ““MM’’IILLLLUUMMIINNOO  DDII  MMEENNOO”” e organizza ppeerr

ll’’iinntteerraa  ggiioorrnnaattaa  iinniizziiaattiivvee  vvaarriiee  ssuull  tteemmaa  ddeell

ccaammmmiinnaarree  ((ccoonn  iill  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  SSccuuoollee  ee

ddeellllee  AAssssoocciiaazziioonnii  ddeell  tteerrrriittoorriioo..

� GGiioovveeddìì  2222  ffeebbbbrraaiioo  22001188  --  ASPETTANDO…M’ILLUMINO DI MENO
ddaallllee  oorree  1188  aallllee  oorree  1199  ggllii  aammiiccii  ddeell  MMeerrccaattoo  ccoonnttaaddiinnoo  TTeerrrraa  TTeerrrraa  ssuuppppoorrtteerraannnnoo

ll’’iinniizziiaattiivvaa  ee  ssii  iilllluummiinneerraannnnoo  ddii  mmeennoo!!

��  VVeenneerrddìì  2233  ffeebbbbrraaiioo  22001188
AAllllaa  mmaattttiinnaa,,  iinniizziiaammoo  bbeennee  llaa  ggiioorrnnaattaa  ee  AANNDDIIAAMMOO  AA  SSCCUUOOLLAA  AA  PPIIEEDDII!!
iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  PPeeddiibbuuss  OOzzzzaannoo  ee  IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  ddii  OOzzzzaannoo

IInnvviittoo  aadd  uunnaa  PPeeddiibbuuss  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  ee  nnuummeerrssoo!!

SSee  nnoonn  ll’’aavveettee  mmaaii  uuttiilliizzzzaattoo  pprroovvaatteelloo  ee  ccoonnttaattee  ii  ppaassssii!!

PPeerr  iinnffoo  ssuu  lliinneeee  eedd  oorraarrii  vviissiittaattee  iill  ssiittoo  hhttttpp::////ppeeddiibbuussoozzzzaannoo..aalltteerrvviissttaa..oorrgg//

AAllllee  oorree  1188  CCAAMMMMIINNAATTAA  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llaa  PPooddiissttiiccaa  OOzzzzaanneessee

RRiittrroovvoo  ee  ppaarrtteennzzaa  ddaa  PP..zzzzaa  AAlllleennddee  ppeerr  uunnaa  ccaammmmiinnaattaa  ddii  33  kkmm

ppeerr  llee  ssttrraaddee  ddeell  cceennttrroo  aabbiittaattoo,,  ccoonn  rriieennttrroo  aall  MMuunniicciippiioo  vveerrssoo  llee  oorree  1199

ppeerr  cchhii  vvoolleessssee  rraaggggiiuunnggeerree  iill  MMuunniicciippiioo  iinn  aauuttoonnoommiiaa  ((ppoossssiibbiillmmeennttee  aa  ppiieeddii!!))  ll’’aappppuunnttaammeennttoo  èè  ppeerr

VVEENNEERRDDÌÌ  2233  FFEEBBBBRRAAIIOO  22001188  ddaallllee  oorree  1199
        iinn  MMuunniicciippiioo  --  SSaallaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  ((11°°  ppiiaannoo))  ––  VViiaa  RReeppuubbbblliiccaa  1100

          ppeerr  uunnaa  sseerraattaa  aappeerrttaa  aa  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  hhaannnnoo  aa  ccuuoorree  ll’’aammbbiieennttee  ee  ppeerr
ccoonnddiivviiddeerree  uunn  mmoommeennttoo  ddii  ssoocciiaalliittàà  ……  zzeerroo  eelleettttrriiccoo!!

MMOOSSTTRRAA  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCAA  ddeeddiiccaattaa  aall  ccaammmmiinnoo::  ““PPaassssii””  ddii  AArriiss  GGaammbbiinnoo

LLEETTTTUURREE  ssuullllaa  bbeelllleezzzzaa  ddeell  ccaammmmiinnaarree  aa  ccuurraa  ddii  GGiiuusseeppppiinnaa  RRaannddii
dalle ore 18 alle ore 23 sarà spenta l’illuminazione pubblica fronte Municipio e viale della Repubblica

VVoorrrreemmmmoo,,  iinnssiieemmee  aa  vvooii,,  rraaccccoogglliieerree  llaa  ssffiiddaa  llaanncciiaattaa  ddaaggllii

oorrggaanniizzzzaattoorrii  ““VVeerrssoo  llaa  lluunnaa!!””  DDiiaammoo  iill  nnoossttrroo  ccoonnttrriibbuuttoo  ppeerr

rraaggggiiuunnggeerree  ii  555555  mmiilliioonnii  ddii  ppaassssii  cchhee  ccii  ccoolllleeggaannoo  aa  lleeii......

FFIINNOO  AALL  2233  FFEEBBBBRRAAIIOO  CCOONNTTAA  II  TTUUOOII  PPAASSSSII
EE  IINNSSEERRIISSCCIILLII  NNEELL  CCOONNTTAAPPAASSSSII  pprreesseennttee  ssuull  ssiittoo
hhttttpp::////wwwwww..ssoonnddaaggggii..rraaii..iitt//iinnddeexx..pphhpp??ssiidd==4433667722&&llaanngg==iitt

V I   A S P E T T I A M O !
http://www.raiplayradio.it/articoli/2017/11/Millumino-di-Meno-5f36dba8-24f8-4480-9235-080b2db021de.html
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