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Festyn w Jeziorkach

Festyn rodzinny to połą-
czenie trzech okazji Dnia
Matki, Dnia Dziecka oraz
Dnia Ojca.

Tym razem przedszkolacy z
Drzeczkowa wraz z rodzicami
świętowali w Jeziorkach.

Najpierw dzieci przedstawiły
krótki program artystyczny i złożyły
życzenia rodzicom. Następnie ro-

dzice poinformowali o swoim pre-
zencie dzieci. Dzięki wysłanym
sms w plebiscycie ABC dzieci wy-
jadą do Tygryska. Wspólne za-
bawy integracyjne, konkursy
przejażdżki bryczkami i na kucyku
oraz malowanie twarzy i zwie-
rzątka z baloników to atrakcje fe-
stynu. Impreza zakończyła się
wspólną biesiadą przy stole.

Całe rodziny przybywały na zorganizowany na letnisku przez Ze-
spół Szkół w Osiecznej festyn. Atrakcji wystarczyło dla wszyst-
kich, bez względu na wiek. Były między innymi występy
artystyczne, pokaz ratownictwa wodnego, rajd przedszkolaków z
wózeczkami, ubieranie kukieł, trampolina, ściana wspinaczkowa
i wiele innych. Na stoiskach czekały na przybyłych słodkie i sy-
cące pyszności.

W patio Zespołu Szkół w Kąkolewie uroczyście obchodzono
Dzień Matki. Dla bardzo licznie przybyłych mam, babć, cioć
uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali życzenia,
laurki, nade wszystko bogatą część artystyczną. Anna Poprawska
i Sława Pietrowicz wyreżyserowały baśń o przygodach Kubusia
Puchatka i jego przyjaciół ze Stumilowego Lasu, utwór ciepły,
wzruszający i niezwykle mądry. Najmłodsi i gimnazjaliści dla ze-
branych zatańczyli i zaśpiewali.

Łosiecka Łowerówka
Tradycją stała się już organiza-

cja Łosieckiej Łowerówki, która jest
nie tylko rajdem dla miłośników
„dwóch kółek”, ale także wspaniałą
lekcją historii lokalnej. Przewodnik
grupy – Stanisław Lenartowicz
przygotowuje bowiem mapy z ob-
szerną legendą, które rozdaje na
starcie uczestnikom, a w czasie
rajdu robi przystanki i opowiada

ciekawe historie, przybliża dawne
dzieje, zwraca uwagę na ważne
punkty. Organizatorzy dbają też o
to, by sił uczestnikom rowerówki
nie zabrakło, dlatego organizują
ciepły posiłek. W tym roku rolę tę
spełniła grochówka i chwila wy-
tchnienia w Rajskim Sadzie w Ką-
tach. Aż nie chciało się stamtąd
wyjeżdżać.

Na plaży nad jeziorem w Górznie najmłodsi mieszkańcy powiatu
leszczyńskiego obchodzili Dzień Dziecka zorganizowany przez
Starostwo Powiatowe. Przygotowano mnóstwo atrakcji. Na scenie
swój dorobek prezentowali uczniowie szkół z gminy Krzemie-
niewo, a poza tym w różnorodnych konkursach, prezentacjach,
zawodach i zabawach uczestniczyli przedstawiciele pozostałych
gmin powiatu leszczyńskiego. Gminę Osieczna godnie reprezen-
towali uczniowie Zespołu Szkół w Kąkolewie.


