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Dzień Dziecka nad stawem

Zarząd Koła Osieczna zor-
ganizował festyn wędkarski z
okazji Dnia Dziecka. Dzięki
uprzejmości Marcina Matejew-
skiego, Łukasza Dudziaka i Mar-
cina Ciesielskiego zawody
zostały rozegrane na użytkowa-
nym przez nich stawie w Jezior-
kach.

Wystartowało 36 młodych węd-
karzy podzielonych na dwie grupy
wiekowe: do 11 lat, 12-16 lat. Po
dwugodzinnej turze wędkarskiej,
w której łowiono ładne płocie,
wzdręgi, karasie a także wiele

karpi dzieci wystartowały w kon-
kurencjach rzutowych. Konkuren-
cje rozgrywane były w takim
samym przedziale wiekowym.

Dla dzieci które przybyły póź-
niej i nie brały udziału w zawodach
wędkarskich organizowano możli-
wość zdobycia nagród poprzez ło-
wienie na haczyk makiet ryb.
Rodzice także mieli możliwość wy-
grać dla swoich pociech drobne
nagrody.

Uczestnicy bardzo chętnie brali
udział w zabawach i konkursach.
Każde dziecko wracało do domu z

nagrodami. W sumie w festynie
udział wzięło około 100 osób. Or-
ganizacyjnie nad całością imprezy
czuwał Jacek Borowiec, sędzia
główny zawodów Dariusz Kostka,
w sędziowaniu i przeprowadzaniu
konkurencji pomagali Ryszard
Dworacki, Aleksander Trzmiel,
Mieczysław Ratajczak, Michał Ku-
biaczyk.

Zarząd Koła Osieczna składa
serdecznie podziękowania
wszystkim, którzy pomogli w orga-
nizacji Wędkarskiego Dnia
Dziecka.

Akademiazagrała

W sali Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Osiecznej
dzieci z grupy „Lwiątka” i „Pa-
pużki” z „Akademii Pana Kle-
ksa” w Osiecznej wystąpiły dla
swych mam w przedstawieniu
pt.: „Czerwony Kapturek”.

Nie zabrakło kwiatów, słów po-
dziękowań i oczywiście słodkiego
poczęstunku.

W kolejne dni tego tygodnia od-
były się z tej samej okazji pikniki
dla mam z pozostałych grup.

Pogoda i humory dopisały
wspaniale. 

Przedszkolaki z Drzeczkowa Dzień Dziecka świętowały na base-
nie. Była to dla nich prawdziwa niespodzianka ponieważ zdecy-
dowana większość dzieci była na basenie po raz pierwszy w
życiu. Zabawy w wodzie przysporzyły dzieciom wiele radości i nie-
zapomnianych wrażeń. Po powrocie dzieci odwiedziła radna Kry-
styna Krajewska ze słodkim podarunkiem. 
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Wycieczka na Dzień Dziecka

W ramach obchodów Dnia
Dziecka przedszkolacy z "Akade-
mii Pana Kleksa" wyruszyli na wy-
cieczkę do Leszna. Tam zwiedzili
zoo, a w ramach pikniku na lot-

nisku zwiedzili hangary i obejrzeli
szybowce, które biorą udział w
mistrzostwach. W wycieczce brało
udział 125 przedszkolaków i 16
opiekunów.


