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 konie

"Klienci" "Agusiowych koni" to
przede wszystkim dzieci i młodzież.
Przychodzą tu na jazdy lub też zostają
na kilka dni i śpią w domu pani Ag-
nieszki. W dniu, w którym odwiedzi-
liśmy ośrodek jeździecki, pięcioro
dzieci nocowało w Trzebani, jedna
dziewczynka dojechała. Wszyscy się
znają, każdy wie, co ma robić. Nikt tu
nikomu nie wymyśla atrakcji, zabaw i
gier. Kiedy trzeba przyprowadzić
konia, to prześcigają się w tym, kto bę-
dzie pierwszy.

- Starsza córka przyjeżdża tu i no-

cuje kiedy tylko może. Ma tu tyle at-

rakcji, że kiedy wraca do domu to

przez dwa dni śpi - śmieje się Marta
Kaczmarek, mama 7-letniej Alicji i 4-
letniej Leny. - Młodsza na nocleg

jeszcze nie zostaje, ale doskonale

radzi sobie w siodle.

Agnieszka Krzystyniak uczy jazdy
konnej początkujących, doskonali
tych, którzy na koniu jeżdżą, przygoto-
wuje do zawodów, organizuje jazdy te-

renowe, prowadzi zajęcia z hipo-
terapii - do Trzebani przyjeżdżają
więc też dzieci niepełnosprawne.
Konie pani Agnieszki wożą dzieci
podczas różnych festynów. Poza
tym właścicielka szkoli zwierzęta,
aby nie bały się przeszkód, nie
płoszyły z byle powodu i przede
wszystkim, aby nawet niechcący,
nie zrobiły krzywdy dzieciom.

Stała ekipa przyjaciół "Agusio-
wych koni" liczy piętnaście osób,
poza tym są osoby, które korzys-
tają z atrakcji co jakiś czas.

Tutaj wszyscy żyją w zgodzie:
dwie świnki morskie, siedem
kotów, pięć psów, dwie kozy, dwa-
dzieścia cztery konie i świnia wiet-
namska. 

ALDONA NYCZAK

Największa ryba

W zawodach udział wzięły
całe rodziny. W końcowych wyni-
kach okazało się, że to kobieta
złowiła największego karpia. Po
4-godzinnym wędkowaniu ustaliły
się następujące wyniki:

I miejsce - Katarzyna Kubia-
czyk - złowiła karpia o wadze
2540 g

II miejsce - Szymon Flak -
złowił karpia o wadze 2460 g

III miejsce - Klaudiusz Po-
pielas - złowił karpia o wadze
1850 g

Sędzią głównym zawodów był
Dariusz Kostka, sędzią pomocni-
czym Tomasz Franek, puchary
wręczył prezes Koła Mieczysław
Ratajczak. Należy też wspom-
nieć, że dla najstarszego uczest-
nika zawodów puchar ufundował
Zakład Złotniczo-Grawerski M.
Bartlewicz, któremu Zarząd Koła
składa serdeczne podziękowania.
Na zakończenie wszyscy uczest-
nicy zawodów mieli szansę na
wylosowanie nagród i upomin-
ków.

W dniu 5 lipca wędkarze Koła PZW Osieczna Okręg w Poz-
naniu na Słonecznych Stawach  rozegrali rodzinne zawody
wędkarskie "O Największą Rybę 2015 Roku". 

Wędkarze Koła PZW Osieczna Okręg w Poznaniu zorganizowali

asystę dla łodzi w trakcie przeprawy przez Jezioro Łoniewskie koro-

wodu związanego uroczystościami XX wianków w Osiecznej. Łodzie

wędkarskie ustrojone we flagi i balony utworzyły szpaler dla głównej

łodzi w trakcie przeprawy przez jezioro. W paradzie udział wzięło

udział 11 łodzi wędkarskich. Po dopłynięciu do plaży, gdzie odbywały

się główne uroczystości wypuszczono kilkadziesiąt balonów napeł-

nionych helem, a wodą do brzegu wypuszczono balony napełnione

powietrzem, sprawiły one wiele radości dzieciom zgromadzonym na

plaży, które wyławiały wypuszczone balony. Zarząd Koła PZW

Osieczna Okręg w Poznaniu składa serdeczne podziękowania

wszystkim którzy sprawili, że łodzie tak ładnie prezentowały się na

wodach jeziora.

Aluta

Zainteresowanych 
odsyłamy na stronę: 
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