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W trakcie grudniowych zajęć uczestnicy szkółki wędkarskiej działającej

przy Kole PZW Osieczna Okręg w Poznaniu uczyli się konstruować ze-

stawy do łowienia pod lodem. Na początku instruktor zapoznał dzieci z

zasadami bezpieczeństwa, jakie należy zachować w trakcie łowienia z

pokrywy lodowej. Uczestnicy wykonali zestawy ze spławikiem oraz z ki-

wokiem jako wskaźnikami brań. Mieli możliwość zapoznania się z wie-

loma wzorami mormyszek oraz błystek, które są wykorzystywane w

trakcie łowienia z lodu. Na następnych zajęciach młodzi wędkarze wy-

konywali zestawy, które służą do łowienia ryb z gruntu. Pokazane zos-

tały różne wskaźniki brań, które są wykorzystywane w tej metodzie.

Instruktor szczegółowo omówił sposób wykonania wędki do łowienie na

metodę, która w ostatnim czasie jest na topie. Wędka w tej metodzie

feder ma miękką szczytówkę jako wskaźnik brań, a w koszyczek ze spe-

cjalistyczną foremką wypełniamy odpowiednią mieszanką zanęty z pel-

letem. 
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Jasełka w wykonaniu dzieci z przedszkola "Akademia Pana Kle-

ksa" w Osiecznej obejrzeli kuracjusze Centrum Rehabilitacji w

osieckim zamku. Najmłodsi przywołali klimat świąt, a na zakoń-

czenie złożyli wszystkim babciom i dziadkom życzenia z okazji

ich styczniowego święta. 
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Jeszcze przed feriami zimowymi dziadkowie i babcie dzieci

uczęszczających do przedszkola "Akademia Pana Kleksa" w

Osiecznej oraz oddziału w Kątach zostali zaproszeni na uro-

czyste obchody swego święta. Dzieci przygotowały występy ar-

tystyczne, a potem dziadkowie zostali zaproszeni na kawę i słodki

poczęstunek. 
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