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Tak najmłodsi mieszkańcy gminy spędzili karnawał i ferie..

Podczas ferii zimowych dzieci ze świetlicy środowiskowej
w Osiecznej i Świerczynie były uczestnikami wielu atrakcji:
szaleństwa na pływalni Akwawit, seans kinowy w Pozna-
niu oraz drużynowe zawody w kręgielni w Lesznie. Czwar-
tek dzieci spędziły w Osiecznej, ale i tego dnia nie zabrakło
okazji do dobrej zabawy. Grupy odwiedzały różne zabytki i
instytucje, wykonując zaplanowane zadania. Poznawały
historię i organizację pracy w poszczególnych miejscach:
sanatorium, klasztor franciszkanów, siedziba Urzędu
Miasta i Gminy w Osiecznej, zgromadzenie sióstr elżbieta-
nek. Jako podsumowanie pracy wykonano pamiątkowe
ilustracje. Podczas wakacyjnych zajęć opiekunki: Klaudia
Nowacka, Sylwia Menes, Agnieszka Jekel i Joanna Stró-
żyńska przygotowywały dla dzieci poczęstunki i niespo-
dzianki.

W Zespole Szkół w Osiecznej w okresie ferii odbywały się zajęcia
sportowe: gry w tenisa stołowego, piłkę siatkową, piłkę nożną, tur-
nieje w dwa ognie, była też wycieczka do Rydzyny i poranek z in-
ternetem.

Choć karnawał w tym roku krótki, przedszkolaki z Ziemnic bawiły
się na balu przebierańców. Dzieci zaprezentowały się w pięknych
strojach, świetnie bawiły się przy muzyce przeplatanej zabawami
i konkursami. Zgadnijcie gdzie ukryła się pani dyrektor?

Dzieci z przedszkola w Drzeczkowie wraz z rodzicami uczestni-
czyły w baliku karnawałowym. Księżniczki, wróżki, klauny, poli-
cjanci, królowie, zorro i wiele innych postaci z bajek bawiło się
przy muzyce. Były też konkursy i zabawy. Najwięcej radości do-
starczyła loteria fantowa.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznej przez całe
ferie trwały zajęcia. W tym czasie dzieci i młodzież, którzy przy-
chodzili na popołudniowe zabawy oglądali filmy, uczyli się hafto-
wać, grać na gitarze, wykonywali kartki walentynkowe, malowali,
uczestniczyli w konkursie piosenki wybrali się też na spacer na
platformę widokową „Jagoda”, a potem zjedli ciepły posiłek, wielką
atrakcją był też przejazd powozem do Jeziorek i piknik.


