Urząd Gminy w Rogowie
„Witajcie w naszej bajce” piknik w Szkole Podstawowej
im. Wł. St. Reymonta w Przyłęku Dużym
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Tradycji stało się zadość i już kolejny raz wspólnymi siłami członków Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkoły „A Teraz My” rodziców i nauczycieli został zorganizowany piknik
rodzinny pod hasłem „Witajcie w naszej bajce” w Szkole Podstawowej im. Wł. St.
Reymonta w Przyłęku Dużym. Impreza została współfinansowana przez Gminę
Rogów w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych i objęta patronatem Starosty Brzezińskiego.
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Piknik odbył się 16 czerwca 2018 roku i zgromadził uczniów szkoły, mieszkańców
pobliskich miejscowości oraz gości na przepięknym boisku szkolnym. Wspaniała
pogoda umożliwiła realizację wszystkich celów przedsięwzięcia. Imprezę rozpoczęli
dyrektor szkoły Grażyna Ziółkowska i prezes stowarzyszenia Cezary Kozioł, którzy
podsumowali akcje prowadzone w szkole w roku szkolnym 2017/2018, następnie
policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach sierż. szt. Ewa Jaźwiec-Proga
przypomniała dorosłym i dzieciom zasady bezpieczeństwa w czasie wakacji. Mówiła
o zachowaniu szczególnej ostrożności w trakcie pobytu nad wodą i bezpiecznego
korzystania ze sprzętu wodnego. Głównym punktem imprezy były występy uczniów
szkoły podstawowej w Przyłęku Dużym. I tak przenieśliśmy się w świat baśni, magii i
czarów za sprawą małych aktorów z klas I-III, którzy przedstawili bajkę pt. „
Zaczarowana rękawiczka”. Następnie na scenę wbiegły wesołe Smerfy z oddziału
przedszkolnego, które swoim tańcem wzruszyły dumnych rodziców. W dalszej części
przedstawienia uczniowie klas I-VII zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i
taneczne przy dźwiękach największych hitów muzycznych.
Po występach uczniowie należący do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłęku Dużym przedstawili akcję gaśniczo ratowniczą. Można było obejrzeć nowoczesny wóz strażacki, a chętne dzieci mogły
pobawić się w strażaków i „gasić pożar”, korzystając z prawdziwego węża
strażackiego. Przyjazd strażaków z Przyłęka zawsze wzbudza wiele radości i emocji.
Zaprzyjaźnieni ze szkołą motocykliści zorganizowali zlot na boisku szkolnym. Dzieci
miały możliwość przejażdżki motorami typu ścigacz, chopper, turystyczny oraz
porozmawiać o pasji do motocykli.
W czasie pikniku rodzice z dziećmi aktywnie spędzali czas wolny na świeżym
powietrzu, korzystając z dmuchanego placu zabaw: zjeżdżalni, trampoliny. Brali
udział w konkursach, grach ruchowych i malowaniu twarzy. Szczęścia można było
spróbować w czasie loterii fantowej i wygrać ciekawe nagrody.
Czas zabawy umilała muzyka. Rodzice oraz przyjaciele szkoły przygotowali ciasta i
pyszne potrawy z grilla. Dochód z ich sprzedaży wspomógł fundusze
stowarzyszenia.
Zaangażowanie członków OSP w Przyłęku Dużym, członków stowarzyszenia oraz
rodziców znacznie przyczyniło się do rozwoju więzi społecznych. Impreza
przyczyniła się w znaczący sposób do integracji mieszkańców Gminy Rogów i
pozwoliła uczestnikom na zdrowe i bezpieczne spędzenie wolnego czasu.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i przybycie na piknik.

Galeria: Piknik w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Przyłęku Dużym
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Zobacz więcej
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