Dzień dziecka na Jeziercach
W pierwszą niedzielę czerwca (06.06.2010 r.) odbył się „Dzień dziecka na
Jeziercach”, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Oświatowe ONUPHRIUS oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem wydarzenia było świętowanie
uroczystości najmłodszych mieszkańców gminy, ale również promowanie wśród dzieci i
młodzieży aktywnego wypoczynku i prozdrowotnego stylu życia. W programie Dnia Dziecka
znajdowały się głównie aktywności na świeżym powietrzu, dlatego też organizatorzy
z niepokojem przyglądali się ponurej aurze w pierwszych dniach czerwca, jednak pogoda
sprawiła wszystkim miłą niespodziankę, pierwszy czerwcowy weekend przyniósł ze sobą
lato. Dzień Dziecka rozpoczął się rajdem rowerowym. Na starcie rajdu stawili się zaproszeni
uczestnicy z całej Gminy Czerniejewo. Dopisali także rodzice. Wspólnie wyruszyli na trasę
wiodącą sprzed budynku Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie przez Graby nad
Jezierce. Na miejscu czekały na dzieci gry i zabawy sportowe, wspólne rysowanie, malowanie
twarzy. Dzień Dziecka został zaingurowany wspólnymi zabawami z chustą animacyjną,
dzięki czemu wszyscy mogliśmy się poznać oraz zintegrować. Uczestnicy mogli sprawdzić
swoje siły w różnych konkurencjach, wiele śmiechu przyniosły konkurencje przeciąganie liny
i wyścig w workach. Nie lada wyzwaniem był „wesoły wyścig”. Z przenoszeniem piłeczki na
łyżce, czy skokami z piłką zmagali się mali i ci trochę więksi uczestnicy. Najlepsi w każdej
konkurencji otrzymali nagrody, które z pewnością pozwolą im rozwijać swój talent sportowy.
Chłopcy rozegrali mecz piłki nożnej. Każdemu dopisywał dobry humor. Po sportowych
zmaganiach, w drewnianym wigwamie czekało na wszystkich ognisko i kiełbaski gotowe do
pieczenia. Dzieci miały także okazję zapoznać się z „życiem lasu”, posłuchać ciekawostek
oraz historii podczas spaceru po ścieżce przyrodniczej. Na koniec spotkania każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek. Dzieci wracały zadowolone, mimo
zmęczenia poradziły sobie z „rowerowym powrotem” do Czerniejewa. Wielu nie może
doczekać się kolejnej wyprawy.
Dla nas, organizatorów, ważne jest, że dzieci mogły świętować swój dzień nie tylko w
radosnej, ale i prozdrowotnej, ekologicznej atmosferze. Tą atmosferę wsparli również lokalni
przedsiębiorcy; pan M. Tomczak, pani B. Michalak, pani K. Roszyk, którzy ufundowali
nagrody, drobne upominki oraz posiłek dla wszystkich uczestników. Dzięki życzliwości
pana A. Spaława-Neymana oraz pana F. J. Fiutaka uroczystość mogła odbyć się na terenie
Jeziercy. Wszystkim serdecznie dziękujemy!

