Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka „GAZ-SYSTEM S.A. - Dzieciom”
8 czerwca 2014 r. zostanie zapamiętany jako dzień pełen zabawy, radości i słońca. W
ostatnią niedzielę do Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Osinach
zawitało wielu gości. Po raz szósty zorganizowany został festyn „Gaz-System S.A.–
Dzieciom”. W tym roku patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Żyrzyn - p. Andrzej Bujek.
Na uczestników czekał szereg atrakcji. Na początku na scenę zaproszono uczniów
szkół podstawowych z terenu gminy, którzy prezentowali swoje talenty. Szkoła Podstawowa
im Adama Mickiewicza w Żyrzynie przygotowała program, na który składały się występy:
zespołu ludowego prowadzonego przez p. Alicję Adamczyk i Krystynę Barańską, grupy
tanecznej „Avans Dance” prowadzonej przez p. Jolantę Kukier i p. Agnieszkę Gałek oraz
popisy wokalne dwóch uczennic pod kierunkiem p. Ludmiły Zahorodnej. Szkołę Podstawową
im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach reprezentowała uczennica kl. VI - Monika Borek
przygotowana przez p. Ludmiłę Zahorodną oraz grupa taneczna. Na program gospodarzy
składały się scenki teatralne „Baśnie na wesoło” przygotowane przez grupę teatralną pod
kierunkiem p. Anny Skawińskiej, taniec towarzyski w wykonaniu ucznia klasy III - Witalija
Zahorodnego z partnerką oraz występ taneczno-wokalny uczennic kl. II, IV i V.
Na dzieci czekały zabawy animowane, dmuchane zamki, pokaz chemiczny, jazdy
konne, trampolina, kule wodne i euro-bungee. Nie zabrakło też rywalizacji sportowej.
Osińscy strażacy zorganizowali zawody, które cieszyły się ogromną popularnością.. Dla
uczestników imprezy przygotowano poczęstunek: kiełbaskę z grilla, sery, watę cukrową,
napoje.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osinach p. Sławomir Seredyn podkreślił, że ta
wspaniała, wielogodzinna, bezpłatna zabawa była możliwa dzięki sponsorom i ludziom
dobrej woli, którzy zaangażowali się w projekt i którym należą się ogromne podziękowania.
Głównym był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w
Rembelszczyźnie. Pomogli też inni: Spółdzielnia Mleczarska w Rykach, Materne Polska,
żyrzyński oddział Banku Spółdzielczego w Cycowie, delikatesy Jędruś z Puław, sklepy
spożywczo-przemysłowe w Osinach – p. Zbigniewa i Beaty Skruszeńców oraz p. Andrzeja
Wiejaka, hurtownia Kabanos oraz puławska restauracja Taverna Grecka. Swój wkład miała
też Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Żyrzynie. W organizację imprezy
zaangażowali się: Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Osiny, OSP w Osinach, sołtys Jan
Trybuła, nauczyciele i pracownicy oraz Rada Rodziców szkoły.
Osiński festyn okazał się bardzo udany, o czym świadczyły uśmiechnięte buzie dzieci.

