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VII SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA W LEŚNIAKACH

W piątkowe popołudnie 2 czerwca 2017 r. w Leśniakach odbyła się integracyjna i międzypokoleniowa
impreza dedykowana najmłodszym mieszkańcom sołectwa - VII Sportowy Dzień Dziecka w Leśniakach.
Zaproszenie na imprezę przyjęli i byli obecni wśród nas Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław
Banaś, Zastępca Burmistrza Dariusz Waluszczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan
Mucha, Komendant Komisariatu Policji w Siewierzu podkom. Piotr Kurowski, Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Żelisławicach Ewa Stelmach, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu Urszula Radziwołek oraz bardzo
liczna grupa dzieci i młodzieży wraz z rodzicami i opiekunami.
Na obiektach rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych przy remizie OSP było gwarno, kolorowo i
wesoło. Dzieci bawiły się na specjalnie przygotowanych na ten dzień obiektach – była trampolina
„Eurobange”, dmuchana zjeżdżalnia i piłki wodne oraz stałe elementy placu zabaw, czyli karuzela dla
maluchów, huśtawki, ścieżka zdrowia. Wszystkie obiekty zostały udostępnione bezpłatnie, a dodatkowo
dzieci mogły również malować swoje buźki i upodabniać się do ulubionych postaci z bajek i zwierzaków. W
trakcie zabawy realizowano założenia Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, która w
Leśniakach przebiegała pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł w życiu i na drodze” oraz „Bezpieczne
wakacje”. Akcję profilaktyczną wsparł aktywnie Komisariat Policji w Siewierzu - podczas spotkania z
dziećmi i młodzieżą policjanci wygłosili pogadankę na temat profilaktyki alkoholowej, skutków
nadużywania alkoholu oraz innych używek oraz zasad bezpieczeństwa szczególnie w czasie wakacji i
letniego odpoczynku. Dodatkową atrakcją była możliwość dokładnego obejrzenia wozu policyjnego, do
którego można było wejść, zapoznania się z urządzeniem do badań daktyloskopijnych i sposobność do
rozmowy z funkcjonariuszami Policji. Nie mniejsze zainteresowanie budził również samochód strażacki,
który został wyeksponowany przed remizą OSP. Także i do niego mogli wejść sympatycy straży pożarnej i
zapoznać się z zasadami działania, a obecni strażacy odpowiadali na pytania młodych pasjonatów. W
programie Sportowego Dnia Dziecka nie mogło zabraknąć konkursów i sportowej rywalizacji, promującej
aktywność ruchową i zdrowy, wolny od używek styl życia, dlatego też organizatorzy zaplanowali kilka
konkursów i konkurencji sportowych z podziałem na grupy wiekowe. Dla młodszych dzieci odbyły się m.in.
konkurs plastyczno - literacki, rzuty do paszczy lwa, rzuty do kosza, skoki w worku i ścieżka zdrowia,
natomiast grupa starszej młodzieży - dziewczęta i chłopcy rozegrali bardzo emocjonujący mecz piłki nożnej
oraz rywalizowali w rzutach piłką do kosza. Ogółem w rozgrywkach uczestniczyło 120 dzieci i młodzieży.
Wszyscy uczestnicy konkursowych zmagań i konkurencji otrzymali nagrody oraz kamizelki odblaskowe i
długopisy z logo imprezy. Najlepsze prace dzieci biorących udział w konkursie plastyczno-literackim
zostaną przekazane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Siewierzu i będą uczestniczyć w konkursie ogólnopolskim. Na podsumowanie dnia
wszystkich uczestników sportowych i konkursowych zmagań, kibiców oraz wszystkich obecnych gości
zaproszono na integracyjne, tradycyjne pieczonki.
Kolejne edycje Sportowego Dnia Dziecka gromadzą w Leśniakach coraz większe grono uczestników i
sympatyków. Podczas tegorocznej, siódmej już edycji bawili się młodzi mieszkańcy Leśniaków i sąsiednich
miejscowości, a piękna pogoda zachęcała do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
Organizatorem Sportowego Dnia Dziecka było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki, sołtys
Zofia Machura oraz instruktor Kafejki Internetowej Agnieszka Ożóg. Nad bezpieczeństwem uczestników
imprezy czuwali druhowie strażacy OSP Leśniaki, a opiekę pielęgniarską zapewniała Jolanta Matyja.
Organizatorzy imprezy, która odbyła się dzięki środkom finansowym z budżetu Gminy Siewierz dziękują
również pozostałym sponsorom: Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Będzińskiego Janowi Mucha,
Prezesowi P.W. „PROMAG” Piotrowi Wosinkowi, Roksanie i Mariuszowi Rogackim, Mirosławie Minge oraz
Natalii Minge, która profesjonalnie malowała dziecięce buzie i Łukaszowi Ziętkowi za udostępnienie i

obsługę sprzętu nagłaśniającego.
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