IX Ogólnopolski Zlot Drużyn w Naszym Ośrodku już za nami.
Wpisany przez artur

W dniach 7-9 października 2016r w naszym Ośrodku odbył się IX Ogólnopolski
Integracyjny Zlot Drużyn Harcerskich ,,Nieprzetartego Szlaku”. W tym roku był on wyjątkowo
liczny. Zgromadziły się na nim drużyny z: Sokołowa Podl., Radzynia Podl, Międzyrzeca Podl,
Dęblina, Siedlec, Węgrowa, Stoku Lackiego, Siemiatycz, Oświęcimia, Bełchatowa, Hajnówki,
Sandomierza,
z Zespołu Szkół nr 1
w Łosicach oraz licznie przybyli harcerze 49 PDH,,NS” z naszego Ośrodka.
Piątkowy wieczór rozpoczęliśmy od uroczystego apelu, na który przybyli także zaproszeni
goście. Wśród nich byli rodzice, sponsorzy, przedstawiciele władz. Przygotowane dekoracje
nawiązywały do tematu piątkowego spotkania. Dotyczył on znanych i lubianych bajek i baśni.
Z wielkim aplauzem została przyjęta ,,Rzepka” – przedstawienie przygotowane przez naszych
wychowanków, z udziałem dyrekcji, nauczycieli, absolwentów i rodziców. Dalsza część
przebiegła w formie konkursów i zabaw harcerskich. Wieczór został uwieńczony wspólnymi
fotografiami w fotobudce.

Sobota- 8 października, rozpoczęła się bardzo wcześnie. Już o 8.00 ruszyliśmy w
drogę do Korycin. Tam w ,,Ziołowym Zakątku” podczas warsztatów mieszania ziół i tworzenia
herbatek
poznaliśmy
tajemnice różnych roślin. W trakcie gry terenowej mieliśmy okazję poznać
Ogród Botaniczny i wykonać harcerskie
zadania. Specjalnie dla uczestników Zlotu została odprawiona msza święta, po której zlotowicze
udali się na ognisko, grochówkę i gorącą herbatę. Pomimo tego, że dzień w Korycinach był
bardzo obfity w atrakcje, to sobotniej dyskoteki nie mogło zabraknąć. Do późnego wieczora
pary wirowały na parkiecie.
Niedziela, przyszła bardzo szybko. Niestety, był to ostatni dzień naszej wspólnej zabawy,
a zarazem czas podsumowania. Każda z drużyn wyjechała od nas
pełna wrażeń, z
dyplomem,
i upominkami. Wszyscy uczestnicy deklarowali swój udział w kolejnym, jubileuszowym Zlocie
już za rok.
Nasze spotkanie nie odbyłoby się, gdyby nie wsparcie ze strony naszych
wiernych przyjaciół- sponsorów. Z tego miejsca pragniemy podziękować Starostwu
Powiatowemu w Łosicach, Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice, Bankowi Spółdzielczemu
w Łosicach, Przychodni Lekarzy Rodzinnych ,,Eskulap”,
panu Arturowi
Mączyńskiemu -prezesowi ,, Krynicy Witamin”, panu Janowi Oleksiukowi- właścicielowi
Firmy ,,Janex”, panu Andrzejowi Wierczukowi- właścicielowi firmy
,,Arpol”, panu Jerzemu Tarasiukowi – właścicielowi firmy ,,Rolpol”, państwu Annie i
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Janowi Stefaniukom -właścicielom marketów spożywczych, panom Grzegorzowi i
Pawłowi Chotnickim- właścicielom sklepu Top- Market, pani Agnieszce Chromiecwłaścicielce Studia Urody, pani Jolancie Burczak –właścicielce studia
florystycznego,,Lilium”, pani Aleksandrze Margraf- właścicielce Apteki Rodzinnej, panu
Waldemarowi Kosieradzkiemu- właścicielowi firmy ,,Koradex”, panu Stanisławowi
Patralskiemu- właścicielowi F.P.H.St. Patralski, panu Leszkowi Karbowiakowiwłaścicielowi Zakładu Fotograficznego, państwu Annie i Mirosławowi Oleksiukom –
włścicielom stacji paliw,
państwu
Teresie i Kazimierzowi Pietruczukom- właścicielom Delikatesów,
panu Przemysławowi Stefaniukowi – właścicielowi ,,Grupy Stefaniuk”, panu Krzysztofowi
Pietruszewskiemuwłaścicielowi firmy ,,Orbitbus” panu Janowi Chwedorukowi- właścicielowi
gospodarstawa owocowo- warzywnego. Specjalne podziękowania składamy
dh Wandzie Frączek- za pomysł
i realizację gry terenowej w Korycinach oraz koleżankom
Marzenie Chemycz, Katarzynie Boleście i Dorocie Karbowiak za poświęcony czas i
zaangażowanie. Ogromnie dziękujemy również Dyrekcji i Kierownictwu naszego
Ośrodka, oraz naszym koleżankom i kolegom z pracy za motywację, wsparcie i konkretną
pomoc.

Drużynowi 49 PDH,, NS” ,,Strachy na lachy”
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