Wakacje w Polonezie
nych slalomach. Najwiêksz¹ atrakcj¹ w
naszym województwie w ostatnim czasie
jest Park Jurajski w Ba³towie. Nasze dzieci
nie by³y a¿ tak zachwycone tymi wielkimi
gadami, natomiast plac zabaw w parku by³
dla nich mi³¹ rozrywk¹. Stowarzyszenie
Dziedzictwa Przemys³owego zorganizowa³o dla nas wycieczkê do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Moglimy tam zobaczyæ w jaki sposób w dawnych czasach wytapiano ¿elazo, zapoznaæ

siê ze sposobami odkrywania wykopalisk i
zabawiæ siê w archeologów - dokonywalimy poszukiwañ z bardzo dobrym efektem.
Ch³opcy z zainteresowaniem wykonali
gwód w kuni u prawdziwego kowala.
Atrakcji by³o du¿o wiêcej. W deszczowe
dni odwiedzalimy Kinoplex - obejrzelimy
filmy: Madagaskar, Roboty, Mali agenci
3D, Gwiezdne wojny III. Zabawy muzyczne, plastyczne, sprawnociowe zorganizowane w klubie by³y dla naszych dzieci
du¿ym i radosnym wyzwaniem. Mylê ¿e
chêtnie przyjd¹ do nas w przysz³ym roku.
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Przez piêæ tygodni wakacji dzieci z osiedla Sady uczestniczy³y w codziennych
zajêciach zorganizowanych przez klub
Polonez. W upalne dni z radoci¹ spêdzalimy czas na basenie. W Bajkolandzie
mo¿na by³o poszaleæ na zje¿d¿alniach,
w suchym basenie, pojedziæ kolejk¹. Wyjcia do stadniny koni to ju¿ nasza tradycja wakacyjna. Jazda konna to dla dzieci
du¿a przyjemnoæ, ju¿ nikt siê koni nie boi.
W ch³odne dni wyruszalimy na stadion
Leny i pobliskie skwery - tu mo¿na by³o
wykazaæ siê sprawnoci¹ w skomplikowa-

Uroki Ziemi wiêtokrzyskiej
wiêtokrzyskiej
W kwietniu 2005 roku Klub Miniatura zorganizowa³ konkurs zatytu³owany Uroki
Ziemi wiêtokrzyskiej w Tkaninie Artystycznej. Patronat nad tym konkursem obj¹³
pan W³odzimierz Wójcik - Wojewoda Województwa wiêtokrzyskiego. Autorami prac
byli cz³onkowie grup tkackich dzia³aj¹cych przy Spó³dzielni Mieszkaniowej Nasza
Praca w Czêstochowie i Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Wspó³praca i przyjañ
obu grup tkackich trwa ju¿ 25 lat. Otwarcie wystawy pokonkursowej odby³o siê w
Galerii rodowisk Twórczych, w Pa³acyku T. Zieliñskiego w Kielcach. Celem zorganizowania konkursu by³o promowanie piêkna Ziemi wiêtokrzyskiej.

Prezes Maciej Solarz wrêcza nagrodê, obok
wystêp orkiestry klubowej Big Band
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