Lato na wsi
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sufczyn i Okolic w porozumieniu z
Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki po raz czwarty organizuje na terenie gminy Kołbiel
akcję „Lato na wsi”

Każdego roku oferta jest większa. Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Sufczyn i Okolic w tym roku organizuje wolny czas dla dzieci i młodzieży,
które nie wyjechały na wakacje, aż w pięciu miejscowościach: Sufczynie, w Karpiskach,
Sępochowie, Kątach i w Rudzienku. A miejscowości są tak wybrane, by dzieci mogły do nich
dotrzeć bez przekraczania głównych arterii komunikacyjnych ze wszystkich gminnych wsi. –
Po raz pierwszy w tym roku, poza nauczycielami plastyki, do naszej akcji udało się namówić
kilkanaścioro wolontariuszy. Są to głównie studenci z terenu naszej gminy i nauczyciele szkół
kołbielskich. Natomiast Mazowieckie Centrum Kultury zaangażowało na nasze potrzeby
dwoje instruktorów: Sylwię Larkiewicz nauczycielkę plastyki ze szkoły w Łaskarzewie i
Ireneusza Śledzia ze szkoły w Parysowie. Warsztaty odbywają się w świetlicach wiejskich od
10.00 do 14.00 i mają na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, gdy ich
rodzice są w pracy. Podczas zajęć dzieci poznają różne techniki malarskie, rzeźbiarskie i
plastyczne. Najbardziej wyróżniające się prace zaprezentujemy na wystawie, która będzie
miała miejsce na tegorocznych dożynkach gminnych a następnie pojadą do Mazowieckiego
Centrum Kultury i tam będą prezentowane i nagradzane – podkreśla prezes stowarzyszenia
Aneta Bartnicka. Warto dodać, że tę pożyteczną akcję stowarzyszenia wspomogli: Wójt i
Rada Gminy Kołbiel, Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim, Sieć sklepów
„Biedronka”, Zakłady Piekarskie „Oskroba”, Sołectwa wsi: Karpiska, Sępochów, Sufczyn,
Kąty, Rudzienko
Zajęcia odbędą się w:
Sufczynie w dniach 12, 14, 16, 20, 21, 22, 26, 28, 29 - lipca
Sępochowie w dniach 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30 - lipca
Karpiskach w dniach 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31 – lipca, 3, 5, 7 - sierpnia
Rudzienku w dniach 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 - lipca

Kątach w dniach 12, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 26, 28 – lipca
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