
 

 

 

 

Szanowni Państwo!  W związku ze 100-leciem WSM od 1 maja startują konkursy z nagrodami i serdecznie 

już teraz zapraszamy do wzięcia w nich udziału! Rozstrzygnięcie w połowie czerwca!  Każdy znajdzie coś 

dla siebie!  

Regulamin konkursu będzie dostępny na Facebook’u Klubu Piaski oraz w gablocie przy budynku ADM 

Osiedla Piaski. Prace konkursowe przyjmujemy od 1 do 30.05.2021! 

 

konkurs wiedzy życiowej pt. „Senior – wiedzy skarb”  Zapraszamy wszystkich Mieszkańców, zwłaszcza 

naszych Seniorów do spisania i nadesłania nam swojej „skarbnicy -wiedzy domowej”!  Szukamy metod na 

przedłużenie życia ubrań, przydatności do spożycia produktów, sposobów na usunięcie plam, sekretu na 

dobry tort, świetny makaron i wszelką inną wiedzę  użyteczną, unikatową i skuteczną! Wygrają Ci, którzy 

porad nadeślą najwięcej! Stworzymy razem zbiór złotych porad naszych Mieszkańców!  Swoje prace wraz 

z numerem telefonu kontaktowego prosimy przesyłać na klubpiaski@op.pl  lub umieścić w skrzynce na 

dokumenty mieszczącej się na budynku WSM Osiedla Piaski 

 

konkurs fotograficzny pt. „fotoPiaskowanie” zadanie polega na wykonaniu interesującego, 

niekonwencjonalnego, zatrzymującego na dłużej uwagę zdjęcia, wykonanego na terenie osiedla Piaski 

(w granicach administracyjnych WSM). Liczy się kreatywność! Prosimy o nadsyłanie zdjęć wraz z numerem 

kontaktowym na adres klubpiaski@op.pl 

 

konkurs plastyczny pt. „Piaski jak malowane!”  zadanie dla wszystkich, podzielone zostanie na grupy 

wiekowe: dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Polega na odzwierciedleniu na kartce bądź płótnie 

(na podkładzie) formatu A3 widoku swojego ulubionego miejsca na Piaskach.  Malujemy farbami, robimy 

wydzieranki, rysujemy kredkami świecowymi, pastelami, bądź węglem. Prace podpisane na odwrocie, wraz 

z numerem kontaktowym składamy do 30.05.2021 w WSM 

 

konkurs techniczny pt. „ekoPlastuś” majsterkowiczów zapraszamy do stworzenia własnego Plastusia! 

Naszego bohatera należy zbudować/poskładać/posklejać z niepotrzebnych rzeczy, jakie odnajdziemy w 

domu np. : butelki, kordonki, stare materiały, pojemniki zużyte, pudełka, kartony, krepiny, gazety, rolki po 

papierze toaletowym oraz inne rzeczy, których można  użyć, zamiast wyrzucić!  Prace podpisane na 

odwrocie, wraz z telefonem kontaktowym składamy w WSM 

Ponad to będziemy wdzięczni za udostępnienie nam Państwa zdjęć przedstawiających nasze Osiedle 

Piaski sprzed lat!  

 

mailto:klubpiaski@op.pl
mailto:klubpiaski@op.pl

