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9 czerwca 2018 r., w s³oneczn± sobotê, w gminie Po¶wiêtne ¶wiêtowano Dzieñ Rodziny, który wpisa³ siê na sta³e
w kalendarz imprez gminnych. Na rodzinny piknik, na którym powita³a uczestników dyrektor szko³y podstawowej Pani
Bo¿ena Brzozowska przysz³y ca³e rodziny, dzieci mog³y bezp³atnie skorzystaæ z wielu atrakcji: euro bungee,
trampoliny, zje¿d¿alni Papu¿ki oraz placu zabaw BAJDOCJA. Pomimo upa³u chêtni stali w kolejkach, aby skorzystaæ z
atrakcji.
Na imprezê przyby³ równie¿ Wójt Gminy Witold £apiñski, z Ma³¿onk± który wrêcza³ nagrody zwyciêzcom konkursów:
recytatorskiego O ró¿d¿kê Dobrej Wró¿ki organizowanego przez bibliotekê szkoln± oraz plastycznego pt. Biblioteka
przysz³o¶ci organizowanego przez bibliotekê publiczn± oraz osobi¶cie rozdawa³, wspólnie z pani± dyrektor szko³y,
uczestnikom imprezy lody
W tym dniu zakoñczono tak¿e akcjê "XVII Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom". Gminna Biblioteka Publiczna w
Po¶wiêtnem zaprosi³a do czytania stra¿aka, zapewni³a w ramach akcji niespodziankê w postaci Królewny ¦nie¿ki, która
zachêca³a dzieci do czytania, roznosz±c darmowe ksi±¿eczki i kolorowanki. Mo¿na by³o otrzymaæ balonik, pomalowaæ
domek, albo rysowaæ rodzinnie kred± na p³ytkach chodnikowych.
Nie zabrak³o równie¿ konkurencji sportowo - sprawno¶ciowych, które by³y przeznaczone dla ca³ych rodzin, zabawy z
bañkami mydlanymi oraz zabaw z Królewn± ¦nie¿k±.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê wóz stra¿acki oraz radiowóz policyjny, którym, na zaproszenie dzieci, przyjecha³ na
festyn dzielnicowy. Dzieci, ich rodzice i opiekunowie mogli dok³adnie obejrzeæ, co znajduje siê w samochodach zwykle
niedostêpnych dla przeciêtnego obywatela, mo¿na by³o wej¶æ do ¶rodka, zrobiæ sobie zdjêcie. Ogromn± rado¶æ w¶ród
dzieci sprawi³ pokaz wykorzystania wê¿a stra¿ackiego, jako prysznica podczas upa³ów.
Ka¿dy móg³ znale¼æ co¶ dla siebie. Pogoda dopisa³a, wszyscy bawili siê ¶wietnie. Serwowano równie¿ napoje
ch³odz±ce, ciasteczka, watê cukrow±, popcorn, lody, a w porze obiadowej mo¿na by³o posiliæ siê grochówk±.
Organizatorami imprezy by³y: Urz±d Gminy, Gminny O¶rodek Pomocy Spo³ecznej, Szko³a Podstawowa oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Po¶wiêtnem.

Zdjêcia z imprezy>>

http://www.gminaposwietne.vipserv.org
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