„Rodzinne świętowanie w naszej gminie ”
Już po raz czwarty nasza
Straż
Pożarna
była
organizatorem DNIA DZIECKA
W
SINOŁĘCE.
Strażacy
z
Sinołęki
przygotowali
przedsięwzięcie popularyzujące
spędzanie
wolnego
czasu
z rodziną, aktywny styl życia,
pożarnictwo i muzykę. Piknik
rodzinny
połączony
został
z dniem otwartym Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sinołęce. Od
wczesnych godzin popołudniowych strażacy zapraszali dzieci
wraz z rodzicami do zabawy na
teren OSP.
Chwilę po godzinie 13:00
otwarcia imprezy dokonał prezes OSP druh Adam Kaczmarczyk. Po życzeniach złożonych pod adresem licznie
zgromadzonych gości rozpoczęło się wspólne grillowanie i zabawy o charakterze pożarniczym. Przez cały czas
trwania imprezy można było zwiedzać wszystkie pomieszczenia remizy, zadawać pytania strażakom. Ogromne
zainteresowanie wśród dzieci wzbudziły wóz strażacki, sprzęt pożarniczy oraz umundurowanie strażaków, w które
można było się ubrać. Dzień był bardzo upalny więc nasi goście mogli schłodzić się w strumieniu wody z kurtyny
wodnej, a najodważniejsi nurkowali w rozłożonym basenie strażackim.
W trakcie całego pikniku, dzięki Panu Burmistrzowi Marianowi Soszyńskiemu i Pani Teresie Deretkiewicz, dzieci
obdarowywane były smakołykami i upominkami w formie odblasków i komiksów o bezpieczeństwie. Głodnym,
strażacy serwowali przysmaki z grilla. Podczas imprezy dużym zainteresowaniem cieszyły się liczne konkursy
przygotowane przez strażaków. Tegoroczne spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Mamy nadzieję, że choć w części
udało nam się zrealizować cel przewodni tej akcji, czyli pokazać jak ważna jest rodzina i wspólna zabawa bez
alkoholu. Warto było zobaczyć zadowolenie na twarzach dzieci i ich rodziców.
Dziękujemy za wsparcie w zorganizowaniu imprezy, za obecność i wspólną zabawę. Mamy nadzieję, że spotkamy
się kolejny raz w czerwcu 2016r., również w tak licznym gronie.
A. Kaczmarczyk

23.05.2015
w FALBOGACH ODBYŁ SIĘ
DZIEŃ RODZINY. Tak jak
zaplanowaliśmy, na placu przed
naszą
świetlicą
świętowały
mamy, tatusiowie i dzieci.
Pogoda, którą dzieci zamówiły
sobie dużo wcześniej, nie
zawiodła, a niewątpliwie była
nam
bardzo
sprzyjająca.
Przejeżdżający
w
pobliżu
kierowcy
zatrzymywali
się
pytając, co to za wydarzenie.
Ale nie tylko to było powodem
przybycia
dzieci,
szereg
konkursów i super zabawa to
podstawa. Podczas gdy dzieci
biorące udział w konkursach
dobrze się bawiły, panie z Rady
Sołeckiej
częstowały
słodkościami inne pociechy
czekające na dalsze zabawy.
Maluchy
rysowały
kredą,
pokonywały przeszkody, chłopcy rywalizowali z dziewczynkami w różnych konkurencjach sportowych
i zręcznościowych. Odbyły się też konkursy, do których zaprosiliśmy dorosłych. Oczywiście nie zabrakło śmiechu,
a dobra muzyka i taniec towarzyszyła nam przez cały czas imprezy. Konkursy były nagradzane drobnymi
upominkami. Wszystkich po pracy zespołowej zjednoczył wspólny grill i zabawa na świeżym powietrzu.
I.Budzyńska-Malinowska
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