Dnia 04 października br. boisko sportowe przy ul Kościuszki w Wysokiej przybrało
zupełnie niespodziewany wygląd. Ogrodzenie przyozdobione barwnymi gałązkami liści i
przecudownie kolorowych kwiatów . Udekorowane owocami i kolorowymi lampionami
stoły zapraszały mieszkańców na I Festyn Rodzinny.
W imieniu organizatorów, czyli Rady Osiedla, animatorów Orlika oraz własnym
wszystkich zgromadzonych powitali prowadzący tę imprezę: Teresa Ciężka-Szpera i
Krzysztof Kowalski. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Marek Madej –gratulując
organizatorom wspaniale zapowiadającej się imprezy i życząc wszystkim uczestnikom
wspaniałej zabawy.
Pierwszą przygotowaną atrakcją tej imprezy był mecz

w wykonaniu dwóch drużyn

dziecięcych-reprezentantów Osiedla i Miasta. Drużyny okazały się nie do pokonania i
wynik został rozstrzygnięty dopiero poprzez rzuty karne. Zwycięską drużyna okazała się
drużyna Osiedla.
W czasie gdy dzieci z rąk Starosty Pilskiego otrzymywały zasłużone nagrody ,na murawę
boiska wbiegały drużyny oldboy. W ich wykonaniu mogliśmy obejrzeć piękną sportową
walkę, która zakończyła się zwycięstwem drużyny Miasta. Może była to zasługa gry
samego burmistrza, który nie oszczędzał się i dał z siebie wszystkie siły.
Kolejnym punktem w bogatym programie były konkursy dla dzieci i dorosłych.
Założeniem organizatorów tego festynu była wspólna zabawa dzieci i rodziców. I tak
rodzinne rywalizacje w biegach spętanych, rodzinnym przeciąganiu liny, obieraniu jabłek
przez mamusie , cieszyły się ogromnym powodzeniem. Uśmiech na twarzy dzieci jak i
dorosłych mówił sam za siebie. Do tego nagrody

i słodycze ufundowane przez

sponsorów ,dla wszystkich uczestników dopełniały całości.
Wreszcie nadszedł czas na recytacje i śpiew w wykonaniu najmłodszych. Nasi najmłodsi
uwielbiają scenę i mikrofon.
I jeszcze gdy za taki występ można uzyskać szóstkę u Pani Lucyny na muzyce to już
samo szczęście. Chętnych do śpiewania nie brakowało a do tego jeszcze wspólny pociąg
i zabawa w kółku i oczywiście nie zabrakło nagród i słodyczy dla każdego.
Dla dzieci przygotowano
warkoczyków.

malowanie twarzy, jazdę kucykiem, plecenie kolorowych

Dużym zainteresowaniem i to nie tylko tych najmłodszych cieszył się pokaz sprzętu i
wyposażenia wozu strażackiego. I w tej dziedzinie nasi druhowie z OSP Wysoka stanęli
na wysokości zadania. Serdecznie im dziękujemy.
Na festynie pojawili się

także panowie w czarnych skórzanych kurtkach na swoich

wspaniałych rumakach. Można było obejrzeć z bliska te „cuda”, „pogazować” a nawet
wybrać się na krótką przejażdżkę z kierowcą.
Mimo późnej, jesiennej już pory roku dopisywała piękna,
letnia pogoda, licznie przybyłym uczestnikom Festynu
zapewniono możliwość nabycia pysznego ciasta, kawy
oraz kiełbaski i karkówki z grilla.
Dzieci zostały obdarowane drobnymi nagrodami i słodyczami.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom,
dzięki którym, odbyła się ta świetna impreza.

Organizatorzy

LISTA SPONSORÓW –FESTYN RODZINNY OSIEDLE KOŚCIUSZKI
W DNIU 04-10-2014R

1

POWIAT PILSKI

2

URZĄD MIASTA I GMINY WYSOKA

3

BANK SPÓŁDZIELCZY WYSOKA

4

HIORT KNUDSEN WYSOCZKA

5

PPHU CHRUPEK ZŁOTÓW

6

FIRMA BIOTECH WYSOKA

7

ADAM NOWAK

8

EWA I ŁUKASZ RAMUSIEWICZ

9

ŁUCJA KOŚMIDER

10 STANISŁAW CIESIELSKI
11 ZDZISŁAW STAFSKI
12 ŁUKASZ DYMITRUK

13 IWONA BARABASZ
14 WIOLETTA SZMYT
15 MARIA MROTEK
16 MARIOLA ROSA
17 IRENA DRÓBKA
18 MARIUSZ NOWAK
19 BARBARA SZALSKA
20 JOANNA WADECKA
21 PIOTR SIKORSKI
22 TOMASZ BARABASZ
23 DOROTA DUŁAK
24 MATEUSZ ŚLIGA
25 PRZEMYSŁAW KORCZAK
26 SABINA RAMUSIEWICZ
27 PIETRZAK RYSZARD
28 PINKOWSKI RAFAŁ
29 PIEKARNIA ANNA
30 ALICJA POTOCZNA

-podziękowania dla kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
P. Sylwii Szalskiej za pomoc w przygotowaniach do Festynu,
- wszystkim paniom, które piekły ciasta
- P. Ryszardowi Pyszce oraz P. Mirosławowi Brudzianie za wypożyczenie
parasoli, ław i stołów
-wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania
Festynu -dziękujemy

Organizatorzy

