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Przedszkolaki
u franciszkanów

W sobotę 23 maja 2015 r. w
ogrodach klasztornych przy pięk-
nej pogodzie odbył się II Festyn
Rodzinny. W imprezie wzięły udział
dzieci z przedszkola w Osiecznej i
oddziału przedszkolnego w Kątach
oraz ich rodziny.

Wśród atrakcji tego dnia należy
wymienić wspaniały poczęstunek
przygotowany przez mamy, konku-
rencje i zabawy "deszcz cukierków

z nieba" oraz spotkanie z kozią ro-
dziną przyprowadzoną przez fran-
ciszkanów.

Festyn przygotowali pracow-
nicy przedszkola, rodzice. Imprezę
prowadził Edward Baldys, całość
udokumentowała fotograficznie
Ilona Nowacka.

Za udostępnienie miejsca orga-
nizatorzy dziękują franciszkanom. 

Rodzice dzieci przedszkolnych uczęszczających do oddziału
przedszkolnego w Grodzisku przygotowali z okazji Dnia Matki
przedstawienie. Do sali wiejskiej w Grodzisku zaprosili gości: bur-
mistrza Stanisława Glapiaka, panią sołtys Ewę Pietraszewską, ro-
dziców i dzieci, swoich krewnych i znajomych. Rodzice - aktorzy
przygotowali przedstawienie "Królewna Śnieżka i siedmiu kras-
noludków". Licznie zgromadzona na sali publiczność żywo rea-
gowała na to, co dzieje się na scenie. Rodzice przedszkolaków
obiecali, że był to pierwszy, ale nie ostatni występ. Zgromadzone
podczas przedstawienia datki wspomogą organizację imprezy z
okazji Dnia Dziecka w Grodzisku. 

Spotkanie z okazji Dnia Matki zorganizowali członkowie Koła
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kąkolewie. Wśród zaproszo-
nych gości znalazł się Burmistrz Miasta i Gminy Stanisław Gla-
piak oraz sołtys Kąkolewa Piotr Jankowski, którzy złożyli
wszystkim mamom życzenia. Przy kawie i słodkościach spotkanie
przebiegło w miłej i uroczystej atmosferze. Był też czas na tańce
i zabawy.

W Witosławiu z okazji Dnia Dziecka sołtys wspólnie z radą so-
łecką zorganizowali festyn przy świetlicy. Prowadzenie imprezy,
organizację zabaw i konkursów zapewniła firma Tumko Team.
Dzieci bawiły się świetnie. Na festynie nie zabrakło burmistrza
Stanisława Glapiaka, który pamiętał o najmłodszych mieszkań-
cach Witosławia.

Wędkarze Koła PZW Osieczna okręg w Poznaniu zorganizowali
nad Jeziorem Łoniewskim w Osiecznej wędkarski Dzień Dziecka.

Na festyn w Ziemnicach sołtys wraz z radą sołecką zaprosili władze
gminy. Przybyli też leszczyńscy żużlowcy, którzy prezentowali mo-
tory, rozdawali autografy. Atrakcje dla dzieci i dorosłych zapewniła
miejscowa firma Tumko Team. Były dmuchańce, bańki mydlane,
konkursy i zabawy. Pogoda sprzyjała imprezie plenerowej.


