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BALE KARNAWAŁOWE
W krótkim w tym roku karnawale mieszkańcy naszej gminy bawili się hucznie na wielu balach, zabawach i wieczorkach. Po
wielu imprezach pozostały nagrody z loterii fantowych i.. wspomnienia. Teraz nadszedł już czas postu, ale my wspominamy
przechodzący już do historii karnawał 2010.
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W Drzeczkowie na zabawie zorganizowanej przez Radę Rodziców i
pracowników Przedszkola Samorządowego bawiło się aż 61 par. Była lo-
teria fantowa, polonez kotylionowy. Zysk z zabawy – 4.774 zł – zostanie
przeznaczony na zakup szafek do szatni przedszkola, pokrycie kosztów
wycieczki dla dzieci do Poznania. Fanty na loterię pochodziły od sponso-
rów oraz rodziców przedszkolaków. W organizację szczególnie zaanga-
żowali się: Genowefa i Marek Woźniak, Edyta Barczyńska, Agnieszka
Kowalska, Bogumiła i Konrad Homscy, Artur i Ewa Grobelni, Mariola Skor-
czyk, Marzena Walkiewicz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: bur-
mistrz Stanisław Glapiak, prezes GS Hieronim Wilczkowiak, radny
Wiesław Biderman, emerytowana dyrektorka przedszkola – Helena Jucha,
ksiądz proboszcz Marek Smólski, oraz sołtysi: Drzeczkowa, Popowa i
Wolkowa. Na sali w Drzeczkowie odbyła się jeszcze jedna zabawa zor-
ganizowana przez radę sołecką. Uczestniczyło w niej 47 par, a zysk zos-
tał przeznaczony na zakup talerzy i sztućców do wyposażenia świetlicy.

Na zabawie zorganizowanej przez piłkarzy Oldboyʼs Osieczna – na
sali w Grodzisku bawiło się 61 par. Do tańca przygrywał zespół Vegas.
Główną nagrodą loterii fantowej były meble. Zysk z imprezy przeznaczony
zostanie na zakup strojów sportowych dla piłkarzy.

Na sali wiejskiej w Grodzisku 13 lutego odbyła się zabawa karnawa-
łowo-walentynkowa. Organizatorem była Rada Rodziców z oddziału
przedszkolnego w Grodzisku oraz pracownica przedszkola – Beata To-
karska. Zaangażowani w imprezę byli wszyscy rodzie dzieci przedszkol-
nych, część z nich w ramach pracy społecznej pracowała w kuchni czy
na sali podając potrawy do stołu. Na parkiecie bawiło się 61 par, a przy-
grywał zespół Harley. Atrakcjami imprezy były: loteria fantowa, gdzie było
aż 130 nagród a główną był rower, walc kotylionowy, i walczyk czekola-
dowy. Dochód z zabawy zostanie przeznaczony na doposażenie oddziału
przedszkolnego. Dyrekcja oraz wychowawczyni dziękują wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organizcję zabawy oraz sponsorom.

Nietypowy bal przebierańców zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich
z Popowa Wonieskiego. Bawili się na nim mieszkańcy w różnym wieku –
od najmłodszych przedszkolaków przez młodzież aż po dorosłych i sę-
dziwych wiekiem. Na zabawę przyszło 80 osób, przychodzili parami i po-
jedynczo i wszyscy bawili się razem. Dzieci i młodzież do osiemnastego
roku życia miały wstęp bezpłatny, reszta osób płaciła po 10 zł. Oprócz mu-
zyki i tańców były też zabawy i konkursy dla dzieci i dla dorosłych. O pie-
czywo zadbały członkinie Koła Gospodyń, resztę prowiantu goście
przynieśli we własnym zakresie. Zabawa trwała od godz.
13.00 do późnych godzin wieczornych.


