Wielki Festyn Rodzinny

„Z miłości do…”
To był fantastyczny dzień! Od samego rana piękna pogoda sprzyjała przygotowaniom do Wielkiego
Festynu Rodzinnego, którego głównym sponsorem była Grupa Energa. Motto przewodnie brzmiało
„Z miłości do…”, dlatego wśród atrakcji imprezy nie zabrakło występów oraz prezentacji zrodzonych
właśnie z miłości i wielkiej pasji.
Wielbiciele sportu mogli zmagać się w wielu konkurencjach. Tradycyjnie już odbył się Turniej Piłki
Nożnej, który wygrali chłopcy z klasy 5b (szkoła podstawowa) i drużyny klas II i III (gimnazjum).
Dodatkowo uczniowie stanęli przeciwko nauczycielom i odegrali się za zeszłoroczną porażkę.
Cóż to były za emocje! Na scenie można było podziwiać pokaz Karate Kyokishin, występ cheerliderek
i grupy gimnastyki artystycznej. Beatka Sobusiak uczyła wyginać ciało w rytmie zumby, a szkółka
pływacka oraz Kluby Kajakowy” Ichtys” przy Parafii w Leźnie i Moto-Crossowy prezentowali swoje
umiejętności, zachęcając do zapisów. Zwieńczeniem sportowych zmagań był Bieg Rodzinny,
na którego mecie pierwsza pojawiła się Agnieszka Tybura.
Jak zawsze nie zabrakło występów artystycznych. W nastrój piosenki biesiadnej wprowadził widzów
zespół „Wena”, „Perełki” zabrały w podróż dookoła świata, a laureaci szkolnego konkursu „Mam
talent” zaprezentowali szeroki wachlarz swoich umiejętności wokalno-tanecznych. Wśród nich
znaleźli się Oliwka Olszewska, Lenka Szóstek, Karinka Truszczyńska, Kinga Kirko, Matynka Hirsz
oraz gimnazjaliści z klasy II a. Na zakończenie odbył się koncert intrygującego zespołu rockowego
„Plama”, któremu towarzyszył wianuszek najwierniejszych wielbicieli.
Festyn nie mógłby odbyć się bez loterii fantowej. Wśród głównych nagród były zaproszenia
do salonów kosmetycznych, wejściówki do klubu sportowego, kupony do kwiaciarni oraz kamerka
rowerowa. Chętnych nie brakowało! Poza tym w przerwie pomiędzy atrakcjami można było zjeść
bigos lub grochówkę, a kawiarenka kusiła aromatyczną kawą i domowymi wypiekami. Młodsi
z pewnością nie ominęli stoiska z watą cukrową, lodami i goframi. Tuż obok czekał na nich kącik
zabaw i malowanie twarzy. Nowością podczas festynu były kolory holi. Trzykrotnie odbył się barwny
wybuch, podczas którego mogliśmy podziwiać pudrową tęczę.
Piękna pogoda, moc atrakcji i wspaniała atmosfera to przepis na udany festyn. Ostatnim i bardzo
ważnym elementem są sponsorzy, bez których pomocy nie dalibyśmy rady zorganizować tak ciekawej
dla widzów imprezy. W tym roku wspierali nas:

Sponsor główny – GRUPA ENERGA,

DECATHLON GDAŃSK (ul. Kartuska),
Firma „Alexander” z Chwaszczyna,
Gdyńskie Centrum Biznesu,
Firma „Animex”,
Pizzeria „U Braci” z Pępowa,
„Nazar Kebab” z Leźna,
Restauracja „Złota Jesień” z Kartuz,
Restauracja „Kania” z Przodkowa,
GS Żukowo,
Sklep Spożywczy z Czapli (Pani Bigus),
Nadleśnictwo Kolbudy, Leśnictwo Borowiec

Sponsorzy głównych nagród w loterii fantowej:
Fitness Studio S7 z Banina,
Fitness Club Vital-Gym z Żukowa,
Salon urody “Venus & David” z Banina,
„Salon Urody MB” z Żukowa (Pani Mirosława Byczkowska),
Kwiaciarnia „Zuzanna” z Żukowa,
Stacja Paliw z Kobysewa (państwo Serkowscy)

