„Każdy ci powie, że sport to zdrowie”
Sobotni poranek powitał nas słońcem, ale że tegoroczny maj jest bardzo
kapryśny, to w południe, ku rozpaczy organizatorów, czarne chmury zawisły
nad boiskiem szkolnym. Na szczęście dobre układy z „górą” zapewniły cień
i miłą wentylację, a parasole znowu cierpiały na brak zainteresowania.
FESTYN RODZINNY 2015 odbywał się pod hasłem „Każdy ci powie, że sport to
zdrowie”, dlatego też program spotkania pod chmurką bogaty był w liczne
atrakcje sportowe - konkursy, wyścigi, a przede wszystkim rodzinny bieg przełajowy, w którym wzięło
udział aż siedemnaście drużyn. Fundatorem nagród był market sportowy DECATHLON. Było o co się
bić! Na boisku rozgrywały się zawody w piłkę nożną, których zwieńczeniem był mecz nauczyciele
contra uczniowie. Zacięta walka zakończyła się zwycięstwem pedagogów, którzy, co zrozumiałe, nie
mogli liczyć na pobłażliwe traktowanie. Brawo!
Dla najmłodszych przygotowano dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, zgaduj-zgadulę
w namiocie pana Leśniczego oraz przejażdżkę uroczym kucykiem Jasperkiem. Namiot loterii fantowej
jak zawsze cieszył się ogromną popularnością. Na jej uczestników czekały wspaniała nagrody
specjalne– wieża stereo, bony na zabiegi kosmetyczno – fryzjerskie, ciśnieniomierz i kijki do nordic
walking. A poza tym popcorn, wata cukrowa, stragany z zabawkami - raj dla dzieciaków!
Na scenie występowali kolejni artyści – trzecioklasiści z piosenką Majki Jeżowskiej, zespół taneczny
„Perełki”, laureaci szkolnego konkursu „Ja też mam talent” oraz zespół wokalny „Wena”. Solowy
taniec w stylu modern jazz zaprezentowała Dominika Szczęsna, a gimnazjalistki z III a zabrały nas
w podróż od rocka po krainę łagodności. Aromatyczną kawę i domowe wypieki i oferowała
kawiarenka, a jej gościom rozmowy umilał zespół muzyczny Lotos z Kartuz.
Pomimo deszczu wiszącego w powietrzu impreza należy do bardzo udanych. Spotkania ze znajomymi,
miłe rozmowy przy kawie i najważniejsze - mnóstwo uczniów zachęciło rodziców do wspólnej zabawy
na świeżym powietrzu w imię idei „Sport to zdrowie!” Atrakcyjne nagrody, za które składamy
fundatorom serdeczne podziękowania, były wspaniałą wisienką na torcie.
Fundatorami nagród byli:
DECATHLON – market sportowy
Pan Grzegorz Rek – sołtys wsi Leźno
Pan Jarosław Wójcik – radny Gminy Żukowo
Rada Rodziców przy ZPG i SP w Leźnie
Pan Adam Gdaniec –piekarnia „Gdaniec” w Kartuzach
Pan Janusz Pozański- Sklep Spożywczy „Justynka” w Pępowie
Pani Stanisława Jareczek – sklep zabawkowy „Świat dziecka”
Pan Jerzy Rembowicz – sklep „Premia sport” w Gdyni

Pani Maria Gosk – restauracja „Złota jesień” w Kartuzach
Pan Marian Stenzel – gospodarstwo rolne
Pani Jadwiga Stojowska
Salon kosmetyczno – fryzjerski „Venus & David” z Banina
Sklep „Ikea”
Sklep rowerowy „Salon bike” w Gdyni
„Sklep podróżnika” w Gdyni
Hurtownia sportowa „Marta” w Tuchomiu
Restauracja „Podkowa” w Żukowie
Przedsiębiorstwo handlowo – usługowe „Czachorowscy” w Czaplach
Restauracja „Pastelowa” w Żukowie
Klub sportowy „Sporting Leźno”
„Nazar - Produkcja Kebabu” z Leźna
Restauracja „Baharat” w Żukowie
GS Żukowo
Delikatesy „Max & Xawier” w Żukowie

