Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Dzień Dziecka na Osiedlu Brodnickim
Z inicjatywy Przewodniczącego Osiedla Henryka Sławińskiego oraz Zarządu 28 maja br., w świetlicy osiedlowej na
Osiedlu Brodnickim, zorganizowano Dzień Dziecka.
Organizatorzy wydarzenia dołożyli wszelkich starań, aby ten szczególny dzień był pełen radości, niespodzianek i
beztroski.

Impreza zgromadziła wielu uczestników, a wśród nich zaszczycił nas swoją obecnością Burmistrz Miasta Kowalewa
Pomorskiego Jacek Żurawski.
Mieliśmy okazję skorzystać z bogatej oferty Mobilnego Punktu Informacyjnego LGD „Dolina Drwęcy", który był
wyposażony w liczne gadżety promocyjne. Była okazja do porozmawiania z pracownikami biura na temat ich
organizacji jak i możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR.
Kreatywne Animatorki z Fundacji Nocy i Dni z Płonnego zapewniły szereg atrakcji: popcorn, warkoczyki, malowanie
buziek. Dzieci były zachwycone.
W trakcie zabawy mogliśmy wysłuchać kilka utworów młodej wokalistki Agnieszki Nowodworskiej, która zajęła III
miejsce w IX Ciechocińskim Przeglądzie Poezji dla Dzieci. Cieszymy się, że mogliśmy gościć, taki talent wokalny na
naszym osiedlu.
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Sokołowie Dominika Sławińska-Stogowska częstowała tym, co dzieci lubią
najbardziej, watą cukrową.
Dzięki uprzejmości Strażaków z Sierakowa, w czasie spotkania, dzieci miały możliwość zobaczyć z bliska samochód
strażacki, sprzęt, jakim posługuje się straż. Aura spłatała nam figla, więc Strażacy nie użyli węża, ...woda lała się z
nieba. Dziękujemy Druhom z Sierakowa za zaangażowanie i obecność.
Cieszymy się, że mogliśmy liczyć na naszych radnych: Wojciecha Małkiewicza, Marcina Dunajskiego, Zarząd Banku
Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim, którego Prezesem jest Małgorzata Jagielska, bez Waszej pomocy nie byłoby
tyle słodkości i atrakcji. Jak dobrze mieć takie wsparcie.
Wielką niespodzianką była wizyta Ratownictwa Medycznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Dzieci miały okazję
obejrzeć ambulans, wysłuchać ważnych informacji przekazywanych przez Ratowników Medycznych. Wiemy, że praca
Ratowników Medycznych jest ważna, trudna i odpowiedzialna. Dziękujemy i doceniamy Wasze zaangażowanie.
Przewodniczącemu Osiedla, Członkom Zarządu Osiedla Brodnickiego dziękujemy za podejmowanie inicjatyw
oddolnych i zaangażowanie, a Łukaszowi Wiącek za pracę społeczną.
Brygida Sławińska-Śliwa
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