FESTYN W MICHA£OWICACH

W sobotê, 19 czerwca 2010 roku w Micha³owicach odby³o siê doroczne wiêto  Dni Gminy Micha³owice.

Od lewej: wójt gminy Krzysztof Grabka i Jaros³aw Sobañski konfenansjer i równoczenie cz³onek kabaretu Jurki i
S³uchajcie z Zielonej Góry otwieraj¹ festyn

Uroczystego otwarcia dokona³ wójt,
Krzysztof Grabka. Wed³ug obserwatorów w
historii gminy jeszcze nie by³o takiego zainteresowania festynem, jak w³anie w tym
roku. W ramach obchodów zosta³ zorganizowany piknik pod go³ym niebem. Imprezê przygotowano z myl¹ o dzieciach, m³odzie¿y i doros³ych. Na scenie mo¿liwoæ
prezentacji swych umiejêtnoci wokalnych
mieli uczniowie ze szkó³ w Micha³owicach i
Nowej Wsi oraz zespó³ z Komorowa - Undiscovered Color. Wyst¹pi³y równie¿ grupy taneczne Klubu Zdrowie z Micha³owic
(Sq³ad i Sq³adzik) oraz z Nowej Wsi Tedy Doomi Krea Dance, jak równie¿
dzieci ze szko³y jêzyka angielskiego Early
Stage, Teatr Wielkie Jajo osób niepe³nosprawnych ze spektaklem Moje nie moje,
Kabaret Jurki z Zielo nej Góry oraz zespó³
m³odzie¿owy Sen Zu.
Natomiast
poza estrad¹
odbywa³y siê zaKLUBU
ZDROWIE
wody sportowe w ró¿nych dyscyplinach.
Dzieci do lat 10-ciu rywalizowa³y w wykonaniu zadañ sportowych, za które przyznawane by³y punkty licz¹ce siê do koñcowej
kwalifikacji. Odby³ siê równie¿ turniej koszykówki w dwóch kategoriach: open ( wyst¹pi³y 3 dru¿yny) i szkó³ podstawowych (5
zespo³ów). Du¿ym zainteresowaniem dzieci i doros³ych cieszy³y siê rozgrywki tenisowe.
Wród ró¿nych atrakcji na szczególn¹
uwagê zas³ugiwa³ pokaz tresury psów. Reagowa³y one pos³usznie na ró¿ne komendy i pokazywa³y jak broni¹ w³aciciela.
Gwiazd¹ wieczoru by³ Robert Janowski z
zespo³em, znany z telewizyjnego program
Jaka to melodia? Jako jedyny artysta
zszed³ z estrady, nawi¹za³ kontakt z publicznoci¹ i razem z ni¹ siê bawi³  piewa³ i tañczy³.
Oprócz czêci artystycznej i sportowej wystawiono wiele stoisk handlowych: z wyrobami z wikliny, miodami i wyrobami z wosku, stoisko z haftami ³owickimi, odbywa³a
siê sprzeda¿ cegie³ek na rzecz budowy
³aweczki Marii D¹browskiej w Komorowie.
Dodatkowymi atrakcjami by³y m. in. Teatr
Wagabunda . W ramach spektaklu klauni
bawili dzieci, by³ pokaz chodzenia na szczud³ach i zawody zrêcznociowe (na maszynach). Ponadto odbywa³ siê pokaz winek
morskich oraz ka¿dy móg³ skorzystaæ z

...kolejny wystêp... zespo³u "Sq³ad" Klubu ZDROWIE

pneumatycznej zje¿d¿alni.
Festyn zakoñczy³ siê pónym wieczorem
wspólnym pieczeniem kie³basek przy ognisku. Mieszkañcy gminy Micha³owice w ten
dzieñ bawili siê wietnie i w dobrych humorach wrócili do domów. Ka¿da impreza
w Micha³owicach wypada wspaniale, bo
jest dobrze zorganizowana.
opr: Julian Brachmañsk
fot: Urz¹d Micha³owice

Na scenie wystêpowali uczniowie szkó³ gminnych oraz
szkó³ jêzykowych
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