11 czerwca 2019

Festyn Rodzinny 2019

9 czerwca 2019 r. na boisku przy placu zabaw w Maciejowicach odbył się Festyn Rodzinny, który
licznie zgromadził społeczność naszej gminy i wielu gości. Organizatorami imprezy był Wójt Gminy
Maciejowice i Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciejowicach wraz z Radą Rodziców.
Festyn rozpoczęło powitanie uczestników przez Pana Jacka Poczka – dyr. PSP w Maciejowicach,
następnie głos zabrał Pan Tomasz Kwiatkowski – Wójt Gminy.
Włodarz w swoim przemówieniu podkreślił, że nowy plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną
nie powstałby bez środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego.
Poinformował, że łączny koszt budowy placu zabaw i siłowni oraz wykonania oświetlenia, ogrodzenia
i monitoringu wyniósł niespełna 400 tys. zł, z czego ponad 190 tys. zł zostało pozyskane z Urzędu
Marszałkowskiego woj. mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, a 10 tys. zł stanowiły środki Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego pozyskane
we współpracy z Sołectwem Maciejowice w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2018” na wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia. Za środki Wójt
serdecznie podziękował obecnej na festynie Pani Ewie Orzełowskiej – Członek Zarządu Województwa
Mazowieckiego. Pozostałą kwotę 200 tys. zł stanowiły środki z budżetu gminy Maciejowice.
Wójt Gminy Maciejowice podkreślił, że „Jest to doskonałe miejsce do kształtowania sprawności
ruchowej, właściwej postawy ciała oraz dbania o kondycję fizyczną. Ten kolorowy plac zabaw wraz z
siłownią jest kolejną cegiełką w budowaniu atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego służącej

wszystkim mieszkańcom.” Poinformował również, że w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw
powstanie ścieżka edukacyjna „JESTEŚMY EKO” w ramach której zostaną wykonane dwa ogrody
dydaktyczne, ścieżka sensoryczna, infrastruktura edukacyjna w postaci tablic i gier ekologicznych
oraz zostaną zakupione ławki i stojaki na rowery. Na ten cel, dzięki wsparciu Pana Henryka
Kowalczyka – Ministra Środowiska Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 67 tys. zł.
W dalszej części nastąpiło symboliczne otwarcie placu zabaw. Wstęgę uroczyście przecięli: Ks. kan.
Stanisław Marczuk-Proboszcz parafii Maciejowice, Pan Grzegorz Woźniak – Poseł na Sejm RP, Pani
Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Anna Kaszuba-Kierownik
delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Mirosław Walicki – Starosta
Powiatu Garwolińskiego, Pani Iwona Kurowska – Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego, Pan Tomasz
Kwiatkowski – Wójt Gminy Maciejowice, Pan Jacek Łoskot – Przewodniczący Rady Gminy
Maciejowice, Pan Jacek Poczek – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach, Pani
Dorota Szeląg – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Maciejowicach, Pani Anna Broniewska – Sołtys
Maciejowic oraz uczennica PSP w Maciejowicach. Po przecięciu wstęgi Ks. kan Stanisław Marczuk
poświęcił plac zabaw wraz z siłownią i życzył wszystkim, żeby to miejsce stało się miejscem
integracji i wspólnego spędzania czasu wolnego.
Festyn zaszczycili swą obecnością również: Radni Rady Powiatu Garwolińskiego: Pan Marek
Ziędalski, Pan Michał Jaworski, Pan Marcin Kobus, Pani Anna Laskowska – Burmistrz Miasta
Łaskarzew, Pan Maciej Błachnio – Wójt Gminy Sobolew, Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu
gminy.
Po oficjalnym otwarciu i przemówieniach wygłoszonych przez zaproszonych gości przyszedł czas na
występy dzieci i młodzieży, zabawy, konkurencje sportowo-rekreacyjne a przede wszystkim
integrację i wspólne spędzenie czasu. Profesjonalnie przygotowane układy taneczne, pokazy
TAEKWONDO, bogaty repertuar wokalno-muzyczny i recytatorski, wspaniałe występy solistów
piosenkarzy i tancerzy to tylko niektóre z atrakcji, które mogliśmy zobaczyć podczas festynu.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteriada, dmuchane zjeżdżalnie oraz pokazy sprzętu
policyjnego i strażackiego. Podczas całej imprezy w powietrzu unosiły się aromaty lokalnej kuchni
dobiegające ze stoisk przygotowanych przez: KGW Kobylanki, KGW Pogorzelanki i Radę Rodziców
PSP Maciejowice oraz gospodarstwo agroturystyczne Anny Goliszewskiej. Tradycyjne nadwiślańskie
przysmaki: pyszne sójki mazowieckie, pierogi oraz pyzy były chętnie degustowane przez uczestników
festynu. Swoje stoiska prezentowali również lokalni rękodzielnicy oraz Stowarzyszenie Rozwoju
Powiśla.
Ogromne emocje towarzyszyły meczowi piłki nożnej o Puchar Wójta. Po zaciętej, choć wyrównanej
walce wygrała drużyna Rodziców, drugie miejsce zajęła drużyna Nauczycieli i uczniów, a trzeci na
podium byli Radni Rady Gminy i pracownicy Urzędu Gminy w Maciejowicach.
Świetną zabawę zapewniły nam również Panie, które rozegrały trudną walkę podczas meczu w
zbijaka – Nauczycielki kontra Matki. Duża kolczata dmuchana piłka była w tej rozgrywce
najtrudniejszym i nieprzewidywalnym narzędziem do zbijania przeciwniczek. Wszystkie drużyny
otrzymały pamiątkowe puchary.
Imprezę zakończyła zabawa pod chmurką na patio w PSP Maciejowice przy rytmach muzyki zagranej
przez zespół REPLAY.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poprzez swoją obecność oraz zaangażowanie przyczynili
się do przygotowania i przeprowadzenia Festynu Rodzinnego. Z pewnością ta impreza zostanie na
stałe wpisana do kalendarza imprez gminnych.

Zapraszamy za rok.

