Relacja z festynu „Dorośli Dzieciom”

Dnia 31 maja 2009 w godzinach 14:00-20:00 w Kozłowie odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka
„DOROŚLI DZIECIOM”. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Gminy Kozłów „WSZYSCY RAZEM”.
Nadrzędnym celem organizowanej imprezy rekreacyjno-sportowej było promowanie lokalnych
artystów, głównie utalentowanych dzieci i uzdolnionej młodzieży. Choć nasza gmina jest stosunkowo
mała, a pogoda tego dnia była deszczowa , mieszkańcy nie zawiedli i licznie przybyli na festyn.
Wszystko rozpoczęło się meczem reprezentacji Towarzystwa Sportowego „Energia Kozłów”
contra reszta świata. Zwycięska drużyna, a była nią „Energia Kozłów”, otrzymała puchar z rąk
prezesa zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów „WSZYSCY RAZEM”,
Agaty Borek. Potem przedstawicielom szkół podstawowych wręczono nagrody zdobyte podczas
Konkursu Wiedzy o Małopolsce i Gminie Kozłów. Odbył się on 20 maja br. w sali narad UG
w
Kozłowie. Koordynator konkursu, Anna Soboń, ogłosiła wyniki. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja
Szkoły Podstawowej w Przybysławicach, która otrzymała cyfrowy aparat fotograficzny ufundowany
przez Wójta Gminy Kozłów, Stanisława Plutę. Drugą nagrodę- komplet piłek do siatkówki,
koszykówki, piłki nożnej oraz zestaw do ping-ponga ufundowany przez Janusza Wierzbę - otrzymała
Szkoła Podstawowa w Kozłowie. Nagrody w postaci piłki do siatkówki i piłki nożnej otrzymały
szkoły w Kępiu i Marcinowicach. Fundatorem dwóch ostatnich nagród było Stowarzyszenie
„WSZYSCY RAZEM”.
Największym zainteresowaniem cieszyły się występy wokalno-muzyczne młodzieży
z Miechowskiego Domu Kultury oraz z Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie. Naszą gminę
reprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kozłowie, m.in. Magdalena
Dudek, Anna Osuch, Ilona Osuch, Dominika Skóra, Justyna Janczyk, śpiewając takie utwory jak:
„Miał być ślub” z repertuaru Moniki Brodki, „In the shadows” The Rasmus, „ Eternal Flame” The
Bangles oraz „Dumka na dwa serca”. Kolorowe i dynamiczne występy przygotowały dziewczęta w
klasy II c i III c tutejszego gimnazjum, a mianowicie zaprezentowały tańce cheerliderek z barwnymi
pomponami. Na młodych artystów czekał kosz i kuferek słodkości ufundowany przez właścicieli
sklepów: Renatę Kołatek, Grażynę i Jana Wierzbów, Ewę i Roberta Zębalów.
Niewątpliwą atrakcją stanowiły liczne loterie fantowe prowadzone przez uczestników projektu
„Wielkie kuszenie” i ich rodziców- członków stowarzyszenia oraz przez przedstawicielki firm
kosmetycznych – „Avon” oraz „Oriflame”. Każdy los wygrywał, wiec zainteresowanie loteriami było
bardzo duże. Fanty na loterię zafundowali: Maria i Jakub Kozłowscy, Iwona i Krzysztof Dudek,
Marzena i Jarosław Kowal, Renata Kołatek, Ewa i Robert Zębala, Aneta i Piotr Szwaja, firmy „Avon”
i „Oriflame” oraz Radio RMF FM i Bank BPH. Ponadto pod koniec festynu odbyło się uroczyste,
oficjalne losowanie nagród głównych: roweru górskiego, odtwarzacza MP4, zegarka damskiego, piłki
firmy „Adidas” i karty telefonicznej o wartości 50 złotych. Fundatorami nagród głównych byli: Jan
Zbigniew Basa, Maria i Jakub Kozłowscy, Lucyna Mróz-Moskwa i Jarosław Moskwa, Aneta i Piotr
Szwaja oraz firma „Avon”. Na przekór wszystkim tym, którzy nie wierzyli w powodzenie aukcji prac
plastycznych uczniów Gimnazjum w Kozłowie obrazy zostały docenione i zlicytowane w krótkim
czasie. Wielka w tym zasługa młodych utalentowanych artystów oraz plastyka – Joanny Maciejek.
Ogółem w czasie aukcji pozyskano 740 złotych na realizację celów statutowych stowarzyszenia, m.in.

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Podczas oglądania
występów wszyscy goście chętnie objadali się ciepłymi smakołykami, gdyż Tadeusz Prokop i Józef
Miś ufundowali ponad 40 kg przysmaków z grilla (kiełbaski, kaszankę, karczek), a właściciele sklepu
w Kamionce - Bożena i Ryszard Mól dostarczyli nieodpłatnie bułeczki, ketchup i musztardę.
Mistrzami grilla byli: Zofia Rogal i Jakub Kozłowski. Hojnymi sponsorami okazali się także: Anna
Pluta, Agnieszka i Andrzej Kita, Stanisław Selwet, Krakowski Bank Spółdzielczy.
Uwieńczeniem imprezy były występy rockowych zespołów z Miechowskiego Domu Kultury:
Kredki, Effort Limit, KAIROS. Podczas koncertu wszyscy przybyli uczestnicy imprezy
entuzjastycznie kołysali się w takt muzyki. Kiedy festyn dobiegł końca, dorośli goście kontynuowali
zabawę na imprezie organizowanej przez OSP Kozłów w tutejszym GOK-u.
Podsumowując, można śmiało stwierdzić, że festyn był bardzo udany, goście dopisali, zabawa
była przednia, a muzyka świetna. Wszyscy mieszkańcy gminy Kozłów jednoznacznie stwierdzili, że
tego typu imprezy powinny być organizowane znacznie częściej. Być może Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów „WSZYSCY RAZEM” wpisze festyn z okazji Dnia Dziecka na
stałe do harmonogramu imprez rodzinnych integrujących pokolenia.
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