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2 czerwca 2019r. w Leszkowicach odbył się po raz drugi Festyn Rodzinny. Zorganizowanie tego
święta było możliwe dzięki osobom, które przeznaczyły środki finansowe z Wiejskiego
Funduszu Sołeckiego. Za to bardzo dziękujemy Pani Sołtys Marcie Praczyk, mieszkańcom wsi
oraz naszym sponsorom, którzy sercem odpowiedzieli na naszą prośbę. Bez nich
zorganizowanie tego dnia również nie byłoby możliwe. Podziękowania kierujemy Państwu:
Iwonie i Grzegorzowi Malesa, Anecie i Grzegorzowi Włodek, Annie i Waldemarowi Cur, Panu
Kajetanowi Sidor, Firmie Interduo, Firmie Solbet oraz Firmie DeKaL. Z głębi serca dziękujemy.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach skierowała zaproszenie
na imprezę integracyjną do środowiska lokalnego oraz wszystkich osób związanych ze szkołą.
W tym gronie znaleźli się Przyjaciele Szkoły- seniorzy i sympatycy lotnictwa z Lublina i
Świdnika. Przybyli niezawodnie.

Pierwszą część programu imprezy, montaż słowno - muzyczny "Szachownice i chmury",
uczniowie zaprezentowali w kościele św. Józefa Oblubieńca i św. Jana Chrzciciela w
Leszkowicach. Poetyckie strofy o lotnictwie recytowali nasi uczestnicy tegorocznej edycji
Konkursu Recytatorskiego. Utwory wokalne m.in. z akompaniamentem gitary zaśpiewali:
Mateusz Kozak, Zuzanna Zgierska i Lena Malesa, Roksana Cieniuch, Adrianna Praczyk, Julia
Kirylak, Aleksandra Dzięcioł, Piotr Kaliszewski. Podziękowania dla księdza proboszcza
Gustawa Sikory za umożliwienie występu artystycznego w świątyni składa jego organizatorka
dyrektor szkoły Pani Barbara Kleszcz-Kaliszewska.

Naszym gościom dziękujemy za hojne obdarowanie: nagrody dla uczniów oraz podarunki do
Kącika Patrona Szkoły. Szczególne słowa uznania za ofiarowany wraz z gablotą model
samolotu Halifax składamy na ręce panów z Klubu Seniorów Lotnictwa w Świdniku na czele z
prezesem Panem Leszkiem Szczepaniakiem. Perfekcyjnie zbudowany kartonowy model został
wykonany pod kierunkiem Pana Andrzeja Misiurskiego w modelarni funkcjonującej w Strefie
Historii MOK Świdnik.

Następna część imprezy miała miejsce na boisku szkolnym. Oficjalnego rozpoczęcia dokonała
Pani dyrektor szkoły. Na samym początku mieliśmy okazję podziwiać występ teatralny rodziców
przedszkolaków na podstawie znanego wszystkim utworu Juliana Tuwima pt. "Rzepka”.
Dziękujemy rodzicom-aktorom, którzy skorzystali z zaproszenia do udziału w inscenizacji a byli
to: Monika, Tomasz i Olek Pawełczak, Małgorzata Dziachan, Kamila Czajka, Magdalena
Jeżowska, Piotr Kuropiewski, Elżbieta Cieniuch, Dorota Noga, Julia Borys i Izabela Wierzbicka.
W dalszej części przedszkolaki przygotowały dla rodziców niespodziankę w postaci układu
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tanecznego pt. „Cudownych Rodziców mam”. Następnie odbyły się występy szkolnych grup
tanecznych przygotowanych pod kierunkiem Pani Agaty Sidor-Dzięcioł.

Opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności - Pani Edyta Zdunek dokonała podsumowania rocznej
pracy pod hasłem "Oszczędzanie ma przyszłość!!!" i nagrodziła ucznia, którzy na swoim koncie
zgromadził najwięcej oszczędności.

Po części artystycznej młodsi uczestnicy imprezy mieli do dyspozycji dmuchaną zjeżdżalnię.
Atrakcją dla najmłodszych były przejażdżki na kucyku pod okiem właścicielki Pani Darii
Rzymowskiej. Uczestnicy wspólnej zabawy mieli również możliwość zjedzenia kiełbaski z grilla,
słodkiego gofra, lodów oraz skosztowania produktów wiejskiego stołu.

W dalszej części odbyło się również podsumowanie szkolnego eco konkursu rodzinnego pt.
„Zrób coś z niczego” organizowanego przez Panią Angelikę Milaniuk-Mitruk.

Cieszymy się bardzo, że pogoda nam dopisała i mogliśmy rodzinne świętować oraz wspólnie
spędzić czas. Zorganizowaniem imprezy zajęły się Panie Agata Sidor-Dzięcioł oraz Edyta
Zdunek. W sposób szczególny chciałybyśmy podziękować również wszystkim osobom, które
zaangażowały się w pomoc przy przygotowywaniu oraz wydawaniu posiłków. Z całego serca
DZIĘKUJEMY!

Ten dzień był wspaniałym czasem zarówno dla rodziców jak i dzieci.
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Występ przedszkolaków

Chocolate na Festynie Rodzinnym
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