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1 czerwca w gminie Głowaczów odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez
Urząd Gminy w Głowaczowie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminną
Bibliotekę oraz Policję. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji m. in. wiele konkursów z
atrakcyjnymi nagrodami.
Festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany w Gminie Głowaczów cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci młodzieży ale również rodziców i
mieszkańców gminy. Głównym organizatorem był Urząd Gminy Głowaczów, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biblioteka Gminna oraz
Komisariat Policji w Grabowie nad Pilicą przy współudziale Urzędu Gminy, straży,
oraz placówek oświatowych z całej gminy.

Na licznie przybyłe najmłodsze pokolenie głowaczowskiej społeczności czekało wiele
atrakcji i moc wrażeń. Kilka minut po godzinie 9:00 oﬁcjalnego otwarcia festynu
dokonał Wójt Gminy- Józef Grzegorz Małaśnicki, składając serdeczne życzenia
dzieciom, zarówno tym małym jak i tym troszkę starszym. Rozstrzygnięto również
dwa ogłoszone z tej okazji konkursy: organizowane przez Komendę Powiatową
Policji w Kozienicach - oraz dzielnicowych z Komisariatu Policji w Grabowie nad
Pilicą mł. asp. Tomasza Trzebińskiego oraz sierż. szt. Grzegorza Bartosiewicza,
konkurs plastyczny "Policjant w oczach dziecka" oraz ﬁlmowy konkurs organizowany
przez Gminną Bibliotekę na spot propagujący życie bez nałogów. Podczas Dnia
dziecka promowano życie bez uzależnień, a cała akcja przeprowadzona została pod
hasłem „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”. W konkursach wyróżnienia i nagrody otrzymali:
Julia Kalbarczyk, Agata Grzęda, Adam Węsek oraz klasy I PG. Po oﬁcjalnej części
przyszedł czas na zabawę... Królowały dmuchane zabawki oraz pościg za
najszybszym zaliczeniem 8 konkurencji plastyczno-sportowych i odebraniem
słodkiego upominku. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się stoiska tematyczne:
medyczne (gdzie poznawano zasady udzielania pierwszej pomocy), straży pożarnej
oraz policji, które było oblegane przez tłumy nie tylko dzieci ale też dorosłych.
Dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Głowaczów policjanci przygotowali pokaz
sprzętu policyjnego, każdy z uczestników festynu mógł skorzystać z auto googli i
specjalnego toru.
Na koniec nie zabrakło wspólnych zabaw i śpiewów.
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