
Kolorowy i Weso∏y Dzieƒ Dziecka

Kolorowo i weso∏o by∏o w Ciechocinku 1 czerwca. Dopisa∏a pogoda, dopisa∏a frekwencja i za-
bawa by∏a przednia.

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

fot. K. Kaƒkowski
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Jak co roku Miejskie Centrum Kultury postara∏o si´ zadbaç o najm∏odszych
w dniu ich Êwi´ta. Na skwerze przed MCK stan´∏y dmuchane atrakcje dla dzieci:
stonoga b´dàcà jednoczeÊnie torem przeszkód, zamek do skakania, dmuchane
buszowisko oraz zje˝dzalnia „Euro gol”. Od godziny 11 wszystkie dzieci mog∏y
korzystaç z tych atrakcji, oczywiÊcie bezp∏atnie. Tradycyjnie odwiedzi∏ nas burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz, przekazujàc dzieciom symboliczny klucz do bram miasta.

Oprócz dmuchanych atrakcji by∏o du˝o muzyki i zabaw. Animatorzy w przebra-
niu klaunów poprowadzili 4-godzinny blok zabaw. WÊród wielu przyjemnoÊci naj-
wi´kszà frajd´ sprawia∏y wyÊcigi w workach, ∏owienie rybek, robaków i dinozaurów,
a tak˝e przechodzenie przez kolorowy tunel do klaunowej krainy. Wielkim zain-
teresowaniem cieszy∏ si´ punkt malowania twarzy. By∏y równie˝ animacje z p∏achtà,
wielkie mydlane baƒki, quizy i zgadywanki oraz zabawy rodzinne, w których mo˝na
by∏o wygraç nagrody i upominki. Mi∏à niespodziankà by∏y równie˝ talony na lody
ufundowane przez Pana Kamila Kurtysa.

Wycieczki z ca∏ego regionu odwiedzi∏y tak˝e nasze kino „Zdrój”, w którym
przez dwa dni zrealizowaliÊmy 5 seansów dla dzieci pt. „Ups, Arka odp∏yn´∏a”.
Zwieƒczeniem dnia by∏ darmowy seans niespodzianka ufundowany przez ciecho-
ciƒski samorzàd.

Âwi´towanie si´ uda∏o, a dzieci´ce rozpromienione i uÊmiechni´te buzie - dla
nas organizatorów by∏y bezcenne.

Barbara Kawczyƒska


