Festyn rodzinny "Majówka"
Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nadbużaoskiej „ BUGOWIAKI” wraz z Sołtysem i Radą
Sołecką w Małaszewiczach, oraz Radnym Gminy, a zarazem członkiem Stowarzyszenia, Gabrielem
Gryciukiem mimo wielu trudności, w dniu 15 maja 2011r. zorganizowało letni piknik integracyjny dla
rodzin i młodzieży szkolnej „Majówka”. Młodzież i dzieci chętnie wzięły udział w plenerowej zabawie.
Nie zawiedli również rodzice i dziadkowie.
Jako organizatorzy pragniemy propagowad zabawę i wypoczynek w plenerze w gronie rodziny. Do
udziału w festynie zapraszaliśmy wszystkich, którzy chcieli miło spędzid wolny czas, a też
zaprezentowad własne umiejętności, muzyczne, taneczne i inne. Rozesłaliśmy pisma i zaproszenia m.
in. do GOKów, urzędów i instytucji na terenie Gminy Terespol i nie tylko.
Podczas festynu zostało przeprowadzonych kilka konkursów z nagrodami. Jednym z nich był
„Rowerowy tor przeszkód” . Nagrody w tym konkursie zadeklarował Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Białej Podlaskiej. Odbył się również bieg przełajowy o puchar Sołtysa Małaszewicz.
Ponadto:
Straż Pożarna zaprezentowała bardzo profesjonalne ratownictwo specjalistyczne poprzez wydostanie
ciężko rannych z bardzo uszkodzonego auta – był to niewątpliwie bardzo ciekawy i emocjonujący
zarazem punkt programu
Funkcjonariusze Straży Granicznej w Terespolu prezentowali bardzo nowoczesny sprzęt służący do
obrony naszych granic- ten punkt cieszył się powodzeniem i oblegany był głównie przez najmłodszych
uczestników pikniku
Policja znakowała rowery, prezentowała umiejętnośd psów policyjnych jak też czuwała nad
bezpieczeostwem imprezy.
Funkcjonariusze Izby Celnej w Białej Podlaskiej zaprezentowali ciekawe eksponaty pozyskane podczas
rutynowej kontroli celnej jako przedmioty nielegalnie przemycane przez granice –
niewątpliwie największą atrakcją był... miś brunatny
Zespół młodzieżowy „Młode Liski” z Łobaczewa Małego swoimi skeczami rozbawiał do łez tłumnie
zebraną publicznośd, podobnie jak grupa kabaretowa ”Ten” z Białej Podlaskiej. Swoimi talentami
chwaliły się młode wokalistki z Małaszewicz.
Podczas festynu wystąpili twórcy ludowi, miłośnicy jednośladów na swoich motocyklach, było stoisko
Zeptera, no i moc uciechy dla najmłodszych dostarczył pan Jarosław Iwaniuk, wraz z całym zestawem
dmuchanych atrakcji.
Całośd imprezy bardzo profesjonalnie prowadził pan Ryszard Korneluk, a zespół Asters z
Terespola zadbał o właściwe nagłośnienie i przy akordach muzyki rozruszał niemal całą publicznośd.
Bardzo istotną informacją jest fakt, iż „Majówka„ w Małaszewiczach w zasadniczej jej części upłynęła
przy świetnej pogodzie, podczas kiedy w sąsiedztwie wszędzie padało. Tak więc
groźne prognozy synoptyków o burzach i ciągłych opadach na całych kresach wschodnich były tym
razem zwyczajną pomyłką na korzyśd naszą - (organizatorów ) no i oczywiście

uczestników.Mieszkaocy Małaszewicz, bawili się do godz 22:00, na prywatnej działce użyczonej
organizatorom.

Przedstawiamy listę sponsorów Festynu oraz osób i firm wspierających Organizatorów:
Sponsorzy:
- Bank PEKAO SA - Maria Bożena Kuczer, Andrzej Kabat
- OLPP Baza paliw nr 22 w Małaszewiczach - Dariusz Olszewski
- PHU ANDROPOL - Zdzisław Androsiuk
- INWESTYCJE RUROCIĄGOWE WSCHÓD SP.Z O.O.- Monika Bielecka
- ATG AUTOTRANSPORT LOGISTIC SP.Z O.O. - Wiktor Omelaniuk
- ROMEX - Roman Zientara
- WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO - Zbigniew Zenon Kot

Organizatorów wsparli również:
TECHMET - Robert Zientara - dał samochód do pokazu dla Straży Pożarnej
Anna i Marek Zielonka - dali teren
Gaspol dał smycze, długopisy i notesiki
Burmistrz miasta Terespol wsparł organizacyjnie

Wszystkim bardzo gorąco dziękujemy i zapraszamy za rok!

