Pożegnanie lata za nami
W dniach 28 - 29 sierpnia przy Chacie na Rozdrożu na terenie Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rozdrażewie odbył się festyn z okazji Pożegnania lata. Impreza rozpoczęła się
sobotnią zabawą taneczną przy muzyce Zespołu BLU SEX. Przy sprzyjającej aurze i dobrej
muzyce bawiono się przez całą noc.
W niedzielne popołudnie otwarcia festynu dokonał Artur Jakubek przedstawiciel jednostki
OSP Grębów. Następnie Wójt Gminy Mariusz Dymarski zachęcił mieszkańców oraz
najmłodszych uczestników do wspólnej zabawy.
Głównym wydarzeniem niedzielnego Pikniku Rodzinnego była zorganizowana przez
jednostkę OSP Grębów prezentacja odnowionej sikawki konnej oraz bicie rekordu
pompowania wody na najdalszą odległość z użyciem sikawek konnych w ramach projektu
„Kultywowanie lokalnego dziedzictwa”. Druh Stanisław Ziembiński przedstawił ciekawą
historię odrestaurowania posiadanej sikawki konnej z roku 1892. Pomysł odnowienia
i uruchomienia zrodził się w roku 2018, kiedy dzięki zaangażowaniu grębowskich strażaków
udało się przywrócić jej sprawność na Powiatowe Zawody Sikawek Konnych organizowane
wówczas w Rozdrażewie. Renowację sikawki umożliwiły pozyskane przez jednostkę
w bieżącym roku fundusze w ramach Lokalnej Grupy Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią”.
Sporą dawkę wrażeń zapewnił uczestnikom pokaz działania sikawek konnych zaproszonych
jednostek: OSP Dąbrowa, OSP Kaniew, OSP Tomnice, OSP Gościejew, OSP Strumiany oraz
OSP Grębów. Na terenie ośrodka sportu pobito nieoficjalny rekord kraju w tłoczeniu wody
z użyciem sikawek konnych na najdalszą odległość, osiągając wynik ponad 250 m.
Wszystkie drużyny otrzymały z rąk Wójta Gminy oraz przedstawicieli OSP Grębów
podziękowania i upominki.
Z kolei wśród najmłodszych uczestników wiele emocji wzbudziły przejazd kolejką strażacką
zorganizowany przez jednostkę OSP Smolice oraz strażackie konkursy sprawnościowe
przygotowane przez nauczycielki ze szkoły filialnej w Grębowie. Wiele radości i dobrej
zabawy zapewniły zamki dmuchane oraz zorganizowane przez Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich Rozdrażew inne atrakcje, gry, wata cukrowa.
Przez całe popołudnie w „Chacie na Rozdrożu” serwowano kawę i pyszne ciasto domowe
przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Grębowie oraz miejscowe
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich. Mieszkańcy degustowali również pyszny bigos strażacki.
Podczas festynu z okazji Pożegnania lata imprezą towarzyszącą był rajd rowerowy po Gminie
Rozdrażew zorganizowany przez miejscowe Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich.
Ponadto mieszkańcy gminy mieli możliwość dokonania spisu w uruchomionym Mobilnym
Punkcie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz zaszczepienia się przeciwko
COVID-19 w Mobilnym Punkcie Szczepień, obsługiwanym przez Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Rodzinny” s.c. w Krotoszynie. W trosce o siebie i swoich najbliższych
z tej formy jednorazowego szczepienia skorzystało 43 mieszkańców.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie i uświetnienie
festynu. Mamy nadzieję, że powtórzymy go za rok.

