Informacja o odbytym festynie rodzinnym
w dniu 06.06.2017r.
W dniu 6 czerwca 2017r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady
Nadzorczej podsumowujące 25 lat działalności Spółdzielni Mieszkaniowej
„CENTRUM” w Ostrołęce.
Pierwsza część uroczystości obyła się w Klubie OCK „OCZKO” przy
ul. Sikorskiego 6 w Ostrołęce. Miłym akcentem było liczne przybycie
zaproszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd SM „CENTRUM” gości. Zgodnie z
zaplanowanym programem zostały przygotowane występy dzieci z Przedszkola
Miejskiego Nr 1 i 9. Nie zabrakło wystąpienia Przewodniczącego Rady
Nadzorczej P. Daniela Prusa oraz przedstawienia krótkiej historii o Spółdzielni
przez Prezesa Zarządu P. Ryszarda Sowę. W tym uroczystym dniu Prezes miał
również okazję wręczyć podziękowania tym, którzy przyczynili się do założenia
Spółdzielni. Nastąpiło także wręczenie głównej nagrody dla laureatki wybranej
pracy ogłoszonego konkursu na logo Spółdzielni – dla P. Sary Pons. Następnie
był czas dla gości, głos zabrali m.in. Jerzy Jankowski – Przewodniczący
Zgromadzenia Ogólnego KRS, Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęka,
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wielu innych, którzy wyrazili
wielką radość i zadowolenie, z obchodu Jubileuszu 25-lecia oraz złożyli
podziękowania za wieloletnią współpracę na rzecz Spółdzielni. Pierwsza część
zakończyła się skromnym poczęstunkiem dla gości.
Druga część uroczystości – festyn rodzinny rozpoczął się od godz. 1200 na
placu przy ul. Berlinga występami uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 10, dzieci
z Przedszkola Miejskiego Nr 1 i 9, uczniów z Zespołu Szkół Nr 5, dzieci z świetlicy
„Gwiazdki” działającej przy ZWDz w Ostrołęce, a także wokalistów Studia
Piosenki z Klubu OCK „OCZKO”. Po każdym występie na scenie czekały dla dzieci
drobne upominki rzeczowe oraz słodycze ufundowane przez naszych
sponsorów. Całą imprezę wsparli nas liczni sponsorzy, którzy podczas trwania
festynu byli czytani co godzina z nazwiska , nazwy firmy i adresu przez
prowadzącego. Zostały także ogłaszane i przeprowadzone różne konkursy nie
tylko dla dzieci, ale także i dla dorosłych nagradzane drobnymi upominkami.
Duże zainteresowanie wzbudził jednak ogłoszony konkurs z wiedzy o ruchu

drogowym, gdzie główną nagrodą był rower ufundowany przez Dyrektora
WORD. Nastąpiło także wręczenie nagród pozostałym uczestnikom
ogłoszonego konkursu na logo Spółdzielni, Turnieju szachowego
zorganizowanego przez P. Tadeusza Nalewajk i wielu innych konkursów.
W trakcie świętowania rodziny wraz z dziećmi mogły poczęstować się
pyszną zupą. Nie zabrakło też stoisk gastronomicznych, z lodami, watą cukrową
i z zabawkami oraz dmuchanych zjeżdżalni i innych Szczególne zainteresowanie
u dzieci wywołał przyjazd „Radosnego Świetlicobusu”, gdzie również były liczne
atrakcje puszczania baniek, malowania twarzy, a nad całością czuwała
profesjonalna grupa pracowników z MOPR.
Kontynuacją festynu rodzinnego były występy zespołów muzycznych
„DROGA NA OSTROŁĘKĘ” oraz „NIE ONI JEDNI”, aby uatrakcyjnić to spotkanie
młodzieży i osobom dorosłym.
Obchody Jubileuszu 25-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”
zakończyły się o godz. 1900.

