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Frajda dla dzieci i dorosłych
25.03.2014.

CHOSZCZNO. Barwni szczudlarze rozdający balony, malowanie twarzy, mini kącik plastyczny, wielkie
bańki mydlane, pokazy żonglerki, &bdquo;Przygody baśniowej wróżki&rdquo; i tablet w nagrodę, to tylko
wybrane hasła z &bdquo;Wiosny z ancymonkami&rdquo;. Imprezy, która w niedzielne południe odbyła
się na placu przy fontannie.

Piknik, który wspólnie zorganizowali: Żłobek Niepubliczny &bdquo;Ancymonek&rdquo;, Placówka
Partnerska Banku BPH w Choszcznie (ul. Wolności 6),
Urząd Miejski w Choszcznie oraz KRZYSZTOF JANIAK z Metlife Amplico,
przyciągnął na plac przy fontannie mnóstwo osób. &ndash; Bardzo szybko
rozdaliśmy nasze wszystkie gadżety promocyjne, a to dobitnie świadczy o
tym, że frekwencja była duża. Dla mnie najważniejszym w tym wszystkim
było to, że potrafiliśmy się tak pięknie bawić. I to nie tylko dzieci,
ale także dorośli - cieszyła się AGNIESZKA BŁOCH właścicielka żłobka
Ancymonek. Oczywiście najwięcej frajdy miały dzieci. &ndash; Najbardziej
spodobali mi się szczudlarze&hellip;, potem wielkie przeciąganie liny, ale
muszę się też pochwalić, że zjadłem kilkanaście porcji bardzo pysznego
ciasta &ndash; wyliczał zalety imprezy 10-letni MICHAŁ KARPAŁA. Prowadząca tę
imprezę DARIA i współpracujący z nią czterej klauni zadbali o to, by ani
przez chwilę nikt się nie nudził. W trakcie wspólnej zabawy
organizatorzy rozlosowali wśród uczestników nagrody rzeczowe. Tu
najwięcej szczęścia miała MAŁGORZATA NOWAK, w której ręce trafił
nowoczesny tablet ufundowany przez firmę K. Janiaka. &ndash; Nie
spodziewaliśmy się, że zawita do nas tak wiele osób. To świadczy o tym,
że warto takie przedsięwzięcia organizować &ndash; SŁAWOMIR BŁOCH zaznaczył,
że &bdquo;Wiosna z ancymonkami&rdquo; miała także służyć promocji ich placówki.
Wspólnie z żoną liczą na to, że ta impreza już na stałe wpisze się do
kulturalnego kalendarza naszej gminy. - Mogę tylko powiedzieć, że nasz bank zawsze będzie wspierał
takie inicjatywy - dodała ALEKSANDRA PAWLAK z banku BPH. Partnerami imprezy byli także: PiekarniaCukiernia MAXAN oraz sklep INTERMARCHE.
Łukasz Młynarczyk
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