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15:00 oficjalne otwarcie placu zabaw przez Wójta Gminy śórawina 
 

 

boisko w Karwianach 
 

konkursy z nagrodamikonkursy z nagrodamikonkursy z nagrodamikonkursy z nagrodami od CZuCZu od CZuCZu od CZuCZu od CZuCZu    wóz strażackiwóz strażackiwóz strażackiwóz strażacki i zabawa w pianie i zabawa w pianie i zabawa w pianie i zabawa w pianie    
podarunki od Rzecznika Praw Dzieckapodarunki od Rzecznika Praw Dzieckapodarunki od Rzecznika Praw Dzieckapodarunki od Rzecznika Praw Dziecka    przeprzeprzeprzejażdżki  na koniu i kucykujażdżki  na koniu i kucykujażdżki  na koniu i kucykujażdżki  na koniu i kucyku    
dmuchańce dmuchańce dmuchańce dmuchańce i trampolina i trampolina i trampolina i trampolina do skakaniado skakaniado skakaniado skakania    militaria wojskowemilitaria wojskowemilitaria wojskowemilitaria wojskowe 

malowanie twarzymalowanie twarzymalowanie twarzymalowanie twarzy i ciała, kolorowe warkoczyki i ciała, kolorowe warkoczyki i ciała, kolorowe warkoczyki i ciała, kolorowe warkoczyki    warsztaty ceramicznewarsztaty ceramicznewarsztaty ceramicznewarsztaty ceramiczne 

zawody sportowe zawody sportowe zawody sportowe zawody sportowe – Akademia Piłkarska Jedenastka Akademia Piłkarska Jedenastka Akademia Piłkarska Jedenastka Akademia Piłkarska Jedenastka    wata cukrowa, popcornwata cukrowa, popcornwata cukrowa, popcornwata cukrowa, popcorn 
balony do modelowania i wielkie bańki mydlanebalony do modelowania i wielkie bańki mydlanebalony do modelowania i wielkie bańki mydlanebalony do modelowania i wielkie bańki mydlane    DJ Jaro DJ Jaro DJ Jaro DJ Jaro – mini disco (dym i światła) mini disco (dym i światła) mini disco (dym i światła) mini disco (dym i światła) 
zabawy z animatoramizabawy z animatoramizabawy z animatoramizabawy z animatorami    wystawa 900wystawa 900wystawa 900wystawa 900----lecie gminy Żórawinalecie gminy Żórawinalecie gminy Żórawinalecie gminy Żórawina 

DARMOWE LODY firmy DARMOWE LODY firmy DARMOWE LODY firmy DARMOWE LODY firmy     KAWIARENKA KAWIARENKA KAWIARENKA KAWIARENKA ---- domowe ciasta i napoje domowe ciasta i napoje domowe ciasta i napoje domowe ciasta i napoje    
 
 

  
 

    
  

 

www.facebook.com/Karwiany 

www.facebook.com/Komorowice1 

SOSOSOSOŁŁŁŁTYSTYSTYSTYS    
RADA SORADA SORADA SORADA SOŁŁŁŁECKAECKAECKAECKA    


