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Tańczyli ze strażakami
GMINA LIPNO  21 stycznia w świetlicy wiejskiej w Krzyżówkach bawiło się 180 dzieci. Imprezę choinkową 
zorganizowałi: OSP w Krzyżówkach, Stowarzyszenie „Krzyżówki” oraz sołectwa Krzyżówki i Barany

Dyskotekowe rytmy, koloro-
we światła i dobry gust didżeja 
zaowocowały wyborną zabawą 
w przestronnej strażnicy w Krzy-
żówkach.  – W tym roku zapro-
siliśmy profesjonalne animatorki 
po to, żeby żadne dziecko się nie 
nudziło. O godzinie 18.00 mikołaj 
wręczył 180 paczek ze słodyczami 
milusińskim z naszej wsi i okolicz-
nych miejscowości. No i oczywi-
ście, zgodnie z tradycją, kiedy już 
dzieci zakończyły swoją zabawę, 
parkiet oddaliśmy do dyspozycji 
dorosłym. A to wszystko moż-
liwe jest dzięki zaangażowaniu 
druhów z naszej jednostki OSP, 
ale też dzięki paniom ze Stowa-
rzyszenia „Krzyżówki” i sołtysom 
Baran i Krzyżówek – mówi pre-
zes OSP w Krzyżówkach Andrzej 
Wiśniewski.

Każdy, kto był raz na zabawie 
choinkowej w Krzyżówkach, chce 
tam wracać. I tak też było w so-
botnie popołudnie. Sala tanecz-
na remizy wypełniła się dziećmi 
z Krzyżówek, Baran, Lipna i nie 
tylko. Dominowały balowe stro-
je, maski i doskonały nastrój, 
a serwowane przez didżeja naj-
modniejsze przeboje zachęcały 
do tańca także rodziców i gości, 
wśród których nie brakowało 
właścicieli miejscowych firm i sa-
morządowców z radnym gminy 
Lipno Janem Kowalskim na czele, 
radnym powiatowym Krzyszto-
fem Grzywińskim i wójtem gminy 
Lipno Andrzejem Szychulskim. 
Więcej zdjęć obejrzycie na naszej 
stronie lipno-cli.pl.

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Zabawa na sto dwa

Wójt obserwował

Dorośli też ruszyli w tany

Były też niekonwencjonalne zabawy

Oprawę muzyczną zapewnił DJ

– Ja przyjechałem z Lipna 
– mówi elegancki Tymon

Młode damy 
prezentowały balowe suknie

Bawić się muszą 
wszyscy, także mamusie 
– zdradza nam piękna smerfetka

Tańca ze strażakiem nie zapomina się
Najmłodszy uczestnik sobotniej 
imprezy Tymoteusz obserwował, 
bawił się i doskonale wyglądał
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