Festyn "Lato z
Niewodnicą"
21 sierpnia nowy plac sportowo-rekreacyjny w Niewodnicy Kościelnej tętnił
życiem. W sobotnie popołudnie zainteresowani mogli obejrzeć rozgrywki
sportowe, zasięgnąć informacji o Odnawialnych Źródłach Energii przy
stanowisku Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, czy
spędzić miło czas na wieczornych koncertach.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Na dzieci czekały, m.in. dmuchańce, skręcane balony, duże bańki mydlane i
konkurencje sprawnościowe.
Wszystko za sprawą pikniku sportowego „Lato z Niewodnicą”, zorganizowanego przez Gminę Turośń Kościelna i Gminny
Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej, przy współpracy z Radami Sołeckimi: Niewodnicy Kościelnej i Niewodnicy Koryckiej.
Imprezę poprowadziła Bożena Bieryło – dyrektor GOK-u.
Inauguracyjny mecz rozegrały sołectwa: Baciuty-Kolonia i Niewodnica Kościelna. Pierwsze rozgrywki na nowej murawie
zakończyły się zwycięstwem gości, 7:4. Później boisko należało do reprezentantów samorządu: Drużyna Urzędu zmierzyła się z
Radnymi Gminy. Gra była na tyle wyrównana (3:3), że aby rozstrzygnąć mecz, potrzebne były rzuty karne. Jednak rozgrywki
zakończyły się remisem, 4:4.
Po przerwie, ks. Tomasz Powichrowski – proboszcz paraﬁi pw. św. Antoniego w Niewodnicy Kościelnej poprowadził wspólną
modlitwę i poświęcił nowo otwarty plac. Pogoda okazała się na tyle łaskawa, że nie dość, że obeszło się bez ulewnego deszczu,
to – tuż przed błogosławieństwem – na niebie ukazała się piękna tęcza.
Część artystyczną festynu rozpoczął występ taneczny Seniorek z Klubu Seniora w Turośni Kościelnej wraz z Marią Busłowską –
koordynatorką i Agnieszką Łupińską – instruktorką. Kolorowe kreacje, ciekawy układ, pasja a przede wszystkim pogoda ducha
tancerek zachwyciła odbiorców! Brawom nie było końca!
Następnie głos zabrał Grzegorz Jakuć – wójt gminy, który podziękował radnym gminy, radom sołeckim i mieszkańcom za owocną
współpracę i zaangażowanie w tworzenie miejsca, które będzie służyło nie tylko Niewodniczanom, ale całej społeczności
gminnej.
Kolejnym punktem programu był koncert Zespołu Dexter. Rytmy disco porwały do tańca zgromadzoną publiczność. Po
przebojach tanecznych przyszedł czas na mocne brzmienia. Na scenie zagościł Zespoł Deep. Wśród przybyłych nie zabrakło też
miłośników rocka!
O bezpieczeństwo zgromadzonych dbali druhowie z jednostki OSP Niewodnica Korycka.

