
Rada Osiedla Kortowo, Parafia Św. Franciszka z Asyżu, Centrum Tańca Wasilewski-Felska 

zapraszają mieszkańców Osiedli: Kortowo, Słoneczny Stok, Brzeziny 

na Osiedlowo – Parafialny  Festyn połączony  z Międzynarodowym Dniem Dziecka, 

który odbędzie się 3 czerwca 2012 w godz. 12:00–16:00  

na placu -  parkingu przed Centrum Konferencyjnym w Kortowie. 

 
 

Oficjalny honorowy patronat nad festynem objęli: 

 

Prezydent Miasta Olsztyna  Piotr Grzymowicz 

Metropolita Warmiński Ksiądz Arcybiskup dr Wojciech Ziemba 

 

Główną atrakcją festynu będzie „kiermasz ulicznych stoisk”.  Każda ulica (a mamy ich na naszych 

osiedlach ponad 30) będzie mogła zaprezentować się na festynie poprzez wystawienie swojego 

stoiska (stół, ława, stragan itp.). Celem będzie pokazanie walorów ulicy i poznanie jej mieszkańców. 

Na stoisku mogą się znaleźć ciasta, kulinaria, domowe specjały, produkty związane z zawodem 

mieszkańców lub ich zamiłowaniem oraz różnego rodzaju usługi wykonywane przy stoisku  lub na 

scenie – piosenka, taniec, umiejętności artystyczno-sportowe. Słowem wszystko czym może 

pochwalić się dana ulica. 

 

• Specjalnie powołana komisja dokona wyboru najbardziej atrakcyjnego pomysłu na stoisku i 

przyzna atrakcyjne nagrody dla zwycięzców . 

• Stoiska zostaną przygotowane i poustawiane wokół sceny tak, aby tworzyły rodzaj  

mini-miasteczka z nazwami osiedli i ulic. 

• W naszym „miasteczku” obowiązywać będzie jedna waluta „franciszek”, za którą będzie można 

nabyć kiełbaski, ciasta, napoje, usługi, produkty i inne specyfiki kiermaszowe proponowane przez 

mieszkańców naszych osiedli. 

 

Uwaga!  

Całkowity dochód ze sprzedaży cegiełek – „Franciszków” przeznaczony będzie na dwa cele: 

−  cel kościelny (wystrój kościoła) 

−  cel charytatywny (pomoc potrzebującym z osiedli Brzeziny, Kortowo, Słoneczny Stok) 

Tak więc każdy z Państwa będzie mógł dokonać wyboru, na co przeznaczy zakupioną cegiełkę. 

Drodzy Państwo! Skrzyknijcie się i przybądźcie całą ulicą na festyn, zaproście sąsiadów. 

 



Uwaga dzieci! 

Z okazji Waszego Święta podczas festynu każdy  otrzyma specjalne upominki. Zapraszamy  do zabawy 

na specjalnie przygotowanym przez firmę  „Snajper” parku zabaw. Czeka Was wiele atrakcji!!! 

 

Program festynu : 

• kiermasz ulicznych stoisk, 

• dziecięcy park zabaw, 

• występ Zespołu Pieśni i Tańca „ Kortowo”, 

• aukcja wartościowych przedmiotów, 

• występy artystyczne i pokazy, 

• konkursy i zabawy. 

Zachęcamy do udziału w naszym festynie. Poczujmy się współgospodarzami tego przedsięwzięcia. 

Zamierzamy zrealizować je własnymi  siłami i jesteśmy przekonani, że wspólne działania przyniosą 

wszystkim wiele radości. Zachęćmy siebie nawzajem, zintegrujmy się, dajmy początek nowej tradycji 

osiedlowej zabawy i wspólnego biesiadowania . 

 

Prosimy o zgłoszenie udziału stoiska ulicznego w festynie (przewidywana wielkość ,rodzaj aktywności)  

do pani Barbary Szpakowskiej – Bartyś pod nr. telefonu: 664 807 240  celem rozplanowania 

stanowisk  na placu festynowym. 

 Utalentowane osoby i rodziny zapraszamy do prezentacji swoich umiejętności na scenie (muzyka, 

śpiew, taniec, inne ) – kontakt: pan Krzysztof Wasilewski – tel  500 20 10 50.  

 

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy 

Organizatorzy: 

Rada osiedla Kortowo , Parafia św. Franciszka z Asyżu, Centrum Tańca Wasilewski-Felska 

 

Honorowy patronat Prezydenta Miasta Olsztyna i  Metropolity Warmińskiego 

 

               


