egoturystyka.pl

Data: 2019-01-16

Jubileuszowy X Jarmark Bożonarodzeniowy w Gołdapi.

W niedzielę mogliśmy poczuć magię nadchodzących świąt. Wszystko za sprawą jubileuszowego
X Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbył się w Parku Miejskim w Gołdapi.
Zgodnie z tradycją rozpoczęło się od wspólnie odśpiewanej kolędy. Oficjalnego otwarcia
Jarmarku dokonali organizatorzy wydarzenia: starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska i
prezes GFL Zbigniew Mieruński.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu gołdapskiego, a także przybyli goście odwiedzali
stoiska z choinkami,tradycyjnym jadłem i przepięknym rękodziełem. Po zakupach można było
posilić się ciepłym bigosem i herbatą. Na najmłodszych czekały piernikowe warsztaty,elfy ze
świątecznymi grami, a co najważniejsze Mikołaj z suto wypchanym workiem słodyczy. Były
anioły na szczudłach, pokaz ognia i rozbrzmiewające w tle kolędy. Magiczne chwile można było
uwiecznić w specjalnie przygotowanej fotobudce.
Podczas Jarmarku wyłoniono również laureatów dwóch konkursów: na najładniejsze stoisko
oraz na najpiękniejsze przebranie wśród osób dorosłych i dzieci.
Na scenie wystąpili: grupa 5-latków,,A z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi pod
kierunkiem Moniki Jewdokimow i Anny Pik, Rominczanie z Dubeninek, Justyna Łaguna przy
akompaniamencie Klaudiusza Nowiczenko, Aleksandra Sieczkowska, młodzież z grupy
wokalno-tanecznej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi prowadzona przez Katarzynę Boruc,
diabeł ziejący ogniem Mirosław Bobrowski oraz młodzież na szczudłach ze Stowarzyszania
Partnerstwo Sztuk.
Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny kierują ogromne
podziękowania za wsparcie przy organizacji jarmarku wszystkim zaprzyjaźnionym instytucjom:
Nadleśnictwom Gołdap i Czerwony Dwór, Burmistrzowi Gołdapi, Pani Dyrektor oraz
pracownikom Domu Kultury, Panu Dyrektorowi i pracownikom OSiR, Pani Dyrektor i opiekunom
oraz wszystkim pociechom z Przedszkola Samorządowego nr 1, Panu Dyrektorowi i opiekunom
oraz wszystkim pociechom ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Panu Mirkowi
Bobrowskiemu, Pani Dorocie Łasicy oraz Wolontariuszom,jednostkom powiatowym,
Stowarzyszeniom, Sołectwom i wystawcom, oraz wszystkim którzy dołożyli cegiełkę do
organizacji tegorocznego X Jarmarku Bożonarodzeniowego.
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