
      Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu      

 

     

   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

PROGRAM IMPREZY PLENEROWEJ  

pt. „Unia wspiera polskie wsie i Pakosław z country w tle”  
 16 LIPCA 2017 R. 

13:30 Rejestracja uczestników parady  
 

14:00 Msza święta countrowa  - kościół neobarokowy pw. Wszystkich Świętych w Golejewku  
 

14:50 Formowanie parady i jej rozpoczęcie, zabezpieczenie parady i trasy przez służby 
porządkowe  i Policję  
 

15:00 Przejazd parady trasą Golejewko - Pakosław, ul. Kolejowa  - Pakosław, ul. 22 Stycznia  
– Pakosław, ul. Dubińska – Pomocno – Zaorle – Sowy – Zalew w Pakosławiu 
 

15:30 Oficjalne rozpoczęcie imprezy plenerowej nad zalewem w Pakosławiu  
 

15:30-17:00 Stacjonowanie uczestników parady nad zalewem w Pakosławiu,  możliwość 
głosowania w konkursie na najładniejszy motocykl i samochód 
 

15:40 Występ zespołu tanecznego „Paka”  
 

15:50 Występ zespołu „Małe Chojnioki”  
 

16:00 -16:20 Pojedynek rewolwerowców + parada z flagą + pokaz i nauka tańca przez zespół 
„Dallas Country” 
 

16:20-16:40  Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego na najładniejszy plac zabaw 
 

16:40 – 17:00 Pokaz i nauka tańca countrowego przez zespół „Dallas Country” – część II 
 

17:00-18:30 Koncert zespołu: „Drink Bar”  
 

-w przerwie koncertu ogłoszenie wyników konkursu na najładniejszy samochód i motocykl 
biorący udział w paradzie 
 

18:30-18:40 Występ zespołu „Marynia”  
 

18:40-19:00 Nauka rzutu lassem 
 

19:00-19:10 Występ zespołu „Marynia” – część II 
 

19:10-19:40 Pokaz i nauka tańca countrowego przez zespół „Dallas Country” – część III 
 

19:40 – 20:00 Pokaz bata meksykańskiego 
 

20:00-21:30 Koncert zespołu „Lonstar” 
 

21:30-24:00 Zabawa taneczna z zespołem „Reverse” 
 

Dodatkowo:  

- stoiska wystawiennicze: lokalnych twórców rękodzieła, produktów spożywczych, maszyn 

rolniczych, Stowarzyszenia Kwaterodawców Wiejskich „Gospodarstwa Gościnne”, 

Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”, 

- punkty informacyjne: Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”, Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 

-atrakcje dla dzieci i dorosłych: mechaniczny byk, koniki mechaniczne, dmuchańce, kule wodne, 

-wystawa zdjęć przedstawiających dorobek inwestycyjny Gminy Pakosław, zrealizowany dzięki 

wsparciu środków unijnych z PROW, 

- wystawa prac laureatów konkursu plastycznego na najładniejszy plac zabaw. 


