www.choszczno.pl

Choszczno - Srebrny medal unihokeistek ze Sławęcina
21.12.2017.

CHOSZCZNO. Nie do trzech, ale do czterech razy sztuka, tak wuefista MAREK PLUTA mógłby
skomentować ostatnie osiągnięcie unihokeistek ze Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. Jego podopieczne
po raz pierwszy w historii sięgnęły po medal finału Wojewódzkich Igrzysk Dzieci Szkół Podstawowych w
Unihokeju. I choć nie wszystkie placówki preferują tę dyscyplinę sportu, to jednak warto tu
zaakcentować, że w naszym województwie jest ponad 500 podstawówek...

MAREK PLUTA komentując to osiągnięcie przypomina, że w ciągu
ostatnich sześciu lat unihokejowa reprezentacja Szkoły Podstawowej w
Sławęcinie czterokrotnie wywalczyła awans do finału wojewódzkiego (po
dwa razy dziewczynki i tyle samo chłopcy &ndash; red.) i do tej pory ich
największym wspólnym sukcesem było zdobycie czwartego miejsce. W tym
roku, prowadzona przez niego drużyna dziewcząt wywalczyła srebrny medal,
ulegając w finale ekipie z Trzebiatowa, miasta w którym unihokej
traktowany jest, jako swojego rodzaju wizytówka. By również podkreślić
wartość tego osiągnięcia wypada też dodać, że trzebiatowski klub Jedynka
jest aktualnym wicemistrzem Polski w kategorii juniorek. Porównując
ubiegłoroczny i obecny skład sławęcińskiej ekipy dziewcząt, nie da się
nie zauważyć, że srebrny medal w głównej mierze wywalczyły zawodniczki
doświadczone. I tak: KAROLINA APOCZKIN, MAJA DOMERECKA, ANASTAZJA FIERKA, AGNIESZKA
KAŁKA, KAROLINA MICHAŁOWSKA, ZOFIA SKUBIAK i PAULA SOBACKA, to te, które grały również rok
temu, a całość uzupełniły: ANGELIKA KUTKOWSKA, ZUZANNA BOREK, MARIA STRZELCZYK, LAURA
THIEL, ALICJA TOMASIAK i KINGA CZEKAN.
Przy okazji tego sukcesu M. Pluta pochwalił się również osiągnięciem
badmintonistów uczących się w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie. &ndash; Na
rozegranym w Lipianach wojewódzkim finale Drużynowego Badmintona
Dziewcząt i Chłopców BARTOSZ RAKOCZY i FILIP PLUTA zajęli piąte, natomiast PAULA GREJĆ i MARTA
PIERZYŃSKA szóste miejsce
&ndash; mówi wuefista. A czemu akurat chwali się osiągnięciem uczniów nie ze
swojej szkoły? Ponieważ cała czwórka, to absolwenci sławęcińskiej
podstawówki.
Tadeusz Krawiec
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