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CHOSZCZNO. ŁUKASZ KUCHTA (na zdjęciu) wygrał siódmą edycję zawodów wędkarskich sołectwa
Smoleń. &ndash; To tylko jeden z elementów festynu, który dedykowaliśmy zarówno dzieciom jak i
dorosłym &ndash; mówi sołtys MICHAŁ ZARĘBSKI.

- Nasza społeczność zawody wędkarskie zorganizowała już po raz siódmy, a
po raz trzeci z rzędu organizujemy je przy okazji Dnia Dziecka.
Generalnie, to ta impreza jest okazją do wspólnej zabawy &ndash; opowiadał o
festynie sołtys Smolenia MICHAŁ ZARĘBSKI. Zaznaczył, że od samego początku, w tworzenie tego
przedsięwzięcia włączali się choszczeńscy samorządowcy ZBIGNIEW STRÓŻYŃSKI i BOGUSŁAW
SZYMAŃSKI oraz burmistrz ROBERT ADAMCZYK.
&ndash; To oni fundują nam puchary, wspierają finansowo, pomagają znaleźć
sponsorów, a my, czyli rada sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich staramy
się tak to zorganizować, by wszyscy byli zadowoleni &ndash; dodał sołtys. W
sobotę, uczestnicy rozegranych nad jeziorem Raduń zawodów wędkarskich,
głośno mówili o tym, że warto byłoby przerwać hegemonię ERYKA KOŚKIEWICZA,
który systematycznie je wygrywał. Ich prośby zostały wysłuchane i w
historię tej imprezy jako triumfator po raz pierwszy wpisał się ŁUKASZ KUCHTA.
&ndash; Śmiało mogę stwierdzić, że uczeń przerósł mistrza - zwycięzca
zdradził, że E. Kośkiewicz jest jego sąsiadem, i to właśnie on uczył go
sztuki wędkarskiej. Dodajmy, że triumfator zdobył 2495 punktów, a
zdetronizowały mistrz tym razem zajął miejsce drugie z wynikiem 2000
punktów. Podium uzupełnił SŁAWOMIR KRAS (1260).

Po zawodach wszyscy przenieśli się na plac przy świetlicy w Smoleniu,
gdzie odbył się festyn. - Dzień później w to samo miejsce zaprosiliśmy
dzieci, które tym razem zabawiał specjalny animator w parze z klaunem.
Tu największym powodzeniem cieszyły się gry, zabawy i oczywiście darmowe
dmuchańce &ndash; wylicza M. Zarębski. Za naszym pośrednictwem serdecznie
dziękuje radzie sołeckiej i mieszkańcom, którzy włączyli się w
organizację tego przedsięwzięcia. Nie zapomniał też o sponsorach i tu
wymienił: Urząd Miejski w Choszcznie, firmy El-Pom, ZPM Ozimek, kwiaciarnia Margaretka i
Agro-Handel Wapnica, wspomnianych wyżej B. Szymańskiego i Z.
Stróżyńskiego, a także ROBERTA KACZMARKA, PAWŁA MICIULA i ROBERTA TOBIASZA.

Katarzyna Kubacka, (tk)
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