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Piknik rodzinny w Stradzewie
31.07.2018.

CHOSZCZNO. Na sobotnim pikniku w Stradzewie
mieszkańcy bawili się, rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych,
dzieci korzystały z przygotowanych przez sołtysa atrakcji, a gwiazdą
dnia był youtuber MATEUSZ CIAWŁOWSKI. Nagrodę i dyplomy za trzecie
miejsce w ligowych rozgrywkach odebrali juniorzy Iny Stradzewo.

Sołtys JACEK SZYSZKA tłumaczy, że w tym roku z różnych przyczyn nie organizował m.in. Dnia Dziecka,
więc sobotni piknik miał być okazją do wspólnej zabawy, jak również do podsumowania kilku wydarzeń,
w tym piłkarskiego sezonu juniorów Iny Stradzewo. Impreza rozpoczęła się od wręczenia nagrody i
dyplomów dla młodych piłkarzy, którzy sezon w okręgowej lidze juniorów zakończyli na trzecim miejscu.
Ich poczynania bardzo chwalił J. Szyszka, podkreślając przy tym, że w 18-osobowej kadrze grają chłopcy
z ośmiu miejscowości. &ndash; Czasami zastanawiam się nad tym, czy nie zmienić nazwy klubu, bo
niektórym z nich pewnie przykro jest, gdy po wygranym meczu wszyscy wykrzykują &bdquo;Tak się
bawi, tak się bawi, Stradzewo&rdquo; &ndash; mówił. Osobne podziękowania skierował do trenera
KRZYSZTOFA SZYMKOWSKIEGO, a dyplomy i wspomnianą nagrodę wręczyli piłkarzom burmistrz ROBERT
ADAMCZYK i sekretarz miejski MAGDALENA SIEŃKO.

Jak już wspomnieliśmy opisywany piknik miał być przede wszystkim okazją do wspólnej zabawy, ale nie
brakowało też emocji sportowych. Tych najwięcej wzbudziła rywalizacja w strzelaniu rzutów karnych. Tu
najlepiej poradziła sobie para KAROLINA MICHAŁOWSKA &ndash; PATRYK NYKIEL i to oni w nagrodę
odebrali puchary ufundowane przez burmistrza.
Najmłodsi uczestnicy pikniku oblegali stanowisko do malowania twarzy, bawili się mydlanymi bańkami i
wzięli udział w bitwie wodnych balonów. Całą imprezę poprowadził didżej IREK, a gwiazdą sobotniego
wydarzenia był youtuber MATEUSZ CIAWŁOWSKI, który zaprezentował m.in. swoje piosenki i kilka
znanych coverów. Okazuje się, że na jego stradzewski występ przyjechały fanki aż z Nakła nad Notecią.
&ndash; Wrócimy do domu z autografami &ndash; cieszyły się Maja i Agnieszka.
Katarzyna Kubacka

http://www.choszczno.pl

Kreator PDF

Utworzono 16 September, 2019, 07:04

www.choszczno.pl

{gallery}piknik_rodzinyy_stradzewo_2018{/gallery}

http://www.choszczno.pl

Kreator PDF

Utworzono 16 September, 2019, 07:04

