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Dni Człopy 2018
Tegoroczne Dni Człopy rozpoczęły się mocnym akcentem. Burmistrz Zdzisław Kmieć, podczas otwarcia imprezy złożył
deklarację o ponownym kandydowaniu na Burmistrza MiG Człopa, tym samym Święto Człopy, stało się nieoficjalnym
początkiem lokalnej kampanii wyborczej.

Żyjemy w czasach w których trzeba walczyć o dobro swoje i swojej społeczności,
w czasach niezwykle silnej konkurencji. Gminy, chcąc podnosić poziom życia mieszkańców, muszą rozwijać się
szybciej od swoich sąsiadów, zdobywać lepsze środki by gmina mogła kształtować swój nowy wizerunek.
Dlatego pragnę tu i teraz wszystkim zakomunikować, że zdecydowałem się ponownie kandydować na stanowisko
burmistrza, aby dalej ożywiać gospodarczo nasz region, budować naszą wspólnotę, zaufanie i szacunek. Decyzję o
kandydowaniu dyktuje mi poczucie odpowiedzialności za nasze miasto i gminę.
Każde nasze działanie, które zostawia ślad jest elementem przeszłości, ale zarazem tworzy fundament przyszłości.
Przyszłości, która już się zaczęła. Dlatego weźmy przyszłość
w nasze ręce i twórzmy ją.
Witając przybyłych gości i mieszkańców burmistrz życzył udanej i spokojnej imprezy. Tradycyjnie na stadionie
rozbrzmiewały rytmy disco. Już od 16.00 jako pierwszy wystąpił zespół PLAYBOYS, później DEFIS, ŁOBUZY i JORRGUS.
Występujące zespoły porywały publikę, która roztańczona i rozbawiona upominała się o bisy. Gwiazda wieczoru,
zespół KALWI & REMI pojawiła około godz. 23.00 i przyciągnęła pod scenę wielu miłośników muzyki klubowej.
Ciekawe animacje i wirtualne choreografie (roboty tańczące na scenie) zostaną na długo w pamięci uczestników Dni
Człopy.
W czasie imprezy Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Zdzisław Kmieć wręczał puchary i nagrody laureatom
różnorodnych konkurencji organizowanych przy okazji obchodów Dni Człopy 2018. I tak:
Zawody wędkarskie o Puchar Dyrektora Domu Kultury w Człopie
I-

Emil Makowski

II- Grzegorz Szczygieł
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III- Kazimierz Jorka
W tym roku Jubileusz 20 – lecia obchodził Klub Seniora w Człopie. Z tej okazji Burmistrz wręczył grawerton na ręce
Prezes Pani Ewy Urzyńskiej i Janiny Paliwody.
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
Kat. do lat 16
●
●
●

Kacper Janik
Bartosz Grykszak
Jakub Opara

Kat. Powyżej lat 16
●
●
●

Andrzej Sawczyszyn
Mariusz Major
Kacper Szumiński

Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
●
●
●

Tomasz Lesiński
Antoni Rogala
Piotr Kurasz

Impreza jak co roku cieszyła się ogromną popularnością. Wspaniała pogoda, i dobry termin, okazał się receptą na
dobrą imprezę i potrzebne dla społeczności lokalnej decyzje. Nasz reportaż poniżej, a w krótce zostanie również
udostępniony film z obchodów Dni Człopy 2018. Do zobaczenia za rok!
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