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Piknik Rodzinny

1 czerwca na Stadionie Miejskim w Człopie
odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogli obchodzić swoje święto już w niedzielę 26 maja, podczas zawodów
wędkarskich zorganizowanych właśnie z tej okazji. W piątek, 31 maja rozegrano Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. W turnieju I miejsce zajęła drużyna „AC Pajace”, II „Orzeł Wałcz”, trzecie miejsce
zdobył „ZSRP”, a tuż za podium stanęły „Bobiki FC”. I miejsce w rocznikach młodszych, którzy rywalizowali ze
starszymi zajęła drużyna „Nie ma paliwa”. 1 czerwca w godzinach południowych odbył się turniej strzelecki. W
turnieju zorganizowanym na byłej strzelnicy wystartowało aż 20 drużyn! Najlepsze oko miała rodzina Graś, drugie
miejsce zajęła rodzina Roj, a na trzecim miejscu stanęła rodzina Warszyckich. Czekając na swoją kolej podczas
zawodów strzeleckich uczestnicy mogli korzystać z atrakcji przygotowanych przez Nadleśnictwo Człopa – rozbijanie
orzechów, rzut lotkami do balonów, odgadywanie nazw zwierząt i ptaków żyjących w naszych lasach. Nie zabrakło
również popcornu i smakołyków z grilla.
Oficjalne obchody Dnia Dziecka rozpoczęły się w sobotnie popołudnie, a ich otwarcia dokonał Burmistrz Miasta i
Gminy Człopa Jerzy Bekker oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Tymecki. Już od samego początku na stadion
przybywali rodzice i dziadkowie ze swoimi pociechami. Z pewnością każdy znalazł coś dla siebie. Były dmuchańce,
kule wodne, mini strzelnica. Śmiałkowie mogli dosiąść byka, albo wydoić krowę. Atrakcją była również fotobudka, w
której każdy mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie i poczęstować się mrożoną granitą. Rada Rodziców ze Szkoły
Podstawowej pomogła w zorganizowaniu grilla dla dzieci i rozdawała napoje. Burmistrz Jerzy Bekker oraz
Przewodniczący Zbigniew Tymecki częstowali słodkościami. Były także wspólne zabawy ze szczudlarzami. Pogoda
tego dnia nam dopisała, nawet upał nie był nam straszny, ponieważ Ochotnicza Straż Pożarna z Człopy przygotowała
kurtynę wodną i pianę. Miłośnicy straży mogli obejrzeć wóz strażacki i spróbować swoich sił w zbijaniu pachołków
strumieniem wody. Na scenie również dużo się działo. Wystąpiły przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Leśna
Kraina. Człopska grupa Zumby i klub karate Gryf pokazali swoje umiejętności i zaprosili do wspólnego udziału od
września w przyszłym sezonie. Na scenie zaprezentowali się soliści ze Szkoły Podstawowej w Człopie – Angelika
Kubiak, Wojciech Ławniczek, Alicja Domańska, Julia Kufel, Amelia Alicja, Kornelia Majchrzak, Partycja Jajus oraz trio –
Aleksandra Kamińska, Marcin Raba i Dominika Dowhań.
Pod wieczór nie zabrakło atrakcji dla rodziców. Na scenie wystąpił zespół ALIBI z sobowtórem Maryli Rodowicz, a
następnie do wspólnej zabawy przygrywał zespół Bracia M.
Wszystkie atrakcje podczas Pikniku Rodzinnego były bezpłatne, a nie byłoby to możliwe dzięki organizatorom.
Organizatorzy - Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, Dom Kultury w Człopie, Szkoła Podstawowa w Człopie,
Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie, Przedszkole Publiczne Leśna Kraina w Człopie, Koło Łowieckie
„Żuraw”, Nadleśnictwo Człopa, KS „Korona” w Człopie, Polskie Towarzystwo Leśne, Koło PZW „KARP” w Człopie, Rada
Rodziców Szkoły Podstawowej w Człopie, Ochotnicza Straż Pożarna w Człopie oraz Sołectwo Golin.
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Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok!
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