Gmina Dobrcz

Sołtysiada
Gmina Dobrcz już od dawna organizuje „Sołtysiadę” pomysł ten podchwycił również Powiat Bydgoski. W tym roku
drużyny walczyły w Solcu Kujawskim . Naszą gminę reprezentowało sołectwo Suponin. Poniżej zamieszczamy relację z
tego wydarzenia.

III miejsce zdobyła drużyna z Suponina, która reprezentowała gminę Dobrcz na Sołtysiadzie Powiatowej. Turniej gmin
odbył się 14.07.2018 r. w Solcu Kujawskim pod hasłem W jaskini Sołtysa, wzięło w nim udział sześć reprezentacji.
Zwyciężyła gmina Koronowo, drugie miejsce zdobyła gmina Białe Błota. Każda z drużyn liczyła 8 zawodników, którzy
zmagali się w konkurencjach: Dosięgnij Dinusa - wejście po ścianie wspinaczkowej dwóch zawodników z drużyny,
nasza para Łukasz Żmuda i Marzena Żmuda-Czekaj w tej konkurencji uzyskała drugi czas. Latający Głaz - rzut
kamieniem, nasz zawodnik Dominik Całbecki wykonał najdalszy rzut na odległość 9.70 m. Ranny jaskiniowieckonkurencja polegała na pokonaniu slalomu przez dwóch zawodników trzymających na noszach zawodniczkę a wzięli
w niej udział Monika Całbecka, Dominik Całbecki i Jarek Czekaj. Dino wózek - również slalom tym razem z wózkiem,
jak się okazało bardzo wywrotnym z udziałem Łukasza Żmudy i Pauli Fac. W konkurencji szukanie jajek dinozaurów w
pisaku wystąpiła Bożena Niemczyk, która odkopała 3 jajka. W układaniu puzli i przeciąganiu liny wzięła udział cała
drużyna w podstawowym składzie. O trzecim miejscu zadecydowała dogrywka, w konkurencji trzymanie pieńka, Piotr
Niemczyk i Monika Całbecka uzyskali zdecydowanie lepszy czas niż konkurenci, dzięki czemu zapewnili gminie Dobrcz
miejsce na podium. Występ w zawodach poprzedzało kilka prób, gdyż każda reprezentacja musiała przygotować
występ artystyczny, za który nasza drużyna uzyskała 11 punktów. Stroje dla zawodników i towarzyszących im dzieci
zaprojektowała i uszyła Gabriela Żmuda a maczugi z drewna wykonał Sebastian Całbecki. Ta drużyna zdecydowanie
zasłużenie zdobyła puchar i medale za III, była waleczna, przebojowa i bardzo zaangażowana zarówno w
przygotowania jak i na samym konkursie, dodatkową trudnością dla naszych zawodników z pewnością było to, że
wszystkie konkurencje wykonywali oni jako pierwsi a to za sprawą losowania, które zostało przeprowadzone przed
rozpoczęciem zawodów. Najważniejsze jednak było to, że wszyscy doskonale się bawili stwierdził jej kapitan Sołtys
Suponina Marzena Żmuda-Czekaj.
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