Doły wygrały III Turniej Sołectw
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Upalna aura nie odstraszyła ani kibiców, ani uczestników. W Dołach, w miniona niedziele,
rozegrano III Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Dębno. Drużyny w rywalizacji dopingował
poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz. Jak mówią organizatorzy celem III Turnieju Sołectw
podobnie jak w latach ubiegłych była integracja sołectw, aktywizacja mieszkańców,
propagowanie aktywności fizycznej oraz świetna zabawa. Wygrało sołectwo Doły, na drugim
miejscu uplasowała się drużyna z Łoniowej, a na najniższym podium stanęli reprezentanci z
Niedźwiedzy. W zawodach wzięła udział imponująca, rekordowa jak do tej pory liczba 12
drużyn. Zespoły składały się z 7 uczestników: sołtysa lub osoby z Rady Sołeckiej, występującej
w jego zastępstwie, 2 kobiet, 2 mężczyzn oraz 2 dzieci. Zawodnicy mogli spróbować swoich sił
w m.in. biegu na „nartach”, przerzucaniu opony, ciągnięciu traktora, budowaniu wieży ze słomy
oraz innych widowiskowych dyscyplinach. Licznie zgromadzona publiczność dopingowała
swoich reprezentantów, tworząc niesamowitą atmosferę wydarzenia.

Dodatkowymi atrakcjami zapewnionymi przez organizatorów wydarzenia dla najmłodszych były
dmuchańce oraz kucyki. Zainteresowaniem zebranych cieszyło się również stoisko Pszczelarzy
Pana Henryka Smolenia. Tutaj każdy mógł skosztować słodkiego miodu, obejrzeć z bliska
pracę pszczół oraz dowiedzieć się jak powstają świece. Po kilkugodzinnej, zaciętej rywalizacji
nastąpiło podliczenie punktów przez brzeskie kolegium sędziowskie oraz ogłoszenie wyników.
W tym roku główne trofeum Turnieju trafiło do gospodarzy. Zwycięska drużyna z sołectwa Doły
otrzymała także nagrodę finansową w wysokości 5 tys. złotych, pozostałe dwie drużyny
uplasowane na podium również zostały nagrodzone pucharami oraz nagrodami finansowymi.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy. Nagrody w III
Turnieju Sołectw ufundował Wójt Gminy Dębno. Dziękujemy również sponsorom, którzy wsparli
wydarzenie: Firmie URAN z Sufczyna, Firmie Macland z Brzeska, Firmie Handlowo-Usługowej
WOD.KAN.C.O.GAZ Dominik Marecik oraz Restauracji AGAWA.

Klasyfikacja generalna III Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Dębno przedstawia się
następująco: 1. Doły; 2. Łoniowa; 3. Niedźwiedza; 4. Sufczyn; 5. Dębno; 6. Jaworsko; 6. Perła;
8. Biadoliny Szlacheckie; 9. Maszkienice; 10. Porąbka Uszewska; 11. Jastew; 12. Łysa Góra. –
Gratuluję zwycięzcom, ale słowa uznania należą się wszystkim uczestnikom, wszystkim
zawodnikom. Udowodniliśmy, że potrafimy się dobrze bawić. Dziękuję organizatorom, na czele
z sołtysem i radnym miejscowości Doły – mówił na zakończenie imprezy Wiesław Kozłowski,
wójt gminy Dębno.
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