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W niedzielę 14 lipca w sołectwie Kinowo odbyła się „Wędkarska przygoda dzieci i młodzieży” –
projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Karp Team Rymań w ramach Marszałkowskiego
Programu Społecznik na lata 2019 – 2021. Projekt skierowany był do dzieci członków
stowarzyszenia oraz dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców sołectwa Kinowo. Imprezę
rozpoczął Prezes stowarzyszenia Michał Bany, który na początku powitał przybyłych gości,
wśród których byli – Poseł na sejm RP Marek Hok, Członek Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego Janusz Gromek, Wójt Gminy Rymań Mirosław Terlecki, Wiceprezes
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Lech Bany, Prezes Koła PZW Drzonowo Jan Stróżak oraz
przedstawiciele lokalnej władzy – sołtys wsi Dariusz Kowalczyk oraz radna rady gminy Rymań
Marta Dybowska. Po części oficjalnej rozpoczęto realizację projektu. Obecne dzieci zostały
podzielone na trzy grupy, dla których członkowie stowarzyszenia przeprowadzili prelekcje o
tematyce ekologiczno – wędkarskiej. Następnie wśród chętnych uczestników spotkania
przeprowadzony został konkurs plastyczny pn: „Wędkarska przygoda moimi oczami”, w którym

1/3

Podsumowanie zawodów wędkarskich dla dzieci w Kinowie - 14.07.2019 r.

pierwsze miejsce zdobyła Marcelinka Józkowiak z Kinowa, która wykonała pracę plastyczną z
plasteliny, drugie miejsce zdobyła Martyna Gierasimow – również mieszkanka Kinowa, a trzecie
miejsce zdobył Oliwer Rękawek – syn członka stowarzyszenia. Po konkursie plastycznym
dzieci, które uczestniczyły w prelekcjach otrzymały do uzupełnienia quiz sprawdzający wiedzę,
jaką zdobyły w prelekcjach. W tej grupie 2 osoby wypełniły test bezbłędnie – Justynka
Kowalczyk z Kinowa oraz Kacper Czołnowski – syn członka stowarzyszenia. Ostatnim etapem
projektu były zawody wędkarskie dla dzieci w których uczestniczyło 12 osób. W trakcie
zawodów złowiono wiele ryb. Najlepszym wędkarzem został mieszkaniec Kinowa – sześcioletni
Oliwier Kowalczyk, drugie miejsce zdobyła również mieszkanka Kinowa Aneta Dybowska, a
trzecie miejsce zajął najmłodszy uczestnik zawodów, syn członka stowarzyszenia – pięcioletni
Ksawery Czołnowski

W trakcie trwania imprezy dla uczestników spotkania przygotowany był ciepły poczęstunek –
przekąski z grilla oraz zupa pomidorowa, sałatki, chleb ze smalcem i ogóreczki małosolne, oraz
słodki poczęstunek – ciasta przygotowane przez żony członków stowarzyszenia i mieszkanki
Kinowa oraz owoce i słodkości, zakupione dzięki środkom otrzymanym od sponsora – Firmy
Container Modul z Rymania. Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze,
pogoda dopisała, dzięki czemu udało się zrealizować wszystkie założenia projektu, a i
frekwencja uczestników bardzo zadowoliła organizatorów imprezy. Dzięki otrzymanej dotacji
zakupiono namiot cateringowy, wędki oraz drobny sprzęt wędkarski do przeprowadzenia
zawodów, materiały promujące projekt, statuetki oraz nagrody rzeczowe dla uczestników
konkursu plastycznego, quizu i zawodów wędkarskich, materiały plastyczne do konkursu.
Prezes stowarzyszenia Michał Bany oraz Wójt Gminy Rymań w trakcie swoich wystąpień
dziękowali wszystkim członkom stowarzyszenia oraz mieszkańcom sołectwa Kinowo za
ogromną pomoc i zaangażowanie w prace, jakie wykonano nad stawem w Kinowie, żeby
przygotować teren do przeprowadzenia spotkania. W trakcie imprezy wręczono również
podziękowania dla sponsorów – firm i osób, które wsparły całą inicjatywę pomocą rzeczową lub
finansową. Podziękowania otrzymał Wójt Gminy Rymań Mirosław Terlecki, mieszkaniec Kinowa
Lech Bany oraz przedstawiciel Firmy Container Modul z Rymania, która od dwóch lat wspiera
finansowo inicjatywy stowarzyszenia Karp Team Rymań. Zrealizowany projekt pokazał jak
bardzo potrzebne są takie przedsięwzięcia. Na twarzach dzieci przez cały czas widać było
uśmiech zadowolenie, dorośli mieli okazję żeby się spotkać, wspólnie pracować, a potem
wspólnie odpoczywać i relaksować się nad stawem. Zdaniem organizatorów cel projektu –
integracja, aktywne spędzanie czasu wolnego, krzewienie idei wędkowania oraz zwiększenie
świadomości dzieci i młodzieży o potrzebie ochrony środowiska zostały osiągnięte w stu
procentach.
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