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Chce się jeszcze coś robić
11.12.2012.

CHOSZCZNO &ndash; KOŁKI &bdquo;Śpiewać każdy może&rdquo;, pod takim hasłem w Świetlicy
Środowiskowej w Kołkach ZOFIA MODRZEJEWSKA zorganizowała Konkurs Piosenki Dziecięcej. Pierwsze
&bdquo;Złote nutki&rdquo; trafiły do widocznych na zdjęciu AURELI MAJCHER i MALWINY CYMBOR.

- Dla nas to ogromne wydarzenie i mam nadzieję, że to śpiewanie na stałe
wpisze się zarówno w kalendarz imprez naszej wsi jak i też całej gminy &ndash;
ZOFIA MODRZEJEWSKA (na zdjęciu z lewej), która jest opiekunką w miejscowej świetlicy,
tłumaczyła, że to przedsięwzięcie kierowane jest głównie do dzieci,
które biorą udział w zajęciach organizowanych w gminnych świetlicach
środowiskowych. O tym, że jej pomysł wart jest wspierania mówili w tym
dniu zarówno ci, którzy przyjechali do Kołek zaprezentować swoje wokalne
umiejętności, jak i też dorośli, którzy przyszli posłuchać lub pomóc w
organizacji. &ndash; Trzeba głośno o takich wydarzeniach mówić i chwalić
ludzi, którym chce się jeszcze coś robić &ndash; podkreślał KRZYSZTOF NOWAK,
który tu razem z JOLANTĄ KOWALCZYK i ANETTĄ BIKOWSKĄ wcielili się w rolę
groźnych jurorów.
W sumie, o swoje pierwsze &bdquo;złote nutki&rdquo; zmagało się 14 dziewcząt z
Choszczna, Korytowa, Kołek i Starego Klukomia. &ndash; Widać było, że każda z
nich chciała zaprezentować się jak najlepiej, ale dobrze by się stało,
gdyby w następnych edycjach dobierały utwory stosowne do swojego wieku &ndash;
mówiła J. Kowalczyk. Jury tytuły laureata przyznało AURELII MAJCHER
(grupa młodsza) i MALWINIE CYMBOR (obydwie z Kołek), drugie miejsca
zdobyły ZUZANNA SZYDŁOWSKA i KLAUDIA SZYDŁOWSKA (obydwie z Choszczna), a
trzecie KATARZYNA MAŃKA (Korytowo) i EDYTA PACHOLCZYK (Stary Kulkom).
Nagrody dla najlepszych ufundował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Choszcznie. W przerwach pomiędzy prezentacjami publiczność oklaskiwała
formację taneczną i wokalną ze Świetlicy Środowiskowej w Korytowie oraz
znaną już w regionie WIKTORIĘ PAŁASZ (na zdjęciu z prawej) z Choszczna. Zdradziła nam, że chce
spróbować swoich sił w kolejnej edycji Idola. &ndash; Zamierzam zaskoczyć
jurorów wykonaniem piosenki &bdquo;Jaskółka uwięziona&rdquo; &ndash; rezolutnie stwierdza,
że da sobie radę.
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