WYDARZENIA

W drugi weekend września mogliśmy ponownie się spotkać, tym
razem w siedzibie 3. Zamojskiej Brygady Obrony Terytorialnej, na III
Mistrzostwach Dystryktu RI 2230 w strzelaniu z broni sportowej.
Trójka była tego dnia szczęśliwą cyfrą, gdyż walczono o trzy Puchary Gubernatora Dystryktu. Podczas imprezy można było zarówno
sprawdzić swoje możliwości strzeleckie, jak również mile spędzić
czas zorganizowany przez RC Zamość.
Zwycięzcami mistrzostw zostali gospodarze – w rywalizacji
indywidualnej: Cezary Ziółkowski, Sylwester Borkowski i Zbigniew
Żukowski, a drużynowej: RC Zamość przed RC Janów Lubelski i RC
Wolsztyn. Mistrzostwa stanowiły również pretekst do spotkania się
w gronie przyjaciół i podzielenia się Rotary z innymi, tego dnia bowiem w Zamojskiej Brygadzie odbywała się przysięga wojskowa.
W trakcie regionalnego spotkania lubelskich klubów rotariańskich
podsumowania strzelania i wręczenia nagród dokonali asystenci gubernatora – Wojtek Mach i Jan Połeć oraz prezydent RC Zamość
Tomasz Anasiewicz. Całość przedsięwzięcia dopełniła ciesząca się
dużym zainteresowaniem wystawa kolekcji broni Zbyszka Żukowskiego, członka RC Zamość.
Po „militarnych” dokonaniach dnia wieczór spędziliśmy na Rynku
Wielkim zamojskiej starówki, słuchając największych przebojów Marka Grechuty podczas I Zamojskiego Festiwalu Kultury im. Marka Grechuty, zamościanina – wspaniałego poety, piosenkarza i kompozytora,
którego mądre i wzruszające pieśni kształtowały wrażliwość kilku pokoleń Polaków.
Marek Kwiecień

ZAMOŚĆ

1 września RC Bartoszyce zorganizował VIII Zawody Wędkarskie
o Puchar Gubernatora Dystryktu 2230. W zawodach uczestniczyły
kluby z Warszawy, Giżycka, Olsztyna, Sopotu, Gdyni i Bartoszyc.
Przed rozpoczęciem zawodów miłym akcentem było przyjęcie do braci rotariańskiej nowego członka RC Bartoszyce Leszka Dąbkowskiego, któremu znaczek Rotary wręczył sam gubernator dystryktu 2230
Andriy Bahanych. Zawody zaszczycił swoją obecnością również marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas.
Część gości przybyła do Lidzbarka Warmińskiego już w piątek wieczorem. W sobotę wspólnie z gubernatorem, rotarianami z RC Sopot, RC Gdynia oraz RC Bartoszyce zwiedzaliśmy Zamek Biskupów
Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Następnie razem z pozostałymi gośćmi, którzy przyjechali w sobotę rano, udaliśmy się „wesołym” autobusem na miejsce zawodów do Woryn k/Górowa Iławeckiego.
Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja RC Olsztyn, natomiast I miejsce w zawodach indywidualnych zajął Piotr Wygnańczuk
z RC Gdynia, II – Tomasz Wiszniewski z RC Bartoszyce, a III – Zbigniew Stachewicz z RC Olsztyn. Trzy pierwsze miejsca uhonorowane
zostały złotymi haczykami (próba złota 585) ufundowanymi przez RC
Bartoszyce.
Po zakończeniu połowów konkursowych, dzięki uprzejmości właściciela łowiska Jerzego Cichowlasa, chętni mogli jeszcze złowić pięknego pstrąga. Po oficjalnym podsumowaniu zawodów odbyła się
biesiada rybna, na której serwowano świeżo wędzone ryby – karpia
i pstrąga, a także zupę uchę oraz pstrąga à la sushi.
Podczas biesiady przygrywał nam szantowy zespół LEGO, któremu klub bartoszycki sfinansował wydanie płyty, a zabawa trwała
do późnych godzin nocnych.
Marek Aleksiejczuk
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