Czarne Konie na Sesji
Duch sportowy zagościł podczas XXXIII Sesji Rady Powiatu Olsztyńskiego, a to za sprawą obecności
wyjątkowych gości. Były nimi dzieci z reprezentacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, czyli Czarne
Konie Powiatu Olsztyńskiego, które dwa tygodnie temu w pięknym stylu zaistniały na Spartakiadzie
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
- To historyczna chwila – mówił Arkadiusz Paturej, dyrektor PCPR w Olsztynie. – Chciałbym, aby powiat
olsztyński wchodził na coraz wyższy poziom aktywności fizycznej i aby rodziny zastępcze prowadziły
zdrowy tryb życia. Na terenie powiatu opieką rodzin zastępczych jest objętych 400 dzieci. W dzisiejszym
spotkaniu uczestniczą te z nich, które wzięły udział w Spartakiadzie i wywalczyły medale.
W imieniu reprezentacji dyrektor PCPR wręczył Mirosławowi Pampuchowi, staroście olsztyńskiemu,
upominek – koszulkę Czarnych Koni Powiatu Olsztyńskiego. Starosta z kolei miał prezenty dla zawodników
– dzieci dostały plecaki i gadżety. – Powiat Olsztyński stawia na sport, czego dowodem są inwestycje
sportowe, jak na przykład hale sportowe w Dobrym Mieście i Biskupcu – mówił starosta. &#8211; Uważam,
że najlepszą inwestycją jest ta w młodych ludzi. Wasze wyniki na Spartakiadzie to duży sukces. Niech teraz
Was to zachęci do profesjonalnego uprawiania sportu, bo sport kształtuje charakter, ale też wpływa na
zdrowie i samopoczucie. Życzę Wam, żebyście zostali mistrzami, nie tylko w województwie, ale również na
szczeblu krajowym.
Starosta podziękował dyrektorowi PCPR za działania na rzecz aktywizacji dzieci poprzez sport. Zwrócił się
też do członków rodzin zastępczych, dziękując im za wsparcie i przygotowanie dzieci do zawodów.
W Spartakiadzie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wzięło udział 500 dzieci z województwa w 25
drużynach sportowych. Czarne Konie Powiatu Olsztyńskiego jako reprezentacja z rodzin zastępczych i
rodzinnych domów dziecka z powiatu olsztyńskiego wystartowała w zawodach po raz pierwszy. W jej skład
weszło 28 dzieci, które brały udział w konkurencjach lekkoatletycznych w trzech kategoriach wiekowych,
zarówno indywidualnie jak i zespołowo. Drużyna wywalczyła 3 puchary, 2 złote medale, 1 srebrny oraz 8
wyróżnień w pierwszej dziesiątce.
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