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DRUK: GRAFI Góra

Łowerówka nie została odwo-
łana, bo wszystko wskazywało na
to, że słońce wyjrzy zza chmur. W
Witosławiu jednak zaczęło mżyć.
Mimo to uczestnicy nie dali za wy-
graną, wszyscy szczęśliwie dotarli
do mety. Czekała tam gorąca gro-
chówka z kiełbasą. Po drodze była
okazja by wypocząć na terenie
parku pałacu witosławskiego oraz
przyjrzeć się systemowi pracy w
oczyszczalni ścieków w Osiecznej.
Ciekawe historie przytaczał prze-
wodnik Stanisław Lenartowicz.

Łosiecka Łowerówka

Druga Łosiecka Łowerówka przebiegła pod znakiem de-
szczowej pogody. Tym większe było więc zadowolenie tych,
którzy dzielnie pokonali całą trasę.

O tym, że było wesoło i cieka-
wie mimo deszczu świadczy fakt,
że w drodze jedna z uczestniczek
rowerówki – radna Mariola Pazoła
ułożyła wiersz, który jest doskona-
łym podsumowaniem drugiej Ło-
sieckiej Łowerówki (powyżej na
zdjęciu). Korzystając z okazji w
imieniu uczestników serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji im-
prezy, a na następną zapraszamy
już za rok.

WPopowie Wonieskim sołectwa wsi Popowo, Witosław, Wolkowo
oraz Drzeczkowo zorganizowały Dzień Dziecka. Szereg atrakcji
czekał na małych i dużych uczestników imprezy. Była wspinaczka
na ściance, pajęczyna, malowanie twarzy, loteria fantowa. Za-
wody Strzeleckie o Puchar Kierownika Rewiru Dzielnicowych w
Osiecznej wygrał Tadeusz Kurowiak zdobywając 41 punktów,
drugi był Kazimierz Walenczewski z 39 punktami, a trzeci Bartosz
Nowak, który zdobył o jeden punkt mniej. Gościem był żużlowiec
Tobiasz Musielak prezentujący maszynę sportową. Nie zabrakło
też napojów słodkości i grilowanej kiełbasy. Przez cały czas grała
muzyka.

„Łosiecka Łowerówka po raz drugi już się odbyła
pięknymi drogami i bezdrożami nas poprowadziła
tu pałacyk prześlicznej urody
tam ścieżka do czyściutkiej wody.
Deszczyk nas zmoczył,
wietrzyk i słoneczko osuszyło,
tyle się działo i tyle zobaczyło,
więc nikomu chyba nie żal,
że razem spędziliśmy ten czas
i pewnie za rok zobaczycie znowu nas.”

Urodzili się:
16. 05. - Igor Andrzej Konieczny, Kąkolewo
24. 05. - Wiktoria Sikorska, Kąkolewo
25. 05. - Mateusz Stachowski, Kąkolewo
26. 05. - Błażej Janowicz, Osieczna
01. 06. - Antoni Morawiak, Grodzisko

Zmarli:
22. 05. - Waldemar Stanisław Orzeł (1962), Kąkolewo
05. 06. - Władysława Glapiak (1924), Kąkolewo


