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Letnisko znów 
piękniejsze

Tym razem i funkcjonalniejsze.
Ścieżki spacerowe, które przez
specyfikę terenu, były podmokłe i
rzadko można było po nich przejść
suchą stopą zostały utwardzone,
położono też na nich kolorową
ozdobną kostkę brukową. Przy
traktach pieszych zostały zamon-
towane latarnie, przez co letnisko

nabrało dodatkowego blasku po
zmroku, a co za tym idzie, jest też
bezpieczniej. Pierwsze efekty
można było obejrzeć podczas
Nocy Świętojańskiej, ale zarówno
ścieżki jak i oświetlenie będą słu-
żyły przez cały sezon letni i także
po jego zakończeniu. 

W Wojnowicach
otwarli boisko

Mieszkańcy Wojnowic wraz z
sołtysem i radą sołecką zorgani-
zowali festyn rodzinny.

Dzieci i dorośli chętnie brali
udział w konkursach i zabawach
nie zabrakło atrakcyjnych nagród i
słodyczy. Podczas festynu zostało
otwarte boisko sportowe. Przecię-
cia wstęgi dokonali: burmistrz Sta-
nisław Glapiak, zastępca
burmistrza Stefan Kuśnierek, oraz

mieszkańcy Wojnowic: Mateusz
Forszpaniak i Robert Nowak.

Dodatkową atrakcją festynu był
towarzyski mecz piłkarki rozegrany
pomiędzy drużynami z Kąkolewa i
Wojnowic. W potyczkach piłkar-
skich brali także udział najmłodsi
mieszkańcy wygrywając z drużyną
tatusiów.

Muzycznie imprezę uatrakcyj-
niał zespół HARLEY.

Kapitan Sportu

W niedzielę 16. 06. 2013 r. na
Jezierze Wojnowice spotkali się
miłośnicy spinningu by, roze-
grać zawody wędkarskie „O Pu-
char Kapitana Sportu„ Koła
Osieczna.

W zawodach udział wzięło 26
wędkarzy z różnych kół i klubów
wędkarskich. Ryby brały bardzo
słabo. Nie zanotowano żadnego
wymiarowego szczupaka ani san-
dacza. Punktowało tylko 7 zawod-
ników. Zawody rozgrywano na
żywej rybie zgodnie z zasadami or-
ganizacji sportu wędkarskiego. Po
zakończeniu uczestnicy posilili się
kiełbaskami z rożna.

Zawody sędziowali: sędzia
klasy krajowej Henryk Knopisz, sę-

dzia Dariusz Kostka, który wręczył
zwycięzcom puchary. Nad całością
czuwał wiceprezes Koła Aleksan-
der Trzmiel.

Zawody wygrał kol. Tomasz
Wydrzyński uzyskując 750 pkt, ło-
wiąc 5 okoni

II miejsce kol. Marian Grochała
- 580 pkt. - 2 okonie

III miejsce kol. Maciej Pietrzak
- 400 pkt. - 4 okonie

IV miejsce kol. Roman Klefas -
390 pkt. - 5 okoni

V miejsce kol. Krzysztof Kamiń-
ski - 250 pkt. - 1 okoń

VI miejsce kol. Artur Grobecki -
240 pkt. - 2 okonie

VII miejsce kol. Krystian Szma-
nia - 90 pkt. - 1 okoń


