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Przypominamy mieszkańcom naszej gminy o obowiązku oznaczenia
nieruchomości numerem porządkowym. Problem pojawia się kiedy w na-
głym przypadku wzywamy pogotowie, czy straż pożarną. Pomoc nie może
dotrzeć na czas, bo zwyczajnie ma trudności z odnalezieniem podanego
adresu. Dla własnego bezpieczeństwa należy więc jak najprędzej w wi-
docznym miejscu umieścić numer domu. Służy to nie tylko naszemu bez-
pieczeństwu, ale też jest to obowiązek. Paragraf 1 artykułu 64 Kodeksu
Wykroczeń mówi bowiem o tym, że:

Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem
nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miej-
scu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze
grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

W scenerii wystroju wnętrz dyskoteki Protektor w Dobramy-śli bawili się mieszkańcy tej miejscowości świętując zakoń-czenie żniw.

Sołtys Henryka Pawlak wraz z
przedstawicielem Rady Sołeckiej
Szymonem Kaczmarkiem przeka-
zali burmistrzowi Stanisławowi
Glapiakowi chleb wypieczony ze
zbóż z tegorocznych żniw. Na za-
bawie tanecznej bawili się wspól-
nie dorośli, młodzież i dzieci.

Dożynki odbyły się również w
Popowie Wonieskim. Tradycyjnie
sołtys Krystyna Krajewska przeka-

zała burmistrzowi Stanisławowi
Glapiakowi chleb – produkt pracy
rolników. Uroczyste świętowanie
zakończyła zabawa taneczna w
świetlicy.

Tradycją dożynek w Kątach jest
zaś walczyk czekoladowy. Pano-
wie kupują swoim partnerkom cze-
koladę w zamian za co wolno im z
paniami zatańczyć.

Dla duŜych i małych
W Wojnowicach tradycyjnie już

zorganizowano Piknik Rodzinny.
Było mnóstwo gier i zabaw dla
dzieci, ale także dla dorosłych.
Dużym zainteresowaniem cieszył
się mecz piłki nożnej Ojcowie –
Kawalerowie, który zakończył się
zwycięstwem kawalerów 8:2. Po
zakończonych rozgrywkach na
przybyłych czekało ciasto, frytki,
popcorn i kiełbasa z rożna.

Sołtys i Rada Sołecka Wojno-
wic dziękuje wszystkim, którzy

przyczynili się do zorganizowania
Pikniku Rodzinnego. W szcze-
gólny sposób dziękujemy Domi-
nice Nowak, Donacie Kurzawa,
Jagodzie Śląskiej, Karolinie Smyś-
lnej i Ani Dudziak za przeprowa-
dzenie konkursów dla
najmłodszych. Właścicielom skle-
pów i osobom prywatnym za ufun-
dowanie nagród i poczęstunków,
burmistrzowi za udostępnienie
świetlicy wiejskiej, mieszkańcom
za przybycie.
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Prawdziwka popularnie zwanego czarnym łebkiem znalazł na po-
czątku sierpnia Przemysław Nowakowski z Osiecznej. Grzyb był
naprawdę dużym okazem i nadawał się na kolację dla całej ro-
dziny. Ważył 70 dag i zanim został ścięty rósł w lesie w okolicach
Trzebani. Trzeba dodać, że tegoroczna aura sprzyjała wzrostowi
grzybów, które pojawiły się w lasach wyjątkowo wcześnie. Grzy-
biarze mają więc pełne ręce roboty.
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