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Puchar prezesa 
otrzymał junior

Nad Jeziorem Łoniewskim
odbyły się zawody wędkarskie o
Puchar Prezesa Koła Osieczna
Okręg w Poznaniu. W trakcie za-
wodów łowiono wiele drobnej i
średniej ryby, trafiały się także
brania wielkich ryb, niestety ża-
dnej nie udało się wyholować. Z
ciekawszych ryb Zenon Gralak
złowił wymiarowego węgorza.
Wszystkie ryby po zważeniu w
dobrej kondycji wróciły do
wody.

Po czterogodzinnej turze usta-
liły się następujące wyniki:

I miejsce - Krystian Szmania -
złowił 7870 gram ryb

II miejsce - Andrzej Wilczyński
- złowił 6510 gram ryb

III miejsce - Franciszek Stacho-
wiak - złowił 5660 gram ryb

Zaznaczyć trzeba, że zwy-
cięzca zawodów jest juniorem,
który pierwsze kroki w wędkowa-
niu stawiał w szkółce wędkarskiej
działającej przy osieckim Kole.

Zawody sędziował prezes Mie-
czysław Ratajczak w towarzystwie
sędziego Dariusza Kostki. O po-
częstunek i napoje zadbał skarbnik
Jacek Borowiec. Zwycięzcy z rąk
prezesa odebrali puchary i na-
grody.

W trakcie trwania imprezy pre-
zes w towarzystwie seniorów Hen-
ryka Zeiske i Józefa
Łopuszyńskiego uroczyście wrę-
czył 1000 legitymację człon-
kowską. Tysięcznym członkiem
Koła został kadet Dawid Wilk, który
na pamiątkę z rąk prezesa otrzy-
mał drobny upominek.

Festyn rodzinny

w Kąkolewie

W niedzielne popołudnie 26
lipca, na boisku sportowym przy ul.
Sosnowej w Kąkolewie odbył się
festyn sportowo-rekreacyjny zor-
ganizowany przez miejscową
Radę Sołecką. Przybyli całymi ro-
dzinami mieszkańcy nie mogli się
nudzić, ponieważ organizatorzy
przygotowali mnóstwo konkurencji
sprawnościowych, w których udział
brały zarówno dzieci jak i dorośli.
Wszyscy uczestnicy sportowych
zmagań byli nagradzani słody-
czami, a najlepsi otrzymywali pa-
miątkowe medale. Nie zabrakło

również kawy, słodkiego poczęs-
tunku oraz lodów. Tradycyjnie naj-
więcej emocji wzbudziło
przeciąganie liny pomiędzy druży-
nami Kąkolewa i Kąkoprawa, któ-
remu towarzyszył gorący doping
uczestników imprezy. Dużym zain-
teresowaniem wśród najmłod-
szych cieszyły się dmuchane
zamki, zjeżdżalnie, a w szczegól-
ności przejażdżki bryczką. Na ko-
niec prowadzący podziękowali
mieszkańcom za przybycie oraz
zaprosili na kolejny festyn, który
odbędzie się już w przyszłym roku. 

Zawody wędkarskie

Zarząd Koła Osieczna Okręg
w Poznaniu zorganizował za-
wody wędkarskie dla wędkarzy,
którzy brali udział w sprzątaniu
brzegów jezior będących pod
opieką koła. Na początku zawo-
dów prezes Koła Mieczysław Ra-
tajczak podziękował wędkarzom
za duże zaangażowanie w wio-
sennej akcji sprzątania brzegów
naszych jezior i życzył wszyst-
kim udanych połowów. 

W zawodach wystartowało 23
wędkarzy. Łowiono na dwie wędki
- metodą dowolną z wyjątkiem
spinningu. Po czterogodzinnej
turze ustaliły się następujące wy-
niki:

I miejsce-Andrzej Wilczyński-7580 g ryb

II miejsce - Janusz Siniecki - 5930 g ryb

III miejsce - Tomasz Flak - 3730 g ryb

Największą rybę zawodów zło-
wił Bogusław Rzepecki - leszcza o
wadze 690 g

Puchar za największą rybę za-
wodów ufundował i osobiście wrę-
czył radny Rady Powiatu
Leszczyńskiego Józef Juchnie-
wicz, któremu Zarząd Koła składa
serdeczne podziękowanie. Każdy
z uczestników zawodów od Za-
rządu Koła otrzymał pisemne po-
dziękowanie w formie dyplomu
oraz brał udział w losowaniu drob-
nych nagród i upominków. 


