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Sukces Błękitnych

W zbliżającym się sezonie Błę-
kitni Kąkolewo będą występować
na boiskach A klasy. Na awans
miejscowi kibice czekali już od kilku
lat, a dokładniej od 2008 r., kiedy to
reaktywowano klub. Po zakończe-
niu decydującego spotkania w Wol-
sztynie świętowania nie było
końca. Fani z radości spalili ko-
szulę Mirosława Forszpaniaka -
trenera oraz kierownika Błękitnych.
Był symboliczny szampan oraz
wspólne śpiewy. Po powrocie do
Kąkolewa odbyło się podziękowa-
nie za sezon w miejscowym lokalu.
Miło jest nam poinformować, że
zdecydowana większość zawodni-
ków z obecnego składu zadeklaro-
wała chęć gry w przyszłym
sezonie. Mirosław Forszpaniak
nadal będzie kierownikiem dru-
żyny, ale z racji wielu obowiązków
zrezygnował z funkcji trenera. Dru-
żynę w nadchodzącym sezonie po-
prowadzi Rafał Dudka. W

minionych rozgrywkach kadra dru-
żyny liczyła 26 zawodników i każdy
z piłkarzy miał okazję by pokazać
swoje umiejętności. Trzon składu
stanowili chłopacy z Kąkolewa oraz
okolicznych miejscowości. Na ten
moment nie przewiduje się więk-
szych zmian personalnych. Jak za-
pewnia kierownik drużyny murawa
oraz zaplecze boiska przy ul. Sos-
nowej są już całkowicie przygoto-
wane na przyjęcie A - klasowych
rywali, a tych, przypominamy, bę-
dzie znacznie więcej niż w minio-
nym sezonie. Pierwszy mecz odbył
się 22 sierpnia. Rywalem na wy-
jeździe była Sarnowianka Sar-
nowa. Błękitni Kąkolewo wrócili z
wynikiem 0:1. Przy okazji Prezes
klubu Mirosław Glapiak serdecznie
zaprasza chętnych z rocznika 2003
i młodszych do nowo tworzonej
drużyny młodzików. Chętni mogą
przyjść na trening w każdy wtorek i
czwartek o godz. 19. 00.

60-lecie OSP Kąty

W sobotę 15 sierpnia 60-lecie
istnienia obchodziła jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ką-
tach. Uroczystości rozpoczęły się
przemarszem z Orkiestrą Dętą
OSP Osieczna i mażoretkami na
czele przez wieś aż do świetlicy.
Tam, na placu przed salą, uhono-
rowano zasłużonych strażaków.
Odznaczenia otrzymało kilkadzie-
siąt osób, wśród tych najważniej-
szych znalazły się medale za 55 lat
w służbie strażackiej, które otrzy-
mali: Zenon Gogolewski, Edward
Józefiak, Stanisław Kaczmarek i

Stanisław Dudziński oraz odzna-
czenia przyznane przez Zarząd
Związku OSP RP po raz drugi
Franciszkowi Krysiakowi i Andrze-
jowi Smyślnemu. Po części oficjal-
nej odbył się festyn dla dzieci, a
wszyscy uczestnicy konkursów
otrzymali pamiątkowe medale. Był
też pokaz strażacki. W upalny
dzień kurtyna wodna wzbudziła za-
interesowanie dzieci. Prezes OSP
Kąty zaprosił gości na poczęstu-
nek. Wieczorem można było po-
tańczyć podczas zabawy
dożynkowej.

Nocny bieg w Jeziorkach

Dużym zainteresowaniem cie-
szył się lipcowy Nocny Trening
Biegowy w Jeziorkach. Bieg zor-
ganizowano w celu zapoznania
biegaczy z nową trasą Biegu Bor-
ków. Biegaczy nową trasą prowa-
dził Stefan Kuśnierek oraz
Krzysztof Tumko. Tym razem

tempo biegu było umiarkowane.
Można było przebiec 5, 10 lub 15
kilometrów, po  każdych pięciu ki-
lometrach był czas na odpoczy-
nek, uzupełnienie płynów,
regenerację sił. Bieg zakończony
został wspólnym spotkaniem przy
ognisku.


