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WĘDKARSTWO 
Zawody 

30 lipca rozegrano gruntowe 
zawody o „Puchar Lata” Koła 
Miejskiego PZW nr 16

W zawodach gruntowych 
łowi się na feedery lub picke-
ry, z drgającą szczytówką. No-
śnikiem zanęty jest koszyczek 
zanętowy lub sprężyna. Jako 
przynętę stosuje się: pinkę, 
białego i czerwonego robaka, 
dendrobenę, rosówkę, pijaw-
kę lub kukurydzę, pszenicę, 
pelet, kulki proteinowe itp. 
Gruntówka jest najbardziej 
efektywna w połowie średnich 
i dużych ryb, szczególnie 
na większych dystansach, 
również na łowiskach z wodą 
płynącą. Efektywność wynika 
z idealnego zanęcenia miejsca, 
gdzie jest haczyk z przynętą, 

bez względu na odległość 
łowienia i typ łowiska

W zawodach „Szesnast-
ki”, rozgrywanych na kanale 
żeglownym Odry w Oławie, 
startowało 16 wędkarzy. Mie-
li godzinę na przygotowa-
nie sprzętu, łowiska, zanęt 
i przynęt. Przez pięć godzin 
uzyskali 9145 g ryb, głównie 
leszczy, płoci i okoni. Zwycię-
żył Tomasz Mołdawiak, który 
złowił płocie, krąpie i okonie, 
ważące łącznie 1690 g. Na 
drugim miejscu uplasował się 
Stanisław Kądziołka -1570 g, 
a na trzecim Andrzej Świę-
tach - 985 g. Kolejne miejsca 
zajęli: Lucjan Zieliński - 845 
g, Wiesław Siwko - 725 g 
i Marek Broda - 580 g. Trzej 
najlepsi otrzymali puchary, 
które wręczył wiceprezes koła 
Stanisław Kądziołka. Sędzio-
wał Zbigniew Piegza.

               *

Zarząd Koła PZW nr 19 
w Oławie zaprasza dzieci do 
lat 14 na zawody o puchar 
burmistrza Oławy, które od-
będą się 26 sierpnia, na sta-
wach w parku miejskim, obok 
dworca PKP. Ze zgłoszonym 
dzieckiem musi być opiekun.

               *
Koło Miejskie PZW nr 16 

w Oławie zaprasza na feedero-
we zakończenie sezonu które 
odbędzie się 10 września, na 
górnym kanale Odry. Zbiórka 
i zapisy do godziny 6.30, na-
przeciw elewatorów.

              ***
Wszyscy wędkarze mogą 

współtworzyć tę rubrykę, po-
przez kontakt telefoniczny, nr: 
+48-600-378-240.

(GRARO)

Mołdawiak 
wygrał puchar

Najlepsi w zawodach Koła Miejskiego PZW nr 16 w Oławie
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Dyżury składkowe 
w oławskich 
kołach PZW:

* Skarbnik Koła Miejskie-
go PZW nr 16 w Oławie 
przyjmuje wpłaty we wtorki 
i czwartki, od godz. 16.00 
do 18.00, w sklepie węd-
karskim koło dworca PKS. 
W tym samym miejscu 
takie sprawy członków 
Koła PZW nr 19 załatwia 
Agata Kieda.
* Skarbnik Koła PZW nr 
90 „Rzemieślnik” dyżuruje 
w jego siedzibie, przy ul. 
3 Maja 1a - w środy, od 
godz. 16.00 do 18.00. 
W pozostałe dni - w za-
kładzie rzemieślniczym 
Wiesława Mądrzyka, ul. 
ks. Kutrowskiego (tylko do 
godz. 15.30!).
* Skarbnik Koła PZW nr 
110 „Amur” przyjmuje 
wpłaty codziennie w Hucie 
Oława, w godzinach pracy, 
oraz we wtorki, od godz. 
17.00 do 17.45, w sklepie 
„Team Komputers” przy 
ul. Strzelnej 3 w Oławie. 
Składki można także 
wpłacać w innym miejscu 
i terminie, po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 
- nr 669-504-840.

Szukają domu

(NATI)
naati3@tlen.pl

Wykastrowany, wesoły piesek, tel. 
500-847-340

Młody, wykastrowany, łagodny 
pies, tel. 500-847-340

Łagodna, radosna sunia teriera, 
tel. 500-847-340

Śliczny, łagodny piesek,
tel. 500-847-340

Wesoły, łagodny, wykastrowany 
piesek, tel. 500-847-340

Spokojna, łagodna, 
wysterylizowana sunia, 
tel. 500-847-340

Wykastrowany, mieszaniec 
retrivera szuka doświadczonego 
pana, tel. 500-847-340 Wesoła, wysterylizowana sunia, 

tel. 500-847-340

Małe kotki, tel. 509-166-905

Znaleziono kotkę na Osiedlu 
Sobieskiego w Oławie. Kicia ma 
białą obrożę z dzwoneczkiem, 
tel. 509-166-905

Znaleziono psa na terenie 
Oławy, tel. 500-847-340

Znaleziono psa na terenie Oławy, 
właściciela prosimy o kontakt, 
tel. 500-847-340 Śliczne kicie, tel. 509-166-905

Czteromiesięczna kotka 
znaleziona w Oławie na moście na 
Odrze, tel. 509-166-905

Kilkuletni jack terier znaleziony 
w Kończycach, tel. 667-735-988

Średni czarny mieszaniec 
znaleziony w Niwniku, 
tel. 667-735-988

Kilkuletni terier znaleziony 
w miejscowości Gać, 
tel. 667-735-988

Młoda suczka, mieszaniec 
owczarka szkockiego, znaleziona 
w Owczarach, tel. 667-735-988

Młoda, wysterylizowana suczka 
mieszaniec teriera, 
tel. 667-735-988

Młoda, wysterylizowana suczka 
mieszaniec teriera, 
tel. 667-735-988

Młody, żywiołowy, towarzyski 
mieszaniec, tel. 667-735-988

Średni, wykastrowany, pilnujący 
mieszaniec, tel. 667-735-988

TENIS 
„Format Open” 

Na oławskich kortach przy 
ulicy Sienkiewicza, w ostatni 
weekend lipca rozgrywano 
otwarty wakacyjny turniej sin-
glowy, zorganizowany przez 
Klub Tenisowy „Format”

Uczestniczyło 27 teni-
sistów-amatorów z Brzegu 
opolskiego i dolnośląskiego 
Brzegu Dolnego, a także z Jel-
cza-Laskowic, Marcinkowic, 
Namysłowa, Oławy, Strzelina 
i Wrocławia.

Sobotnie zawody rozgry-
wano na sześciu kortach. 
W kategorii 50+ do rywaliza-
cji przystąpiło tylko czterech 
zawodników, więc grali syste-
mem „każdy z każdym”. Zwy-
ciężył w tej grupie Eugeniusz 
Mruk z Jelcza-Laskowic, 
który wygrał ze wszystkimi 
przeciwnikami. 

W kategorii „open” wal-
czono systemem pucharo-
wym, a przegrani z pierwszej 
rundy mogli rywalizować 
w turnieju pocieszenia. Wy-
grał go Przemysław Jagła. 

W drugim dniu zawodów, 
w niedzielę 30 lipca, do ry-
walizacji przestąpiło już tylko 
czterech najlepszych graczy 
w kategorii „open”. W pół-
finałach Maciej Stelmaszek 
zwyciężył Mateusza Grze-
gorzka, a Adam Biela pokonał 
Wojciecha Łęczyckiego. 

Przegrani z półfinałów 
walczyli w małym finale 
o trzecie miejsce w turnieju. 
Przypadło ono Łęczyckiemu, 
który wygrał z Grzegorzkiem 
2:0 (6:3 i 6:3).

W finale turnieju głów-
nego Maciej Stelmaszek po 
zaciętym, trwającym prawie 
trzy godziny pojedynku, poko-
nał Adama Bielę 2:1 (w setach 
3:6, 7:6 i 6:4).

              *

W najbliższy weekend, 
26 i 27 sierpnia, na kortach 
KTF odbędzie się otwarty 
wakacyjny turniej deblowy. 
Można się już także zapisywać 
do turnieju XVI Memoriał 
Jaremiego Korzenia, który 
będzie rozgrywany na kortach 
KTF 9 i 10 września. Są one 
przyjmowane pod numerem 
telefonu 502-614-007 lub 
mailowo: mp@im.pl. Szerzej 
o tych zawodach napiszemy za 
tydzień.                  (KAT)

Stelmaszek 
znowu najlepszy

Maciej Stelmaszek wygrał kolejny turniej singlowy, zorganizowany 
na oławskich kortach przez Klub Tenisowy „Format”
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