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Turniej piłki nożnej
W dniu 26 maja na Orliku

Osieczna odbył się Turniej Piłki
Nożnej, który zakończył się
zwycięstwem drużyny z Osiecz-
nej, mimo że rozpoczęli zawody
przegranym meczem z Kąkole-
wem. 

Drugie miejsce przypadło dla
Ziemnic, którzy po pierwszych
dwóch meczach byli liderami, ale
jak to w sporcie bywa "wszystko
się może zdarzyć". 

Trzecie miejsce wywalczyła re-
prezentacja z Kąkolewa, a
czwarte i piąte pozostało dla
Świerczyny i Leszna.

Najlepszym bramkarzem tur-
nieju został - Jacek Skowronek, a
najlepszym strzelcem został Mi-
chał Homski.

W imieniu swoim oraz zawod-
ników chcielibyśmy jeszcze raz
podziękować Burmistrzowi za pu-
chary i medale oraz rozpoczęcie
zawodów, a Zastępcy Burmistrza
za ich wręczenie.

Wielkie podziękowania dla

firm: 
* Maki - sprzedaż hurtowa ży-

wych zwierząt - Antoni, Irena,
Krzysztof, Iza Sielatyccy 

* Rob-Man - przedsiębiorstwo
handlowo - transportowe - Robert
Skrzypek

* Usługi transportowe, skup i
sprzedaż żywca - Mateusz Klak

* Piekarnia Maćkowiak - Iza-
bela Kniażewska-Maćkowiak,
Szymon Maćkowiak. 

* Dino Osieczna
* Apteka Osiecka - Anna

Brzostowska 
* Empunkt - firma reklamowa

- Marta Gill
* Tumko Team - sport, zabawa

i rekreacja dla dzieci i młodzieży -
Michalina Tumko

Dodatkowe podziękowania
dla naszych "kucharzy" Iwony i
Adriana Pożegowiak oraz Da-
wida Grobelnego.

Mecze sędziował Oskar Mo-
jecki za co również bardzo dzię-
kujemy.

W dniu 7 czerwca przed stadionem Inea w Poznaniu odbył się

Wielkopolski Turniej Inea-Cup w Streetballu, w którym reprezen-

tacja Gimnazjum - Orlik Osieczna w składzie: Wojciech Pawel,

Damian Urbaniak, Maciej Lasik oraz Jakub Triller zajęli III miejsce.

Koszykarze stoczyli 6 pojedynków i przegrali tylko jeden w półfi-

nałach z drużyną z Piły. Opiekunem drużyny był Krzysztof Tumko

animator Orlik Osieczna.

Srebrne i złote mażoretki
Mażoretki z Osiecznej i Kąko-

lewa reprezentowały nasz teren na
Mistrzostwach Europy Mażoretek
w Crikvenicy w Chorwacji. Od 9 do
12 czerwca codziennie odbywały
się konkurencje w różnych katego-
riach wiekowych i tanecznych. Naj-
mocniejszą stroną mażoretek
REWIA i REWIA MINI jest katego-
ria show, w której od kilku lat osią-
gają sukcesy. Tak było i tym
razem. Po wielu poszukiwaniach
sponsorów udało się wyjechać. 

REWIA startowała pierwszego
dnia zawodów.

Obie grupy zaprezentowały się
pięknie, wszystko zależało od sę-
dziów.

Ostatecznie REWIA MINI czyli

kadetki z układem "Tańczące
śnieżynki" zajęły II miejsce zdoby-
wając tytuł I-vice Mistrza Europy
Mażoretek, a seniorki z grupy
REWIA z układem "Na budowie"
zdobyły I miejsce i tytuł Mistrza
Europy Mażoretek.

Mażoretki wraz z trenerem
bardzo dziękują burmistrzowi Sta-
nisławowi Glapiakowi, dyrektorowi
Centrum Kultury i Biblioteki Zbig-
niewowi Schulzowi oraz wszyst-
kim okolicznym firmom i osobom
prywatnym, które przyczyniły się
do naszego wyjazdu.

Dziękujemy również rodzicom
za cudowne przywitanie nas po
powrocie.


