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Pięcioro uczniów Zespołu
Szkół w Osiecznej wzięło udział w
XIV MISTRZOSTWACH POLSKI
SZKÓŁ I UKSÓW W WARCA-
BACH KLASYCZNYCH, które ro-
zegrano w dniach 14 - 15 maja w
Mickiewiczowskim Centrum Tury-
stycznym w Żerkowie. W zawo-
dach wzięło udział ponad stu
trzydziestu zawodników z trzy-
dziestu trzech szkół i klubów całej
Polski. Indywidualnie najlepszy
wynik osiągnęła Wiktoria Grze-
siak, która zdobyła 2. miejsce w

KONKURS 
FOTOGRAFICZNY

Unikatowe bogactwo natury,
pamiątki ponad tysiącletniej histo-
rii, liczne szlaki turystyczne czy
niebanalne wydarzenia plene-
rowe, to tylko niektóre atuty Wiel-
kopolski, które utrwalone na
zdjęciu mogą stać się idealną wi-
zytówką regionu.

Lubisz podróżować? Pasjonuje
Cię fotografia? Posiadasz ciekawe
zbiory zdjęć z Wielkopolski? Zgłoś
się i wygraj atrakcyjne nagrody.
Ruszyła 3. edycja Konkursu Foto-
graficznego o Nagrodę Marszałka
Województwa Wielkopolskiego,
której organizatorem jest Zarząd
Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs ma charakter otwarty.
Adresowany jest do miłośników fo-
tografii i aktywnego wypoczynku.
Aby wziąć w nim udział wystarczy
zgłosić swoją pracę konkursową
(zestaw 3 fotografii) do jednej z
trzech kategorii: Zabytkowe
obiekty, Atrakcje przyrodnicze,

Wydarzenia.
Dla laureatów najlepszych prac

przewidziano atrakcyjne nagrody
finansowe o łącznej wartości
15.000 zł (suma nagród we wszyst-
kich konkursowych kategoriach), a
dla autorów prac wyróżnionych -
dyplomy.

Prace konkursowe, wraz z for-
mularzem zgłoszeniowym, można
przesyłać do  29 lipca 2016 r.

Szczegółowe informacje doty-
czące warunków udziału w Kon-
kursie zawarte są w Regulaminie.

https://www.umww.pl/departa-
menty_departament-sportu-i-tury-
styki_konkurs-fotograficzny-o-nagr
ode-marszalka-wojewodztwa-wiel-
kopolskiego;

Obsługę konkursu prowadzi:
Departament Sportu i Turystyki

Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego - tel:
+48 61 626 68 59/55, e - mail:
turystyka@umww.pl.

Nad Jeziorem Łoniewskim w Osiecznej odbyła się impreza z

okazji Dnia Dziecka dedykowana dzieciom do lat 15. Organizato-

rem imprezy było Koło PZW Osieczna 179. Zarząd Koła PZW

Osieczna 179 ufundował dla wszystkich dzieci nagrody i upominki,

a także napoje i słodki poczęstunek. Dzieciom w ramach zabawy

zorganizowano zawody wędkarskie i zawody rzutowe. 

kategorii młodziczek do lat 13.
Jakub Okupniczak zakończył tur-
niej na miejscu 6., Michalina Grze-
siak na miejscu 9., Anastazja
Padurska na miejscu 16., a Bar-
tosz Okupniczak na miejscu 27. W
klasyfikacji drużynowej szkół upla-
sowaliśmy się na wysokim 7. miej-
scu. Ostatni weekend okazał się
pracowity dla młodych zawodni-
ków, dlatego wykorzystywali
każdą wolną chwilę podczas
przerw pomiędzy rundami i świet-
nie się bawili z rówieśnikami.

Warcabiści
na mistrzostwach


