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Ferie w górach

Nauczyciele Zespołu Szkół w
Osiecznej zorganizowali dla
uczniów zimowisko. Trzy feryjne
dni spędzone w tym roku w Karko-
noszach dostarczyły pięćdziesię-
ciu uczestnikom wyjazdu
niecodziennych atrakcji. Pierwszą
z nich stanowiła wizyta w starej
Chacie Walońskiej w Szklarskiej
Porębie, gdzie wycieczkowicze do-
wiedzieli się, kim byli Walończycy i
w jakim celu przybyli w Karkono-
sze, mogli obejrzeć skarby karko-
noskiej ziemi oraz przekonać się,
na czym polega moc mądrych wa-
lońskich wiedźm, w role których
wcieliły się opiekujące się uczniami
Agata Łogin-Szczepańska i Edyta
Nitecka. Nad uczestnikami zimo-
wiska czuwali również Barbara Le-
wicka i Łukasz Samól, a jego
organizacją zajęła się jak co roku
Monika Witkowska-Triller. Kolej-
nym punktem na wyjazdowej
mapie był stok narciarski, gdzie
początkujący uczyli się jazdy na
nartach, a bardziej doświadczeni
szlifowali swoje umiejętności. Cie-
kawe i pouczające okazały się
również odwiedziny w Muzeum
Sportu i Turystyki, gdzie wypoczy-

wający w górach uczniowie spot-
kali się z legendarną postacią
Ducha Gór, poznali historię tury-
styki w Karkonoszach i samym
Karpaczu, obejrzeli bogate zbiory
związane z jedną z zimowych dys-
cyplin sportowych - saneczkar-
stwem wraz z jego odmianą -
jazdą na bobslejach. Zapoznali się
też z panoramą Karkonoszy i cha-
rakterystycznymi dla tych gór ele-
mentami świata roślinnego i
zwierzęcego. Zainteresowanie
zwiedzających wzbudziły znajdu-
jące się w zbiorach muzeum trofea
wybitnych polskich sportowców, m.
in. medale Mistrzostw Polski roze-
granych na skoczni "Orlinek" w
Karpaczu należące do Adama Ma-
łysza. Z przyjemnością obejrzeli
też czasową wystawę fotografii
prezentujących otaczające Kar-
pacz, a niewidoczne w tych dniach
z powodu mgły, szczyty górskie w
zimowej szacie. Ponadto jeden z
wyjazdowych wieczorów ucznio-
wie spędzili, bawiąc się na dysko-
tece, a wypoczynek zakończyli
spacerując w przepięknej śnieżnej
aurze nad zaporę na rzece Łom-
nicy.

Na cześć Darka

Ostatecznie w grupie młod-
szej, w której zagrały dwie drużyny
z Kąkolewa, drużyna z Grodziska,
z Wojnowic i uczniowie Zespołu
Szkół z Kąkolewa wygrał zespół
Kąkolewo II, drugie miejsce zajęła
drużyna Kąkolewo I, natomiast
trzecie Wojnowice. W skład grupy
starszej weszła drużyna KAN-
BUD-u oraz po jednym zespole z
Kąkolewa i Osiecznej. Najlepszymi
okazali się piłkarze z Osiecznej,
drugie było Kąkolewo, a na trzecim
miejscu uplasowała się drużyna
KAN-BUD-u. 

W sumie w całym Memoriale,
rozegrano 13 meczów, w których
łącznie strzelono 77 bramek. Naj-
skuteczniejszym graczem w star-
szej grupie został Mariusz
Mikołajczak z drużyny Kąkolewa,
uzyskując 3 bramki, natomiast kró-
lem strzelców w grupie młodszej
został uczeń Zespołu Szkół w Ką-
kolewie- Patryk Tasiemski - z do-
robkiem 5 goli. 

Organizatorami XVII Memoriału
im. Darka Borowczyka były Zespół
Szkół w Kąkolewie oraz Urząd
Miasta i Gminy Osieczna.

W sali sportowej Zespołu Szkół w Kąkolewie odbył się 17. już
Memoriał im. Darka Borowczyka. Tym razem wzięło w nim
udział 8 drużyn, spośród których 5 utworzyło grupę młodszą,
natomiast 3 pozostałe grupę starszą. Mecze były rozgrywane
systemem „każdy z każdym” w obrębie grup; młodsi zawod-
nicy mieli swój turniej, a starsi swój. 

KONKURS
W sobotę, 16 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

w Osiecznej odbędzie się XXIX Wielkopolski Konkurs Mło-
dych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana
Schulza.

Uroczyste otwarcie konkursu i rozpoczęcie przesłuchań
przewidziano na godz. 9.00. Po południu o godz. 16.00 będzie
możliwość wysłuchania koncertu duetu Saxodeon z Ostrowa
Wielkopolskiego. Po koncercie ogłoszenie wyników kon-
kursu oraz koncert laureatów XXIX Wielkopolskiego Kon-
kursu Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych.

Organizatorami konkursu są: Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury oraz Orkiestra Dęta OSP Osieczna. Zadanie finan-
sowo wspierane jest przez Urząd Miasta i Gminy Osieczna.


