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Od lutego rozpoczęliśmy przy-
gotowania do rundy rewanżowej w
rozgrywkach na szczeblu Lesz-
czyńskiego OZPN. Trenowaliśmy
na sali Szkoły Podstawowej w Pa-
włowicach dzięki firmie KAN-BUD,
która zapłaciła za wynajęcie sali i
korzystając z okazji, chciałbym
bardzo podziękować kierownictwu
firmy. Jako, że pogoda sprzyjała i
warunki panujące za oknami po-
zwalały na rozgrywanie sparingów
na „świeżym powietrzu” rozegra-
liśmy kilka gier kontrolnych, które
pozwoliły nam na sprawdzenie
formy poszczególnych zawodni-
ków. W chwili obecnej, kadrę za-
wodników stanowi 20 osób. W
ramach przygotowań do sezonu
wzięliśmy również udział w turnieju
halowym im. Darka Borowczyka.
W międzyczasie dzięki uprzejmo-
ści Marka Woźniaka, Leszka Bar-
czyńskiego i Stanisława Kraśnera,
którzy użyczyli maszyn i ciągników
wygrabiliśmy boisko z liści oraz su-
chej trawy, nawieźliśmy ziemi w
celu wyrównania płyty boiska. Za-
wodnicy wraz z grupą Old Boy's
rozrzucili piasek w miejscach gdzie
płyta boiska była najbardziej znisz-
czona. W dniu 12. 04. 2008 r. ro-
zegraliśmy pierwszy mecz ligowy
remisując 1:1 z GROMEM Czelu-
ścin. Spotkanie obfitowało w wiele
sytuacji, które mogliśmy zamienić
na bramki, lecz bramkarz Gości
tego dnia był nie do pokonania. Na
szczęście tylko do 85 minuty, kiedy
to przepięknym strzałem z 16 m w
samo „okienko” popisał się Ma-
riusz Mikołajczak (popularny
Drops). Bardzo serdecznie chciał-
bym zaprosić do kibicowania na
meczach naszej drużynie, gdyż im
większe audytorium, tym większa
motywacja dla zawodników, aby
pokazać się z jak najlepszej strony.
Muszę jednocześnie nadmienić,
że nie przegraliśmy jeszcze ża-
dnego spotkania na swoim boisku.
Poniżej zamieszczam terminarz
rozgrywek, które odbędą się na
boisku w Osiecznej:
OSA Osieczna- KORONA Wilko-
wice - 26. 04. 2008 (sobota) godz.
16 , OSAOsieczna - DOMAGAŁA
Turew - 11. 05. 2008 (niedziela)
godz. 16, OSA Osieczna - ROL-
GOS Sowiny - 25. 05. 2008 (nie-
dziela) godz. 11 , OSA Osieczna -
LUKS St. Bojanowo - 08. 06. 2008
(niedziela) godz. 11

Ciąg dalszydziałań OSY
Jak obiecałem w pierwszym artykule, chcę przedstawić ak-
tualną sytuację w Klubie „OSA” Osieczna.

oraz Kadrę KS „OSA” Osieczna na
rundę wiosenną sezonu 2007/2008:
1. Bartosz Barczyński "RUBEN"
bramkarz , 2. Damian Ambrożak
"UFO" bramkarz, 3. Łukasz Du-
dziak "DUDI" obrońca, 4. Daniel
Kraśner obrońca, 5. Damian Sta-
chowski "DYMEK" obrońca, 6.
Łukasz Płużycki "ŻABIK"
obrońca, 7. Łukasz Apolinarski
"ZICHER" obrońca, 8. Tomasz
Stachowski "MURINIO" obrońca,
9. Arkadiusz Piotrowski obrońca,
10. Tomasz Siniecki "BOLO" po-
mocnik, 11. Mikołaj Jaworski
"SAVIOLA", "MIKESZ" pomoc-
nik, 12. Mariusz Mikołajczak
"DROPS" pomocnik, 13. Maciej
Stachowiak Pomocnik, 14. Piotr
Ratajszczak "RATAJ" pomocnik,
15. Patryk Grobelny "SIWY" po-
mocnik, 16. Łukasz Wojtkowiak
"SPRZĘGŁO" pomocnik, 17.
Piotr Niezgódka napastnik, 18.
Paweł Trąbała "TRĄBKA" na-
pastnik, 19. Paweł Jekiel
"BLADY" napastnik, 20. Tomasz
Kramarczyk "BAX" napastnik,
trener: Tomasz Stachowski, kie-
rownik drużyny: Piotr Grobelny

Podjęliśmy również działania
promocyjne i miło mi zakomuniko-
wać, że niebawem będzie można
śledzić nasze poczynania na stro-
nie internetowej, która właśnie po-
wstaje. Jej adres będzie można
znaleźć na stronie miasta
Osieczna. Udało nam się również
nawiązać współpracę z firmą
Plast- Profil z Grodziska, czego re-
zultatem jest reklama na naszych
koszulkach oraz baner reklamowy
przy boisku. Jeszcze raz bardzo
serdecznie zapraszam firmy z na-
szej gminy do współpracy z Klu-
bem (kontakt 665 321 665,
arosa@poczta. onet. pl)

ARKADIUSZ PIOTROWSKI

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Osiecznej reprezentowali
UKS „Trops” na II Turnieju Żaków i Młodzików okręgu leszczyń-
skiego w tenisie stołowym, który odbył się w Jerce na końcu
marca. Najlepiej wypadł Hubert Scholtz z klasy V, który zajął IV
miejsce w kategorii młodzików.
Na początku kwietnia gimnazjaliści z Osiecznej – Kacper Ra-

ksimowicz, Marcin Rzepecki oraz Elżbieta Ratajczak z Kąkolewa
wzięli udział w Finale Mistrzostw Wielkopolski Gimnazjów w teni-
sie stołowym w grach indywidualnych w Czarnkowie. W Finale
startowało 57 dziewcząt i 57 chłopców. Z całej trójki Kacper osiąg-
nął najlepszy wynik plasując się na 6. pozycji.

Osieczna została dostrzeżona w zawodach Rejonowych IMS w
piłce siatkowej dziewcząt Szkół Podstawowych Rejonu Lesz-
czyńskiego. W zawodach startowały zespoły z 5 szkół rejonu lesz-
czyńskiego: Leszno, Osieczna, Pudliszki, Rawicz, Wolsztyn.
Poziom zawodów był bardzo wysoki. Po bardzo wyrównanej
walce zespół z Osiecznej zajął III miejsce, po Pudliszkach i Wol-
sztynie.

Nad jeziorem Łoniewskim 11. Leszczyńska Drużyna Harcerska
wysłuchała pogadanki na temat wędkarstwa. O łowieniu ryb opo-
wiadali wędkarze z klubu wędkarskiego DAN-POL z Osiecznej.
Później młodzi druhowie rozpalili ognisko i śpiewając piosenki
piekli kiełbaski.
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