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ATRAKCJE
NA ORLIKU

Takiej atrakcji jak na osieckim Or-
liku trudno szukać w całej Polsce.
Animatorem sportu został bowiem
Krzysztof Tumko, który podczas
próby bicia rekordu Guinnessa poko-
nał na bieżni w ciągu 7 dni 824 km i
tym samym ustanowił nowy rekord.
Przybywający na kompleks boisk
mogą więc liczyć na fachową pomoc,
czy choćby rozmowę ze znanym w
całym kraju sportowcem. 

Orlik działa od 1 kwietnia i będzie
czynny do końca grudnia. W dni robocze
w godzinach od 16.00 do 21.00. a w so-
boty i niedziele od 13.00 do 21.00. Go-
dziny mogą ulec zmianie ze względu na
warunki pogodowe.

Już od pierwszego dnia na kompleks
boisk przybywają mali i duzi fani sportu.

- Jest też młodzież dla której Orlik jest

miejscem spotkań. Przyjdą chwilę po-

grają, potem usiądą i rozmawiają. Cie-

szę się, że tak jest, bo w ten sposób

obiekt żyje, jest atrakcyjny dla wielu grup

ludzi - mówi Krzysztof Tumko.
Stałe rezerwacje mają piłkarze z Woj-

nowic, Grodziska, Leszna i Oldboys
Osieczna, którzy trenują od wtorku do
piątku w godzinach od 19.00 do 21.00.
Natomiast we wtorki i czwartki odbywają
się treningi piłki nożnej dla dzieci klas I -
III. Zajęcia prowadzi Bartosz Masztalerz.

Krzysztof Tumko zorganizował też
konkurs dla dzieci. W planach są też za-
jęcia stałe dla najmłodszych, konkursy
piłkarskie, nocny turniej piłki nożnej dla
dzieci i dla dorosłych, w czerwcu być
może Dzień Dziecka na sportowo. 

- Chcemy też zaprosić na zajęcia

sportowe przedszkolaki. Zainteresowa-

nie jest duże. Na początku maja odbę-

dzie się dzień sportu dla franciszkanów

oraz turniej Oldboys - mówi Krzysztof
Tumko.

Tymczasem na Orliku jest już nowy
sprzęt sportowy: piłki, rakietki do bad-
mintona, pachołki, stopery, gwizdki,
pompki do piłek. Trwają też prace po-
rządkowe, znakowanie pomieszczeń,
malowanie wnętrz.

Nową atrakcją jest też niedawno za-
kupiony model samolotu, który można
puszczać nad Orlikiem. 

- Być może już  wkrótce na Orliku po-

jawi się mini plac zabaw dla najmłod-

szych. 

Rezerwacji boiska można dokony-
wać telefonicznie pod numerem tele-
fonu: 691 - 153 - 273 lub mailowo:
ktumko@o2.pl

Najnowsze informacje można zna-
leźć na facebooku - wpisując w wyszuki-
warce: Orlik Osieczna 


