
[ 18 ] PRZEGLĄD OSIECKI

Pierwsze przetarcie
Klubu Wędkarskiego

Na terenie naszej gminy z po-
czątkiem lutego powstał Węd-
karski Klub Sportowy Sensas
Team Osieczna. Klub zrzesza
osoby chętne do podjęcia czyn-
nej rywalizacji w wędkarskich
imprezach sportowych. Przyna-
leżą do niego zarówno członko-
wie Osieckiego Koła Nr 179 jak i
zawodnicy z szerokiego regionu
jak Leszno, Rawicz, czy Boja-
nowo. Zawodnicy mają już za
sobą pierwszy drużynowy start
w I turze Pucharze Wielkopolski.

Zawody o Puchar Konina od-
były się nad ciepłym kanałem Łę-
żyńskim w dniach 19 - 20 marca.
Dwudniowa rywalizacja przebie-
gała w bardzo szybkim tempie, po-
nieważ kanał słynie z ogromnej
populacji uklei. Wyniki oscylowały
nawet w granicach 15 kg. Zawod-
nicy musieli się wykazać znakomi-
tym przygotowaniem technicznym,
dużą szybkością i sprawnością ło-
wienia. Ryby ważyły średnio w gra-
nicach 10-15 gram więc, aby
uzyskać przyzwoity wynik należało

w cztero godzinnej turze złowić ich
ok. 800 - 1000 sztuk! Dawało to
średnią ok. 4 - 5 ryb na minutę co
podkreśla jak trzeba się napraco-
wać podczas takich zawodów.

Nasza drużyna po pierwszym
dniu zajmowała w klasyfikacji dru-
żynowej bardzo dobre IV miejsce.
Indywidualnie najlepiej łowił Jacek
Tórz, który dosłownie o 20 gram (2
ukleje) przegrał pierwsze miejsce
sektorowe. Praktycznie każdy
nasz zawodnik osiągał wagę 10
kg.

W drugim dniu pogoda się
zmieniała i o dobre wyniki było
trudno. Ryb było mniej, zwłaszcza
w środkowej części zawodów. Wy-
niki oscylowały w przedziale 3 - 6

kg. Ostatecznie nasza drużyna wy-
walczyła dobre 7. miejsce na 14
sklasyfikowanych drużyn. Wygrali
faworyci tego łowiska zawodnicy z
poznańskiego klubu Leszcz
(uczestnik GPX Polski) przed Milo
Polska i na trzecim miejscu pod-
ium stanęli gospodarze imprezy
klub Tilapia Konin. 

Wyjazd na te prestiżowe za-
wody był możliwy głównie dzięki
wsparciu Arkadiusza Ruksa i firmy
AB System za co serdecznie dzię-
kujemy. 

A już w kwietniu nasi zawod-
nicy wystartują w II lidze czyli GPx
Okręgu Poznań. Zmagania roz-
poczną się nad jeziorem w Lubia-
towie Koło Dolska. 

Warcabiści na
Mistrzostwach Polski

Rekordowa liczba zawodników
wzięła udział w VIII Drużynowych
Mistrzostwach Polski Juniorów i
XX Indywidualnych Mistrzostwach
Polski Juniorów w warcabach kla-
sycznych (64 - polowych), które
odbyły się w dniach 17 - 20 marca
2016 roku w gminie Lipno. Przez
pierwsze dwa dni zmagały się ze
sobą ekipy młodych warcabistów.
W kategorii chłopców do lat 13
złoty medal wywalczyła drużyna
Jakuba Okupniczaka. Z kolei w ka-
tegorii dziewcząt do lat 10 srebrny
medal zdobyły dziewczynki w skła-
dzie: Martyna Bortlisz i Wiktoria
Gawron. W zawodach wzięli także
inni zawodnicy trenujący w CKiB w
Osiecznej: Michalina Grzesiak,
Mateusz Matysiak, Mateusz Kla-
biński oraz Wiktoria Grzesiak. Dru-
giego dnia po południu
rozegranych zostało siedem szyb-
kich rund tzw. Blitz. Wśród wymie-
nionych należy tutaj wyróżnić
Michalinę Grzesiak, która zajęła
wysokie 6. miejsce w swojej kate-
gorii wiekowej. Od piątku do nie-
dzieli rozegranych zostało także
dziewięć długich indywidualnych
rund, gdzie każdy z zawodników

miał do dyspozycji 45 minut na ro-
zegranie partii. Po zaciętych i trud-
nych technicznie rundach mali
warcabiści uplasowali się na na-
stępujących miejscach:

- w kategorii dziewcząt do lat 10
- Martyna Bortlisz - 5., Wiktoria
Gawron - 6., Michalina Grzesiak -
14.

- w kategorii dziewcząt do lat 13
- Wiktoria Grzesiak - 10.

- w kategorii chłopców do lat 13
- Mateusz Klabiński - 11., Mateusz
Matysiak - 14., Jakub Okupniczak
- 19.

Należy podkreślić, że do Lipna
zjechali czołowi warcabiści z całej
Polski, nasi zawodnicy mieli więc
okazję poznać wielu swoich ró-
wieśników z różnych zakątków
Polski, a przez prowadzone roz-
grywki szlifować swoje umiejętno-
ści, by móc osiągać coraz lepsze
wyniki na warcabnicach. Na za-
kończenie wszyscy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, a najmłodsi
oraz najlepsi w swoich kategoriach
upominki. Ze szczegółowymi wyni-
kami można zapoznać się na
stronie: http://www.chessarbiter.

com/turnieje_warcaby. php

Sprzątanie Ziemnic

Z inicjatywy Zarządu Koła
Osieczna 179 nad Jeziorem
Ziemnice spotkali się wędkarze w
celu wspólnego posprzątania
brzegów. Mimo nieciekawej po-
gody na plaży w Ziemnicach zja-
wiło się 40 chętnych do pracy
wędkarzy. Tak duża frekwencja
sprawiła, że postanowili się po-
dzielić i uporządkować jeszcze w
tym dniu brzegi kanału Wojnowic-
kiego. Nad kanałem spotkała ich
miła niespodzianka, brzegi upo-
rządkowali wędkarze Koła PZW
Manieczki, którzy rozgrywali tam
swoje zawody. Sytuacja ta spo-
wodowała, że nasi wędkarze
przenieśli się nad Jezioro Wojno-
wice i tam wyzbierali zalegające
brzeg śmieci. 

Większość zebranych śmieci

stanowiły odpady budowlane i ko-
munalne. Najwięcej wędkarskich
śmieci zebrano na brzegu Jeziora
Ziemnickiego. W sumie prawie
przyczepę śmieci. 

Zarząd Koła składa wszystkim
uczestnikom serdeczne podzięko-
wanie za aktywne uczestnictwo w
akcji oraz podziękowanie dla pań:
Marianny, Eweliny Szmania i Elż-
biety Jeżyk za przygotowywanie
dla uczestników gorących napo-
jów i poczęstunku.

Szczególne podziękowanie
Zarząd Koła PZW Osieczna 179
składa Burmistrzowi Miasta i
Gminy Osieczna Stanisławowi
Glapiakowi za zaopatrzenie w
worki oraz za zoorganizowanie
transportu do wywozu zebranych
śmieci.


