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DNI OSIECZNEJ

(dokończenie na str.2)

W tym roku podczas Dni Osiecz-
nej odbędą się dwie wielkie imprezy.

„I Turniej Szachowy Juniorów im.
Tasillo von Haydebranda” oraz „I Bieg
Borków – Osieczna 2009” Obie im-
prezy są innowacją na naszym tere-
nie, dlatego poniżej drukujemy
szczegółowy program ich przebiegu.

„I Bieg Borków – Osieczna
2009” – 22 sierpnia 2009

Organizatorem imprezy jest Urząd
Miasta i Gminy w Osiecznej. Start i
metę wyznaczono na rynku. Początek
biegu o godzinie 14.00. Warunkiem
udziału w zawodach jest przedstawie-
nie aktualnego zaświadczenia lekar-
skiego o braku przeciwwskazań do
udziału w zawodach lub własno-
ręczne złożenie podpisu pod oświad-
czeniem o zdolności do udziału w
zawodach na własną odpowiedzial-
ność (w przypadku osób poniżej 18.
roku życia wymagana jest pisemna
zgoda rodzica lub opiekuna).

Wszyscy zawodnicy startujący w

Już za niecały miesiąc świętować będziemy Dni Osiecznej.
W tym roku przypadają one w dniach 21-23 sierpnia czyli tra-
dycyjnie w piątek sobotę i niedzielę. W imieniu organizato-
rów serdecznie zapraszamy.

zawodach muszą zostać zweryfiko-
wani w Biurze Zawodów. Podczas
weryfikacji zawodnik musi posiadać
dowód tożsamości (dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy, młodzież – le-
gitymację szkolną) celem kontroli daty
urodzenia.

Weryfikacja zawodników w Biurze
Zawodów w dniu zawodów od go-
dziny 12.00 do 13.30. Zgłoszenia do
biegu przyjmowane będą do dnia 14
sierpnia telefonicznie – w dni robocze
w godz. od 7.00 do 15.00 nr telefonu
065 5 350 016, wewnętrzny 18, w w
weekendy po godz. 15:00 na nr tele-
fonu 783 703 003. W dniu zawodów
również będą przyjmowane zgłosze-
nia. W dniu zawodów startujący za-
wodnicy na dystansie 15 km uiszczą
opłatę w wysokości 10 zł, a startujący
na dystansie 5 km uiszczą opłatę w
wysokości 5,00 zł. Za udział w biegu
na 800 m opłata nie będzie pobie-
rana.

W Kleszczewie
Ekipa remontowo-budowlana

Urzędu wyremontowała drogę o
długości 100 m i szerokości 4 m.
Na drodze i wjazdach do posesji
założono trylinkę. Jest to trzecie po
Popowie i Grodzisku zrealizowane
w bieżącym roku zadanie podjęte
zgodnie z uchwałą Wieloletniego
Planu Inwestycji Drogowych.
W Kleszczewie z części po-

mieszczeń świetlicy przygotowy-
wane jest mieszkanie socjalne, w
którym schronienie znajdą osoby
dotknięte nieszczęściem. Mieszka-
nie to dysponuje przedpokojem,
kuchnią, łazienką i pokojem. Prace
remontowe wykonuje firma
Kretschmer z Łoniewa.

Aż 37 zawodników w wieku 14 i 15 lat wystartowało w Między-
wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików wAquathlonie, które
odbyły się na letnisku w Osiecznej.
Aquathlon obejmuje dwie dziedziny sportu – pływanie na dystansie 400m

i bieg na dystansie 2 km. Zawodnicy płynęli więc dookoła nowego pomostu
a po wyjściu z wody zakładali buty i obiegali trasą wyznaczoną na letnisku.
Rywalizacja była zacięta. Wśród dziewcząt najlepsze okazały się:
I m – Sylwia Węgrzyn z Głogowa z klubu CSGT
II m – Izabela Furtak z Gniezna z klubu GTT DIAMENT - GOSIR
III m – Natalia Rybak z Głogowa z Klubu CSGT
Wyniki wśród chłopców przedstawiały się następująco:
I m – Grzegorz Kupka z Poznania z klubu TS Olimpia
II m – Mateusz Ratajczak z Gniezna z klubu GTT DIAMENT - GOSIR
III m – Robert Czysz z klubu KS UAM TRIATHLON POZNAŃ
Medale dziewczętom wręczył burmistrz Stanisław Glapiak, a chłopcom

prezydent Miasta Leszna Zdzisław Adamczak.
Organizatorzy – członkowie Klubu 64-sto wyrazili nadzieję na organiza-

cję kolejnych zawodów sportowych nad pięknym Jeziorem Łoniewskim.

Aquathlon


