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Dla uczestników przewidziano dy-
plomy i pamiątki, dla zwycięzców pu-
chary i nagrody.
Trasa i dystanse

Bieg dla przedszkolaków i mło-
dzieży szkół podstawowych – dystans
800 m.

Start : Rynek, dalej: ul. Powstań-
ców Wielkopolskich, Plac 600-lecia,
ul. Łącko, ul. 27-Stycznia, meta na
Rynku.

Bieg dla młodzieży szkół gimnaz-
jalnych i osób dorosłych – dystans 5
km

Start : Rynek, dalej: ul. Powstań-
ców Wielkopolskich, Plac 600-lecia,
ul. Łącko, ul. 27-Stycznia, ul. Szkolna,
ul. Kościuszki, Rynek, ul. Podgórna,
ul. Słoneczna, ul. Ks. Pawła Stein-
metza, ul. Kopernika, ul. M. C. Skło-
dowskiej, ul. Kopernika, ul. Miejska
Droga, ul. Ogrodowa, ul. Zwycięstwa,
ul. Miejska Droga, ul. Słowackiego, ul.
Kopernika, ul. Śniadeckich, ul. Miej-
ska Droga, ul. O. Frankiewicza, ul. Ks.
Pawła Steinmetza, ul. Boczna, ul. Po-

wstańców Wielkopolskich, ul. Tylna,
ul. 27 – Stycznia, Rynek - meta.

Bieg dla osób dorosłych – dystans
15 km

Trasa identyczna jak na dystansie
5 km lecz trzykrotnie pokonywana.
Kategorie

Dystans 15 km: generalna męż-
czyzn, M - 18 (1991 – 1985), M - 25
(1984 – 1975), M - 35 (1974 – 1965),
M - 45 (1964 – 1955), M - 55 (1954 –
1945), M - 65 (1944 - ........),

Dystans 15 km generalna kobiet,
K – 20 (1989 – 1973), K – 35 (1974 –
1960), K – 50 (1959 - ........),

Dystans 5 km, M – 16 (1993 –
1990), K – 16 (1993 – 1990), M –
(1989 - ......), K – ( 1989 - ......).

Dystans 800 m, M – 13 (1996 –
1994), K – 13 (1996 – 1994), M – 11
(1998 – 1995), K – 11 (1998 – 1995),
M – 9 (2000 – 1999), K – 9 (2000 –
1999), M – 7 (2002 – 2001), K – 7
(2002 – 2001), Przedszkolaki (2006 –
2003).

Turniej Szachowy Juniorów
Turniej odbywa się w ramach pro-

gramu ,,Dni Osiecznejʼʼ 22 sierpnia

pod Honorowym Patronatem Bur-
mistrza Osiecznej Stanisława Gla-
piaka

Cel imprezy: upamiętnienie po-
staci Tassilo von Haydebranda und
der Lasa (ur.1818), wybitnego sza-
chisty, teoretyka i badacza gry w sza-
chy, który mieszkał i zmarł w 1899 r.
Osiecznej, gdzie został pochowany.
Popularyzacja szachów wśród mło-
dzieży i współzawodnictwa w tej dys-
cyplinie sportowej.

Imprezie będzie towarzyszyła wy-
stawa pamiątek związanych z dorob-
kiem Patrona Turnieju ze zbiorów
Biblioteki PAN w Kórniku.

Organizatorzy: Towarzystwo
Ziemi Osieckiej, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Osiecznej, Mię-
dzyszkolny Młodzieżowy Klub Sza-
chowy ,,Wieniawaʼʼ Leszno

Termin i miejsce: 22 VIII 2009 r.,
godz. 9.00, Zamek w Osiecznej -
Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla
Dzieci i Młodzieży im. prof. Mieczy-
sława Walczaka, ul. Zamkowa 2

Zgłoszenia: e-mail adres mgoko-
siecza@poczta.fm lub w przypadku
wolnych miejsc w dniu turnieju na sali
gry od godz. 8.00 do 8.45. Ilość
miejsc ograniczona (do 50 uczestni-
ków – decyduje kolejność zgłoszeń).
W zgłoszeniu należy podać: imię i na-
zwisko, datę urodzenia, kategorię lub

tytuł, ranking i przynależność klu-
bową, Zgłoszenia lub dodatkowe in-
formacje można uzyskać pod nr tel.:
0-663 737374; 663 779805

System rozgrywek: turniej roze-
grany zostanie systemem szwajcar-
skim kontrolowanym na dystansie 7
rund, zgodnie z przepisami gry przy-
spieszonej zawartymi w Kodeksie
Szachowym, bez zapisu partii. Koja-
rzenie komputerowe

Tempo gry: 15 minut dla zawod-
nika

Uczestnictwo: w turnieju uczestni-
czą zawodnicy w kategorii junior (do
20 lat) po opłacie wpisowego

Wpisowe: wpisowe do turnieju
wynosi 10 zł i przyjmowane będzie na
sali gry w dniu imprezy

Sprzęt: zabezpiecza organizator
do ilości 50 uczestników

Nagrody: I m – 400 zł, II m 300 zł,
III m – 200 zł, IV i V . po 100 zł oraz
puchary za I, II i III m Dla najmłod-
szego uczestnika turnieju i najlep-
szego w klasyfikacji zawodnika z
gminy Osieczna – nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymają Dy-
plomy Pamiątkowe.

W czasie turnieju podawane będą
napoje chłodzące. W przerwie (po V
rundzie) obiad na koszt organizatora,
a następnie dokończenie turnieju

Na tegoroczny odpust zostali za-
proszeni wszyscy gwardiani, którzy
sprawowali pieczę nad klasztorem
przez ostatnie 30 lat. Przybędą też
księża i mnisi z innych zakonów.
Plac pielgrzymkowy z pewnością
nie zaludni się tak jak przed trzy-
dziestu laty, ale na pewno na brak
wiernych nie będzie można narze-
kać. Ojcowie franciszkanie będą
wspominać koronację, wtedy w
imieniu papieża korony na obraz
nałożył arcybiskup Jerzy Stroba.
Gwardianem w Osiecznej był wów-
czas ojciec Błażej Sekula. W uro-
czystościach uczestniczyło 350
księży, 200 sióstr zakonnych i 31 ty-
sięcy wiernych! To rekord nie do po-
bicia. Franciszkanie do Odpustu
przygotowują się od dłuższego
czasu. Specjalnie na te uroczysto-

U Franciszkanów wielkie święto. W tym roku obchodzona jest
w osieckim klasztorze 30. rocznica koronacji Obrazu Matki
Bożej koronami papieskimi. Uroczystości odbywają się w
dniach 31 lipca do 3 sierpnia. Na kilka tygodni przed tym wiel-
kim dniem kapłani wyświęceni w tym roku głosili kazania i za-
praszali na Odpust Porcjunkuli w parafiach dekanatu
leszczyńskiego, rydzyńskiego i krzywińskiego.

ści została odsłonięta odnowiona
elewacja zewnętrzna kościoła i
klasztoru.
Tymczasem w lipcu samym

klasztorze nastąpiły wielkie zmiany.
Dotychczasowy Gwardian o. Tarsy-
cjusz Krasucki został przeniesiony
doWronek, zastąpił go ojciec Jesse
Just.
Osieczną opuścili też o. Korne-

liusz, który poszedł do Poznania, o.
Czesław, przeniesiony również do
Wronek i o. Patryk, który jest obec-
nie w Olsztynie. Furtian brat Longin
przebywa w klasztorze w Jarocinie.
Nowymi kapłanami w Osiecznej są
o. Szymon Sulkowski, o. Włodzi-
mierz Trendowicz, o. Andrzej Gon-
tarz i o. Augustyn Zygmunt. Nowym
furtianem jest brat Stanisław Zgaiń-
ski.


