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Nagrodzeni przez Burmistrza

Podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości nagrody Burmistrza otrzymali:
Irena Bartkowiak - chórzystka chóru "Wrzos" z Kąkolewa, czynnie zaangażowana w działalność w Regio-

nalnym Zespole Tanecznym, aktywnie działa w Zarządzie Koła Seniora "Złota Jesień" pełniąc funkcję skarbnika.
Krystyna Krajewska - sołtys wsi Popowo Wonieskie, radna Rady Miejskiej w Osiecznej, Przewodnicząca

Koła Gospodyń Wiejskich w Popowie.
Magdalena Nowacka - muzyk, instruktor zespołu wokalnego Impresja, który to zespół zdobywa nagrody i wy-

różnienia podczas przeglądów piosenek, konkursów i festiwali.
Adam Podsiadły - wiceprezes Towarzystwa Ziemi Osieckiej reprezentujący stowarzyszenie i gminę w re-

gionie i poza jego granicami. Upowszechnia wiedzę o "małej ojczyźnie" między innymi dzięki organizacji cy-
klicznych spotkań "Wieczory Osieckie", publikacji wydawnictw traktujących o gminie Osieczna, współorganizacji
imprez, które przybliżają historię.

Tadeusz Kurowiak - zaangażowany w życie społeczne sołtys wsi Wolkowo.
Krzysztof Tumko - rekordzista Guinnessa w trwającym siedem dni biegu na bieżni mechanicznej, zaanga-

żowany w kreowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do uprawiania sportu.
Dominik Kubera - żużlowiec z tytułem Drużynowego Mistrza Polski 2015 oraz zdobywca II miejsca w Mło-

dzieżowych Mistrzostwach Polski Par Klubowych 2015.
Tobiasz Musielak - żużlowiec z tytułem Drużynowego Mistrza Polski 2015 oraz zdobywca I miejsca w Mist-

rzostwach Polski Par Klubowych 2015 i II miejsca podczas 65. Memoriału im. Alfreda Smoczyka.
Marcin Nowicki - lekkoatleta z sukcesami: brązowy medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży we

Wrocławiu oraz IV miejsce w biegu na 600 metrów podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w
Spale. 

Marcin Rosiński - warcabista z osiągnięciami: I miejsce w Indywidualnych Młodzieżowych Mistrzostwach Pol-
ski w warcabach 64-polowych w Grze Błyskawicznej, I miejsce w 18. Mistrzostwach Polski Juniorów starszych.

Paweł Rosiński - warcabista z osiągnięciami: I miejsce w VII Indywidualnych Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski w Warcabach 64-polowych w grze błyskawicznej, II miejsce w 18. Mistrzostwach Polski Juniorów, 
I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski w grze błyskawicznej oraz II miejsce w Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski w Warcabach Latających.

Michał Sassek - speedrowerowiec z tytułami: Indywidualnego Wicemistrza Świata Juniorów, Indywidual-
nego Wicemistrza Europy Juniorów, Indywidualnego Mistrza Polski Juniorów, Parowego Mistrza Polski Juniorów,
Mistrza Świata w jeździe parowej juniorów, Klubowego Mistrza Europy, Drużynowego Mistrza Polski Juniorów,
Drużynowego Mistrza Polski Młodzieżowców, Drużynowego Mistrza Świata i Drużynowego Mistrza Europy.

Podczas uroczystości wręczenia nieobecni byli Marcin Nowicki i Tobiasz Musielak. W imieniu Marcina na-
grodę odebrał jego tata, natomiast Tobiasz otrzymał nagrodę następnego dnia.

sportowiec nie wyobraża sobie siebie w
innej pracy.

Na żużlu jeździ już siedem lat i w tym
czasie zaliczył siedem kontuzji, tych
większych, uniemożliwiających starty, bo
okazuje się, że złamanym palcem można
brać udział w meczach i wygrywać biegi.

- Lekcją życia okazały się dla mnie

wyjazdy zagraniczne do Anglii, gdzie je-

chałem sam i gdzie sam musiałem się o

siebie troszczyć - żeby zdążyć przed od-

lotem samolotu, żeby z lotniska dotrzeć

na stadion, żeby międzyczasie coś zjeść

i odpocząć, żeby się porozumieć. 

Inaczej jest z wyjazdami do Szwecji,
tam Tobiasz dociera busem, którym kie-
ruje mechanik, przeprawiają się też pro-
mem. W czasie jazdy żużlowiec
odpoczywa. Ma ze sobą swój motor i nie
jest sam, zawsze ma z kim porozmawiać.
Tutaj należy wspomnieć, że wielką za-
sługę w sukcesach młodego sportowca
ma też jego team, który dba, aby Tobiasz
miał wszystko co potrzebne. W skład
tego teamu wchodzą: dwaj mechanicy:
Paweł Ratajszczak z Łoniewa, Mariusz
Szmanda z Rydzyny, Mikołaj Zgaiński z
Leszna - menager i Robert Skrzypek z
Ziemnic - sponsor. 

To ilu byłych i obecnych żużlowców
oraz osób ściśle z nimi współpracujących
pochodzi z gminy Osieczna daje powody
do tego, by powiedzieć, że jesteśmy
"żużlową gminą". Z tym sformułowaniem
w zupełności zgadza się Tofeek. No
właśnie dlaczego Tobiasz został Tofee-
kiem?

- To zabawna historia. W 2007 roku

mechanikiem mojego brata Sławka był

Andrzej Cichy. Przyjechał kiedyś do nas

do domu. Tata zawołał mnie używając

zdrobnienia: "Tobik", Andrzej zrozumiał

Tofeek i skojarzył z kabaretem "Ani mru

mru".

Skąd się wzięło zamiłowanie Tobia-
sza do żużla? Zaszczepił je tata, który
marzył o tym, by jeździć na żużlu, ale nie
pozwoliła mu na to jego mama. Najpierw
swoich sił spróbował Sławek Musielak -
brat Tobiasza, Tobiasz mógł się więc z
bliska przyjrzeć żużlowi i wszystkiemu,
co z nim związane. Do szkółki zapisał się
w wieku 14 lat. Był 2008 rok. Przez
pierwszy rok uczył się, by w kwietniu
2009 roku zdobyć licencję i zostać przy-
jętym do klubu Unia Leszno. Mimo że był
zawodnikiem Unii w pierwszym roku był
wypożyczony do Kolejarza Rawicz. Tam
przez rok wiele się nauczył. W następ-
nym roku znów otrzymał propozycję star-
tów z klubu rawickiego, ale już jej nie
przyjął. Chciał rozwinąć skrzydła w Lesz-
nie i to się udało. Sięgał po wygrane takie
jak: złote medale Drużynowych Mist-
rzostw Świata Juniorów, srebrne medale
Indywidualnych Mistrzostw Europy Ju-
niorów, brązowe medale Mistrzostw Pol-
ski Par Klubowych, złote i brązowe
medale w Lidze Juniorów. Największym
jego osiągnięciem jest Drużynowe Mist-
rzostwo Świata, marzy jeszcze o tytułach
Mistrza Świata Seniorów, Mistrza Europy
i Mistrza Szwecji. Pozostaje wierny Unii,
choć jest też zawodnikiem klubu w Szwe-
cji i Anglii. Deklaruje, że w kolejnym se-
zonie dalej będzie jeździł w barwach Unii. 
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