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Po raz szesnasty w sali sporto-
wej Zespołu Szkół w Kąkolewie,
odbył się Memoriał im. Darka Bo-
rowczyka. Tym razem wzięło w
nim udział 8 drużyn, spośród któ-
rych 5 utworzyło grupę młodszą,
natomiast 3 pozostałe grupę star-
szą. Mecze były rozgrywane sys-
temem „każdy z każdym” w
obrębie tych samych grup. 

Ostatecznie w grupie młodszej,
w której zagrały 2 drużyny z Kąko-
lewa, 2 z Osiecznej i drużyna z
Wojnowic, wygrał  zespół
Osieczna I, drugie miejsce zajęła

drużyna z Wojnowic, natomiast
trzecie Kąkolewo I. 

W skład grupy starszej weszła
drużyna KAN-BUD oraz po jednym
zespole z Kąkolewa, Osiecznej.
Najlepszymi okazali się piłkarze z
Kąkolewa, następnie Osieczna, a
na trzecim miejscu uplasowała się
drużyna KAN-BUD.

W sumie w całym memoriale
rozegrano 13 meczów.

Organizatorami XVI Memoriału
im. Darka Borowczyka były Zespół
Szkół w Kąkolewie oraz Urząd
Miasta i Gminy Osieczna.   

Idą jak burza
W połowie sezonu rozgrywek

tenisa stołowego drużyna „Burza”
Drzeczkowo zajmuje czołowe po-
zycje. Do końca II rundy sezonu
2011/2012 pozostały do rozegra-
nia jeszcze dwa mecze – finał
żaków, młodzików i juniorów – 10
marca w Kąkolewie oraz finał ka-
detów i seniorów – 14 marca w

Nowym Belęcinie.
W klasyfikacji generalnej grupa

„A” klasy plasuje się obecnie na I
miejscu. Grupa klasy „B” jest na
miejscu drugim, natomiast w roz-
grywkach ligi juniorów zawodnicy
„Burzy” są na trzeciej pozycji.
Szczegóły podajemy w tabelkach
poniżej.

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pod tytułem:
„Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej”

Uczestnikami projektu mają być pracownicy instytucji pomocy społecznej działających na terenie gminy Osieczna, radni gminy, sołtysi,
osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie funduszy ze środków zewnętrznych dla gminy, nauczyciele, przedstawiciele stowarzyszeń i lokal-

nych organizacji, Caritasu, Koła Gospodyń, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców i inni społecznicy.
Celem projektu jest zapoznanie uczestników z prawno - formalnymi aspektami ekonomii społecznej, możliwościami dofinansowania,

utworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, uczestnictwo w wizycie studyjnej w jednym z podmiotów ekonomii społecznej
w Wielkopolsce, a w konsekwencji nawiązanie partnerstwa skupiającego sektor publiczny, prywatny i społeczny na rzecz rozwoju ekonomii

społecznej.
W projekcie weźmie udział około 10 uczestników w cyklu 8 jednodniowych spotkań warsztatowych na terenie gminy Osieczna.

Projekt realizowany będzie w okresie do 15 marca 2012 r.
Wszelkie informacje o projekcie:

Elżbieta Gazda 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie 

tel.65-529-68-37
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


