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Członkowie Koła Osieczna nad
Kanałem Wojnowickim rozegrali
zawody mistrzowskie za 2011 rok w
wędkarstwie spławikowym.

W zawodach wzięło udział 40
wędkarzy. Ryby brały bardzo
zmiennie i nie na całej długości ka-
nału. W złowionych rybach przewa-
żała drobna płoć oraz krąpik.
Zarząd Koła cieszy liczny udział w
zawodach najmłodszych wędkarzy
- członków „Szkółki Wędkarskiej”
niedawno powstałej przy Szkole
Podstawowej w Osiecznej.

Chętni mogą się nadal zgłaszać,
spotkania odbywają się co czwar-
tek o godz. 15. 00 w szkolnej świet-
licy.

Po dwóch 3 - godzinnych turach
ustanowiły się następujące wyniki w
poszczególnych kategoriach:

Kategoria Senior
I miejsce kol. Paweł Homski
II miejsce kol. Maciej Kubera
III miejsce kol. Waldemar Matu-
szewski
Kategoria kobiet
I miejsce kol. Aleksandra Flak
Kategoria Junior U22
I miejsce kol. Hubert Skrzypek
II miejsce kol. Sylwester Stor
III miejsce kol. Remigiusz Bojek
Kategoria Junior U18
I miejsce kol. Michał Kubiaczyk
II miejsce kol. Tobiasz Grun
III miejsce kol. Jan Nowacki
Kategoria Kadet
I miejsce kol. Braian Uzar
II miejsce kol. Bartek Bieryt
III miejsce kol. Jakub Wojdowski

Wędkarze aktywni

A wszystko zaczęło się od tra-
gedii - Józef Koronowski we
wczesnej młodości stracił rodzi-
ców. Razem z bratem podzielili po-
zostały po rodzicielach majątek i
zaczęli życie na własny rachunek.
Józef Koronowski był człowiekiem
kochającym wolność, to zapewne
było powodem podjęcia decyzji o
wyrobieniu prawa jazdy, a wła-
ściwe pozwolenia na prowadzenie
na drogach publicznych Rzeczy-
pospolitej Polskiej wszelkich po-
jazdów mechanicznych z
wyjątkiem motocykli i pojazdów
przeznaczonych do użytku pub-
licznego. Dokument w latach trzy-
dziestych ubiegłego wieku wcale
nie był tak powszechny. Ponieważ
pan Józef mieszkał w Kopaszewie
szybko znalazł pracę. Został kie-
rowcą słynnej rodziny Chłapow-
skich wywodzącej się z Turwi.
Odpowiednik dzisiejszego prawa
jazdy został wydany na okres

trzech lat. Po upływie tego czasu
Józef Koronowski kupił ziemię we
Frankowie, wybudował gospodar-
stwo, założył rodzinę. Po pozwole-
niu na prowadzenie pojazdów
pozostał dokument i historia, którą
chętnie przekazywał swoim dzie-
ciom i wnukom. Synowa Halina
Koronowska pieczołowicie prze-
chowuje tę pamiątkę. Po nieżyją-
cym już od ponad dwadziestu lat
teściu.

Parafrazując wiersz księdza
Jana Twardowskiego można po-
wiedzieć:

Spieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą
zostaną po nich papiery i te-

lefon głuchy
tylko to, co nieważne jak krowa

się wlecze
najważniejsze tak prędkie, że

nagle się staje
potem cisza normalna więc cał-

kiem nieznośna

Kierowca Chłapowskich
Kilka miesięcy temu prezentowaliśmy na naszych łamach
stary, archiwalny dowód osobisty. Dziś mamy niezwykłe
prawo jazdy. Osiemdziesięcioletni dokument i niecodzienna
historia przetrwały dłużej niż związany z nimi człowiek i będą
trwać nadal, bo są ważną pamiątką dla następnych pokoleń.

Maria Pawlisiak z Popowa
Wonieskiegoma dopiero 10 lat, a
już od dwóch lat trenuje koreań-
ską sztukę walki.

- Na siódme urodziny mama i
siostra zrobiły mi niespodziankę i
zawiozły do Klubu Kwadrat w Lesz-
nie - mówi Marysia. - Tam odby-
wały się zajęcia sztuki walki. Bardzo
mi się spodobały. Zapisałam się do
sekcji od tego czasu trzy razy w ty-
godniu jeżdżę na treningi.

Marysię oczywiście zawozi
mama lub starsze rodzeństwo, bo
zajęcia odbywają się o godzinie
osiemnastej, a zimą jest już wtedy
ciemno. Zresztą zgodę na udział w
sekcji musieli podpisać rodzice. Ma-
rysia mówi, że dzięki tym ćwicze-

niom staje się silniejsza, pewniejsza
siebie, wie, że będzie umiała się
obronić. Bo koreańska sztuka walki,
to przede wszystkim sprawność,
która przyda się właśnie w obronie.
Tak naprawdę się przecież nie biją,
ćwiczą na workach, bez rękawic. Na
każdych zajęciach mają dużo ćwi-
czeń na macie, rozciągających,
robią szpagaty, wzmacniają nogi.
Marysia trochę trenuje też w siłowni
brata, w Popowie Wonieskim, pod-
nosi ciężarki, biega. Ale lubi także
siatkówkę, no i wchodzenie na
drzewa. Mówi, że kiedyś zbuduje
domek na drzewie.

Maria Pawlisiak zdała egzaminy
na pas biały, żółty i pomarańczowy.
Teraz przygotowuje się do zdobycia

pasa zielonego. Dzisiaj twierdzi, że
w tym sporcie będzie się rozwijać.
Marzy aby zdobyć wszystkie 12
pasów, w tym oczywiście ten naj-
ważniejszy, czarny. Czy jej się to
uda, zobaczymy. Na razie zdobywa
pierwsze medale w swojej katego-
rii. Brała już udział w ogólnopolskich
zawodach koreańskiej sztuki walki
"Dzieci Soft" i tam zdobyła srebrny
medal. Jest więc Wicemistrzynią
Polski.

Marysia chodzi do III klasy
szkoły podstawowej w Osiecznej.
Bardzo lubi zwierzęta, zwłaszcza
konie i koty. Chętnie się uczy i z
pasją trenuje. Kto wie, może
wkrótce usłyszymy o niej znowu.
Przed zawodnikami sekcji są bo-
wiem kolejne zawody. Marysi ży-
czymy, by stawała na najwyższym
stopniu podium.

Wicemistrzyni

Burmistrz Miasta i Gminy w Osiecznej informuje, że w
związku mającymi miejsce na początku maja br. nocnymi
spadkami temperatur poniżej 0°C (-5ºC lub miejscami
niżej) co spowodowało straty w niektórych rodzajach
upraw rolniczych i ogrodniczych, wystąpił do Wojewody
Wielkopolskiego z potwierdzeniem, że na terenie Gminy
Osieczna miało miejsce niekorzystne zjawisko atmosfe-
ryczne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich w postaci przymrozków
wiosennych.
Umożliwia to poszkodowanym gospodarstwom rolnym

wystąpienie z wnioskiem do Komisji szacowania zakresu
i wysokości strat w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, o oszacowanie wielkości i
zakresu strat.
Komisja rozpocznie przyjmowanie wniosków oraz sza-

cowanie strat w momencie zatwierdzenia przez Wojewodę
zmian składu osobowego Komisji, co nastąpi w najbliż-
szym czasie.
Dokładna procedura prac Komisji zostanie podana w

odrębnym komunikacie.


