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Stare, wyremontowane, pięknie

utrzymane pojazdy można było po-

dziwiać na parkingu przy letnisku

w Osiecznej, gdzie w sobotę 2

maja odbył się rajd pojazdów za-

bytkowych. Przybyli widzieli nie

tylko wygląd aut i motorów, ale też
możliwości silników, gdy pojazdy

rozwijały prędkość pokonując wy-

znaczoną trasę na czas. Później

pojazdy krążyły jeszcze po ulicz-

kach Osiecznej prezentując się w

pełnej krasie.

Zarówno kierowcy jak i pasaże-

rowie byli uczestnikami XIII Samo-

chodowego Rajdu Pojazdów

Zabytkowych "Zamek w Rydzynie

2015".

Zabytkowe pojazdy

Do konkursu zgłosiło się 60 za-

przęgów z czego 55 brało udział w
konkursie, a 5 wystartowało poza

konkursem.

Uczestnicy konkursu podzie-

leni zostali na cztery kategorie: ku-

cyki pojedyncze, kucyki pary,

konie duże pojedyncze, konie

duże pary.

Wyniki były następujące: 

Kucyki - pojedyncze:

I miejsce - Piotr Niedźwiecki z

Szymanowa

II miejsce - Jarosław Bartko-

wiak ze Śmigla

III miejsce - Jędrzej Kaczmarek

z Paproci

Kucyki - pary:

I miejsce - Marcin Jęśkowiak z

Brenna

II miejsce - Michał Stawiński z

Bolewic

III miejsce - Krzysztof Kaczma-

rek z Paproci

Konie - duże pojedyncze:

I miejsce - Emil Frankowski z

Włoszakowic

II miejsce - Karolina Górska z

Bronowa

III miejsce - Szymon Pocztowy

z Wioski

Konie duże - pary: 

I miejsce - Gracjan Marach z

Przybyszewa

II miejsce - Radosław Nadolny

ze Smyczyny

III miejsce Łukasz Hałupka z

Grotnik

Puchary wręczył burmistrz Sta-

nisław Glapiak.

Zawody w Jeziorkach były
ostatnimi z cyklu Grand Prix o pu-

char starosty leszczyńskiego.

Tutaj najlepsi okazali się: 

Kucyki pojedyncze - Jędrzej

Kaczmarek z Paproci

Kucyki pary - Dominika Rimke

z Brenna

Konie duże pojedyncze - Emil

Frankowski z Włoszakowic

Konie duże pary - Gracjan Ma-

rach z Przybyszewa

Puchary wręczył wicestarosta

Robert Kasperczyk.

Największą atrakcją zawodów

był malutki kucyk Wioletka powo-

żony przez 5-letnią Amelkę Jęśko-

wiak z Brenna.

Zawody konne
W niedzielę 17 maja w Jeziorkach odbyły się V Zawody w Po-

wożeniu Zaprzęgami o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy

Osieczna.

W przedszkolu w Osiecznej odbył się I Turniej Warcabowy. Dzieci

ze starszych grup przygotowywały się do niego wspólnie z nau-

czycielkami pół roku. Wszystkie nauczycielki do podjęcia zmagań

z warcabami przygotowywał profesjonalista Zbigniew Myszuk,

który też podczas turnieju był sędzią głównym. Do finału zakwali-

fikowało się 12 osób. Dzieci bawiły się świetnie popisując się dużą

umiejętnością gry.


