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Nieformalna grupa pasjonatów kajakarstwa spotkała się w sobotni

poranek 16 maja, by przeprawić się jeziorami i kanałami z Osiecz-

nej do Kościana. Początkowo napotkali na przeszkody - nisko po-

budowane mostki, zbyt niski poziom wody, czy wysoką roślinność.

Po pokonaniu trudności udało się wsiąść do kajaków i popłynąć

dalszą trasą. Niedogodności wynagrodziły uczestnikom spływu

kajakowego przepiękne widoki. Kajakarze przetarli szlaki. Spływ

kajakowy ma poskutkować stworzeniem dokumentu, który obra-

zować będzie atrakcje, jak i niedoskonałości trasy.

Turniej “Endłan”

W dniach 15 - 17 maja odbył się
III Turniej Koszykówki Dziewcząt

"Endłan". Wystartowało sześć dru-

żyn z Brzegu, Jeleniej Góry, Wroc-

ławia, Katowic, Wschowy i

Osiecznej. Mecze rozgrywane były
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
w Osiecznej od piątku do niedzieli.

Ostatecznie wygrała drużyna UKS

PIŁSUDCZYK PG1 Brzeg, drugie

miejsce należało do MKS MOS Ka-

towice, trzecie miejsce - KS WI-

CHOŚ Jelenia Góra, czwarte -

UKKS ISKRY Osieczna, piąte -

WSTK Wschowa, szóste - MKS

GWARDIA Wrocław. Najskutecz-

niejszą zawodniczką turnieju była
Emilia Koziara z MKS MOS Kato-

wice, która zdobyła dla swej dru-

żyny 109 punktów.

Bezpieczny przedszkolak

Po raz trzeci dla dzieci z
przedszkoli naszej gminy zor-
ganizowano Turniej Bezpieczny
Przedszkolak. Dzieci wykazały
się dużą wiedzą w dziedzinie
ogólnie rozumianego bezpie-
czeństwa.

Tegorocznym gospodarzem

turnieju był Zespół Szkół w Kąko-

lewie. Zadania konkursowe przy-

gotowała Beata Tokarska z

Przedszkola Samorządowego w

Osiecznej, przeprowadziła je

wspólnie z dyrektorami przed-

szkoli oraz koleżankami z osiec-

kiej placówki.

Nagrody dla wszystkich ufun-

dował Burmistrz Miasta i Gminy

Osieczna Stanisław Glapiak.

Gospodarze przygotowali dla

wszystkich uczestników poczęs-

tunek. 

W sobotę 9 maja w Osiecznej

koszykarze "Iskry" Osieczna roze-

grali rewanżowy mecz z "Kaspro-

wiczanką" Ostrów Wlkp. Nic nie

zapowiadało, że spotkanie z dru-

żyną, która do tej pory nie prze-

grała jeszcze meczu w lidze

Kadetów, będzie tak zaciętym, a

przede wszystkim wygranym wido-

wiskiem. Osieccy zawodnicy pode-

szli do meczu z myślą, że nie mają
nic do stracenia. Od samego po-

czątku narzucili przeciwnikom swój

styl gry, co zaprocentowało prowa-

dzeniem w pierwszej kwarcie. Po

zakończeniu pierwszej połowy

meczu "Iskra" Osieczna prowa-

dziła 6 pkt. Niestety zdekoncentro-

wało to młodych zawodników w III

kwarcie. Goście wyszli na prowa-

dzenie. Początek IV kwarty to

wzrastająca przewaga zespołu z

Ostrowa, która wyniosła nawet 14

pkt., a na zegarze 6 minut do

końca meczu. Zapewne mało kto

wierzył, że uda się odmienić losy

tego spotkania, jednak zawodnicy

walczyli nie poddali się. Udało się
nadrobić straty. Dogrywka zakoń-

czyła się szczęśliwym zwycięs-

twem nad faworyzowanym

zespołem z Ostrowa 77 - 76.

Zawodnikom drużyny "Iskra"

Osieczna gratulujemy!

Iskra wygrała

KONKURS FOTOGRAFICZNY

W Szczecinie rozstrzygnięty został w ramach Ogólnopolskiego
Projektu "Centra i Schroniska Bioróżnorodności" konkurs fotogra-
ficzny "Pstryk natura". Wpłynęło 97 prac. Uczeń Zespołu Przed-
szkole i Szkoła Podstawowa w Świercznie Mateusz Kmiecik zdobył
III miejsce za zdjęcie "Widok z mostu - pejzaż zimowy", a Weronika
Homska również ze Świerczyny wyróżnienie za zdjęcie "Rzeka
wśród gór". Gratulujemy!
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