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Ryby spod lodu brały wyśmie-
nicie w wędkarstwie spławikowym
przeważała płoć, ale zdarzały się
często średniej wielkości leszcze -
dużych ryb ze względu na deli-
katny sprzęt nie udało się spod
lodu wyciągnąć.

Po trzech godzinach wędkowa-
nia ustaliły się następujące wyniki
w spławiku:

I miejsce - kol. Hubert Skrzy-
pek Koło PZW Osieczna – Klub
Wędkarski Dan-POL - 8040 g ryb

II miejsce -  kol. Wojciech Koś-
mider-Koło PZW Fapom Leszno -
7120 g ryb

III miejsce - kol. Szymon Rosz-
czak – Koło PZW Miasto Leszno -
4660 g ryb

W kategorii spinningowej za-
wodnicy parami poruszając się po
lodzie na powierzchni całego je-
ziora wiercili wiele otworów szuka-
jąc miejsc występowania okoni,
ponieważ pozostałe gatunki dra-
pieżne w tym okresie są pod
ochroną. Klasyfikacja końcowa
ustaliła się następująco:

I miejsce - kol. Marek Puchar
Koło PZW Osieczna - 2880 gram
ryb

II miejsce - kol. Artur Grobecki
– Klub Spinningowy Czakuszka
Leszno - 1460 gram ryb 

III miejsce - kol. Dariusz
Kostka – Koło PZW Osieczna -
760 gram ryb

Na Jeziorze Jezierzyce odbyły się podlodowe zawody węd-
karskie o puchar skarbników - PZW Koła Osieczna i Klubu
Wędkarskiego Dan-Pol Osieczna. Zawody rozgrywano w
dwóch kategoriach: spławikowej i spinningowej.

Zawody wędkarskie

Mimo 10-stopniowego mrozu
na Jeziorze Wonieść odbyło się
spotkanie wędkarskie członków
Koła Osieczna. Celem spotkania
było doskonalenie łowienia ryb
spod lodu. Ryby brały wspaniale
dając wszystkim uczestnikom
możliwość próby łowienia różnymi
metodami i na różne przynęty.
Mimo koleżeńskiej atmosfery ry-
walizacja o zwycięstwo była bar-

dzo zacięta. Brały piękne płocie i
leszcze. Nadmienić trzeba, że ko-
lega Marcel Zachwyc złowił ponad
9 kg ryb w czasie 3 godzin wędko-
wania. Niewiele ustępował mu
Jarek Dwornik i Dariusz Kostka.

Po zakończeniu łowienia przy
pieczeniu kiełbasek na ognisku
wymieniano doświadczenia i wy-
ciągano wnioski z udanego spot-
kania wędkarskiego na lodzie.

Łowili pod lodem

Karolina jest uczennicą III klasy
gimnazjum w Osiecznej. Lubi sport
i od kilku lat bierze udział w szkol-
nych zawodach lekkoatletycznych.
Z powodzeniem trenuje też siat-
kówkę. Jest dobrą uczennicą, w
ubiegłym roku otrzymała świadec-
two z wyróżnieniem. Po skończe-
niu gimnazjum zamierza pójść do
liceum, a potem być może na AWF.
Swoją przyszłość wiąże ze spor-
tem.

Na ostatniej "Gimnazjadzie po-
wiatowej" Karolina startowała w
biegu na 100 metrów. Zajęła wów-
czas II miejsce. Tam dostrzegł ją
trener Dariusz Perdon i zapropo-
nował treningi w klubie "Krokus".
Prawie od roku Karolina jeździ
więc do Leszna i trenuje na stadio-
nie oraz na sali gimnastycznej.
Sześć razy w tygodniu na trenin-
gach spędza po dwie godziny.

- Lubię te zajęcia - mówi Karo-
lina - Biegam, ćwiczę na płotkach,
realizuję program wytrzymało-
ściowy i ogólnorozwojowy. No i
coraz szybciej pokonuję swój dys-
tans. 

W styczniu Karolina Niemczal
wzięła udział w Halowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów i Juniorów
Młodszych w Lekkoatletyce. Za-
wody odbywały się w Spale. W
biegu na 200 metrów Karolina za-

Mistrzyni zOsiecznej
Karolina Niemczal z Drzeczkowa została Mistrzynią Polski w
biegach na 200 metrów.

jęła I miejsce i zdobyła tytuł Mist-
rza Polski. Jej wynik to 25,86 se-
kundy.

Karolina zamierza nadal treno-
wać. Pracę z nią kontynuuje trener
Dariusz Górski z klubu "Achilles".
W kwietniu rozpoczyna się nowy
sezon i kolejne starty. Nasza mist-
rzyni chce biegać na dystansie 200
metrów, ale także 100 m i 300 m.
Znając jej pasję i upór na pewno
osiągnie dobre wyniki. 

Nauczycielce wf ze szkoły w
Osiecznej Marii Mrówczyńskiej
gratulujemy odkrycia sportowego
talentu Karoliny, a jej samej tytułu
mistrza. Czekamy na kolejne suk-
cesy.

Po rozgrywkach gminnych przyszedł czas na dalszy – powiatowy etap
turnieju wiedzy pożarniczej w Lesznie. W dniu 16 marca 2010 roku prze-
prowadzono rozgrywki eliminacji powiatowych Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Reprezentanci gminy Osieczna
wykazali się dużą wiedzą i zajęli czołowe pozycje. Aneta Stachowska -
uczennica szkoły w Kąkolewie zajęła I miejsce w grupie szkół gimnazal-
nych, natomiast w grupie szkół podstawowych na trzeciej pozycji uplaso-
wał się Marek Walenczewski – uczeń szkoły w Osiecznej. Gratulujemy!

Najlepsi w powiecie

Od 1 marca 2010 roku Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Osiecznej uruchomił
własną stronę internetową
www.osieczna.opsinfo.pl

Na stronie można uzyskać nie-
zbędne informacje o rodzaju i za-
sadach przyznawanych świadczeń
oraz pobrać obowiązujące wzory

wniosków (pomoc społeczna,
świadczenia rodzinne, fundusz ali-
mentacyjny). Ponadto na portalu
zamieszczone zostały wszystkie
obowiązujące w pomocy społecz-
nej akty prawne, oraz niezbędne
adresy i numery telefonów.

Strona będzie regularnie aktua-
lizowana.

Nowa strona internetowaOśrodka Pomocy Społecznejwww.osieczna.opsinfo.plUWAGA CZYTELNICY!
Tym, którym nie udało się nabyć "Przeglądu
Osieckiego" od szkolnych kolporterów przy-
pominamy, że gazetę można również kupić w

Bibliotece Publicznej w Osiecznej oraz w
sklepie spożywczo-przemysłowym u pani

Wandy Klupsz również w Osiecznej.


