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W pierwszy dzień marca w sali
sesyjnej Urzędu Miasta w Lesznie
odbył się Otwarty indywidualny tur-
niej szachowy i warcabowy z
okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. W imprezie
brało udział ponad 80 uczniów re-
prezentujących szkoły podsta-
wowe z Leszna i powiatu
leszczyńskiego. Nie zabrakło
przedstawicieli szkół naszej gminy
grających w warcaby. Wśród star-
tujących dwoje naszych najmłod-
szych zawodników Michalina
Grzesiak oraz Bartosz Okupniczak

(uczniowie I klasy SP w Osiecznej)
dzielnie radziło sobie wśród star-
szych kolegów zajmując ostatecz-
nie odpowiednio 7. i 13. miejsce.
Ich nieco starsi koledzy wykazali
się większym doświadczeniem
plasując się na miejscach Mateusz
Matysiak - 6. (SP Kąkolewo), Wik-
toria Grzesiak - 6. oraz Jakub
Okupniczak - 3. (oboje reprezentu-
jący SP Osieczna). Każdy uczest-
nik otrzymał pamiątkowy
upominek, a najlepszych zawodni-
ków turnieju dodatkowo wyróż-
niono dyplomami oraz medalami.

Warcaby w Lesznie

W niedzielę 21 lutego odbył się
jubileuszowy - XX Memoriał Darka
Borowczyka. W turnieju wzięło
udział osiem drużyn, które podzie-
lone zostały na dwie grupy. W gru-
pie "starszej" najlepsza okazała się
drużyna z Rydzyny. Dalsze
miejsca zajmowały ekipy z Osiecz-
nej, Kąkolewa oraz "Drużyna Przy-
jaciół Darka Borowczyka". W
grupie młodszej wszystkie drużyny
zdobyły po 4 punkty i o końcowej
klasyfikacji decydowała różnica

bramek. Ostatecznie pierwsze
miejsce zajęli Błękitni Kąkolewo,
dalej Grodzisko, Kąkolewo i Woj-
nowice. Po turnieju Burmistrz
Miasta i Gminy Osieczna Stani-
sław Glapiak, Dyrektor Zespołu
Szkół w Kąkolewie Alina Żalik oraz
brat Darka Borowczyka - Łukasz
Borowczyk wręczyli wszystkim
uczestnikom okolicznościowe me-
dale. Ponadto najlepsze drużyny
oraz strzelcy otrzymali pamiątkowe
puchary i statuetki. 

W niedzielę 21 lutego odbyłyy się
jubileuszowy XX Memoriał Darka

bramek. Ostatecznie pierwsze
miejsce zajęli Błękitni Kąkolewo

Jubileuszowy memoriał

W sobotę 27 lutego w Pęgowie k. Wrocławia odbyła się kolejna runda
z cyklu Grand Prix w warcabach. Jak zwykle wśród uczestników nie za-
brakło dzieci i młodzieży z naszej gminy. Tym razem rozegrane zostały 4
rundy w warcaby 64-polowe oraz 4 rundy w warcaby 100-polowe. Osta-
tecznie, po trwających kilka godzin zmaganiach nasi zawodnicy zgroma-
dzili kolejne cenne punkty, które umocniły ich w tabeli ligowej. Zajęli
następujące miejsca w swoich kategoriach wiekowych:  Michalina Grze-
siak - 11, Bartosz Okupniczak - 13, Martyna Bortlisz - 3, Mateusz Matysiak
- 3, Jakub Okupniczak - 2, Wiktoria Grzesiak - 5 

Kolejne punkty w tabeli

W trosce o bezpieczeństwo w osieckim przedszkolu realizowany

jest autorski program Beaty Tokarskiej "Bezpieczny Przedszko-

lak". Jednym z zadań jest przybliżenie dzieciom wiedzy i umiejęt-

ności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadziła

w grupie "Lwiątka" i "Papugi" K. Janowicz.


