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Zarząd Koła Osieczna zawiadamia,
że Uchwałą Zarządu Okręgu PZW
Leszno, powołana została przy Kole
Osieczna Komisja Egzaminacyjna. Eg-
zaminy na Kartę Wędkarską można
będzie zdawać w każdy pierwszy i
trzeci piątek miesiąca od godziny
18.00 w Osiecznej przy ul. Zamkowej
1/2. Wszelkie informacje na temat eg-
zaminów uzyskać można pod nr. tel.
065 5 350 244, 609 509 737.

Leszno-Region
Najważniejsza informacja z

przedstawionego sprawozdania
dotyczy faktu, iż Stowarzyszenie
zakończyło opracowanie progra-
mów rozwoju i promocji turystyki
oraz ich wdrażanie w latach 2006 -
2008. Koszt tego projektu to
510.509,38 zł, a 3/4 tej sumy uzys-
kano z funduszy europejskich.

Zakończony właśnie program
określał 10 regionalnych produk-
tów turystycznych, które były reali-
zowane na terenie działania

Do redakcji dotarło sprawozdanie z prac Zarządu Stowarzy-
szenia Organizacja Turystyczna Leszno - Region za miniony
rok. Nasza gmina jest członkiem tego stowarzyszenia i
uczestniczy finansowo w realizacji wspólnych zamierzeń.
Choćby dlatego mieszkańcy gminy mają prawo znać zakres
działań tej organizacji i uczestniczyć w adresowanych do
nich imprezach.

Stowarzyszenia. W dużym skrócie
przypomnijmy na czym one pole-
gały. Otóż po pierwsze w minio-
nych dwóch latach
przeprowadzono kampanię me-
dialną, która promowała nasz re-
gion. Były to więc bilbordy, spoty
telewizyjne i radiowe oraz ogło-
szenia prasowe. Pokazywały one
wybrane produkty turystyczne, a
więc np. Konwaliowy Szlak Kaja-
kowy, Szlak Konny Króla Stani-
sława czy atrakcje Pod Niebem
Leszna. Po drugie region lesz-

czyński był promowany na targach
i giełdach turystycznych. Odbywały
się one zarówno w kraju jak i za
granicą. Wszędzie tam Stowarzy-
szenie organizowało stoisko,
przedstawiało leszczyńską ofertę
turystyczną, promowało wydaw-
nictwa i konkursy. W 2008 roku
ukazały się cztery nowe foldery w
wersji polskiej, angielskiej, nie-
mieckiej i francuskiej, oraz nowe
podstrony na internetowej witrynie
Leszno - Region. W każdej z gmin
należących do stowarzyszenia po-
jawiły się też duże tablice informa-
cyjne. W minionym roku
pracownicy naukowi PWSZ w
Lesznie opracowali wyniki badań
wśród gestorów bazy turystycznej,
które posłużyły do oceny przepro-
wadzonej kampanii promocyjnej.
Natomiast w kwietniu ubiegłego
roku odbyła się konferencja pod-
sumowująca ten projekt.

Bardzo ciekawym i atrakcyjnym
sposobem promowania turystyki

okazały się imprezy organizowane
przez Stowarzyszenie. A były to:
Piknik żużlowy, impreza pod
nazwą "Powrót Króla", Piknik szy-
bowcowy, Rajd rowerowy, Piknik
konny, Rajd pieszy a także Piknik
agroturystyczny "Leszczyńskie
smaki". Na wszystkie te imprezy
zaproszenia kierowano także do
mieszkańców naszej gminy i wielu
z nich z nich skorzystało.

W minionym roku zorganizo-
wano też Wielkopolskie Obchody
Światowego Dnia Turystyki. Sto-
warzyszenie przyjęło trzech no-
wych członków wspierających:
Nadleśnictwo Karczma Borowa,
Centralna Szkoła Szybowcowa
oraz Dworek i Stadnina Koni w Je-
ziorkach. Z organizacji wystąpiła
natomiast gmina Włoszakowice. W
okresie sprawozdawczym odbyły
się 2 zjazdy przedstawicieli i 5 po-
siedzeń zarządu. Przygotowano 7
projektów ustaw.

W sali wiejskiej w Popowie Wonieskim oraz w Kątach zamonto-
wano nowe drzwi wejściowe. Nowe aluminiowe drzwi pochodzą z
firmy Plast-Profil Grodzisko.

Szkoła Świerczyna
6 lutego 2009 r. odbyły się lekcje otwarte z kształcenia zintegrowanego

z zakresu polonistycznego - “Z wizytą w bibliotece” i języka angielskiego
- “Moje ulubione produkty” dla rodziców w klasie pierwszej. Celem lekcji
otwartych dla rodziców było zaprezentowanie metod i form pracy nau-
czyciela oraz umiejętności, jakie nabyli pierwszoklasiści po sześciomie-
sięcznej pracy. Nauczycielki: Anna Kubańda i Małgorzata Białas
prezentowały różne techniki, które pozwalają na utrwalenie wprowadzo-
nego materiału z wybranego przedmiotu, demonstrowały sposoby akty-
wizacji uczniów. Spotkanie z rodzicami zakończyło się dyskusją na temat
pracy dzieci, ich wzajemnych relacji, a także relacji między nauczycielem
a wychowankami. Rodzice chętnie dzielili się swoimi refleksjami i spo-
strzeżeniami. Zorganizowanie lekcji otwartych dla rodziców wpłynęło na
zacieśnienie współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielem przedmio-
towcem. Spotkanie tego typu zachęciło rodziców do czynnego udziału w
edukacji własnych dzieci. Dzięki lekcjom rodzice mieli możliwość obser-
wacji pracy i zachowania swoich dzieci w grupie rówieśniczej, a nauczy-
ciel mógł uzyskać cenne informacje od rodziców na temat ich dziecka i
jego pracy.

Egzamin wędkarski

Sala sportowa Zespołu Szkół w Osiecznej była areną XV turnieju piłki
halowej Oldboys o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna. W tur-
nieju wystapiło 8 drużyn. Były zespoły z Pawłowic, Rydzyny, Włoszakowic,
Święciechowy, Lipna Kąkolewa i 2 zepoły z Osiecznej. Ogółem rozegrano
16 meczów i strzelono 117 bramek. Najlepsza okazała się drużyna z Pa-
wałowic, drugie miejsce zajął zespół z Włoszakowic, przed Osieczną II.
Czwarte było Kąkolewo dalej kolejno: Osieczna I, Święciechowa Lipno i
Rydzyna. Najskuteczniejszym piłkarzem okazał się zawodnik z Włosza-
kowic - Grzegorz Trojanowski - strzelił 14 bramek, tylko o dwie mniej miał
na koncie Paweł Jaworski z Osiecznej II. Najlepszym bramkarzem okazał
sie Józef Juchniewicz z Osiecznej II. Puchary wręczył burmistrz Stanisław
Glapiak i sekretarz Zenon Fabiańczyk.


