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Początki kariery Adama rozpo-
częły się jak u większości zawod-
ników z regionu leszczyńskiego,
na mini-torze w Pawłowicach pod
okiem Stanisława Śmigielskiego.
Stamtąd już była krótka droga na
leszczyński stadion im. Alfreda
Smoczyka.

- Na mecze Unii Leszno zaczą-
łem chodzić w wieku sześciu lat.
Żużlem "zaraził" mnie mój wujek.
Spodobało mi się to bardzo. Potem
rozpoczęły się rowerowe wyjazdy
z moim najbliższym kolegą Mateu-
szem do Pawłowic. Z zazdrością
patrzyłem wtedy na adeptów tejże
szkółki jak uczyli się jeździć. Pierw-
sze kółka zaczynałem kręcić na
motorynce zakupionej przez rodzi-
ców. Jednym z gorszych etapów
na samym początku było przeko-
nanie mamy i taty aby podpisali
zgodę na to, abym mógł jeździć.
Ostatecznie zgodzili się na zapisa-
nie mnie do szkółki żużlowej pana
Stanisława Śmigielskiego a stam-
tąd dzielił mnie już tylko mały krok
do szkółki w Lesznie- mówi Adam.
Sympatyczny zawodnik dopiął

Żużel w regionie leszczyńskim jest popularną dyscypliną
sportu. Każdy chociaż trochę interesujący się tym sportem
kojarzy zespół Unia Leszno święcący już od kilkunastu lat
wielkie tryumfy na arenie krajowej. Pewnie niewielu miesz-
kańców gminy Osieczna wie, że nasz region w swoich szere-
gach posiadał bardzo wielu utalentowanych zawodników.
Mieszkańcami byli lub nadal są: klan Jąderów, Mariusz Oko-
niewski, Stanisław Turek, Ryszard Buśkiewicz, Grzegorz
Sterna czy Włodzimierz Heliński. Nową gwardią, która wy-
wodzi się z naszego regionu są bracia Musielakowie - Sła-
womir i Tobiasz oraz mieszkaniec Kąkolewa - Adam Kajoch.

swego i w kwietniu 2004 r. zdał eg-
zamin na licencję żużlową. Do
2008 r. był wierny swoim macie-
rzystym barwom klubowym. W tym
roku jednak Kajoch postanowił
udać się na wypożyczenie do nie-
daleko oddalonego Poznania. Ze-
spół ze stolicy wielkopolski
reprezentuje I ligę. Powodem ta-
kiego ruchu jest chęć odniesienia
sukcesu jeszcze w wieku junior-
skim. Po nieudanym, ubiegłym se-
zonie zawodnik poprzeczkę tym
razem postawił sobie bardzo wy-
soko.
- Był to nieudany sezon, jeden z

gorszych w moim wykonaniu,
pełen groźnych upadków i błędów
zarówno na torze jak i w moim tea-
mie. Jednak jest już to wszystko za
mną, wyciągnąłem odpowiednie
wnioski i jestem bardzo pozytyw-
nie nastawiony do przyszłego se-
zonu. Przede wszystkim chciałbym
osiągnąć odpowiednią średnią bie-
gopunktową w lidze. Awansować
do wszystkich możliwych dla mnie
finałów. Bardzo zależy mi aby
zająć jak najwyższe miejsce w
IMŚJ i MIMP. Chcę pomóc w zna-
czący sposób swojej drużynie w
osiągnięciu jak najlepszego wyniku
i sprawiać radość moimi wystę-
pami moim najbliższym, sponso-
rom, wszystkim kibicom, których
korzystając z okazji serdecznie po-
zdrawiam.
Sezon 2009 zbliża się do nas

wielkimi krokami, tak więc ży-
czymy młodemu mieszkańcowi na-
szej gminy sukcesów oraz
uniknięcia kontuzji, która przekre-
śliłaby jego marzenia.

BEATA JUCHNIEWICZ
P.S. W następnym numerze

przybliżymy sylwetki braci Musie-
lak z Popowa Wonieskiego.

Choć z niecierpliwością oczekujemy tegorocznej wiosny, zima, jak
widać na razie jeszcze nie ustępuje. Ale i tę sytuację można wy-
korzystać. Więsze opady śniegu były doskonałym pretekstem do
zorganizowania kuligu. Ochotnicza Straż Pożarna ze Świerczyny
wyszła z takim pomysłem do młodzieży i dorosłych. Kulig złożony
z 24 sanek, w którym uczestniczyło prawie pięćdziesiąt osób,
przebył długą trasę od świetlicy wiejskiej drogą na Górzno i duk-
tem leśnym aż do drogi prowadzącej na Grodzisko. Pogoda w
dniu kuligu dopisała, sypał śnieg, a uczestnicy bawili się wyśmie-
nicie, na postojach rzucając się śnieżkami.

Terminy zawodów wędkarskich
na 2009 rok PZW Koło Osieczna

26.04. KANAŁ WOJNOWICE- I TURAMISTRZ KOŁA 2009 ROK
17.05. JEZIORO ŁONIEWSKIE- II TURAMISTRZ KOŁA OSIECZNA
07.06. JEZIORO ŁONIEWSKIE - DZIEŃ DZIECKA
01.08. JEZIORO ŁONIEWSKIE - PUCHAR PREZESA

KOŁA OSIECZNA
Dodatkowo planuje się rozegrać:
- zawody wędkarskie „Największy Karp” - stawy Wojnowice,
- zawody wędkarskie dla wędkarzy w wieku powyżej 50 lat - Je-

zioro Łoniewskie
- zawody wędkarskie O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy

Osieczna - Jezioro Łoniewskie
Terminy ww. zawodów podane zostaną po uzgodnieniach z gospo-
darzami wód.
CELEM UNIKNIĘCIA POMYŁEK KAŻDE ZAWODY ODDZIELNIE

OGŁASZANE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ KOŁA, W WĘD-
KARSKIEJ SKRZYNCE OGŁOSZEŃ NA RYNKU W OSIECZNEJ,
ORAZ W SKLEPACH WĘDKARSKICH W LESZNIE.
Zarząd Koła zaprasza do szerokiego udziału w imprezach organi-

zowanych dla członków naszego koła.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznej odbyło się spotka-
nie członków Koła Wędkarskiego Osieczna. Wybrano nowe władze na
lata 2009-2012.Skład: Jacek Borowiec -Skarbnik Koła,Aleksander Trzmiel
V-Ce Prezes Koła, Ryszard Dworacki -Prezes Koła, Piotr Kośmider -V-ce
Prezes Koła Kapitan Sportu, Mieczysław Ratajczak - Sekretarz Koła, Józef
Łopuszyński- Gospodarz Koła, Piotr Roszak - Członek Zarządu Koła, An-
drzej Wilczyński- Członek Zarządu Koła, Robert Jurga Członek Zarządu
Koła. Skład Komisji Rewizyjnej, Oraz Sądu Koleżeńskiego Koła Osieczna
Na Lata 2009-2012:
Zenon Gralak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła, Dariusz

Kostka - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Chorążewski Maciej -
Członek Sądu Koleżeńskiego, Marek Frąckowiak - Członek Komisji Re-
wizyjnej. Komisje Uzupełniają Kuźmiak Andrzej, Członek Komisji Rewi-
zyjnej oraz Piotr Wojciechowski Członek Sądu Koleżeńskiego. Na
delegatów na zjazd okręgu PZW Leszno wybrani zostali: Jacek Borowiec,
Ryszard Dworacki, Piotr Kośmider, Mieczysław Ratajczak.

Wybrano nowe władze


