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PRZEGLĄD OSIECKI 

Powstał 
UKS Trops 
Udział uczniów z Osiecznej w życiu 
sportowym szkoły jest od lat dobrą 
wizytówką placówki. Zawsze dzia-
łały tu sekcje tenisa stołowego, piłki 
nożnej, siatkowej, koszykowej, a 
także taneczna. Ostatnio uczniowie 
klasy czwartej jeżdżą też na naukę 
pływania do Leszna.    Tę sportową pasję młodzieży pod-
kreśla założony właśnie Klub Sporto-
wy „Trops”. Klub powstał we wrze-
śniu, a jego członkami są nauczyciele 
i rodzice. Prezesem Klubu została 
Dorota Pieczyńska, nauczycielka 
WF, a członkami Zarządu Maria 
Mrówczyńska i Sylwia Ratajczak. 
Działalność UKS wspierają pozostali 
nauczyciele WF Wojciech Pieczyński 
i Henryk Chudobski.  
   Działacze Klubu pomogą realizo-
wać sportowe cele młodzieży. Będą 
zabiegać o pieniądze na działalność, 
inicjować zawody i imprezy, nagra-
dzać zwycięzców w poszczególnych 
dyscyplinach. 

   Wszyscy wzięli udział w biegu 
przełajowym, którego trasa dostoso-
wana była do wieku i możliwości 
fizycznych zawodników. Biegano w 
kilku grupach wiekowych, oddzielnie 
chłopcy i dziewczęta.  
   W Kąkolewie zwycięzcy otrzymali 
złote, srebrne i brązowe medale, 
ufundowane przez UKS „Spartakus”, 
a także dyplomy. Wszyscy zostali 
obdarowani soczkami zakupionymi 
przez Radę Rodziców. 
   W Osiecznej przełaje zorganizowa-
no na letnisku. Tu rywalizowali 
uczniowie ze szkoły podstawowej i 

gimnazjum. W poszczególnych kate-
goriach wiekowych zwyciężyli: 
Szkoła Podstawowa: Klasa IV: Klaudia Krajewska, Marcin 
Woźniak. Klasa V: Julia Borowska, 
Maciej Fortuna. Klasa VI: Marta 
Adamska, Kamil Ptaszyński.  
Gimnazjum: Klasa I: Karolina Niemczal, Jacek 
Adamski. Klasa II: Mirosława Molic-
ka, Tomasz Smyślny. Klasa III: Pau-
lina Juskowiak, Łukasz Matuszak 
   Zwycięzcy odebrali z rąk nauczy-
cieli pamiątkowe medale.  
 

SPORT Sportowy rok 
rozpoczęty 

Klasy I i II. Dziewczęta: 1. Molicka Mirosława – Osieczna, 2. Niemczal Karoli-
na – Osieczna, 3. Stelmaszyk Martyna – Osieczna. 
Chłopcy: 1. Smyślny Tomasz – Osieczna, 2. Ratajczak Michał – Osieczna, 3. 
Karolewicz Błażej – Osieczna. 
Klasy III. Dziewczęta: 1. Juskowiak Paulina – Osieczna, 2. Lecha Marika – 
Osieczna, 3. Bressa Liliana – Osieczna. 
Chłopcy: 1. Nadolny Tomasz – Osieczna, 2. Zdziebkowski Mariusz – Kąkolewo, 
3. Marcin Gluma – Osieczna. 

W Ziemnicach 
potrafią 

   Klub Sportowy „Tęcza” Ziemnice 
powstał w 2003 roku. Prezesem 
został Jarosław Otto, wiceprezesem 
Michał Stężycki, a członkiem Zarzą-
du Krzysztof Kurzawa. 
   - Zaczynaliśmy od klasy B - mówi 
pan Jarosław. - Dwa lata temu 

awansowaliśmy. Teraz, w czasie 
jesiennej rundy, zajmujemy piąte 
miejsce w klasie A. Rywalizujemy z 
czternastoma zespołami. 
   Co drugi tydzień mecze odbywają 
się w Ziemnicach. Zawsze przycho-
dzi na nie spora grupa kibiców. Piłka-
rze organizują muzykę oraz spikera i 
starają się, by widowisko było na-
prawdę dobre. 
   Ostatnio Bartosz Krzyś z Drzeczko-
wa strzelił rywalom sześć bramek. A 
grali wtedy z „Łapawą” Gostkowo. 
W tej rundzie chłopacy z „Tęczy” 
cztery mecze wygrali, jeden zremiso-
wali i cztery przegrali (na zdjęciu 
zespół przez ostatnim meczem). 
   W „Tęczy” gra 21 piłkarzy. Są 
mieszkańcami Ziemnic, Świerczyny, 
Drzeczkowa, Kątów, Wojnowic, 
Osiecznej i Leszna. Na treningi przy-
chodzą też mali chłopcy, którzy 
trochę trenują, trochę obserwują, na 
pewno trafią kiedyś do drużyny. A od 
dwóch sezonów trenerem „Tęczy” 
jest Wiesław Zapłata z Leszna. 
   - Naszym celem jest wejście do 
klasy okręgowej - dodaje Jarosław 
Otto - Mamy na to szanse, bo chłopa-
cy grają coraz lepiej, a wiele osób 
nam pomaga. 
   Przede wszystkim Klub dostaje 
pieniądze z gminy. Ale lekarz Janusz 
Biernat bezpłatnie bada sportowców. 
Firmy Hasim i Intermarche dają 
wodę na zawody. Od WMB chłopacy 
otrzymali buty, a Hieronim Wilczko-
wiak ubezpiecza piłkarzy. Pomagają 

też inni mieszkańcy wsi, strażacy, 
rodzice zawodników. A oni sami 
dbają przede wszystkim o boisko. 
Zrobili bramki, ławki, budki dla 
zawodników, sami koszą trawę i 
sprzątają. Chciałoby się więc powie-
dzieć, że w Ziemnicach potrafią. 

   Piłkarze „Tęczy” są na początku 
swojej sportowej kariery. Mają dużo 
do zrobienia, zarówno w podnoszeniu 
umiejętności, jak i w tworzeniu za-
plecza materialnego. Jednemu i dru-
giemu będziemy towarzyszyć. 

Kiedy chłopacy z Ziemnic postanowili pograć w piłkę, w gminie nie 
było ani jednego zespołu. Zwyczajnie więc skrzyknęli się sami i bez 
trenera ćwiczyli na boisku. Na każdy trening przychodziło ich po-
nad dwudziestu, a potem zaczęli przyjeżdżać też chłopacy z sąsied-
nich wsi. Już wtedy wiedzieli, że założą prawdziwą drużynę. 

Przełaje w Osiecznej 
Na początku października na letnisku w Osiecznej odbyły się Mistrzostwa Gminy 
w Biegach Przełajowych. Zawody rozegrano w kategorii gimnazjów. Startowali 
młodzi sportowcy z Kąkolewa i Osiecznej. 

Uczniowie ze szkół w Kąkolewie i Osiecznej zainaugurowali 
rok sportowy.  

Gimnazjalistki z klas drugich na chwilę przed startem. 


