
[ 16 ] PRZEGLĄD OSIECKIDla Borków po raz trzeci
Po raz trzeci już odbył się w Osiecznej Bieg Borków, sportowa impreza dla zawodowców, amatorów i kibiców biegów. Na
trzech trasach – 1 km, 4 km i 12 km wystartowało łącznie około 100 osób.

Trasa trudna, ale bardzo cie-
kawa, wiodąca malowniczymi za-
kątkami miasta pozwoliła się
sprawdzić tym, którzy stanęli na
starcie. Uczestnicy otrzymali dy-
plomy, koszulki, wodę oraz słodki
poczęstunek. Zwycięzcy z rąk bur-
mistrza Stanisława Glapiaka oraz
jego zastępcy, a zarazem organiza-
tora biegu, Stefana Kuśnierka
otrzymali puchary oraz nagrody.

W klasyfikacji generalnej na
dystansie 12 km wśród kobiet naj-

lepsza była Natalia Lavrentiuk z
klubu KB Finisz Kalisz, druga była
Marzenna Perz z NKB Chyży Nowy
Tomyśl, trzecia Justyna Fedycz-
kowska ze Startu Strzegom. Wśród
mężczyzn najlepszy był Maksymi
Pankratał z Mińska, drugi Marcin
Zagórny z Krosna Odrzańskiego,
trzeci Wiktor Nagierniak z KB Finisz
Kalisz.

W kategorii K-9 najlepsza była
Martyna Rambolińska z Dębowej
Łęki, drugie miejsce zajęła Zuzanna

Harendarz z Osiecznej, a trzecia
była Hanna Fedyczkowska ze
Strzegomia.

W kategorii M-9 pierwszy na
mecie był Michał Pomykała z Ra-
domicka, drugi Eryk Kubiak z
Osiecznej, trzeci Maciej Lasik z
Osiecznej.

W kategorii K-13 zwyciężyła
Aleksandra Laskowska z Kłody,
druga na mecie była Sandra Basiak
z Osiecznej, trzecia Anna Szpilak z
Osiecznej.

W kategorii M-13 najlepszy był
Dominik Lira z Frankowa, drugi Bła-
żej Kolańczyk ze Świerczyny, trzeci
Szymon Fedyczkowski ze Strzego-
mia.

Najmłodszą uczestniczką biegu,
która jeszcze nie pokonała trasy na
własnych nogach, a na rękach
opiekuna była niespełna roczna
Wiktoria Ambrożak z Osiecznej.

Najstarszym biegaczem zaś był
78-letni Michał Szkudlarek ze
Śmigla.

Zakończył się trwający pięć dni
Odpust Porcjunkuli u franciszkanów
w Osiecznej. Jak co roku były msze i
modlitwy w wielu intencjach, procesja
ulicami miasta, błogosławieństwo.
Swoją małą tradycję ma również fe-
styn franciszkański, który odbył się w
ogrodzie klasztornym po raz drugi.
Podobnie jak w roku ubiegłym celem
festynu było zebranie datków na le-
czenie chorego dziecka. Deszczowa
aura nie przeszkodziła tym, którzy
chcieli pomóc w potrzebie, a przy
okazji świetnie się bawić na festynie.
Dzieci korzystały z gier i zabaw –
specjalnie dla nich przygotowanych,
dorośli słuchali muzyki w wykonaniu
zespołu Greccio i zajadali się smako-
łykami. Wszyscy podziwiali stare i
nowe motory. Prawie każdy otrzymał
jakiś upominek. Najważniejsze jest
jednak to, że udało się zebrać pie-
niążki na leczenie chorującej na Dzie-
cięce Porażenie Mózgowe Alicji.

Po franciszkańsku czyli radośnie


