
SPORT
Grupa Oldboyów uformowała się w

lipcu, na początku lat dziewięćdziesią-
tych.

Piłkarze, którzy należeli do młodej
drużyny OSA Osieczna nie spełniali już
kryteriów wiekowych, ale nadal byli
pełni zapału i chcieli utrzymać swoją
kondycję.
- Chcieliśmy nadal czuć się młodzi,

dlatego postanowiliśmy razem grać dalej.
Tak powstali Oldboye – mówi Józef
Juchniewicz jeden z założycieli.

Razem z nim drużynę tworzyli: An-
drzej Kaczmarek, Andrzej Kużawa i
Józef Łopuszyński.

- Pierwszy mecz rozegraliśmy na bo-
isku z chłopcami z OSY – mówi J. Juch-
niewicz

Potem zaczęła się organizacja Tur-
niejów Halowych. W tym roku, na po-
czątku lutego rozegrany zostanie już XIV
Turniej Piłki Halowej. Oldboye byli też
na turnieju piłkarskim w Niemczech.

Niezmiennie od piętnastu lat spoty-
kają się w każdy czwartek, latem na bo-
isku na trawie, jesienią i zimą na sali.
Ostatnio zaczęli nawet grać w hokeja.

Drużyna Oldboys zrzesza dwadzie-
ścia osób, ma też wielu sympatyków.
Grupa otwarta jest na nowych piłkarzy.
Warunkiem jest wiek powyżej 35 lat,
górna granica nie jest określona.

Obecnie do grupy należą: Wojciech
Fiszer, Stanisław Kraśner, Janusz Kraś-
ner, Władysław Kowalski, Sławomir
Nowak, Leszek Barczyński, Piotr Gro-
belny, Aleksy Trzmiel, Eugeniusz Klupś,
Roman Werwiński, Wojciech Pieczyński,
Józef Juchniewicz, Roman Lewicki,
Paweł Jaworski, Leszek Stachowski,
Marek Nitecki, Zbigniew Forszpaniak,
Arkadiusz Piotrowski, Mirosław Ciszew-
ski, Marek Woźniak i Witold Schneider.
Sympatyzują też Daniel Kaczmarek i
Paweł Woźniak.

W tym roku grupa piłkarska Oldboys Osieczna obchodzi piętnastolecie
istnienia. Jubileusz świętowany będzie sportowymi rozgrywkami, nie za-
braknie również spotkań towarzyskich.

Oldboye

- Często pograć przyjeżdżają także
osoby z Leszna. Zawsze mogliśmy też li-
czyć na burmistrza Stanisława Kacz-
marka, który na początku nawet z nami
grał oraz na sekretarza Zenona Fabiań-
czyka.

Oldboye z Osiecznej zaprzyjaźnieni
są również z Oldboyami z holenderskiej
gminy Zoeterwoude.
- Holendrom nie udało się z nami jesz-

cze ani razu wygrać. A graliśmy z nimi
także w paintball i tutaj też z nami prze-
grali.

Oldboye to nie tylko drużyna pił-
karska, to również wielka rodzina przy-
jaciół. Wspólnie organizują zabawy
karnawałowe, razem wyjeżdżają na wy-
cieczki, na zakończenie roku szkolnego
spotykają się na letnisku na wspólnych
piknikach, gdzie przychodzą też ich żony.

Na piętnastą rocznicę istnienia Oldbo-
yów rozegrają specjalny turniej okolicz-
nościowy. W meczach grać będą
żużlowcy Unii Leszno, przedstawiciele
mediów, drużyna Radnych Powiatu.

Być może na tę okoliczność przygo-
towana zostanie również wystawa zdjęć.

Oldboye 15 lat temu

Prezes Towarzystwa – Renata Heliń-
ska przedstawiła sprawozdanie zarządu z
działalności w 2007 r. Przypomniała, że
do TZO należy 51 osób. Działają sekcje
tematyczne: kultury, popularyzacji wie-
dzy o przeszłości lokalnej, turystyczno-
krajoznawcza, współpracy z dziećmi i
młodzieżą, instytucjami i organizacjami
działającymi w środowisku naszej gminy.
Towarzystwo dysponowało skromnymi
środkami finansowymi, głównie ze skła-
dek członkowskich i dobrowolnych wpłat
życzliwych sympatyków. Materialny nie-
dostatek i niestety brak własnej siedziby
nie był jednak przeszkodą, aby podjąć
dzieło nad uporządkowaniem i odrestau-
rowaniem zachowanej jeszcze kwatery
rodziny von Heydebrandów i urządzenia
lapidarium rzeźby nagrobnej na poewan-
gelickim cmentarzu w Osiecznej. Z
dużym nakładem własnych sił oraz przy
wsparciu miejscowych firm i przychyl-
nych temu projektowi osób, dawna ewan-
gelicka nekropolia z przełomu XVIII i
XIX wieku, przywrócona została zbioro-
wej pamięci o miejscu wiecznego spo-
czynku obywateli Osiecznej i okolic
wyznania protestanckiego.

Otwarcie lapidarium odbyło się 23 X

2007 r. z okazji przyjazdu uczestników II
Międzynarodowego Seminarium Bada-
czy Historii i Literatury Szachowej. Go-
ście z różnych krajów przybyli odwiedzić
grób światowej sławy szachisty i funda-
tora unikalnego księgozbioru o tematyce
szachowej - Tassilo von Heydebranda,
który został pochowany na tutejszym
cmentarzu w 1899 r. W czasie spaceru po
ulicach Osiecznej mieli także okazję
obejrzeć zabytki kultury i architektury i
uroki naszego miasta. Goście byli pełni
podziwu dla pieczołowitości, z jaką To-
warzystwo przywraca pamięć o dawnej

Liczne grono członków i gości uczestniczyło w połowie grudnia ubr. w
otwartym zebraniu Towarzystwa Ziemi Osieckiej. Spotkanie odbyło się w
Szkolnym Schronisku Młodzieżowym MORENA na zaproszenie dyrek-
tora placówki Rafała Popławskiego.

historii wielonarodowej społeczności
Osiecznej’’ - napisał w liście do TZO, dy-
rektor Biblioteki Kórnickiej PAN. Prezes
R. Helińska podkreśliła, że taki też był
główny cel społecznych starań i działań i
- co istotne - lapidarium wpisuje się odtąd
w mapę historycznego szlaku po Osiecz-
nej. Zarząd TZO zamierza w drugim eta-
pie odnowić mocno zaniedbaną kaplicę
cmentarną.

Towarzystwo wzięło udział w kon-
kursie na nazwanie imionami osieckich
wiatraków. Propozycje TZO: ,,Franci-
szek’’, ,,Józef-Adam’’ i ,,Leon’’ uznane
zostały za najciekawsze.

W programowej części zebrania –
wiceprezes TZO, Stanisław Lenartowicz
zapoznał członków z planem działania na
2008 r. i w dalszej perspektywie do 2010
r. Zarząd zamierza m. in. poddać rewia-
talizacji wspomniany obiekt na cmenta-
rzu i urządzić w nim stałą ekspozycję pod
nazwą,,Kaplica trzech kultur’’. Osieccy
regionaliści przy pomocy młodzieży
szkolnej i nauczycieli historii zamierzają
zebrać na terenie gminy dokumentację
opisową i fotograficzną wszystkich po-
mników, obelisków i tablic pamiątko-
wych i wydać ją drukiem. Będą

kontynuowane prace nad opisem szlaku
turystyczno-rowerowego po gminie
Osieczna z wydaniem aktualnej mapy.
Zarząd wystąpił z inicjatywą lokalnych
obchodów 750-lecia Popowa i 650-lecia
Drzeczkowa, które przypadają w 2008 r.
Osobny program przewiduje uczczenie
90. rocznicy powstania wielkopolskiego
1918/1919. Natomiast w 2009 r. zaplano-
wano zorganizowanie, “Osieckich dni
szachowych’’ z I Memoriałem im. Tassilo
von Haydebranda dla szachistów junio-
rów. Towarzystwo, jako organizacja po-
zarządowa zamierza przystąpić do
Wielkopolskiej Grupy Działania -,,Kraina
Lasów i Jezior’’. Zacieśni także współ-
pracę z Fundacja ,,Zamek’’ w Osiecznej i
innymi organizacjami społecznymi w
środowisku.

Na zakończenie zebrania prezes R.
Helińska wręczyła kilkunastu osobom
specjalne podziękowania za pomoc i
wsparcie dla Towarzystwa.

(APE)

Uczestnicy zebrania słuchają sprawozdania prezesa TZO – R. Helińskiej

W sobotę, 5 stycznia, w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół w Kąkolewie ro-
zegrano Mistrzostwa Powiatu
Leszczyńskiego w Siatkówce Dziewcząt.
Impreza odbyła się w ramach Gimnaz-
jady 2007/2008. Turniej wygrały gim-
nazjalistki z Lipna, drugie miejsce zajął
zespół z Osiecznej, a trzecie drużyna z
Kąkolewa.
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