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POLSKA BIEGA
Samorząd Gminy Osieczna po

raz pierwszy włącza się do ogól-
nopolskiej akcji „Polska biega”,
której patronuje Gazeta Wyborcza,
TVP Sport i Polskie Radio Pro-
gram I, organizując w dniu 9 maja
2009 r. bieg masowy ulicami na-
szego miasta, na który w charak-
terze uczestników zaprasza
wszystkich chętnych do wzięcia
udziału w imprezie.
Do uczestnictwa w szczególny

sposób zachęca się młodzież
szkolną, ale również dorosłych,
ludzi w każdym wieku, którzy cenią
sport i chcą wspólne uczestniczyć
w biegu.

- Impreza ma na celu spopula-
ryzowanie aktywnych form wypo-
czynku. Nie jest to bieg dla
zwycięstwa, nie będzie prowa-
dzona żadna klasyfikacja. Zwy-
cięzcą jest każdy, kto ukończy
bieg. – zapewnia koordynator
imprezy, znany z zamiłowania
do biegu Stefan Kuśnierek.
Trasę biegu wyznaczają dwa

dystanse: na 800 metrów i na 5 ki-
lometrów.
Zbiórkę uczestników wyzna-

czono na osieckim Rynku. Krótsza
trasa biegu wyznaczona jest przez
ul. Powstańców Wlkp. (obok
Urzędu), Plac 600-lecia aż do
skweru przy ul. 27 Stycznia i po-
wrót tą ulicą na Rynek. Dla tych,
którzy czują się na siłach przebiec
dystans 5 kilometrów trasa biegu
rozpoczyna się tak samo z tym, że
nie wracają zaraz na Rynek, a
biegną ulicą Szkolną, Kościuszki,
Zamkową, Jeziorną, Gostyńską,
Kopernika, M. C. Skłodowskiej i
polnymi drogami na osiedlu za
ogródkami działkowymi. Dalej
wbiegają Miejską Drogą, w ulicę
Ogrodową Zwycięstwa, Słowac-
kiego, Kopernika Śniadeckich i
Frankiewicza, Boczną (obok ko-
ścioła) Tylną i 27 Stycznia na metę
zlokalizowaną na Rynku.
Wszystkich chętnych do wzię-

cia udziału w imprezie zapraszamy
9 maja na osiecki Rynek. Start o
godzinie 10.00 Zbiórka uczestni-
ków kwadrans przed startem. Po
zakończeniu biegu przewidziano
poczęstunek dla uczestników.
Osobą koordynującą bieg na

terenie naszej gminy jest pan Ste-
fan Kuśnierek – nr tel. 783 703 003
Więcej informacji o ogólnopol-

skim biegu uzyskać można na
stronie internetowej pod adresem:
www.polskabiega.pl Tam umiesz-
czona jest mapa miast, które przy-
łączyły się do akcji. Dotychczas z
naszego regionu obok Osiecznej
zarejestrowało się też Krzemie-
niewo.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w środę 27 maja odbędzie
się uroczysty koncert dedykowany
wszystkim mamom. Zagrają
uczniowie ogniska muzycznego,
młodzieżowa orkiestra dęta i soli-
ści z orkiestry. Zagrają nie tylko dla
swoich mam, ale dla wszystkich
pań, które cieszą się rodziciel-
stwem. Po koncercie każde
dziecko małe i duże będzie mogło
zaśpiewać swojej mamie pio-
senkę. Specjalnie na tę okazję zo-
stanie przygotowany program
karaoke. Zapraszamy serdecznie.

KARAOKEDLA MAM

Turniej Tenisa Stołowego
Ze względu na wiek podzielono

uczestników na różne kategorie.
Oto jak wyglądają wyniki rozgry-
wek:
Żaczki: I m - Emilia Schulz z

Osiecznej, II m – Marta Ratajczak
z Drzeczkowa, III m – Wiktoria Śli-
wińska z Osiecznej
Żaki: I m – Andrzej Skiba z

Drzeczkowa, II m - Maurycy Le-

Na sali sportowej w szkole w Osiecznej tradycyjnie odbył się
Turniej Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Osieczna.

wicki z Osiecznej, III m - Maciej
Lasik z Osiecznej
Młodziczki: I m – Angelika

Krajs z Drzeczkowa, II m – Julia
Kotwica z Witosławia, III m – Julita
Triler z Kąkolewa
Młodzicy: I m – Wojciech Waw-

rzyniak z Kątów, II m – Bartosz
Turkowiak z Osiecznej, III m – Bar-
tosz Wojtal ze Świerczyny.
W kategorii juniorów I miejsce

zajął jedyny startujący – Marcin
Rzepecki ze Świerczyny.
Juniorki: I m – Elżbieta Rataj-

czak z Kąkolewa, II m – Joanna
Kotwica z Osiecznej, III m – Marika
Lechna z Osiecznej
Seniorzy: I m – Wojciech

Chwastyniak, II m - Arkadiusz

Przybylski, III m - Krzysztof Grygier
W grze podwójnej: I m –Arka-

diusz Przybylski i Wojciech Chwa-
styniak, II m – Tadeusz Prałat i
Witold Matuszewski, III m – Jaro-
sław Owsianny i Maksymilian
Mrówczyński

Urodzili się:
11.03. - Krzysztof Berliński, Osieczna
13.03. - Alicja Sammler, Osieczna
17.03. – Ewa Kaźmierczak, Kleszczewo
31.03. – Aleksandra Szymańska, Wojnowice
08.04. – Marcela Kędzierska, Osieczna
11.04. – Anna Galon, Kąkolewo
11.04. – Szymon Pawłowski, Łoniewo
17.04. – Dawid Sierota, WojnowiceZmarli:
30.03. – Stanisław Florczak (1925), Kąkolewo
01.04. – Agnieszka Glapiak ((1913), Osieczna
05.04. – Edwin Józef Maćkowiak (1923), Popowo Wonieskie
07.04. – Cecylia Francuskiewicz (1919), Ziemnice
10.04. – Bogdan Kazimierz Jagsz (1944), Osieczna
15.04. – Alfons Grzegorzewski (1925), Świerczyna
15.04. – Henryk Kuśnierek (1951), Ziemnice
15.04. – Marian Ratajczak (1932), Kąty
20.04. – Aniela Szymańska (1925), Osieczna
23.04. – Henryka Basiak (1955), Osieczna
27.04. – Grażyna Kowalska (1973), Świerczyna


