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Bili dla zabawy
(dokończenie ze str.1)
wtedy, gdy ci już nieprzytomni leżeli
na ziemi.

Policja robiła co mogła, by jak
najszybciej złapać sprawców. Wia-
domo było, że są młodzi, mają od
19 do 21 lat i do Osiecznej przyje-
chali na tak zwane "występy". Wzięli
ze sobą przyrządy do walki i, co
później wyszło na jaw, chcieli się w
ten sposób zabawić. Ofiary wybrali
przypadkowo.

Już w środę wieczorem oprawcy
znaleźli się w rękach policji. Zatrzy-
mano ich w domach na terenie po-
wiatu leszczyńskiego i
gostyńskiego. Jeszcze w nocy, gdy
samochodem wracali do siebie na-
padli na mieszkańca Świerczyny.
Zażądali od niego portfela i pienię-
dzy. Wiadomo, więc było w jakim
kierunku zmierzali.

A pobitych mężczyzn po prostu
zostawili na molo. Ich stan był bar-
dzo ciężki. Obaj trafili do szpitala, a
jeden z nich, po urazie czaszki wy-
magał interwencji neurotraumato-
loga.

Napastnicy trafili do aresztu.
Prokuratura zarzuca im rozbój z
użyciem niebezpiecznego narzę-
dzia i chuligańskie pobicie. To są
bardzo poważne oskarżenia. Grozi
im za nie od 3 do 15 lat więzienia.
Dodatkową okolicznością obciąża-
jącą będą oczywiście wyniki lekar-
skich badań, które mogą
potwierdzić ciężki uszczerbek na
zdrowiu jednego z poszkodowa-
nych.

- To było bardzo brutalne pobicie
- powiedział nam Dariusz Dwor-

niczak - kierownik Referatu Dzielni-
cowych w Osiecznej. - Aż trudno
uwierzyć, że motywem postępowa-
nia sprawców była chęć zabawy. A
to znaczy, że zawsze musimy być
ostrożni i zwracać uwagę na osoby
zachowujące się nietypowo, na
takie co wnoszą na letnisko alkohol,
kije. W sytuacji zagrożenia lub
choćby niepewności wystarczy syg-
nał do policji. Nasz patrol przyjedzie
natychmiast.

Tak tragiczne pobicia nie zda-
rzają się często. To na molo był naj-
brutalnieszym od lat. Pewnie
dlatego, trudno mówić o nim spo-
kojnie, zwłaszcza, że na ławie oska-
rżonych zasiądzie troje młodych
ludzi. Jeden z nich przyznał się do
winy, inny zasłania się niepamięcią,
po wypitym alkoholu.

A przecież regulamin letniska
zabrania picia na plaży, wnoszenia
alkoholu, niszczenia urządzeń, wy-
woływania awantur.

- Dobrze byłoby umieścić ten re-
gulamin w widocznym miejscu na
plaży - dodaje Dariusz Dworniczak.
- Może sam fakt, że zwraca on
uwagę na prawną odpowiedzial-
ność za złamanie przepisów ostu-
dziłby niejednego przestępcę.

Tak, czy inaczej, za bezpieczne
korzystanie z letniska odpowiadać
muszą wszyscy. I ci, którzy są gos-
podarzami obiektu i wszyscy, którzy
tutaj przychodzą i przyjeżdżają. A
policja raz jeszcze podkreśla, że
przyjmuje sygnały o każdymwykro-
czeniu i przestępstwie, a nawet o
niepokojących zachowaniach,
zwłaszcza obcych osób. Także ano-
minowo.

Podczas wrześniowego weekendu Schronisko Młodzieżowe „Mo-
rena” zapełniło się artystami. Na każdym piętrze rozłożone były
sztalugi. Do Osiecznej przyjechały dwie grupy: malarze zrzeszeni
przy Rawickim Centrum Kultury oraz członkowie Ogólnopolskich
Warsztatów Artystycznych. Pierwsi przez tydzień w plenerze ma-
lowali osieckie pejzaże, drudzy na jedwabnych chustach malowali
różnorodne wzory, praca trwała przez trzy dni i noce nieustannie.

Aby zobaczyć potężne dęby,
wcale nie trzeba jechać do Roga-
lina. Piękne okazy drzew można
podziwiać w parku w Witosławiu.
Jeden z dębów ma prawie 600 lat
i ma niemal 9 metrów w obwodzie.
Dąb otrzymał imię Gucio. Aby go
objąć, za ręce musi chwycić się 15
przedszkolaków lub 8 dorosłych
osób. Oprócz Gucia w parku są też
200-letnie drzewa.

600-letni dąb

21-letni Mateusz Janicki ze
Świerczyny jako jeden z dwóch
Polaków wziął udział w Swiss Fo-
otbag Open w Lozannie. To mię-
dzynarodowy turniej gry w zośkę.
Mateusz trenuje od kilku miesięcy.
Jest laureatem medalowych
miejsc na turniejach w Lesznie
oraz w Górze. Przygotowany przez
siebie program zaprezentował w
Szwajcarii. To były jego pierwsze
międzynarodowe zawody.

Sukces Mateusza

W Osiecznej królowała w niedzielę 13 września komunikacja rowerowa. W gminie została wyzna-
czona trasa maratonu rowerowego MTB. Na starcie stanęło ponad 360 osób z całej Polski. W tym
roku do wyboru były dwie trasy - 32- i 57-kilometrowa. Urokliwe tereny zachwyciły uczestników. Ry-
walizacja była zacięta. Aż trzy razy na najwyższym stopniu podium stanął w tym roku Albert Fokt z
Kalisza, poza kategorią wiekową i open na dystansie mega, wygrał też premię górską. Dłuższy dys-
tans giga wygrał Łukasz Pihulak z Żar. 57-kilometrową trasę pokonał w dwie godziny pięć minut i 13
sekund. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych. Przedszkolaki ścigały się na kilometrowej tra-
sie, uczniowie młodszych klas podstawówek musieli przejechać dwa, a starszych trzy kilometry.


