
Początkowo w roku 2005 wy-
stępowaliśmy pod nazwą LZS
OSA, ale idąc z duchem czasu
oraz wymogami OZPN w Lesznie
nawet występujący w niższej kla-
sie rozgrywkowej, czyli kl. „B” musi
spełniać odpowiednie wymogi or-
ganizacyjno-prawne. Tak więc pod
koniec roku 2005 ukonstytuował
się Zarząd Klubu, którego preze-
sem został Józef Juchniewicz,
wiceprezesem Leszek Stachowski,
skarbnikiem Stanisław Kraśner,
sekretarzem – Piotr Grobelny oraz
członkiem – Mirosław Ciszewski.
Taki stan rzeczy trwał do roku
2007, gdzie z uwagi na pełnione
funkcje w Radzie Gminy pan Józef
Juchniewicz musiał zrezygnować z
funkcji prezesa i Walne Zgroma-
dzenie powołało na to stanowisko
Arkadiusza Piotrowskiego. W

Klub SportowyOSA Osieczna
W roku 2005 grupa zapaleńców piłki nożnej z naszej miejs-
cowości zrzeszona w Oldboys Osieczna pod naciskiem
miejscowej młodzieży wskrzesiła do istnienia nieodłącznie
związany z Osieczną Klub Sportowy OSA.

chwili obecnej Klub spełnia
wszystkie wymogi formalno-
prawne, które pozwalają na pełną
działalność podmiotu gospodar-
czego pod nazwą Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej „OSA” Osieczna.

Nasza działalność opiera się na
prowadzeniu sekcji piłki nożnej, w
której obecnie trenuje osiemnastu
zawodników głównie z terenu
gminy Osieczna.

W pierwszym roku startów w
rozgrywkach (sezon 2005/2006)
zajęliśmy przedostatnie miejsce w
swojej grupie rozgrywkowej, a
sezon ten potraktowaliśmy jako
czas ogrywania się zawodników w
piłce ligowej. W następnym sezo-
nie (2006/2007) nasza drużyna
długo plasowała się na miejscu
drugim, dającym awans do wy-
ższej klasy rozgrywkowej, ale kilka
wpadek związanych z absencją w
meczach kluczowych graczy spo-
wodowało, że ostatecznie zaję-
liśmy czwarte miejsce. Po
rozegraniu rundy jesiennej sezonu
2007/2008 OSA zajmuje trzecie
miejsce w tabeli klasy „B” za Ko-
roną Wilkowice i Szewą Gostyń.
Cieszy bardzo, że w drużynie jest
chęć do walki o awans do klasy
„A”. Jednocześnie zdajemy sobie
sprawę, że aby ten cel osiągnąć

bez posiłkowania się zawodnikami
spoza naszej gminy trener Tomasz
Stachowski będzie miał bardzo
trudne zadanie. Pragnę też nad-
mienić, że oprócz wyniku sporto-
wego przyjęliśmy sobie za cel, by
nasze jedyne w Osiecznej boisko
doprowadzić do stanu takiego,
abyśmy wszyscy jako mieszkańcy
Osiecznej nie musieli się go wsty-
dzić przed drużynami przyjezd-
nymi. Tak więc chcemy naprawić
murawę boiska, wyposażyć szat-
nię w krzesełka i wieszaki, aby za-
wodnicy w normalnych warunkach
mogli przystępować do meczów.
Chcielibyśmy także postawić za-
daszenia do zawodników rezerwo-
wych oraz postawić jakieś
oświetlenie, które pozwoliłoby nam
w okresie jesiennym trenować na
boisku po zmierzchu. Jest jeszcze
wiele innych potrzeb, których reali-
zację pozostawiamy na czas przy-
szły. Otrzymana od gminy dotacja
nie wystarczy na realizację tych
celów, a w Urzędzie Miasta brak
środków na dofinansowanie na-
szych zamierzeń. Jak wiadomo
wszystko w dzisiejszym sporcie
opiera się na reklamie i sponso-
ringu, tak też i nasz Klub chce po-
dążać tą drogą i korzystając z
okazji prosić naszych czytelników
i sympatyków o rozważanie możli-
wości sponsorowania naszego
Klubu w zamian za reklamę na bo-
isku oraz w bezpośrednim jego są-
siedztwie. Nie chodzi nam o
wielkie kwoty i do współpracy za-
praszamy wszystkich od osób pry-
watnych poprzez osoby
prowadzące małe firmy i sklepy aż
do dużych firm z terenu naszej
gminy. Aby uzgodnić wszelkie wa-
runki proszę o kontakt pod nr tel.
665321665 lub na adres mailowy
arosa@poczta.onet.pl. Będę się
starał w każdym z numerów na-
szego „Przeglądu Osieckiego” in-
formować o naszych bieżących
działaniach i wynikach drużyny
oraz prezentować ludzi związa-
nych z działalnością Klubu.

ARKADIUSZ PIOTROWSKI

Na sali gimnastycznej w szkole w Osiecznej odbył się XIV Turniej
Piłki Halowej Oldboyów o Puchar Burmistrza Osiecznej. Zwycię-
żyła drużyna ze Święciechowy wyprzedzając Oldboyów z Osiecz-
nej. Na trzecim miejscu uplasowało się Kąkolewo. Druga drużyna
z Osiecznej zajęła czwarte miejsce. Zespół radnych zajął szóste
miejsce. Dalej była Rydzyna i Lipno. Jeśli chodzi o konkurencję w
klasyfikacji strzelców najlepszy okazał się Ireneusz Mikołajaczak
z Kąkolewa. Najlepszym bramkarzem został WiesławAntoniak ze
Święciechowy.

Zawodnicy LKS „Burza”
Drzeczkowo rozpoczęli rozgrywki
w rundzie rewanżowej o wejście
do II Ligi. Na razie plasują się na
czwartej pozycji, ale bój toczy się
dalej. Pierwszy mecz rundy re-
wanżowej LKS „Burza” Drzecz-
kowo wygrał z KS „Start” Gostyń w
stosunku 6:4. Punkty dla “Burzy”
Drzeczkowo zdobyli: Wojciech
Chrastyniak – 2 pkt, Arkadiusz
Przybylski – 2 pkt, Maciej Chrasty-
niak - 1,5 pkt, Krzysztof Grygier -
0,5 pkt.

W kolejnej rundzie rozgrywek
“Burza” walczyła z „Orłem” Lipno i
wygrała 8:2, a z „Polonią-Arsenał”
Śmigiel zremisowała 5:5

Na razie “Burzę” Drzeczkowo
wyprzedza „Obra” Jarczewo, KS
„Start” Gostyń i „Piast” Karski. Na
ósmej pozycji plasuje się KS „Po-
lonia –Arsenał” Śmigiel a na dwu-
nastej „Orzeł” Lipno.

Już po raz dwunasty od-
bywał się w Kąkolewie Me-
moriał imienia Darka
Borowczyka. Jak zawsze
były to rozgrywki w halowej
piłce nożnej. Udział w nich
brało osiem drużyn, wszyst-
kie z gminy Osieczna.

Niestety, w momencie kiedy od-
dawaliśmy gazetę do druku, nie
były jeszcze znane wyniki rywali-
zacji. Podamy je za miesiąc, a dziś
poinformujemy czytelników, kto w
tym roku rywalizował.

Otóż do rozgrywek przystąpiły
dwie piłkarskie drużyny z Ziemnic,
jedna drużyna z Osiecznej, dru-
żyna nauczycieli ze szkoły w Ką-
kolewie, drużyna Kanbudu z
Kąkolewa, drużyna sędziów piłkar-
skich oraz drużyna ze wsi Kąko-
lewo. Rozgrywki odbywały się w
dwóch grupach, a łącznie roze-
grano 12 meczów. W finale ze-
społy walczyły o trzecie miejsce,
oraz o zwycięstwo. Wybierano też
króla strzelców.

Imprezę jak zwykle organizował
Zespół Szkół w Kąkolewie oraz
Urząd Miasta i Gminy. Wszystkie
mecze sędziował Krzysztof Parzy
a opiekę medyczną zapewniał An-
drzej Pełczyk. Do organizacji me-
moriału włączyli się też rodzice.
Wszystkie zespoły biorące udział
w imprezie otrzymały puchary.

Kto został zwycięzcą i kto był
gościem memoriału napiszemy w
marcu.

Memoriałz tradycją

Jak burza
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Kancelaria Radcy
Prawnego

Marcin Barczyk
tel. 501 302 674

siedziba: Kąkolewo
ul. Krzywińska 41

Leszno os. Wieniawa 42

Porady prawne
z zakresu:

Prawa Cywilnego,
Administracyjnego,
Gospodarczego
i Prawa Pracy


