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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

10.02.2010

BIAŁE SZALEŃSTWO NA BAŁCZYNIE
Oj, działo się, działo w niedzielę 7
lutego na najwyższym szczycie Ostrzeszowa – Bałczynie.
Po 2 latach przerwy szczytem zawładnęli amatorzy białego szaleństwa. Okazją do prezentacji swoich umiejętności
narciarskich i zabawy na stoku góry
stały się zawody narciarskie o Puchar
750-lecia Ostrzeszowa. Do rywalizacji
w slalomie stanęło kilkadziesiąt osób w
różnym wieku. Nieważny był styl jazdy,
najważniejsze, by szczęśliwie minąć

dokładny pomiar. Rywalizacja toczyła
się w kategoriach wiekowych, z podziałem na kobiety i mężczyzn. Wśród pań,
ze względu na małą liczbę startujących
zawodniczek, odstąpiono od podziału na
kategorie.
W międzyczasie na równoległym
stoku zjeżdżano na „bele czym”. Tu oceniano najdłuższy zjazd, pomysłowość i
bezpieczeństwo pojazdu. Uczestników
także nie brakowało. Bezkonkurencyjni
byli Rafał i Janusz Marczakowie z Czekanowa na swym „płomiennym pojeździe”,

Niektórzy prezentowali styl prawie olimpijski.

I bez kijków można było szusować.

Zwycięzcy jazdy na bele czym.

dwanaście bramek i po przejechaniu ok.
250m dojechać do mety.
Nad
prawidłowym
przebiegiem
imprezy czuwali sędziowie, a zainstalowana fotokomórka zapewniała

konstruowanym z różnych „dziwnych”
rzeczy przez dwa lata. Mniej skomplikowane rozwiązanie wybrała Daria
Kowalik, zjeżdżając w walizce, dzięki
czemu zajęła drugie miejsce. Na podium

Szczęśliwy zwycięzca
zawodów ze statuetką
w dłoni.

Pozostań dzieckiem,
aby cię zawsze mogły
kochać twoje dzieci.
powiedzenie estońskie

znalazła się jeszcze Dominika Grzesik.
Wesoło, barwnie i pomysłowo było tego
popołudnia na Bałczynie. Zaś u podnóża
szczytu można było się ogrzać przy
ognisku, usmażyć kiełbaskę, zjeść smakowitą grochówkę, wypić herbatę… Na
dodatek wszystko to było za darmo.
Okazuje się, że przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych i pełnym
zaangażowaniu wielu osób i instytucji
można zrobić imprezę na 102. W tym
przypadku szczególne brawa należą się
odpowiadającemu za przebieg imprezy
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji wspartemu przez ZEC oraz Urząd Miasta.
Udany debiut w roli komentatora zaliczył Patryk Jędrowiak, który w roli tej
czuł się jak ryba w wodzie. Prawie żadnej
pracy nie miały służby medyczne i bardzo dobrze. Zawodnicy zgodnie chwalili
trasę, podkreślając, iż najtrudniejszy był
środkowy jej odcinek. I tylko pan Piotr z
Mostek był niepocieszony, że do swoich
stu koni mechanicznych dołączyło się
tylko kilka sanek, tworząc kulig.

Wreszcie najważniejsze: najszybciej
w 18,09s trasę slalomu przejechał Kornel Kasprzak z Ostrowa Wlkp., otrzymując kryształową statuetkę z rąk burmistrza Ostrzeszowa, Mariusza Witka.
Kto wie, jeśli zima się przedłuży, to
może jeszcze w tym roku znów zobaczymy narciarzy na stokach Bałczyny.

Włodzimierz Juszczak

Na podium weterani zwyciężył A. Józefiak.

75. rocznicy urodzin
Marianny Urban
Z okazji

z Kaliszkowic Ołobockich
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i wielu łask
Bożych na dalsze lata
życzą
córki i syn z rodzinami
oraz wnuki i prawnuki

Fabian – synek państwa Marleny
i Seweryna Greberów z Bukowiny
Sycowskiej, 3.02.2010r., waga 3430g
Osoby urodzone
między 21 stycznia a 18 lutego
to zodiakalne
Wodniki.

Rodzicom Fabianka
gratulujemy, a jemu życzymy
zdrowia, miłości i szczęścia
na całe długie lata!

Zwycięzcy slalomu:
Kobiety:
Hanna Harabasz
Mężczyźni:
do 16 lat - Michał Bartliński
17-30 lat - Szymon Piórek
31-50 lat - Kornel Kasprzak
powyżej 50 lat - Aleksander
Józefiak

Kochanemu wnukowi

Patrykowi

z okazji 18. urodzin
wszystkiego, co najlepsze,
dużo zdrowia, radości oraz
błogosławieństwa Bożego na
kolejne lata życia
życzą
babcia Halina i dziadek
Zenon

