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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.

Ostrzeszowski Klub Wędkarski „Browning EKO”

ZADEBIUTOWALIŚMY W GRAND
PRIX POLSKI
Rozpoczął się długo oczekiwany
przez zawodników Browninga sezon
wędkarski. Drużyna po przebojowym
występie w ub. roku w II lidze wędkarskiej wywalczyła awans do Grand Prix
Polski na sezon 2011, sprawiając tym
ogromną niespodziankę. Przygotowania
do sezonu trwały całą zimę, trzeba było
rozwiązać wiele spraw takich jak sprzęt,
logistyka, zakwaterowanie, no i sprawy
finansowe, które stanowią bardzo poważny problem dla klubu, gdyż utrzymuje się on z własnych składek, a jest to
sport wymagający wielu nakładów.
Tegoroczne GPP składa się z 10 tur
zawodów plus mistrzostwa Polski. Wyznaczone łowiska to: Warszawa - Kanał
Żerański, Opole - kanał Ulgi, Bydgoszcz
- rzeka Brda, Oświęcim - kanał Dwory,
Wrocław – kanał Karłowice.
W GPP bierze udział 25 najlepszych
polskich drużyn. Drużyna składa się z
kobiety, młodzieżowca U-18 lub U-22,
oraz 3 seniorów. Z cyklu zawodów
wyłania się Klubowego Mistrza Polski
(z klasyfikacji ogólnej 3 seniorów zwycięski klub uzyskuje prawo startu w
klubowych mistrzostwach świata), Drużynowego Mistrza Polski (z klasyfikacji
ogólnej całej drużyny) oraz indywidualnie, zdobywców GPP w poszczególnych
kategoriach. Do II ligi spada 5 ostatnich
drużyn.
Przed pierwszymi startami w roli

beniaminka i kopciuszka założeniem i
planem drużyny jest utrzymanie się w I
lidze, a wielkim sukcesem byłoby zajęcie
miejsca w pierwszej 15.
W dniach 14 -17 kwietnia zadebiutowaliśmy w zawodach GPP „O Puchar
Warszawy” na Kanale Żerańskim. Drużyna pojechała w składzie: Joanna Otawa,
Kamil Wilk, Zenon Nikodem, Andrzej
Gutowski, Mariusz Wańkiewicz; kierownikiem i trenerem drużyny był Tomasz
Wilk oraz Arkadiusz Otawa.
Kanał Żerański to łowisko zmienne,
trudne i często nieprzewidywalne. W
niektórych rejonach dominują płotki,w
innych można liczyć na leszcze. Były
też strefy, w których ryby, tylko z sobie znanych powodów, przebywają
sporadycznie. Przed zawodami dodatkowym czynnikiem niesprzyjającym
była pełnia księżyca, oraz fakt, że w noc
poprzedzającą pierwszą turę przyszedł
przymrozek. Kluczowe znaczenie więc
miało losowanie stanowisk. Niestety,
szczęście w losowaniu nie dopisało
seniorom, którzy w pierwszej i drugiej
turze musieli się bronić, aby uzyskać jak
najlepszy wynik. Było to trudne zadanie,
ponieważ na ich stanowiskach ryb było
niewiele. I tak miejsca w sektorach zajęli:
A. Gutowski - 13. i 13., Z. Nikodem -12. i
14., M. Wańkiewicz - 12. i 12.
Natomiast rewelacyjnie spisała się
młodzież. Kamil Wilk dwukrotnie wy-

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką
RYĦ Z JABßKAMI
Czas: ok. 20 minut /bez czasu
pieczenia/; iloěý porcji: 10; koszt: ok.
14 zà.

Skàadniki:
• jabàka praħone 900g
/gotowe do kupienia w sklepie/
• 2 szkl. ryħu
• 1 l mleka
• 1 cukier waniliowy
• 1 àyħeczka cynamonu
• ½ szklanki cukru + 6 àyħek
• 100g masàa
• szczypta soli
• 100g rodzynek
• 3 biaàka

ogniu, aħ zgĉstnieje i bĉdzie miĉkki.
Po ugotowaniu ryħ zestawiamy z
ognia, dodajemy rodzynki, 6 àyħek
cukru, cukier waniliowy, cynamon
i dokàadnie wszystko mieszamy.
Odstawiamy do ostygniĉcia. Ħaroodporne naczynie smarujemy
margarynĂ i poàowĉ ryħu wykàadamy jako pierwszĂ warstwĉ, drugĂ
warstwĉ jabàka, a trzeciĂ znowu
ryħ. Biaàka ubijamy z 1/2 szklanki
cukru i wykàadamy na wierzch. Zapiekamy w piekarniku nagrzanym
do temperatury 180 stopni przez
ok. 30 minut.
Smacznego

Przygotowanie:
Ryħ opàukujemy w zimnej wodzie, osĂczamy, wsypujemy do
garnka, zalewamy wrzĂcym mlekiem, dodajemy masào, sól i gotujemy pod przykryciem na maàym

Mimo zajętego dalszego miejsca w
klasyfikacji drużynowej, można powiedzieć, że pierwsze koty za płoty. Zawody
wygrała drużyna „Sensas I”, 2. miejsce
„Traper” Siedlce, a 3. - OKW Katowice. W
zawodach startowało 160 zawodników.
Kolejnymi zawodami z cyklu GPP
było Opole (kanał Ulgi). „Puchar Opolszczyzny” zaplanowany został na 6
- 8 maja. Po raz kolejny okazało się, jak
bardzo ostateczny wynik zależy od
czynników, na które zawodnicy nie mają
wpływu. Treningi, jakie przeprowadziliśmy kilka dni wcześniej, zapowiadały
obfite połowy, łowiliśmy
duże leszcze, jazie, płocie
i brzany. Jednak zmiana
pogody w długi majowy
weekend, obfite opady
deszczu i śniegu diametralnie zmieniły sytuację
- woda schodząca z gór, z
pól nabrała barwy kawy z
mlekiem, znacznie wzrósł
jej poziom w korycie, co
spowodowało ustanie jakiegokolwiek żerowania
ryb. Organizatorzy musieli podjąć trudne decyzje i,
mimo protestów klubów
i zawodników, ostatecznie zdecydowano się na
rozegranie tylko jednej
tury niedzielnej. Sytuacja
z wodą i rybą do niedzieli

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Ktoś po prostu Cię oszukał, ale w życiu
już tak bywa. Głowa do góry, na pewno
wszystko się wkrótce ułoży. Poza tym
gorący okres przygotowań do realizacji
śmiałego planu. Musi się udać! Ale to
Ty będziesz o tym decydował. Miłość
– cieplutka, majowo-czerwcowa. Finanse – szykują się wydatki.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Będziesz tak zapracowany, że nawet
nie zauważysz, że maj się już skończył.
Na dodatek grupa przyjaciół będzie Cię
usilnie namawiać na wieczorne wypady. Bądź asertywny. Nie zapominaj, że
należy się dobrze wyspać i czasem porządnie zjeść. Miłość - może być pięknie. Finanse – prognozy na czerwiec
całkiem niezłe.

21 maja - 21 czerwca
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się nie zmieniła i wiadomo było, że wyniki
zawodów będą przypadkowe. Tak też się
stało - ryby łowili tylko zawodnicy otwierający i zamykający sektory tzw. otworki,
w środku sektorów łowiono pojedyncze
uklejki i jazgarze. Dla większości zawody zakończyły się porażką i znacznymi
przetasowaniami w klasyfikacji ogólnej.
Nasi zawodnicy zajęli następujące miejsca w sektorach: M. Wankiewicz - 4., Z.
Nikodem - 5., A. Grabowski - 11, K. Wilk
- 15, J. Otawa - 11.
Po dwóch cyklach w klasyfikacji
drużynowej zajmujemy 19. miejsce, w
klasyfikacji klubowej 17., a indywidualnie: K. Wilk - 5. miejsce, A. Otawa – 3.
miejsce; seniorzy dalsze pozycje.
Kolejne zawody odbędą się w Bydgoszczy na rzece Brdzie 26 -29maja.
KAMIL WILK W KADRZE
NARODOWEJ

Hor oskop

BLIŹNIĘTA

TWIERDZA – MOTOR

Jarosław Mikulski
Parczew 114
Kalisz, ul. Wrocławska 253a

grał swój sektor i tym samym zwyciężył
w całych zawodach w kat. juniorów;
jeszcze większą niespodziankę sprawiła
młodziutka 15-latka - Asia Otawa, która
zajęła 3. i 1. miejsce i ostatecznie zwyciężyła w kategorii kobiet.

Dobrymi chęciami piekło jest wymurowane, trzeba więc zabrać się do
konkretnej roboty, a nie tylko chodzić
z kwaśną miną i narzekać, co to masz
do zrobienia. Zdobądź się na kilka dni
maksymalnego wysiłku, a potem już
będzie spokojniej. Miłość – czułości i
ciepła nigdy dosyć. Finanse – kto nie
pracuje, ten...

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Przed Tobą dość ciężki tydzień, a to za
sprawą przyjaciół, którzy zadręczać Cię
będą swymi problemami. Ale podołasz wszystkim wyzwaniom. Sobotę i
niedzielę koniecznie spędź z rodziną i

porozmawiaj z nią o rzeczach błahych.
Miłość – trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. Finanse - pieniądz przyciąga pieniądz. Wnioski wyciągnij sam.

LEW
W pracy nawał, a szef nawet nie będzie chciał słyszeć o przerwie, nawet
na kawę. Jeśli znajdziesz choć chwilkę,
spróbuj oderwać oczy od komputera i
popatrz na zieleń wiosny. Odpowiednio spędź Dzień Dziecka, nawet jeśli
jesteś dorosły. Miłość – czasem trzeba
przeprowadzić trudną rozmowę. Finanse – pośrodku.

PANNA

CENA Z MONTAĩEM

530,00zá.
1435
1460
Adres: DOMEX KRASZEWICE
UL. KALISKA 19,
63-522 KRASZEWICE
TEL. 62/7312453

Mimo słabszych wyników drużynowych nikt się nie poddaje, płacimy
frycowe, ale nabieramy też ogromnego
doświadczenia. Przed rozpoczęciem
GPP zdawaliśmy sobie sprawę, że nie będzie łatwo. Bardzo
dziękujemy Panu
Burmistrzowi, Panu Janowi Mucha
- firma „UNIMEBEL”,
Dyrektorowi Biura
Okręgu Krzysztofowi Mockowi - za
okazaną już pomoc
i zaangażowanie w
przygotowaniach
do cyklu GPP. Obszerną fotogalerię
z tych zawodów
można obejrzeć
na
facebooku
- Klub Browning
Ostrzeszów.
Wodom cześć!
RYBA

Zapowiada się dość monotonny tydzień. Dlatego wprowadź jakieś urozmaicenie, choćby w czwartek – zaszalej
z okazji Dnia Dziecka, albo przenieś te
obchody na weekend i wtedy baw się
z rodziną lub przyjaciółmi na całego.
Każdemu potrzeba chwil zapomnienia. Miłość – ten zapach, ten szyk, ten
szpan… Finanse – ma się ten gest.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Zaangażowałeś się w pomoc i teraz
masz urwanie głowy. Ale jak się powiedziało „a”, trzeba powiedzieć i „b”.
Dodatkowo stałe zajęcia, których i tak
masz niemało. Odbij to sobie z okazji
Dnia Dziecka – wróć na chwilę do beztroskich lat. Miłość – odrobinę szczęścia w miłości. Finanse – spróbuj coś
zaoszczędzić.

24 sierpnia - 22 września
W tym tygodniu postaraj się już nic nie
zmieniać w grafiku. Rozsądniej gospodaruj siłami witalnymi, by nie dopadło
Cię przemęczenie. A roboty będziesz
miał „od groma” – i w domu, i w pracy. Nie zapomnij, że w środę przypada
Dzień Dziecka. Miłość – wciąż kwitnąco.
Finanse – trochę przywiędły.

WAGA
23 września - 23 października
Są sprawy, których nie można załatwić
„od ręki”. Wiele wymaga czasu, przemyśleń i spokojnej realizacji. Pamiętaj o
tym, szczególnie w najbliższym czasie.
Pora też zrobić „remanent”, a właściwie
„remont” swojego zdrowia, bo to bardzo zaniedbana sfera Twojego życia.
Miłość – ach, to zauroczenie. Finanse
– ale wpadka!

SKORPION
24 października - 21 listopada

PRYWATNY
GABINET
DERMATOLOGICZNY

PCV-5 i 6 komorowe P
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Miłym zaskoczeniem na zakończenie zawodów w Opolu było odczytanie
Uchwały nr 45 Zarządu Głównego PZW
na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego o powołaniu naszego zawodnika
Kamila Wilka do Kadry Narodowej Polski
Juniorów U-18. Nominacje uroczyście
wręczył trener Kadry Andrzej Borkowski.
Już dziś niemal pewny jest start Kamila
i Asi Otawy na Pierwszej Olimpiadzie
Sportów Wodnych, połączonych z
Mistrzostwami Świata w Wędkarstwie
Spławikowym, które odbywać się będą
we Włoszech w Castelfranco koło Pizy na
rzece Arno 28.08-04.09. br. Gratulujemy
i trzymamy kciuki!

23 lipca - 23 sierpnia

OKNA
stolarka drewniana
DRZWI, ROLETY

1.06.2011

lek. med. Marzenna Grobel

al. WolnoĞci 1A
Ostrzeszów

•
•

porady lekarskie
mikrodermabrazja
Poniedziaáek 16.00 – 17.00
Czwartek 16.00 – 18.00
tel. 603 878 082

KOZIOROŻEC
22 grudnia - 20 stycznia
Są chwile, kiedy nie chce się żyć, ale nie
można się poddawać. Los na pewno
jeszcze obdarzy Cię radością i to nieraz. Spróbuj wyjść z tego dołka. Masz
przecież jeszcze innych, którzy Cię potrzebują. Nie możesz i nie powinieneś
lekceważyć ich potrzeb. Co Ci da to
udręczanie siebie i najbliższych? Miłość
– potrzebne świeże tchnienie. Finanse
– tak sobie.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Jak zawsze możesz liczyć na wsparcie i
pomoc przyjaciół. Nie wykorzystuj ich
jednak bez miary. Pod koniec weekendu spróbuj znaleźć chwilę na pobycie
tylko z samym sobą. A w środę stań się
na moment dzieckiem, bo to przecież
Dzień Dziecka. Miłość – złe humory też
ma. Finanse – raczej unormowane.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Myślałeś, że wszystko pójdzie łatwo,
lekko i przyjemnie, a tu się okazuje, że
zadanie, którego się podjąłeś, trochę
Cię przerosło. Ten tydzień będzie jeszcze trudny, ale spróbuj spojrzeć na ten
ogólny rozgardiasz, który teraz panuje
w Twoim życiu, pozytywnie, bo kiedy
wszystko się już poukłada, będziesz
zadowolony. Miłość - partner na medal.
Finanse - jeszcze trochę wydatków.
Dzieciom radości,
a dorosłym, by potrafili czasami „być
jako dzieci”
życzy Wasza wróżka

