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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.

Zaproszenie

1.06.2011

Z UŚMIECHEM NA ROWERACH

XX Otwarte Mistrzostwa Ostrzeszowa w Brydżu Sportowym
II Memoriał Marka Więcka
Grand Prix Wielkopolski
11.06.2011 (sobota)
Organizatorzy: UMiG Ostrzeszów oraz Ostrzeszowski Klub Brydża Sportowego „PROGRESS”
Miejsce rozgrywek: hala sportowa SP nr 2, Ostrzeszów, ul. Piastowska 3.
Turniej zaliczany jest do klasyfikacji Grand Prix Wielkopolski.
Cztery minisesje grane na zapis maksymalny, zgodnie z przepisami PZBS.
Zapisy: 9.00 – 9.45, I sesja początek o godz. 10.00, III sesja początek
o godz. 14.00 (w przerwie możliwość zjedzenia posiłku w promocyjnej
cenie).
Uwaga: wzorem poprzednich lat wprowadziliśmy możliwość zgłoszeń za
pośrednictwem internetowego formularza: www.gpwostrzeszow.pl
Wpisowe: członkowie PZBS – 25zł od osoby, niezrzeszeni – 35zł od osoby,
ulgi dla kobiet, seniorów, młodzieży szkolnej.
Każdy uczestnik otrzymuję „zgrzewkę” (12szt.) pasztetów od sponsora.
Nagrody: puchary, nagrody pieniężne i rzeczowe (w ramach turnieju prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla par z miasta i gminy Ostrzeszów.

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”, ale
żeby i duch i ciało było zdrowe, trzeba je
hartować już za młodu. Dobrze wiedzą
o tym „Sokoły” z Bukownicy, którzy już
od 14 lat organizują wyścigi rowerowe
dla dzieci i młodzieży. Dzielnie ich w tym
przedsięwzięciu wspomagają: MiG Grabów, Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie i SP w Bukownicy. To właśnie
na boisku szkolnym odbyły się 22 maja
tegoroczne wyścigi.
Słoneczna pogoda dodawała sił
uczestnikom zawodów, wjeżdżającym
na metę z uśmiechem na twarzy. Ten
optymizm udzielał się nie tylko zwycięzcom, bowiem nawet największy pechowiec imprezy, Jerzy Ciepierzyński z Ołoboku, mimo przebicia dętki, na mecie
tryskał humorem i obiecywał wystartować tu za rok. Zmęczone, ale radosne
przyjeżdżały do mety przedszkolaki.
Nawet burmistrz Grabowa, Zenon Cegła,
który pierwszy raz miał okazję obserwować te zawody, z podziwem wypowiadał
się na temat organizacji i rywalizacji
uczestników wyścigu. Za rok 15. Wyścig
Górali - możemy być pewni, że brać
sokola i współorganizatorzy wyścigów
przygotują zawody godne jubileuszu.

W.J.

kl. III-IV dz. - 5km: 1.Patrycja Makieła;
2.Sandra Lubryka; 3.Klaudia Rachuta,
kl. III-IV chł. - 5km: 1.Eryk Strzyż ;
2.Jakub Szczepański; 3.Bartosz Kiczor,
kl. V-VI dz. - 6km: Maja Drelak; 2.Marta
Dukiewicz; 3.Wiktoria Mujta,
kl. V-VI chł. - 6km: 1.Jakub Karwik;
2.Adrian Skałecki; 3.Mateusz Witkowski.
Gimnazja

Informacje i zapisy:
Jerzy Ofierski - 601 506 302
Remigiusz Kaźmierczak - 505 448 343

kl. I-III dz. - 8km: 1.Katarzyna Zimniak;
2.Martyna Piwowar; 3.Anna Turek,
kl. I-III chł. - 8km: 1.Łukasz Gołąb;
2.Remigiusz Maryniak; 3.Kamil Poczta.
Wyścig główny – 16 km /ZWYCIĘZCY/
- KOB. - Barbara Frąszczak (Antonin)
- MĘŻ. (14-35 lat) – Piotr Szpakowski
(Kępno)
- MĘŻ. (pow. 35 lat) – Dariusz Drelak
(Bralin)
Organizatorzy XIV Wyścigów Rowerowych „Górali” dziękują: burmistrzowi
i pracownikom UMiG Grabów, dyrektorowi i nauczycielom SP w Bukownicy,
OSP w Bukownicy i policji za zabezpieczenie tras; Starostwu Powiatowemu w
Ostrzeszowie.
Sponsorom: „Mikstbud” sp. z o.o.
Mikstat – sklep budowlany w Bukownicy;
„Węglobud” Grabów, Irenie i Andrzejowi
Kuligowskim – Grabów; Kółku Rolniczemu w Bukownicy, Radzie Rodziców
przy SP w Bukownicy, PPH „Agrofarm”
– Zenon Sztucki z Bukownicy.

Bardzo dobry występ młodych lekkoatletów

Sztafeta 4x100m z trenerem.
15.05. br. w Poznaniu odbyły się Klubowe Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów
i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce. Zawodnicy LKS „ORKAN” Ostrzeszów,
wraz z trenerem Dawidem Sobierajem z zawodów wrócili z pięcioma medalami.
Podwójną Mistrzynią Wielkopolski w biegach na dystansie 100m i 200m została
Agnieszka Jeziorna z Kraszewic, która dodatkowo w biegu na dystansie 100m
uzyskała bardzo dobry rezultat - 12,70.
Srebrne medale wywalczyli: Piotr Grobelny (Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków Kraszewice) 100m (11,31), Mateusz Maury (ZS nr1 w Ostrzeszowie)
400m (49.97) oraz sztafeta męska 4x100m (46,17) w składzie: Adriana Kołaczek,
Konrad Ilski, Krzysztof Kowalczyk, Piotr Grobelny (wszyscy z Gimnazjum w
Kraszewicach).
Dwa medale dla Ostrzeszowa wywalczyli także zawodnicy „OLIMPII” Ostrzeszów, podopieczni trenera Piotra Wiei – Katarzyna Moś i Krzysztof Drożdż – oboje
wygrali konkurencję rzutu dyskiem.

(em)

WYNIKI
Szkoły Podstawowe – drużynowo
1.MARSZAŁKI ; 2.Bukownica; 3.Biskupice Zabaryczne.
Gimnazja - drużynowo
1.GRABÓW; 2.Dębnica; 3.Trzcinica.
Przedszkolaki - 500m
1.Kacper Saturski; 2.Bartosz Smardz;
3.Emilia Wygoda.
Szkoły podstawowe
kl. I-II dz. - 3 km: 1.Natalia Nieruchalska; 2.Hanna Kaźmierczak; 3.Martyna
Lubryka,
kl. I-II chł. - 3km: 1.Tomasz Kiciński;
2.Jakub Komin; 3.Michał Głowik,

Zwycięskie drużyny w kategorii szkół podstawowych.

BASZTA STRZELA PO
MISTRZOWSKU!
Agnieszka Jeziorna (na pierwszym planie)- start do biegu na 200m.

19. BIEG SOKOŁA
- BUKOWNICA - 12.06.2011
„Rusz ciało – rozjaśnij umysł”
V. OTWARTE BIEGI PRZEŁAJOWE
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
Przyjęcie uczestników, zapisy: 800 –1000
- 500m - dz. kl. I-II - 1030
- 500m - ch. kl. I-II - 1035
- 800m - dz. kl. III-IV - 1040
Uroczyste otwarcie zawodów - 1050
-10.000m - bieg główny - 1100
- 800m - ch. kl. III-IV - 1110
- 1200m - dz. kl. V-VI - 1115
Bieg VIP-ów - 1200
- 1200m - ch. kl. V-VI - 1210
- 1500m - dz. I-III gim. - 1220
- 2000m - ch. I-III gim. -1230
- 100m - dz./ch. – przedszkolaki - 1250
\Dekoracje i zakończenie biegów - 1300-1400
Zgłoszenia - do dnia 12.06.2011r., godz. 1000,, prosimy kierować na adres:
Jan Ambroży, BUKOWNICA 64, 63-520 Grabów, tel. (62) 730-72-04

W miniony weekend (21/22 maja) w
Pleszewie odbyły się doroczne zawody
strzeleckie Ligi Obrony Kraju o mistrzostwo województwa wielkopolskiego w
strzelectwie sportowym. Klasyfikacja
była prowadzona dla drużyn i dla indywidualnie startujących zawodników w
kategorii karabinu i pistoletu.

Bezkonkurencyjni okazali
się pistoleciarze z MKS
„BASZTA”.
Skład drużyny:
Kornelia Olczak - pierwsza w kategorii
juniorek młodszych,
Julita Płonka - pierwsza w kategorii
młodziczek,
Klaudia Cyjak - druga w kategorii
młodziczek,
Wojciech Ślusarz - pierwszy w kategorii juniorów młodszych.

Drużyna karabiniarzy zajęła
drugie miejsce.
Jej skład to:
Monika Marek - drugie miejsce w
kategorii juniorek młodszych,
Karolina Wojtasik - drugie miejsce w
kategorii młodziczek,
Paulina Rybka - piąta w kategorii młodziczek i
Ewelina Wawrzyniak - piąta w katego-

rii juniorek młodszych.
Trzeba przyznać, że zawody stały na
wysokim poziomie sportowym, zawodnicy „strzelili” kilka rekordów życiowych
i chociaż dla niektórych były to pierw-

sze w życiu zawody strzeleckie, to nie
dali ponieść się emocjom i walczyli do
końca, co było widać po osiągniętych
rezultatach.

Kazimierz Giel

