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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.

KORNEL WARSZAWSKI DRUGI W POLSCE!
szów. Najlepszy wynik zawodów uzyskał uczeń Gimnazjum w Doruchowie
Kornel Warszawski w rzucie dyskiem
1kg - 50,13m. Wynik ten klasyfikuje go
na II miejscu w kraju. Nauczycielem
wf. Kornela jest Stefan Hebisz.
Bardzo dobrze zaprezentował się
też 14-letni uczeń Gimnazjum nr 2
w Ostrzeszowie Kacper Gwiazda,
który po raz pierwszy w życiu wystartował w biegu na 110m ppł. i uzyskał
czs 17,38s. Jego nauczycielami wf. są
Łukasz Haladyn i Krzysztof Kuchta.

15 czerwca odbyły się we Wrocławiu
Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w Lekkiej Atletyce. Ze względu na
ograniczone środki finansowe w zawodach wzięła udział skromna 7-osobowa
grupa zawodników LKS Orkan Ostrze-

Pozostałe wyniki:
Michał Mikołajczyk - II miejsce
w rzucie młotem 5kg - 31,58m i rekord
życiowy;
Kacper Świtoń - skok wzwyż 1,65m, skok w dal - 5,73m;
Elżbieta Karkoszka - rzut młotem 3kg
- 25,60m;
Mateusz Skupień - pchnięcie kulą
- 8,75m;
Martyna Wróbel - bieg na 100m
- 13,76s.
Oprac. Antoni Winny
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WIELKI SUKCES SPORTOWCÓW Z I LO
Historycznym sukcesem zakończył się finał wojewódzki w biegach na orientację LICEALIADA
- 2014, który odbył się w środę
- 18 czerwca br. w Poznaniu (w
okolicach jeziora Rusałka).
I LO Ostrzeszów reprezentowała drużyna dziewcząt i chłopców (wicemistrzów Wielkopolski sprzed 2 lat). Pogoda super,
momentami słońce przygrzewało
nawet zbyt mocno.
Przebieg zawodów to istny
maraton. Rywalizacja rozpoczęła
się ok. godz. 10.00, natomiast
ostatni zawodnik ruszył na trasę
po godz. 15.00. Ponieważ wyjechaliśmy z Ostrzeszowa o godz.
6.00 rano, zmęczenie było
ogromne. Około 16.00 zawody
dobiegły końca i nastąpił nerwowy
czas oczekiwania na zakończenie pracy komisji sędziowskiej. Z
obserwacji zawodów można było
przypuszczać, że wypadliśmy bardzo dobrze, ale nikt z nas nie spodziewał się, że będzie aż tak super.
Po kilkunastu minutach stresującego
wyczekiwania
do
mikrofonu podchodzi prezes SZS
Wielkopolska - p. Zdzisław Urbańczyk
i w towarzystwie dyrektora Wydziału
Sportu Wojewody Wielkopolskiego
ogłaszają wyniki rywalizacji szkół
ponadgimnazjalnych. W rywalizacji
żeńskiej nasze wspaniałe dziewczęta
zajęły III miejsce i zdobyły brązowy medal. Drużyna wystąpiła
w składzie: Marcjanna Bacik,
Noemi Iwańska, Jagoda Sztucka,
Zuzanna Harabasz.
Kiedy kierownik zawodów ogłosił wyniki rywalizacji chłopców,
wpadliśmy w stan osłupienia. Nasi
chłopcy zostawili za sobą całą
resztę zespołów z Wielkopolski
i zdobyli I miejsce (złoty medal)
oraz tytuł MISTRZÓW WIELKOPOLSKI. Drużyna wystąpiła
w składzie: Marcin Pluta, Michał
Jarczak, Jarosław Zawierucha,
Jakub Dominik. Jest to historyczny
sukces ostrzeszowskiego sportu

szkolnego. Można powiedzieć, że jako
szkoła byliśmy rewelacją finału wojewódzkiego. Opiekunem zespołów był p.
Marek Harabasz. Gratulacje!
Równie wspaniale spisała się żeńska
drużyna z Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie, która zajęła IV miejsce w tych

zawodach. Natomiast dziewczęta ze
Szkoły Podstawowej nr 2 uplasowały się
na bardzo wysokim VIII miejscu w województwie. Obie drużyny przygotował do
startu p. Łukasz Haladyn.
(em)

Efekt Aluminium zwycięzcą „Victoria Cup”
14 czerwca na ostrzeszowskim stadionie odbył się II Turniej Międzyzakładowy „Victoria Cup” o puchar prezesa „Victorii” Ostrzeszów. W turnieju
brało udział 8 zespołów: Euros, Efekt

Aluminium, Mayr, Profi, Tulcon, Straż
Pożarna, Rzemieślnicy, Victoria Old
Boys. Zwyciężył Efekt Aluminium, pokonując w finale Profi. W meczu o trzecie
miejsce Straż Pożarna pokonała Tulcon.

Dziękujemy uczestnikom, kibicom,
a przede wszystkim osobom, które
pomogły przy organizacji Turnieju.
Zarząd Klubu
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