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

20 marca w Pleszewie odbyły się eliminacje rejonowe strefy kaliskiej w aerobiku
grupowym dziewcząt. Miło nam poinformować, że wszystkie startujące w nich zespoły
z powiatu ostrzeszowskiego zakwalifikowały się do finałów wojewódzkich. Awans
ten cieszy tym bardziej, że z zawodów przywieziono trzy złota, srebro i piąte miejsce.
Wyniki w poszczególnych kategoriach:

8.04.2015

AEROBIK TO SIŁA!

SZKOŁY PODSTAWOWE
1. SP Kobyla Góra
2. SP Janków Przyg.
3. SP nr 10 Kalisz
4. SP nr 17 Kalisz
5. SP nr 2 Pleszew

GIMNAZJA
1. Gimnazjum Kobyla Góra
2. Gimnazjum nr 2 Ostrzeszów
3. Gimnazjum nr 7 Kalisz
4. Gimnazjum Janków Przyg.
5. Gimnazjum nr 3 Pleszew

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
1. I LO Ostrzeszów
2. III LO Kalisz
3. II LO Ostrów Wlkp.
4. III LO Ostrów Wlkp.
5. ZS nr 1 Ostrzeszów
Renata Pokusa

Samorządowy turniej piłki siatkowej
W sobotę - 21 marca, w hali sportowej w Kraszewicach odbył się Turniej
Piłki Siatkowej Samorządów Powiatu

Ostrzeszowskiego o Puchar Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego
Krzysztofa Grabowskiego, którego

organizatorem był wójt gminy Kraszewice - Paweł Koprowski.
W rozgrywkach udział wzięły drużyny
reprezentujące gminy: Czajków, Kobyla
Góra, Kraszewice; miasta i gminy: Ostrzeszów i Mikstat, Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie. Swoją obecnością turniej
uświetniła poseł na Sejm RP Bożena Henczyca oraz wicemarszałek województwa
wielkopolskiego - Krzysztof Grabowski.
Turniej rozpoczął się od emocjonujących rozgrywek grupowych. W efekcie wyłoniono drużyny, które stanęły
do walki w finale. Zwycięzcami turnieju
zostali reprezentanci miasta i gminy
Mikstat, którzy po bardzo emocjonującym spotkaniu pokonali drużynę z gminy
Kraszewice. Miejsce trzecie wywalczyli
samorządowcy z Ostrzeszów, pokonując
zespół z gminy Czajków.
Rozgrywki stały na bardzo wysokim
poziomie, a zawodników z trybun wspierał
doping licznie przybyłych kibiców. Łącznie w turnieju wystąpiło ponad 30 zawod-

ników. Wszystkie drużyny otrzymały
dyplomy, a zwycięzcy - puchar, który wręczył wicemarszałek województwa wielkopolskiego - Krzysztof Grabowski.
Dziękujemy uczestnikom za udział
w rozgrywkach oraz wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do
organizacji turnieju.

Klasyfikacja końcowa
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
IV miejsce:
V miejsce:

miasto i gmina Mikstat
gmina Kraszewice
miasto i gmina Ostrzeszów
gmina Czajków
Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie
VI miejsce: gmina Kobyla Góra

SUKCESY KICKBOKSERÓW
28 marca w Kępnie odbyła się
zawodowa gala kickboxingu full
contact & K1.
Klub Ziętek Team reprezentowało dwóch zawodników Robert Niedźwiedzki w kategorii
60 kg i Dariusz Olbrych - 91 kg.
Robert zmierzył się z Jerzym
Zambrowskim i wygrał jednogłośnie na punkty swą pierwszą
zawodową walkę, co tym bardziej nas cieszy. Dariusz - mieszkaniec Kępna, zmierzył się w K1
z Danielem Gaczyńskim i wygrał
jednogłośnie na punkty; trzeba
podkreślić, że po drugiej rundzie doznał kontuzji barku, jednak pokazał charakter i dotrwał
do końca pojedynku. Był to jego
powrót po 5-letniej przerwie.

***

Powiew wiosny na biegowych trasach
Z nadejściem wiosny coraz więcej osób
dostrzega potrzebę ruchu, stąd zwiększa
się grono biegaczy. Są również tacy, którzy biegają przez cały rok, przygotowując się do późniejszych startów. O nich
najczęściej piszemy, również po to, by
zachęcić innych na spotkanie z biegową
przygodą.

MANIACKA DZIESIĄTKA
Przed dziesięciu laty poznański klub
biegacza „Maniac” po raz pierwszy przystąpił do organizacji tej imprezy. Obecnie
„Maniacka Dziesiątka” jest jednym z największych biegów w Polsce, na dystansie 10km. W tym roku wystartowało tam
blisko 4 tys. uczestników. We wszystkich

Tego samego dnia odbył się mecz drugiej kolejki
MŁODZIEŻOWEJ LIGI BOKSERSKIEJ pomiędzy
OZB kujawsko-pomorskim/ OZB lubuskim SOCRATES a OZB wielkopolskim! Nasz klub reprezentował Aleksander Stawirej, który startował w wadze
+91kg. Aleksandrowi przyszło się zmierzyć
z Janem Sosnowskim. Walka od samego początku
przebiegała po myśli Olka; ostatecznie, w drugiej
z dotychczasowych dziesięciu biegów uczestniczył
Marian Świtoń z Bukownicy. Zawodnik TG „Sokół”
w tegorocznym biegu zajął 455. miejsce, z czasem
42,23 min.

DZIESIĄTKA WROACTIV
Wrocław pozazdrościł innym miastom i też zorganizował wysokiej klasy bieg na 10km. Druga
edycja „Dziesiątki Wroactiv” odbyła się 15 marca
i przewyższała ubiegłoroczną pod względem organizacji. W biegu tym wystartowało czterech zawodników z ziemi ostrzeszowskiej. Najlepszy z nich Bartosz Karkoszka, zajął 69. miejsce, ustanawiając swój rekord życiowy - 37,08 min. Niewiele gorszy, również ze swoją „życiówką” (38,30 min), był
Robert Zborowski (103. miejsce). Marcin Gruszka
z Kobylej Góry uplasował się na 616., a Anna
Sołyga z Ostrzeszowa na 779. miejscu.

rundzie nasz zawodnik doprowadził do liczenia
i poddania się przeciwnika.
W meczu z zaplanowanych 13 pojedynków
odbyło się 9, gospodarze nie wystawili dwóch
zawodników, podobnie jak drużyna gości. Mecz,
który zakończył się wynikiem 12:14 dla gospodarzy, był bardzo emocjonujący - 4 walki (w tym
walka Olka) zakończyły się przed czasem. Spotkanie odbyło się w grudziądzkiej hali MKS-Start.
Kolejny mecz odbędzie się 9 maja w Koninie.
MZ

II OSTROWSKI ICE MAT
PÓŁMARATON
Rekordowa ilość biegaczy z naszego powiatu
wzięła udział w II Ostrowskim II ICE MAT PÓŁMARATONIE. W stawce 712 biegaczy, którzy przebiegli trasę 21.097m, najszybszy z naszych okazał się Bartosz Karkoszka, który ukończył bieg na
34. miejscu, z czasem 1:22,11 godz. Na miejscu
66. metę minął Robert Zborowski, w czasie 1:25,42
godz. Jako następni bieg ukończyli: Łukasz Haladyn, Andrzej Cieśla, Włodzimierz Juszczak, Przemysław Betka, Dawid Jakubczak, Dawid Golanowski, Marcin Poprawa, Przemysław Kantecki, Anna
Hazubska, Roman Modrzejewski, Kamil Daszczyk
i Wacław Mucha-Kruczyński.
W.J.

