22
W BIEGU
Pracowicie spêdzili pierwszy
weekend paŸdziernika biegacze z
powiatu ostrzeszowskiego, startuj¹c
w trzech imprezach biegowych.

*
XI Bieg Prze³ajowy
„O NÓ¯ KOMANDOSA”
Odby³ siê 6 paŸdziernika w Lubliñcu,
w trudnym, leœnym terenie. Mê¿czyŸni
do przebiegniêcia mieli dystans 13km.
W gronie 432 zawodników, którzy
dobiegli do mety, znaleŸli siê: Jan
Chowañski (Ostrzeszów) – 69. miejsce,
55,35 min, Marian Œwitoñ (TG „Sokó³”
Bukownica) – 70. miejsce, 55,44 min,
W³odzimierz Juszczak (Ostrzeszów)
– 74. miejsce, 55,51 min, Hieronim
Matysiak (Kobyla Góra) – 243. miejsce,
1:03,46 godz.

**
XXVII Miêdzynarodowy Bieg
Warciañski

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

nad Nerem, gdzie w czasie okupacji
hitlerowcy zamordowali kilka tysiêcy
¯ydów. Metê umiejscowiono na osiedlu
w Kole. Dystans 10km dziel¹cy te dwie
miejscowoœci pokona³o 110 zawodników. Na 18. miejscu, z czasem 34,34
min bieg ukoñczy³ Marian Œwitoñ z
Bukownicy, jednoczeœnie zajmuj¹c 2.
miejsce w kategorii 40-49 lat i 1. miejsce w Mistrzostwach Polski So³tysów i
Dzia³aczy Rad So³eckich. W³odzimierz
Juszczak, który równie¿ bra³ udzia³ w
tym biegu. do mety przybieg³ na 39.
miejscu, w czasie 38,38min, zajmuj¹c
1. miejsce w Mistrzostwach Polski
Dziennikarzy i Osób Wspó³pracuj¹cych
z Mediami.

***

W.J.

Tradycyjnie start odby³ siê z Che³mna

Wielkie strzelanie pod Szczecinem
– BASZTA najlepsza
W dniach 5 – 7 paŸdziernika w Gryfinie odby³y siê coroczne Mistrzostwa
Makroregionu M³odzików w strzelectwie sportowym. S¹ to zawody dwóch
województw - wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Rywalizuje siê
nie tylko o medale, ale równie¿ o punkty
w klasyfikacji sportu dzieci i m³odzie¿y.
Jednak podczas zawodów to ten pierwszy czynnik by³ motorem napêdzaj¹cym
rywalizacjê w poszczególnych konkurencjach.
Na fotografii stoj¹ od lewej: Marta
Kawaler - uplasowa³a siê na czwartym
miejscu w konkurencji „pistolet sporto-

Jesiennych startów lekkoatletów
LZS Orkan Ostrzeszów ci¹g dalszy…

XXVII Bieg Uliczny
im. K. Ptolemeusza
Podczas
imprezy
w
biegu
m³odzie¿owym na 1500m rocznika
1995/1996, w gronie 40 uczestniczek 1.
miejsce zajê³a Anastazja Modrzejewska
z Grabowa. uzyskuj¹c czas 5,24 min.

wy czêœæ szybka”, Angelika Koszu³ap
- by³a czwarta w konkurencji „karabin
sportowy 3x10” (trzy postawy, le¿¹c,
stoj¹c i klêcz¹c), i czwarta w konkurencji „karabin sportowy le¿¹c”. Kolejna
zawodniczka to Paulina Giel - zdobywczyni trzech medali - z³oto w konkurencji „pistolet sportowy czêœæ szybka”,
br¹z w konkurencji „pistolet sportowy
czêœæ dok³adna” i br¹z w konkurencji
„pistolet pneumatyczny”. Nadia Wojcieszak wywalczy³a trzy medale - srebrny
w konkurencji „karabin pneumatyczny” i
w konkurencji „karabin sportowy 3x10”,
natomiast w konkurencji „karabin spor-

ZABAWA
ANDRZEJKOWA !!!
30 listopada 2007
sala w Olszynie
cena – 100 z/para
godz. 19:00
ZAPISY I WPATY DO DNIA 15 LISTOPADA 2007
tel. 693 063 509 lub 605 066 868

W Poznaniu 18.09.2007r. odby³y siê Mistrzostwa Wielkopolski LZS rocznika 1990–1991. A tam bezkonkurencyjna
okaza³a siê w skoku w dal Anna Bajko (5,28m) zawodniczka
LUKS Soko³y, 2. miejsce w biegu na 1500m zaj¹³ Wojciech

----------------------------------ORGANIZATORZY - Przyjaciele Eli

Jarosz (4.20,51 min), natomiast na najni¿szym stopniu podium stan¹³ 800-metrowiec Wojciech Skrobacz (2.06,14min,
rekord ¿yciowy). Wszyscy s¹ uczniami ZS nr 2 w Ostrzeszowie.
W tydzieñ póŸniej, ju¿ w mateczniku, podczas rejonowej licealiady na Stadionie Miejskim im. J. Kusociñskiego
awans do fina³u uzyskali: Wojciech Jarosz — 1. miejsce na
3000m, 9.42,58min, Marcin Pawlak — 1. miejsce na 800m,
1.57,99min, Wojciech Skrobacz — 2. miejsce na 1500m,
4.30,84min, oraz Anna Bajko, która zakwalifikowa³a siê z
dzik¹ kart¹ w skoku w dal.
Fina³ poznañski, czyli oficjalne Mistrzostwa Wielkopolski
SZS w LA, przyniós³ znakomity wynik Marcina Pawlaka, na
co dzieñ ucznia ZS nr 2 w Ostrzeszowie. Pisaliœmy niejednokrotnie o sukcesach m³odego biegacza z Przedborowa,
o jego nieustannej progresji wyników. Tym razem Marcin
pokona³ 800m w wyœmienitym czasie 1,54,61, który jest rekordem powiatu, klubu, szko³y i oczywiœcie ¿yciowym. Prócz
Marcina na podkreœlenie zas³uguj¹ dobre wystêpy naszych
pozosta³ych reprezentantów: Anny Bajko w skoku w dal IV
miejsce z wynikiem (5.12m), Wojciecha Jarosza na 3000 m
III miejsce (9,07,80min) i Wojciecha Skrobacza na 1500m
(4,24,99min).

Wies³aw Przyby³a

towy le¿¹c” zdoby³a medal br¹zowy.
Ostania zawodniczka - Monika Wieczorek - w konkurencji „pistolet sportowy
czêœæ szybka” uplasowa³a siê na pi¹tym
miejscu, a w konkurencjach „pistolet
sportowy czêœæ dok³adna” i „pistolet
pneumatyczny” zajê³a szóste miejsca.
By³y to bardzo udane zawody. Na
podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e w klasyfikacji dru¿ynowej Baszta Ostrzeszów odnios³a zwyciêstwo, mimo ¿e w
dru¿ynie nie by³o ¿adnego ch³opca.
Dziewczyny na co dzieñ ucz¹ siê w
Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Ostrzeszowie
oraz w Gimnazjum w Opatowie.

Kazimierz Giel
Gratulujemy!!!

Rados³aw Radomski z dwoma Pucharami Polski
i tytu³em najlepszego zawodnika mistrzostw!
Na zawodach odbywaj¹cych siê w
£ochowie 6 i 7.10.2007r. Rados³aw Radomski - reprezentant Poprawa Kobyla
Góra - Ostrzeszów zdoby³ dwa Puchary
Polski juniorów w kickboxingu.
W sobotê – 6.10., odbywa³a siê rywalizacja semi-contact.
W pierwszej walce eliminacyjnej Radek
pokona³ zawodnika z G³ogowa 10 : 2, w
æwieræfinale zwyciê¿y³ Marcina Adamskiego (Superkick Sosnowiec) 11 : 4, w
walce o wejœcie do fina³u Micha³a Wróbla (Alkon Szczecin) 9 : 7 i w finale, po
emocjonuj¹cej walce, po dwóch dogrywkach, Alberta Rybickiego (Nadstal Krzaki
Czaplinowskie) 14 : 13, zdobywaj¹c Puchar Polski juniorów wersji semi-contact.

------------------------------------------------

CAY DOCHÓD ZOSTANIE PRZEKAZANY
NA OPERACJ PRZESZCZEPU PUC
ELI URAW

24.10.2007

W tym tygodniu w kinoteatrze

„Piast”
23.10., 24.10., 25.10.
„U Pana Boga w ogródku”,
prod. polska
dozwolony od lat 15
czas projekcji 115 min.
ceny biletów: ulgowy 11zł, normalny 13 zł

Drugiego dnia zawodów odbywa³a
siê rywalizacja light-contact, w której
Radek równie¿ zdoby³ Puchar Polski juniorów. Pokona³ w eliminacjach Adama
Leszczyñskiego (Gwardia Zielona Góra),
w æwieræfinale Krystiana Szewczyka (Lublin), w pó³finale Marcina Adamskiego
(Superkick Sosnowiec) i w finale Kajetana
Kiersteina (AZS-AWF Poznañ).
We wszystkich walkach Rados³aw
Radomski zwyciê¿a³ zdecydowanie na
punkty. Radek zosta³ tak¿e uhonorowany
presti¿ow¹ nagrod¹ dla najlepszego zawodnika Pucharu Polski.

W
Pucharze
Polski
Juniorów
wystartowa³o 182 zawodników.
Rados³aw Radomski w swojej karierze kickboxerskiej zdoby³ ju¿ 7 tytu³ów
Mistrza Polski we wszystkich formu³ach
walki, 2 Puchary Polski i dwa razy 9. miejsce na zawodach Pucharu Œwiata.
W najbli¿szym czasie przygotowywa³
siê bêdzie, wraz z kadr¹ narodow¹, na
zgrupowaniu w Cetniewie do Mistrzostw
Europy Juniorów, które odbêd¹ siê w
dniach 6 - 10.11.2007r. w Faro w Portugalii.

(a)

