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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.

Memoriał im. Profesora
Bernarda Kobielskiego
Na początku października we Wrześni rozegrano
Mistrzostwa Wielkopolski Powiatów w Lekkoatletyce
- Memoriał im. Profesora Bernarda Kobielskiego dla
młodzieży urodzonej w 1997 i młodszej.
W zawodach wystartowała liczna reprezentacja
powiatu ostrzeszowskiego. Nasi zawodnicy zdobyli
pięć medali: dwa złote i trzy brązowe.
Pierwsze miejsce wywalczyła Małgorzata Wysota
(Gim. Czajków) w biegu na dystansie 100m z nowym
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Uroczyste otwarcie „Orlika” w Czajkowie

rekordem życiowym 13,28, oraz Miłosz Pietrucha
(Gim. Kraszewice) w pchnięciu kulą. Oboje są podopiecznymi trenera Dawida Sobieraja i reprezentują
LKS „ORKAN” Ostrzeszów.
Z brązowymi „krążkami” wróciły Marcelina Sztuder
i Aleksandra Wojtkowska (obie Gim. nr1 Ostrzeszów),
które startowały odpowiednio w biegach na 1000m
i 600m. Obie zawodniczki to podopieczne trenera Jana
Fusa.
Brązowy medal zdobył
także Mikołaj Jakóbczak
(Gim. Kobyla Góra) - podopieczny Ewy Moskwy
startował w skoku w dal.
Mikołaj od września jest już
zawodnikiem LKS „ORKAN”
Ostrzeszów.
Młodzież w zawodach
uczestniczyła pod opieką
trenerów Jana Fusa i Antoniego Winnego oraz prezesa
Zrzeszenia LZS w Ostrzeszowie p. Edmunda Tetlaka.

(a)

W środę 12 października br.
odbyło się w Czajkowie oficjalne
otwarcie kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:
wójt gminy Czajków - Henryk
Plichta, przewodniczący Rady
Gminy w Czajkowie - Andrzej
Puchała oraz przedstawiciel
Gimnazjum w Czajkowie - Mateusz Wróbel.
Obiekt został poświęcony
i pobłogosławiony przez proboszcza
tutejszej
parafii ks. Andrzeja
Chrobaka.
Nowoczesny i bezpieczny
kompleks
sportowy
powstał w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły
podstawowej, gimnazjum i hali sportowej,
w ramach rządowego
programu „Moje Boisko
- Orlik 2012”. Program
ten zakłada budowę
ogólnodostępnych,
bezpłatnych kompleksów boisk sportowych

w każdej gminie na terenie
całego kraju. Założeniem programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej
infrastruktury sportowej w celu
aktywnego uprawiania sportu.
Uroczystość otwarcia ubarwiły
występy przygotowane przez p.
Elżbietę Kędzię i uczniów klasy III
ze Szkoły Podstawowej w Czaj-

kowie oraz Małych Mażoretek
pod kierownictwem p. Moniki
Kuświk. Na koniec został rozegrany pokazowy mecz piłki
nożnej
pomiędzy
uczniami
gimnazjum.
Inwestycja kosztowała 831
278zł, z czego 388 881zł pochodziło z budżetu państwa, 273
044zł z kasy województwa
wielkopolskiego, a 169 353zł
z budżetu gminy Czajków.

Bogna Stysiak-Gałka

Trwers Rally Team z Mąkoszyc
na Wielkopolskim Spotkaniu Terenowym

2 października Trwers
Rally Team wziął udział
w Wielkopolskim Spotkaniu Terenowym na
autodromie we Włościejewkach. Impreza skupiła
ponad 40 załóg fanów
jazdy terenowej. Na zlocie można było spotkać
samochody, które brały
udział w wyprawie do
Boliwii, jak i seryjnego
VW tiguana. Bo przecież
nie pojazd jest najważniejszy, tylko ludzie, których łączy ta
sama pasja - Off Road. Z naszego
klubu w klasie extrim z wyciągarką wystartowały trzy załogi
w składzie:
Marek Smolny, Krystian Marek suzuki samurai,
Jerzy Zgarda, Michał Graf suzuki samurai,
Mariusz Gołdyn, Maciej Fras -

suzuki samurai.
Załogi miały do zdobycia 65
pieczątek, które ukryte zostały
na terenie całego autodromu.
Niektóre z nich, umieszczone na
bardzo stromych podjazdach, były
wręcz nieosiągalne. Po zdobyciu
pięciu kolejnych numerów pieczątek załogi wyruszyły w trasę
według Road Booka po kolejne
punkty.

W klasyfikacji generalnej miejsce I zajęli Karolina i Lech Jurkowscy (76 punktów), II Jerzy
Zgarda, Michał Graf (74 punkty),
III Marek Smolny, Krystian Marek
(73 punkty).
Załogom gratulujemy i życzymy
powodzenia w kolejnych rajdach.

Aldona Zgarda

