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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.

Piłka nożna
A klasa

Wyniki 25. kolejki - 2-3
czerwca
Lilia Mikstat - Sokół Świba
Zawisza Łęka Opatowska - KS
Rogaszyce
LZS Trzcinica - Victoria Laski
Strażak Słupia - Masovia Kraszewice
Odolanovia Odolanów - GKS
Rychtal-Skoroszów
Pelikan Grabów - Sokół Bralin
Pogoń Trębaczów - Raszkowianka
Raszków

Walczyli o puchar komendanta
30 maja w hali w Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie, już po raz piąty odbył się Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie.
W turnieju udział wzięło sześć drużyn, zajęły one następujące miejsca:
I miejsce
– Państwowa Straż Pożarna w Ostrzeszowie
II miejsce
– Dom Dziecka w Ostrzeszowie
III miejsce
– Nadleśnictwo w Przedborowie
IV miejsce
– Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie
V miejsce
– Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie
VI miejsce
– Straż Graniczna w Kaliszu

2-2
4-3
1-1
7-1
5-0
3-1
6-0

Wyniki 26. kolejki - 10 czerwca
Sokół Świba - Zawisza Łęka Opatowska
Victoria Laski - Lilia Mikstat
KS Rogaszyce - Pogoń Trębaczów

2-1
1-1
2-5

Raszkowianka Raszków - Pelikan
Grabów
Sokół Bralin - Odolanovia Odolanów
GKS Rychtal-Skoroszów - Strażak Słupia
Masovia Kraszewice - LZS Trzcinica

1-0
1-6
4-1
4-4

Tabela końcowa A klasy
1.

Pogoń Trębaczów
Odolanovia
2.
Odolanów
3. Sokół Świba
4. Lilia Mikstat
5. Pelikan Grabów
6. Strażak Słupia
7. LZS Trzcinica
Raszkowianka
8.
Raszków
GKS
9.
Rychtal-Skoroszów
Zawisza Łęka
10.
Opatowska
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TAK SIĘ STRZELA!
Sześć medali dla Ostrzeszowa
W Pleszewie, jak co roku, odbyły się
Mistrzostwa Wielkopolski Ligi Obrony
Kraju w Strzelectwie Sportowym Juniorów
Młodszych i Młodzików. Prowadzona była
klasyfikacja drużynowa i indywidualna. W
skład drużyny wchodzili: młodzik, młodziczka, junior młodszy i juniorka młodsza.
Startowało dziesięć drużyn z całego województwa, w tym strzelcy z Ostrzeszowa.
A oto wyniki:
3. miejsce zajęła drużyna z Obornik
Wlkp z wynikiem 1688 punktów,
2. drużyna z Poznania z wynikiem 1772
punkty natomiast
1. miejsce - Ostrzeszów z wynikiem
1935 punków!
A oto wyniki indywidualne strzelań
karabinowych:
w kategorii młodzików bezkonkurencyja
okazała się Paulina Rybka z Ostrzeszowa, zdobywając swój pierwszy i od
razu złoty medal;
druga była Karolina Wojtasik - również
z Ostrzeszowa;
trzecia Anna Przybylska z Poznania.
W kategorii juniorów młodszych również nasi górą:
1. Ewelina Wawrzyniak,
2. Monika Marek,
3. Małgorzata Wdowczyk z Kalisza.

Oprócz karabinowych prowadzona była
też klasyfikacja w strzelaniach pistoletowych, gdzie nasza drużyna, startując w
okrojonym składzie - tylko trzech zawodników, zajęła trzecie miejsce za drużyną ze
Słupcy i zwycięzcą - Rawiczem.
Indywidualnie najlepiej z naszych strzelców wypadła Kornelia Olczak, wygrywając kategorię juniorek młodszych, w

11. Sokół Bralin
12. Victoria Laski
13. KS Rogaszyce
Masovia
14.
Kraszewice

26
26
26

31
21
21

44
37
51

55
52
98

26

8

28

108

Jak pokazuje tabela, dwie drużyny
z naszego powiatu znalazły się w strefie spadkowej, a bliska awansu do
klasy okręgowej Lilia Mikstat nie zdołała wywalczyć miejsca promowanego
awansem.

Klasa okręgowa
Niestety, Zefka Kobyla Góra zajmuje
w końcowej tabeli rozgrywek klasy okręgowej ostatnie miejsce i tym samym
w sezonie 2012/2013 grać będzie w A
klasie.
Ostatni swój mecz w sezonie
2011/2012 z Astrą Krotoszyn przegrała
0:8.
kategorii juniorów młodszych Wojciech
Kieliba uplasował się na czwartym miejscu, natomiast wśród młodziczek wygrała
Martyna Szkudelska z Rawicza, drugie
miejsce zajęła Klaudia Cyjak oczywiście
z Ostrzeszowa.
Podsumowując: zdobyliśmy sześć
medali w tym trzy złote, myślę, że to niezły wynik.
Kazimierz Giel
Celującej drużynie i trenerowi serdecznie gratulujemy! (red.)

Złota drużyna karabiniarek; od lewej: Ewelina Wawrzyniak, Monika Marek, Karolina Wojtasik i Paulina Rybka.

Nowy sezon, nowe wyzwania
Rozpoczął się kolejny off road’owy
sezon, a wraz z nim kolejne wyzwania.
W okresie zimowym samochody przeszły
gruntowne naprawy, a ich kierowcy nabrali
sił do walki z naturą.
Trawers Rally Team rozpoczął sezon od
startu w kwietniowym rajdzie „Wiosenne
Gonienie Zająca”.
Rajd odbył się na autodromie we Włościejewkach. Na terenie autodromu i na
krótkiej trasie, pokonywanej według
road book’a, do zdobycia było 87 pieczątek. Walcząc z czasem dwie załogi
z naszego team’u dzielnie zdobywały pieczątki i szczęśliwie obie zajęły miejsca na
podium.
Po naprawionej podczas trwania rajdu
awarii III miejsce w klasie extreme zajęła
załoga: Jerzy Zgarda, Michał Graf (77
punktów) i II miejsce Marek Smolny,

Mariusz Gołdyn (87 punktów).
Kolejny rajd, na którym pojawiła się
załoga reprezentująca Trawers Rally Team,
odbył się 21 kwietnia br. nad zalewem
w Pakosławiu. Samochody klasyfikowane były w czterech klasach: turystyka,
wyczyn, extreme elektryk i extreme
mechanik. Zaczęło się tradycyjnie od prologu, po którym do dalszej rywalizacji jako
pierwsza startowała załoga z najlepszym
czasem przejazdu. Organizatorzy zadbali
o to, aby zawodnicy i obserwatorzy rajdu
nie nudzili się za bardzo, i przygotowali
osiem bardzo trudnych technicznie odcin-

ków specjalnych. Teraz każdy
był zdany na samodzielną walkę
z wodą, błotem, piachem, stromymi zjazdami i podjazdami. Nie
obyło się bez przygód i awarii.
Samochód naszej załogi, startującej w klasie extreme elektryk, na
drugim os-ie zsunął się ze skarpy
do wody i przewrócił się na bok.
Kierowca i pilot szybko postawili
pojazd na koła i pojechali dalej.
Kolejna niespodzianka, jaka ich
spotkała, to awaria sprzęgła na
trzecim os-ie. W efekcie załoga ta
w składzie: Jerzy Zgarda, Maciej
Fras, zajęła IV miejsce. Miejsce III
w tej samej klasie zajęła zaprzyjaźniona z klubem załoga Tomasz
Sarnowski, Krystian Marek. Gratulujemy Tomaszowi osiągnięcia

tak wysokiego miejsca w klasyfikacji,
tym bardziej że był to jego pierwszy start
w tego typu rajdzie.
Tradycyjnie1 maja spędziliśmy w Przygodziczkach, gdzie odbyła się V edycja
rajdu w Dolinie Baryczy „4 kopyta & 4x4”.
Był road book, ogromne tumany kurzu
i dobrzy znajomi, z którymi spotykamy się
tu każdego roku. Do pokonania było ok.
100 km malowniczymi drogami gmin Przygodzice i Grabów oraz cztery odcinki specjalne. Oprócz dobrze już znanych załóg
naszego team’u wystartowała jedyna
załoga damska: Aldona Zgarda i Angelika

Zgarda, jadąca samochodem Jeep Gran
Cherokee i zaprzyjaźnieni z klubem debiutanci, jadący samochodem Land Rovar
Discovery: Rafał Tyc i Marcel Lamek.
Karol Jakubowski i Marek Nowak
wystartowali na quadach i jak zawsze
zostali wyróżnieni przez organizatorów.
Rywalizacja o czołowe miejsca toczyła
się między kierowcami samochodów
„Suzuki Samurai”, bo te spisywały się na
os-ach znakomicie. Najlepsza okazała się
załoga reprezentująca stowarzyszenie
Long Cross z Odolanowa. Zaraz po nich
na II miejscu znalazła się załoga - Marek
Smolny, Julianna Smolna i na III miejscu –
Jerzy Zgarda, Łukasz Urbański.
W najbliższym czasie, bo już 26-27
maja, planujemy wyjazd na IV Piknik
Terenowy do Byczyny, a w czerwcu kilku
członków klubu wybiera się na wyprawę
terenową „Wilcze Echa” w bieszczadzkie
lasy.
A. Zgarda

