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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.

TOMASZ FRANIKOWSKI
NAJLEPSZY
W MISTRZOSTWACH CZECH
Niedawno
(„CzO”
nr30/2013)
pisaliśmy
o
sukcesie,
jakim było III miejsce
w Mistrzostwach Polski
ostrzeszowskiego
arborysty - Tomasza
Franikowskiego.
17
sierpnia ostrzeszowianin okazał się najlepszy
w 13. Mistrzostwach
Czech we Wspinaczce
Drzewnej, które rozegrano w niewielkiej, ale
malowniczo położonej
miejscowości - Litomierzyce. W mistrzostwach
wzięło udział 18 zawodników, parających się tą
ciekawą konkurencją,
wśród nich gościnnie
wystąpiło trzech Polaków - najlepszych w niedawnych MP. W tym
doborowym
gronie
ostrzeszowianin zajął I
miejsce, zaś pozostali
Polacy uplasowali się na
10. i 11. pozycji.
Zawody przebiegały
podobnie jak Mistrzostwa Polski - najpierw
rozgrywano konkurencje wymagające od wspinaczy zwinności i wiedzy ratowniczej, a potem
trzech najlepszych kwalifikowało się do

finału. Tomasz Franikowski w tym finale
wystąpił i wygrał!
Swego rodzaju ciekawostką jest
fakt, że czwarty w ogólnej klasyfikacji,
a trzeci wśród Czechów był zawodnik,
który przed miesiącem
okazał się najlepszy
w Mistrzostwach Polski. Nasz arborysta
wówczas był czwarty,
choć
trzeci
spośród Polaków. Teraz
dokładnie zamienili się
miejscami.
Nagrody
stanowił
wysokiej klasy sprzęt,
bardzo
przydatny
w pracy na drzewach.
Finał rozgrywano na
potężnym,
ponad
30-metrowym, jesionie. Już samo zarzucenie liny - jak mówi pan
Tomasz - wymagało
sporych umiejętności.
Jak widać, Polakowi
tych umiejętności nie
zabrakło, a olbrzymi
jesion przyniósł Tomkowi szczęście. Wierzymy, że nie opuści go
ono również podczas
planowanych na wrzesień Mistrzostw Europy
we Wspinaczce Drzewnej, które odbędą się
w Szwajcarii.
K. Juszczak

PRZED NOCNYM GRANIEM
Na boisku w Rojowie zagościła
znów siatkówka. To już po raz kolejny
odbyło się, tym razem nocne, granie dla
dorosłych. Gościnność p. Piotra i urok
tego miejsca są tak niepowtarzalne, że
z chęcią przychodzą tu młodzi i starsi,
aby grać w piłkę plażową.
- Niedługo koniec sezonu. Szkoda,
że ten letni czas tak szybko mija i choć
przychodziliśmy tu prawie codziennie,
to i tak nie dość grania - mówią uczestnicy spotkania.

Przed nocnym graniem.

Tym razem noc dodawała tajemniczości imprezie. Zawody potraktowano
raczej jako towarzyskie spotkanie
z kiełbaskami na grillu i pizzą, przygotowaną osobiście przez gospodarza.
- Wyniki nie są dziś istotne, bardziej
chodzi o czerpanie przyjemności z gry
w siatkówkę o każdej porze dnia i nocy
- mówi fascynat siatkówki, gospodarz
imprezy - Piotr Więcek.
sm
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ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR
STAROSTY OSTRZESZOWSKIEGO
W niedzielne przedpołudnie - 4 sierpnia, na stawie „Pogodna” w Ostrzeszowie odbyły się tradycyjne zawody „O
Puchar Starosty Ostrzeszowskiego”. Na
starcie zameldowało się 12 wędkarzy
z Ostrzeszowa, Doruchowa, Grabowa.
Punktualnie o godzinie 8.00 rozpoczęto
wędkowanie. Rybki brały bardzo różnie,
bo i różna była tego dnia pogoda - orzeźwiający wiaterek, upał i burza, która
spowodowała ok. godz. 10.00 przerwanie zawodów na 40 minut.

Dominującą rybą zawodów okazała
się płotka, sporadycznie łowiono leszcza, krąpia, karpia.
O godz.12.30 zakończyły się zmagania, a do pracy przystąpili sędziowie wagowi. Po podliczeniu wyników
okazało się, że bezkonkurencyjni byli
koledzy z Doruchowa, zajmując trzy
pierwsze miejsca. Wręczenia pucharów,
dyplomów oraz nagród dokonała pani
wicestarosta Zofia Witkowska.

Zawody przebiegły w koleżeńskiej
atmosferze, zakończone zostały grillem
i wspólną biesiadą nad wodą. Sędzią
głównym zawodów był kol. Kazimierz Kostanowicz oraz Adam Orzełek
i Ryszard Olejniczak.

Wyniki:
1. miejsce - Sylwester Kawalec - 3200 pkt
2. miejsce - Krystian Tateja - 2770 pkt
3. miejsce - Roman Woliński -2680 pkt
T.W.

