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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.

TURNIEJ O PUCHAR JÓZEFA GOLI
Impreza z udziałem POLONII Kępno, ZEFKI Kobyla Góra,
LZS DORUCHÓW oraz PELIKANA Grabów
odbędzie się w niedzielę, 26 lipca br.,
na stadionie w Grabowie; początek o godz. 15.00.
Serdecznie zapraszamy kibiców!
Turniej Piłkarski Seniorów o Puchar
Józefa Goli to jedna z najstarszych
cyklicznych imprez organizowanych
przez nasz Kaliski Okręgowy Związek
Piłki Nożnej. W tym roku będzie to już
24. edycja tej imprezy.
Turniej, z udziałem 4 drużyn seniorów, organizowany jest zawsze przed
rozpoczęciem jesiennej rundy rozgrywek piłkarskich. Impreza stanowi doskonałą okazję do sprawdzenia stanu przygotowań zespołów
przed sezonem. W drużynach mogą
grać zawodnicy, którzy nie są jeszcze
oficjalnie przyjęci do klubu, a udział
w turnieju stanowi okazję do sprawdzenia ich przydatności do zespołu.
W historii turniejowych zmagań było
już 19 miejscowości, w których Turniej był rozgrywany. Oprócz Ostrowa,
Kalisza, Pleszewa czy Kępna były i te
mniejsze: Bralin, Kobylin, Dobrzyca,
ale także wioski Nosków, Świba, Koźminiec. W tym roku gospodarzem
będzie Pelikan Grabów.
Ciągła zmiana lokalizacji ma na
celu popularyzację naszej dyscypliny
sportu, a także, poprzez organizację
Turnieju, dostrzeżenie pozytywnych
zmian, jakie zachodzą w sferze infrastruktury piłkarskiej.

W tym roku oprócz gospodarza - Pelikana Grabów - swój udział
potwierdziły zespoły: ZEFKA Kobyla
Góra oraz LZS Doruchów, wszystkie
z powiatu ostrzeszowskiego. Dodatkowo zaprosiliśmy beniaminka IV ligi
- Polonię Kępno.
Patron Turnieju to Józef Gola, znany
i ceniony działacz sportowy pochodzący z Kępna, gdzie w wieku trzynastu lat czynnie uprawiał lekkoatletykę
i piłkę nożną w kępińskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Równolegle z uprawianiem sportu, z taką
samą pasją, oddawał się pracy społecznej. W okresie powojennym pracował społecznie w klubach i związkach
sportowych w Kępnie, Poznaniu i Kaliszu, gdzie przez kilkanaście lat był
czynnym działaczem piłkarskim. Józef
Gola w Kaliskim OZPN działał na różnych płaszczyznach. Aktywny był do
ostatnich swoich dni. Odszedł nagle,
w listopadzie 1990 roku. Dla uczczenia
jego pamięci od roku 1992, z inicjatywy Zarządu Kaliskiego OZPN, organizowane są turnieje piłkarskie seniorów nazwane jego imieniem.
Ze sportowym pozdrowieniem
Andrzej Mroziński
Prezes Kaliskiego OZPN

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
GMINY KOBYLA GÓRA
12 lipca br. w Parzynowie odbyły
się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Wzięło w nich udział 12 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych
z gminy Kobyla Góra, wśród nich dwie
drużyny żeńskie (grupa C) oraz dziewięć drużyn męskich (grupa A), a także
jedna drużyna męska oldboje (grupa A).
Oto wyniki zawodów w poszczególnych kategoriach:
Grupa C - KOBIETY (powyżej 16 lat)
- I miejsce - OSP Pisarzowice
- II miejsce - OSP Ignaców
Grupa A - MĘŻCZYŹNI (powyżej 16 lat)
- I miejsce - OSP Kobyla Góra

- II miejsce - OSP Ignaców
- III miejsce - OSP Mostki
- IV miejsce - OSP Parzynów
- V miejsce - OSP Mąkoszyce
- VI miejsce - OSP Bałdowice
- VII miejsce - OSP Bierzów
- VIII miejsce - OSP Pisarzowice
- IX miejsce - OSP Marcinki
Grupa A - MĘŻCZYŹNI (oldboje)
- I miejsce - OSP Marcinki
Zwycięskie drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy.
Gminny Portal Internetowy Kobyla Góra

Zwycięstwem drużyny Klubu Łysego
zakończył się I Turniej
Nocny w Piłce Nożnej na Orliku o Puchar
Burmistrza
Miasta
i Gminy Ostrzeszów.
Na drugim miejscu
uplasował się zespół
Euros, a trzecie miejsce wywalczyła drużyna Nietykalnych.
Turniej rozegrano
3 lipca br. na boisku
ORLIK w Ostrzeszowie. Do rywalizacji
przystąpiło 6 zespołów: Euros, Klub
Łysego,
Nankatsu,
Nietykalni, No More
Shower i Saniterm,
rozgrywając spotkania systemem każdy
z każdym. W sumie
przez ponad 5 godzin
rywalizacji rozegrano
15 spotkań. Zwycięzca
otrzymał puchar burmistrza MiG Ostrzeszów, a zawodnicy
zespołów, które zajęły
miejsca na podium,
medale.
Wręczenia
nagród w imieniu burmistrza dokonał Marcin Łuczak - radny
Rady Miejskiej Ostrzeszów i organizator
turnieju.
Głównym
celem
zawodów było promowanie aktywności fizycznej, dobra
zabawa oraz integracja środowiska piłkarskiego.
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I TURNIEJ NOCNY - ORLIK

Wyniki
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Spotkanie
Euros - Saniterm
Klub - NMS
Nankatsu - Euros
Nietykalni - Klub
Nankatsu - Saniterm
Nietykalni - NMS
Klub - Saniterm
Nankatsu - Nietykalni
NMS - Euros
Klub - Nankatsu
Saniterm - Nietykalni

Wynik
1-1
3-1
1-1
2-4
0-0
3-1
0-0
1-3
1-3
2-1
1-2

MOJA PASJA
TO KOLARSTWO
W ubiegłym roku znów głośno było
o polskich kolarzach, czego ukoronowaniem mistrzostwo świata Michała Kwiatkowskiego. Okazuje się, że i my możemy
szczycić się mistrzami w tej dyscyplinie
sportu, chociaż na skalę lokalną.
Jednym z pasjonatów kolarstwa jest
Zdzisław KEMPA - skromny, niepozorny
człowiek, mieszkaniec Rojowa, choć ścigający się w barwach Ostrowskiej Kawalerii Kolarskiej. Swoją przygodę z kolarstwem rozpoczął już jako dojrzały mężczyzna w 2000 roku, gdy wraz z kolegami - Zbigniewem Kajserem i Kazimierzem Malągiem, ruszył na trasy kolarskich
wyścigów szosowych dla amatorów. Jak
sam mówi, nie miał wówczas żadnego
pojęcia o kolarskim treningu, roli, jaką
odgrywa sprzęt, właściwym odżywianiu
czy taktyce na trasie. Miał jednak serce
do walki i tak ważne cechy jak wytrwałość w dążeniu do celu oraz pracowitość.
Powoli uczył się kunsztu kolarstwa, z czasem zaczęły przychodzić sukcesy. Ten największy odniósł
w 2013 roku, gdy wystartował w cyklu imprez kolarstwa szosowego „Road Maraton”. Ukończył 18 wyścigów (nizinne,

12.
13.
14.
15.

Euros - Klub
Saniterm - NMS
Euros - Nietykalni
NMS - Nankatsu

1-1
7-1
4-2
1-7

Tabela
Miejsce Drużyna
1.
Klub
Łysego
2.
Euros
3.
Nietykalni
4.
Saniterm
5.
Nankatsu
6.
No More
Shower

Punkty Bramki
11
10-5
9
9
6
5
0

10-6
12-11
9-4
10-7
5-23

górskie, jazdy na czas), pokonując 1311km i prawie wszystkich rywali, gdyż w klasyfikacji generalnej zajął drugie miejsce. Zwyciężył natomiast w kategorii zawodników powyżej 60
lat. Tę radość przesłonił wielki smutek, pożegnał bowiem tragicznie zmarłego przyjaciela z tras kolarskich, Marka Łukasika
z Ostrowa Wlkp., któremu dużo zawdzięcza.
W tym roku Zdzisław Kempa wystartował w wyścigach zaliczanych do punktacji Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych. Do tej pory zaliczył trzy wyścigi. Pierwszy, długości
150km, rozegrany 25 kwietnia w Trzebnicy, ukończył na 8. miejscu w kategorii M 60. W kolejnym występie, w tzw.
„Klasyku Radkowskim”, odbywającym
się 16 maja w Radkowie, na typowo górskiej 130km trasie zajął 5. miejsce w swej
kategorii. Odskocznią od górskich maratonów był wyścig w Pobiedziskach, gdzie
31 maja, startując razem ze Zbigniewem
Kajserem w Mistrzostwach Polski w jeździe na czas parami, uplasowali się na 6.
miejscu w kat. 60-65 lat. Prawdziwym
jednak wyzwaniem był wyścig w Łasku (6
czerwca), gdzie po raz pierwszy w życiu
przyszło naszemu kolarzowi zmierzyć się
z trasą 216km. Pojechał na granicy swojej wytrzymałości i ten morderczy dystans
pokonał w 6:25,18 godz., zajmując 2.
miejsce w kat. M 60 i 13 miejsce „open”.
Teraz czekamy na kolejne starty i sukcesy. Może swymi
wynikami, talentem i pracowitością „zarazi” innych, zwłaszcza
młodych adeptów kolarstwa. Sport ten bowiem, jak mówi pan
Zdzisław, to nie tylko walka z rywalami,
ale też z samym sobą. Trzeba więc podchodzić do wyścigów z niezwykłą pokorą,
by pokonać kilkugodzinne ogromne zmęczenie.
Powodzenia w dalszych startach.
W. Juszczak
Od redakcji: choć zakończyliśmy już
cykl „20 pasjonatów na 20-lecie Czasu
Ostrzeszowskiego”, to zapraszamy do
opowiedzenia o swoich zainteresowaniach, swoim hobby na łamach „Czasu”.
Wystarczy do nas zadzwonić, tel.
627301490.

