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Turniej Tenisa w Czachorowie

W sobotê 25 lutego 23 zawodników uczestniczy³o w VI Turnieju Tenisa Sto³owego, jaki podczas ferii zimowych odby³ siê
w Czachorowie. Organizacj¹ zajêli siê cz³onkowie Rady So³eckiej i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Czachorowo.
Zawody rozegrano systemem pucharowym. Uczestnicy zostali Górna 2000, gdzie zaj¹³ pierwsze miejsce. Byæ mo¿e w tym momenpodzieleni na 2 grupy  ¿eñsk¹ i
cie troszeczkê pos³odzê, ale nie
mêsk¹. Rywalizacja by³a bardzo
nale¿y tego ukrywaæ: mamy wspazaciêta, a atmosfera towarzysz¹nia³¹, niesamowit¹ m³odzie¿, na
ca rozgrywkom niesamowita.
któr¹ zawsze mo¿na liczyæ.
 Co roku poziom gry uczestniDziêki wsparciu samorz¹du gmików jest coraz wiêkszy, dlatego i¿
ny Gostyñ, firmy Wix-Filtron oraz
maj¹ mo¿liwoæ i warunki, aby
Gostyñskiego Orodka Kultury
systematycznie graæ w tenisa stoHutnik, ka¿dy z uczestników
³owego, co mnie osobicie bardzo
otrzyma³ skromny upominek, a na
cieszy. Cieszê siê równie¿ z tak
zwyciêzców czeka³y puchary.
du¿ej liczy uczestników, tych m³odWyniki. Ch³opcy: 1. Daniel Skiszych i starszych. M³odzie¿ motybicki, 2. £ukasz Danielczyk, 3.
wuje mnie do dalszych dzia³añ, aby
Fabian Borowski. Dziewczêta: 1.
poprawiaæ rozwój naszej wioski
Julia Kordus, 2. Weronika D¹browmiêdzy innymi tak¿e przez sport 
ska, 3. Marika Rogacka.
mówi Tomasz Skibicki, so³tys
EU
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Na spotkaniu z mistrzami

50 uczniów ze szkó³ gminy Poniec oraz Zespo³u Szkó³ Specjalnych z Brzezia wraz z opiekunami uczestniczy³o w rodê 8 lutego
w mityngu lekkoatletycznym Pedros Cup w hali £uczniczka w Bydgoszczy.
W tym roku by³a to VIII edycja zawodów, na któr¹ sk³ada³y siê
trzy konkurencje: skok o tyczce kobiet i mê¿czyzn oraz konkurs
pchniêcia kul¹. Zawody zgromadzi³y wiatow¹ czo³ówkê sportowców. Uczestnicy wyjazdu na ¿ywo podziwiali m.in. Paw³a Wojciechowskiego, mistrza wiata w skoku o tyczce z 2011 roku, £ukasza
Michalskiego, czwartego na tych zawodach, a tak¿e tyczkarki Monikê Pyrek i Annê Rogowsk¹, czy kulomiota Tomasza Majewskiego.
Wra¿enia z wyjazdu na pewno na d³ugo pozostan¹ w pamiêci
uczestników, a dodatkow¹ pami¹tkê bêd¹ mieli ci, którym uda³o
zdobyæ siê autografy.
Wyjazd mo¿liwy by³ dziêki wsparciu pos³a Wojciecha Ziemniaka
i Urzêdu Miejskiego w Poniecu.
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Karciany memoria³
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Tradycyjnie uroczyst¹ minut¹ ciszy oraz z³o¿eniem kwiatów na grobie Jana Dopiera³y przez delegacjê uczestników rozpocz¹³ siê w Poniecu rozegrany 18 lutego, ju¿ po raz szósty, karciany memoria³
nosz¹cy imiê tego zmar³ego w lipcu 2007 dzia³acza sportowego i spo³ecznego. Do rozgrywek przyst¹pi³o 88 mi³oników gry w kopa.
Po piêciu emocjonuj¹cych rundach turniej zakoñczy³ siê zwyciêstwem
Józefa Ciszewskiego. II miejsce zaj¹³ Leonard Majchrzak, a III  Kazimierz Jastrzêbski.
Pierwszych 40 laureatów otrzyma³o puchary, statuetki oraz atrakcyjne
nagrody rzeczowe i upominki.
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