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Pływanie Długodystansowe
Dnia 1 lipca br. na plaży przy Jeziorze Wolsztyńskim odbyły się III GP
Wlkp w Pływaniu Długodystansowym. Organizatorami imprezy był Urząd
Miejski w Wolsztynie, MOSiR Wolsztyn, Urząd Marszałkowski, WOZP.
Zawody miały na celu popularyzację pływania na wodach otwartych,
propagowanie rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz przeprowadzenie
Mistrzostw Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym. W zawodach
wystartowało ok. 80 zawodników, a w biegu o „Grand Prix Wielkopolski
w Pływaniu Długodystansowym” płynęło 39 pływaków z całej Polski.

WAKACJE Z MOSIREM
W okresie wakacyjnym MOSiR Wolsztyn zorganizował
cykl imprez rekreacyjno – sportowych. Głównym założeniem organizatora było uatrakcyjnienie możliwości
wypoczynku poprzez wysiłek fizyczny w formie znakomitej zabawy i atmosfery, a osiągane wyniki nie miały
aż tak dużego znaczenia. XII Grand Prix w Piłce Siatkowej Plażowej o Puchar Burmistrza Wolsztyna oraz turniej piłkarski Nocą na Orliku były to imprezy, które odbywały się w każdy wakacyjny weekend.
W grach eliminacyjnych Grand Prix Wolsztyna w Piłce
Siatkowej Plażowej łącznie wystartowały 24 dwuosobowe zespoły podczas przeprowadzonych turnieji eliminacyjnych. Najlepszych 8 par awansowało do turnieju finałowego, który odbędzie się 2 września br. na plaży

Wolsztyński klub tenisowy
Stowarzyszenie Wolsztyński Klub Tenisowy powstało
kilka lat temu. Skupia kilkunastu miłośników tenisa z
naszego miasta. Miłością do tenisa zarazili oni już
sporą grupę swoich znajomych. Tenis pozwala im
oderwać się od problemów dnia codziennego i dostarcza ruchu, który jest szczególnie potrzebny pozbawionych jego w pracy. Dzięki zaangażowaniu
członków klubu udało się doprowadzić do bardzo
dobrego stanu kort tenisowy w Ośrodku Sportu i Rekreacji. W jednym z głównych zapisów w swoim statucie WKT zobowiązał się do propagowania tenisa
ziemnego na terenie naszego miasta, szczególnie
wśród dzieci i młodzieży. Pierwszym działaniem w
tym temacie był zorganizowany w dniu 24 czerwca
br. wspólnie z MOSiR-em turniej tenisowy dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do

„Nocą na Orliku” organizowany przez MOSiR Wolsztyn
pod patronatem Burmistrza Wolsztyna. W imprezie
udział wzięło sześć ekip, które rywalizowały w między
sobą o wyłonienie najlepszej drużyn turnieju. Jak sama
nazwa wskazuje rywalizacja odbywała się w godzinach
wieczornych, a kończyła ok. 2:00 w nocy. Sam Turniej
przebiegał w świetnej atmosferze zabawy połączonej
z rywalizacją sportową i aktywnym wypoczynkiem
uczestników, którym bardzo spodobał się pomysł możliwości nocnej gry w piłkę. Pierwsze miejsce wywalczył
miejskiej w Wolsztynie. Podczas finału Grand Prix naj- zespół Omnibusa z Kębłowa wygrywając cały turniej nie
lepsze zespoły rywalizować będą o zwycięstwo w całym doznając żadnej. Na drugim miejscu uplasowała się drucyklu XII Grand Prix Wolsztyna w Piłce Siatkowej Plażo- żyna Szynaki Meble Wolsztyn, która uległa w finale zwycięzcą po bardzo zaciętym pojedynku. Cała impreza
wej.
była świetną zabawą zgodnią z zasadami fair play.
W trakcie wakacji na gminnym Orliku przy Pływalni
Miejskiej odbył się pierwszy turniej w piłce nożnej – Tekst: MOSIR

udziału turnieju zgłosiło się 11 młodych tenisistów i 2
tenisistki w wieku 11 do 14 lat. Turniej wygrał Jakub
Kwinto, który w finale pokonał Janka Janiszewskiego.
Oprócz finalistów spore umiejętności zaprezentował
też Wojtek Czwojdrak. Jego gra tak przypadła do gustu organizatorom, że postanowili przydzielić mu
specjalną nagrodę. Obie występujące w turnieju tenisistki mimo, że grały z chłopcami stawiały im dzielny
opór i dotarły do drugiej rundy.
Organizatorzy podbudowani frekwencją oraz pozytywną opinią młodych zawodników i ich rodziców
zobowiązali się do organizowania częściej podobnych
imprez i dalszych działań mających na celu popularyzację tej wspaniałej dyscypliny sportu w naszym mieście, w którym obecnie jest już kilka kortów, a więc są
warunki do jego uprawniania.
Tekst: WKT

Złoto dla Oskara Piechockiego

Podczas XXVII Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie Młodzików w Poznaniu na Malcie w dniach 27-29
lipca br. zawodnik klubu sportowego Zryw Wolsztyn Oskar
Piechocki zdobył złoty medal w K1 2000m chłopców rocznik 1998, wygrywając z czasie, 8:25.278.

Wolsztynianin
na Olimpiadzie
Warto przypomnieć o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie Roberta Kubczyka, urodzonego w
Wolsztynie wychowanka Klubu AZS Poznań .
Polska sztafeta 4x100 metrów w składzie Kamil Masztak,
Dariusz Kuć, Robert Kubaczyk i Kamil Kryński nie awansowała do finału olimpijskiego. Zawodnicy pobili jednak
32-letni rekord kraju! Niestety, w swoim biegu zajęli
dopiero 6 lokatę, a 9 w całej stawce.

