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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.

PUCHAR STAROSTY DLA VICTORII
Przyzwyczaili nas piłkarze do gry na hali w
piłkę nożną. Wiadomo, że to dobry sposób,
by w jak najlepszej formie rozpocząć wiosenne rozgrywki na zielonej murawie. Dlatego
od kilku lat zespoły powiatu ostrzeszowskiego toczą zacięty bój w turniejach halowych.
Taką imprezą o ustalonej renomie jest Halowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Ostrzeszowskiego. Tegoroczny, szósty z kolei, odbył
się 20 stycznia na hali w Kobylej Górze. Do
rywalizacji przystąpiło 11 drużyn. Najpierw
przeprowadzono rozgrywki w trzech grupach,
z których zwycięskie zespoły przeszły do rundy finałowej. W tej trójce znalazły się: Victoria
Bis Plettac Ostrzeszów, LZS Siedlików i LZS
Czajków.
Na tym etapie rywalizacji, podobnie jak
wcześniej, mecze trwały 12 minut, zespoły
grały piątkami systemem „każdy z każdym”. szego napastnika turnieju. Victoria pokazała,
że w powiecie nie ma sobie
Jako pierwsze do rywalirównych. Oby podobnie było
zacji przystąpiły drużyny z
w rozgrywkach ligowych.
gminy Ostrzeszów. Victoria
Startujące w turnieju
z bagażem 3 bramek, nie
drużyny wykazały się dużą
tracąc żadnej, odprawiła
walecznością,
niektórym
Siedlików. W drugim meczu
tylko zabrakło nieco umiepiłkarze z tej wioski mieli
jętności.
szansę odnieść zwycięBrawa należą się też orgastwo, gdyż pierwsi strzelili
nizatorom turnieju, klubowi
bramkę drużynie z CzajkoZefka Kobyla Góra, który co
wa. Niestety, potem szło
prawda sportowego sukceim gorzej, a ostatnia minusu, tym razem, nie osiągnął,
ta, w której Czajków strzelił
dwa gole, długo będzie się Maciej Stawiński reprezentujący za to organizacyjnie zasłużył
śnić graczom Siedlikowa. „Victorię” BIS Plettac – zdobywca na medal. Finansowo kobylogórskich działaczy wspomoNie pomogła nawet dobra 6 bramek
gło Starostwo Powiatowe,
gra Artura Pawlaka, najreprezentowane na turnieju
lepszego piłkarza turnieju,
Czajków pokonał Siedlików 4:1. W tej sytuacji przez Ryszarda Szymańskiego - kierownika
prawdziwym finałem okazał się mecz Victorii Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz rez Czajkowem. Oba zwycięskie zespoły przy- ferenta Jacka Pomykałę. Nie zawiedli kibice,
stąpiły do walki z dużą determinacją. W grze, zwłaszcza ofensywnej,
widać było nerwowość. Pierwsi
opamiętali się ostrzeszowiacy i po
szybkiej kontrze prawym skrzydłem
i podaniu piłki do środka uzyskali
prowadzenie. Chwilę później było już
2:0. Strzał z rzutu karnego Macieja
Stawińskiego był nie do obrony. Od
tego momentu Victoria dominowała niepodzielnie, szybko likwidując
wszelkie ofensywne zapędy rywali.
Lepsze zgranie, wyszkolenie techniczne, kondycja, a przede wszystkim skuteczność zadecydowały, że
ostatecznie piłkarze z Ostrzeszowa
pokonali Czajków 3:0, pieczętując
swe zwycięstwo drugim golem Macieja Stawińskiego, najskuteczniej-

Hala sportowa przy ul. Piastowskiej w
Ostrzeszowie niemal zawsze tętni życiem.
Tak było też w środę 23 stycznia – tego
dnia odbywały się tu, już po raz trzeci, Powiatowe Zawody w Aerobiku.
W tym roku reprezentacja była wyjątkowo liczna. Zawody odbywały się w dwóch
kategoriach wiekowych: gimnazja i szkoły

WYNIKI GRUPY I
NAZWA ZESPOŁU
LZS Siedlików
Lilia Mikstat
Dunin Biskupice Zabarycz. LZS Rogaszyce
LZS Rogaszyce
LZS Siedlików
Lilia Mikstat
Dunin Biskupice Zabarycz.
Dunin Biskupice Zabarycz. LZS Siedlików
Lilia Mikstat
LZS Rogaszyce

WYNIK
3:0
0:0
1:0
3:0
1:4
4:1

TABELA KOŃCOWA GRUPY I
MIEJSCE
1.
2.
3.
4.

NAZWA ZESPOŁU
LZS Siedlików
Lilia Mikstat
LZS Rogaszyce
Dunin Biskupice

PUNKTY
6
6
4
1

BRAMKI
7:2
7:4
2:4
1:7

WYNIKI GRUPY II
gromko dopingując piłkarzy. Kolejny turniej za
rok, choć sezon halowy wciąż trwa.
W. Juszczak
Klasyfikacja turnieju:
1. VICTORIA BIS PLETTAC OSTRZESZÓW
2. LZS CZAJKÓW
3. LZS SIEDLIKÓW
4. LZS Mikstat
5. LZS Doruchów
6. LZS Rogaszyce
7. Pelikan Grabów
8. RLKS „Ajax” Rojów
9. Masovia Kraszewice
10. Zefka Kobyla Góra
11. LZS Biskupice Zabaryczne

W kategoriach gimnazjów:
I miejsce Kobyla Góra
II miejsce Ostrzeszów Gimn. nr2
III miejsce Czajków
Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowane były tylko przez I LO i to ono uzyskało I nagrodę w tej kategorii.

NAZWA ZESPOŁU
LZS Doruchów
Pelikan
Zefka
Victoria
Pelikan
Victoria

Victoria
Zefka
LZS Doruchów
Pelikan
LZS Doruchów
Zefka

WYNIK
0:4
1:1
2:3
1:1
0:1
3:0

TABELA KOŃCOWA GRUPY II
MIEJSCE
1.
2.
3.
4.

Najlepsi w turnieju:
Strzelec – Maciej STAWIŃSKI (Victoria Bis
Plettac Ostrzeszów - 6 goli)
Bramkarz – Tomasz SKORUPA (Czajków)
Piłkarz – Artur PAWLAK (Siedlików)

Sport, muzyka, wdzięk,
czyli III Powiatowe Zawody w Aerobiku
ponadgimnazjalne.
Dziewczęta, bo to one brały udział
we współzawodnictwie, stawiły się
w komplecie i „aerobikowej” pełnej
gali już o godz. 10.
Mimo tremy, z wdziękiem i niemałym profesjonalizmem wykonywały swoje układy.
Jury na pewno nie miało łatwego zadania. Oceniano, w skali 1 - 6,
następujące elementy: dobór muzyki, ćwiczenia w pozycjach wysokich tzw. góra, w pozycjach niskich
- dół, choreografie przestrzeni, elementy akrobatyczne, zakończenie układu,
ogólne wrażenie estetyczne, zgodność z
regulaminem.
Po dokładnej analizie wszystkich prezentowanych układów, jury podjęło decyzję.
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NAZWA ZESPOŁU
Victoria
LZS Doruchów
Pelikan Grabów
Zefka Kobyla Góra

PUNKTY
7
6
2
1

BRAMKI
8:1
4:6
2:3
3:7

WYNIKI GRUPY III
NAZWA ZESPOŁU
Masovia
Czajków
Czajków

WYNIK
1:1
0:0
2:0

Ajax
Ajax
Masovia

TABELA KOŃCOWA GRUPY III
MIEJSCE
1.
2.
3.

NAZWA ZESPOŁU
LZS Czajków
Ajax Rojów
Masovia

PUNKTY
4
2
1

BRAMKI
2:0
1:1
1:3

Organizatorem zawodów był, też już po raz trzeci, Alojzy Kabat. (PSZS),
w skład jury wchodzili:
przew. Anna Szewczyk,
oraz Bogumiła Alcer, Marta
Haladyn, Jolanta Buda Deres, Piotr Wieja, Wioletta
Nowińska.
Słowa uznania należą się
wszystkim zawodniczkom i
ich opiekunom, impreza
stała bowiem na wysokim
poziomie.

sm

„Jeśli chcesz coś osiągnąć, nie wolno się oszczędzać”
4 stycznia 2008r. z blisko siedemdziesięcioosobową grupą ostrzeszowskich
karateków trening prowadził sensei Michał
Bartz z Kalisza. W przeważającej części w
zajęciach uczestniczyła grupa początkująca. Jej członkowie, ok. 50 osób, zajęcia
rozpoczęli od października 2007r. Była to
pierwsza okazja, aby młodzi karatecy poznali sensei’a Bartza.
Na treningu główny nacisk sensei położył na doskonalenie poznanych technik
i pozycji. Każdy z ćwiczących starał się
zaprezentować swe umiejętności jak najlepiej, co nie uszło uwadze sensei’a Mi-

chała, który na zakończenie treningu podziękował grupie za wzorową dyscyplinę
i sumienność w wykonywaniu ćwiczeń.
Gość był bardzo zaskoczony liczbą osób
ćwiczących karate w Ostrzeszowie, co w
dzisiejszych czasach jest wielkim osiągnięciem i zaszczytem dla sekcji ( klubu).
Warto zaznaczyć, że sensei Bartz
jest nie tylko mistrzem karate Shotokan
– 2 Dan, ale również posiada stopień mistrzowski w JUDO -1 Dan i 1 Dan w KOBUDO (sztuka walki kijem).
W najbliższym czasie grupa początkująca i grupa zaawansowana będzie

miała okazję uczestniczyć w zajęciach
prowadzonych przez sensei’a Pawła Łukaszewskiego - 3 Dan, sensei’a Wiesława
Grochowinę - 4 Dan-sekretarza PZK oraz
sensei’a…, którego przybycie będzie
z pewnością wielką niespodzianką dla
wszystkich ostrzeszowskich karateków.
Niewątpliwie udział w takim treningu
będzie dla każdego wielkim przeżyciem i
zaszczytem.
„Chcesz być najlepszy, ćwicz z najlepszymi.”

Instruktor karate Shotokan
Jan Zieliński

