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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.

Wielka Gala Boksu i Kickboxingu

I Dobroczynny Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej w Kraszewicach

Szkoła podziękowała uczniom
finansowego nie
miałaby szans na
taki wyjazd. Dla
dyrekcji Gimnazjum ważne jest
ponadto właściwe
wykorzystywanie
sali gimnastycznej.
-Wychodzę z założenia, że ma ona
służyć społeczeństwu – twierdzi
dyr. Maria Sobie-

Patronat polskich olimpijczyków to
bardzo poważne zobowiązanie. Społeczność Gimnazjum w Kraszewicach
nie zapomina o tym, organizując cały
szereg sportowych przedsięwzięć. W
Turnieju Dobroczynnym wystartowało 6
drużyn. Celem rozgrywek stało się zgromadzenie funduszy na dofinansowanie
udziału grupy gimnazjalistów w obozie
sportowym w Spale.
-Ci uczniowie robią dla nas bardzo
wiele – wyjaśnia przedstawiciel komitetu organizacyjnego, pedagog szkolny
Mateusz Moś. – Ten turniej jest formą
podziękowania i rewanżu za to, że poświęcają swój prywatny czas, by jak
najlepiej, jak najgodniej reprezentować
naszą szkołę.
Uczestnikami obozu będą bowiem
najzdolniejsi sportsmeni spośród gimnazjalistów. Część z nich bez wsparcia

raj. – Odbywały się tutaj najróżniejsze
turnieje, m.in. z okazji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy i na rzecz chorych
na raka młodych ludzi z Kraszewic. Popieram taką formę spędzania czasu.
Warunkiem udziału w turnieju było
wpłacenie 100zł. Wszyscy go spełnili,
a niektórzy okazali się jeszcze hojniejsi. Energetyka Kaliska - posterunek w
Ostrzeszowie, przekazała 340zł oraz
dodatkowo zestaw gadżetów, które
wykorzystywane będą jako nagrody
w szklonych konkursach. Rozgrywki
podzielono na dwa etapy. Pierwszy toczył się w dwóch grupach. Zdobywcy
pierwszych miejsc awansowali do finału. Drugim pozostawał zaś bój o najniższy stopień podium. Gospodarze, jak
sami przyznają, okazali się niezwykle
gościnni. Nauczyciele Gimnazjum uplasowali się na ostatniej pozycji w grupie

i stracili szansę na główne trofeum. Nie
pomogły nawet parady bramkarskie
ks. wikariusza Piotra Kuświka. Ich los
podzielili pracownicy Młyna „Kraszewice”. Puchar dyrektor Gimnazjum Marii
Sobieraj wywalczyła reprezentacja sąsiedniej gminy Brzeziny, w finałowym
pojedynku gromiąc drużynę Powiatowej
Straży Pożarnej w Ostrzeszowie aż 9 :
3. Nieco mniej okazałe, ale równie przekonujące zwycięstwo odnieśli uczniowie
Gimanzjum w Kraszewicach. 5 : 2 pokonali Energetykę.
O ciepły poczęstunek dla zawodników
zadbała miejscowa firma „Szwagros”.
Oprawa turnieju była nieco mniej
okazała niż zamierzali organizatorzy. W
związku z żałobą narodową zrezygnowano z występów artystycznych i innych
wydarzeń mających uatrakcyjnić imprezę. Zawody same w sobie były jednak
wystarczająco interesujące i emocjonujące. Kolejne o podobnym charakterze
zaplanowano na kwiecień lub maj. Inne
aktualne priorytety to przygotowania do
uroczystości z okazji pierwszej rocznicy
nadania szkole imienia oraz udział w
konkursie „Serce do serca”, poprzedzającym Olimpiadę w Pekinie. Jest o co
walczyć, ponieważ główna nagroda to
wyjazd 10 uczniów wraz z opiekunem
do stolicy Chin. Życzymy oczywiście
powodzenia.
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Będą walczyć w „Zameczku”
To będzie spora gratka dla prawdziwych mężczyzn. 23 lutego w restauracji „Zameczek” w Emilianowie niedaleko Koźminka odbędzie się Wielka
Gala Boksu i Kickboxingu. Promotorem
wszystkich walk, jakie wówczas zobaczymy, jest aktualny mistrz świata,
zawodnik Poprawa Kickboxing Team
Mariusz Ziętek. Akcentów związanych
z powiatem ostrzeszowskim będzie
zresztą więcej.
Główną walkę wieczoru stoczą: 3-krotny zdobywca Pucharu Świata i wielokrotny mistrz Polski Jacek Puchacz z
SKKB Politechnika Lubelska oraz nasz
ziomek, reprezentujący GOKSiR Brzeziny Michał Botkiewicz. M. Ziętek liczy na
to, że młodość i dynamika tego drugiego
skutecznie przeciwstawią
się
doświadczeniu i
sile pierwszego.
Zwycięzca pojedynku otrzyma
pas zawodowego
mistrza Polski
federacji WKN
w wadze superciężkiej. Na ring
wyjdą też dwaj
inni dobrze znani
na naszym terenie zawodnicy.
Robert Ziętek z
GOKSiR Brzeziny
zmierzy się z Tomaszem Borowcem z Lublina,
a Radosław Radomski z Poprawa Kickboxing
Team z Kajetanem Kiersztajnem z Poznania.
Zestaw
walk
k ick boxer sk ich
uzupełni ta pomiędzy Damianem Ławniczakiem z Poznania

Pierwsze spotkanie entuzjastów fitness w Ostrzeszowie

26 stycznia w hali sportowej przy
Gimnazjum nr 2 odbyły się I Ostrzeszowskie Warsztaty Fitness.
Warsztaty zorganizowały siostry:
Joanna Bąk i Zuzanna Kaszper – instruktorki fitness, prowadzące zajęcia
w Ostrzeszowie i w Kępnie. Już w zaproszeniu p. Joanna pisała: „Warsztaty
fitness to takie spotkania entuzjastów,
którzy razem ćwiczą.” I rzeczywiście
ponad 20 dziewczyn z Ostrzeszowa i z
Kępna, z zapałem uczestniczyło w za-

jęciach, które prowadził gość specjalny
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- Nasser Naji - instruktor, prezenter i
szkoleniowiec fitness. Nasser Naji urodził się w Libanie, do Polski przyjechał
w 1990r. Ukończył studia na Politechnice Częstochowskiej i tam otrzymał tytuł
inżyniera budownictwa. Jego przygoda
z fitness zaczęła się w 1996r. – od tego
czasu ten rodzaj gimnastyki jest jego
pasją. W Ostrzeszowie Nasser Naji poprowadził „Crazy Step” oraz „Hi Dance.”
Natomiast „Super Trening” poprowadzi-

ły same organizatorki.
„Zazwyczaj organizujemy warsztaty
w większych miastach - Wrocławiu czy
Poznaniu. Tym razem postanowiłyśmy
zaproponować je mieszkańcom Ostrzeszowa i okolic.
Zobaczymy, jaki będzie odzew, być
może następnym razem uda się tu zrobić coś więcej” - powiedziała p. Joanna.
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a Przemysławem Cieciurą z Piotrkowa.
Będzie też jeden pojedynek bokserski,
w którym naprzeciw siebie staną Stanisław Karpisiewicz z Brzezin i Kamil
Jaworek z Katowic. Przygotowano poza
tym kilka atrakcji dodatkowych, w tym
pokaz w wykonaniu wielokrotnego mistrza świata w kulturystyce Mariusza
Strzelińskiego.
Jak widać, zapowiada się niezwykle emocjonujący wieczór w Emilianowie. Rezerwacja stolików prowadzona jest telefonicznie – (062)763-81-52, 0607 836 038 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej – gala_zameczek@op.pl. Początek imprezy o
godz. 20.00.
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