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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.

CO S ŁYC H AĆ W S Z KO Ł AC H?
II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ UKS „GIGANCIKI ” 2008

6 grudnia w Doruchowie odbył się turniej piłki nożnej dla chłopców urodzonych
w 1995r. i młodszych. Organizatorem

zawodów był Uczniowski Klub Sportowy
działający przy Szkole Podstawowej w Doruchowie. Zmaganiom czterech drużyn od

początku Turnieju przyglądał się wójt gminy
Józef Wilkosz, który dokonał otwarcia i na
koniec nagrodził wszystkich zawodników
medalami, dyplomami i pucharami. W kibicowaniu pomagała również przew. Rady
Gminy w Doruchowie Joanna Blewąska. W
turnieju dominowali młodzi piłkarze z Gimnazjum nr1, którzy wygrali wszystkie spotkania. Najlepszym zawodnikiem, w ocenie
opiekunów, był Robert Skrobacz. Na 13
bramek, strzelonych przez gimnazjalistów z
„Jedynki”, zdobył 10. W innych drużynach
wyróżnili się: Kevin Kusiński i Dawid Wolarz
z Doruchowa, Patryk Nieborak z Kraszewic
i Szymon Gruszka z Mikorzyna. W ostatnim meczu turnieju
toczył się pojedynek pomiędzy
Gimnazjum w Kraszewicach
i Gimnazjum w Doruchowie.
Jedna bramka zadecydowała
o zajęciu III miejsca przez gospodarzy. Dzięki sponsorom,
m. in. Piekarni GS z Doruchowa, zawodnicy mogli posilić się
drożdżówką i napić herbaty. Nie
sposób wymienić tutaj wszystkich darczyńców, dzięki którym
zawody doszły do skutku. Nad
sprawnym przebiegiem imprezy
czuwali: Walenty Okoń – prezes
UKS „Giganciki”, Lidia Przybył i
Jacek Dybalski – główni organi-

zatorzy. Przedstawiciele samorządu terytorialnego zadbali również
o promocję własnej gminy i na
zakończenie rywalizacji wręczyli
uczestnikom książki i foldery o
Doruchowie. Gimnazjum nr1 reprezentowali: Bartosz Ciborowski,
Robert Skrobacz, Marcin Tomaszewski, Jakub Nawrot, Szymon
Klepacz, Konrad Przygoda, Dominik Małecki, Bartosz Idzikowski,
Łukasz Pauś, Radosław Bednarek.
Opiekunem zespołu był nauczyciel
wychowania fizycznego Andrzej
Wojciechowski.

(AW)
Wyniki turnieju GIGANCIKI CUP 2008 :

Tabela końcowa
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Mikołajki na sportowo w Kraszewicach
tały się z quizem o tematyce sportowej. Pytano o nazwiska
trenerów, zasady gier, daty ze sportowego kalendarza…
Gwoździem programu okazał się taniec na macie. Prowadzeni strzałkami zawodnicy demonstrowali umiejętności
rodem z „Tańca z gwiazdami”.
Podsumowanie wyników wyłoniło zwycięzców. Na podium stanęły drużyny kl. V a, IV a i VI b. Mikołaj okazał się
jednak wspaniałomyślny i wszystkich obdarował słodkościami. Taka już jego mikołajowa – wielkoduszna i sportowa – natura, co bardzo przypadło do gustu uczestnikom
turnieju.
Kibicująca V a – A. Chowańska

5 XII uczniowie SP w Kraszewicach
spotkali się z Mikołajem w hali miejscowego gimnazjum. Nauczyciele wychowania fizycznego (R. Dziwiński, R.
Grzelak) zaproponowali im sportowy
turniej, dający możliwość wykazania się
sprawnością nie tylko ciała, ale i umysłu. Wesołe konkurencje zręcznościowe
(między innymi bieg w workach, rzuty
do punktowanej tarczy, przeciąganie
liny czy ustawianie się 6-osobowych
drużyn na kartce formatu A3) przepla-
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Desery Europy
(Proponuje ZS nr1)

Turron - klasyczny nugat, który obecny jest
w okresie Bożego Narodzenia w każdym
hiszpańskim domu.
Składniki
- 15dag obranych migdałów
- po 10dag niesolonych pistacji i orzechów laskowych
- 5dag owoców kandyzowanych (mieszanka keksowa)
- 2 łyżki oleju arachidowego
- 8 białek
- 50dag miodu
- kropla aromatu migdałowego
- 10 dużych prostokątnych wafli

Etapy przygotowania
Migdały, pistacje i orzechy uprażyć na suchej patelni. Ostudzić. Wymieszać z owocami i olejem.
Miód podgrzewać ok. 25 minut na małym ogniu, mieszając, aż stanie się bardzo
gęsty.
Białka ubić na sztywną pianę. Przełożyć do garnka, a ten wstawić do większego
naczynia z gotującą się wodą. Do białek powoli wlewać ciepły miód i ubijać je 30 min,
aż masa zyska kremową konsystencję. Wymieszać z bakaliami, aromatem migdałowym
i jeszcze chwilę ubijać.
Połowę wafli ułożyć obok siebie na blasze wyłożonej pergaminem, posmarować
masą nugatową. Przykryć resztą wafli i zostawić do zastygnięcia na 24 godziny. Stężałe
pokroić na małe prostokąty lub kwadraty.

Piłkarskie zmagania piątoklasistów
16 listopada br. w hali sportowej w Kobylej Górze rozegrano turniej piłkarski w piłce halowej, w
której uczestniczyły zespoły z:
- Kobylej Góry
- Siedlikowa
- Parzynowa
- Mąkoszyc
Grały dzieci z 5 klas szkół podstawowych. Inicjatorem Turnieju była Szkoła Podstawowa w Kobylej
Górze, a bardzo silnie wspierającym – firma Z.P.M.
POPRAWA i sam jej szef p. Zdzisław Poprawa.
Kapitanem zespołu szkolnego z Kobylej Góry
była jedyna piłkarka - Monika Poprawa. Otwarcia
sportowej imprezy dokonali: wiceburmistrz Ostrzeszowa p. Mariusz Witek oraz p. Zdzisław Poprawa.
Jak przystało na taki turniej, otwarcie było bardzo uroczyste. Drużyny przedefilowały przed publicznością i zdenerwowanymi rodzicami.
Dzieci stoczyły niesamowitą walkę o każdą pił-
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kę, bramki padały co chwila!
Zwycięstwo w całym turnieju odniosła drużyna
z Kobylej Góry, która w finale pokonała zespół z
Siedlikowa 4 : 0!
O III miejsce spotkały się zespoły z Siedlikowa
i Parzynowa; zwyciężyli, po serii rzutów karnych,
chłopcy z Parzynowa 1 : 0!
Najlepszym zawodnikiem Turnieju został wybrany bezapelacyjnie Fabian Ponitka z Kobylej
Góry.
Najlepszy bramkarz Turnieju to Radosław Chowański, również z Kobylej Góry.
Na zakończenie uroczyście wręczono zespołom puchary i dyplomy!
Brawo dzieci, brawo dyrekcje szkół!
Dziękujemy ZPM POPRAWA oraz p. M.
Witkowi.
Do zobaczenia za rok!

