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01„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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A tak przedstawia się dorobek medalowy
naszych seniorów starszych (zawodnik powyżej 35
roku życia).
Imię i nazwisko

154 MEDALE
Początek nowego roku sprzyja podsumowaniu
działań, które podejmowaliśmy w naszym klubie
w 2014 roku.
Zarząd UKS „Hitotsu’ Ostrzeszów chciałby przybliżyć sportowe osiągnięcia naszych zawodników.
Jest to kolejny rozdział swoistej kroniki rozwoju
karate na ziemi ostrzeszowskiej.
Miniony rok był dla naszego klubu wyjątkowo
udany.
19 zawodników wystartowało w 38 zawodach
rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Ogółem
zdobyli 154 medale: 49 złotych, 47 srebrnych i 58
brązowych.
Sensei Jan Zieliński powiedział: Jestem dumny,
że nasi zawodnicy 154 razy wchodzili na podium.

Ubiegłoroczny sukces możemy zawdzięczać ciężkiej i systematycznej pracy zawodników, trenerów,
poświęceniu rodziców oraz hojności sponsorów. Za
to chciałbym wszystkim bardzo podziękować.
Poniżej tabele z dorobkiem medalowym. Zdobyte
medale zostały przeliczone na punkty, gdzie:
- złoto = 3 punkty,
- srebro = 2 punkty,
- brąz = 1 punkt.
Imię i nazwisko
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Rok 2014 to nie tylko medale i sukcesy, to przede
wszystkim ciężka praca na treningach. To również:
- seminarium z mistrzem Santo Torre w Grabowie
nad Prosną,
- obóz w Pogorzelicy,
- seminarium kumite z mistrzem świata i Europy -

28.01.2015

Pawłem Przewoźnym,
- egzamin na stopnie mistrzowskie i egzaminy
klubowe,
- ponowne powołanie Beaty Zielińskiej i Maksymiliana Szczypkowskiego do kadry Polski kata,
- powołanie Mateusza Nettera do kadry Polski
kumite,
- udział Maksymiliana Szczypkowskiego
w Mistrzostwach Europy - brąz w kata drużynowym,
- udział Beaty Zielińskiej w Mistrzostwach Europy
Karate FSKA - brąz w kata indywidualnym,
- udział Beaty Zielińskiej w Mistrzostwach Europy
Karate Fudokan Berlin - złoto w kata drużynowym i srebro w kata indywidualnym kobiet,
- złoto i brąz Maksymiliana Szczypkowskiego
w Mistrzostwach Polski Karate Shotokan
w Stargardzie Szczecińskim,
- srebro Krystiana Mituły w Mistrzostwach Polski
Karate WKF w Legnicy,
- brąz Beaty Zielińskiej w Mistrzostwach Polski
Karate Shotokan w Stargardzie Szczecińskim,
- brąz Maksymiliana Szczypkowskiego w Mistrzostwach Polski Karate WKF w Legnicy.
Do sukcesu zawodników przyczynili się trenerzy: sensei Jan Zieliński, Marek Chwilarski i Zdzisław Mituła.
Na początku stycznia 2015r w klubie odbyło
się uroczyste podsumowanie minionego roku,
na którym najlepsi zawodnicy otrzymali puchary,
dyplomy i słodkie upominki.
Zawodnikom i trenerom dziękujemy. Życzymy,
aby rok 2015 był równie udany.

WŁODZIMIERZ DROGI PREZESEM CROSSÓW OSTRZESZOWSKICH
Od tygodnia znamy nowego prezesa stowarzyszenia CROSSY OSTRZESZOWSKIE. Został nim prezes miejskiej
spółki ZEC - WŁODZIMIERZ DROGI. Z tej
okazji spotkał się z przedstawicielami
mediów, mówiąc o zamierzeniach związanych z tą wielką sportową imprezą.

DEKLARACJA
Chcę realizować crossy w dotychczasowej formule, poszerzymy tylko
organizację zawodów o Mistrzostwa
Wielkopolski LZS. Termin tegorocznego
crossu został ustalony na 19 kwietnia,
na pewno wszystkie biegi znajdujące się
w programie będą zrealizowane. Jesteśmy na etapie przygotowania regulaminów i strony internetowej, bo dotychczasowa przestała działać.

DOFINANSOWANIE
ZEWNĘTRZNE
W tej chwili trudno powiedzieć, jaki
będzie budżet crossu (w ub. roku było
to ok. 100 tys., ale to był jubileusz).
Jestem na etapie rozmów, spotkań z firmami, które chcą brać udział w crossach. Wysłaliśmy kilka wniosków, m.in.
do UMiG, wysłaliśmy też pismo do Ministerstwa Sportu - czekamy na odpowiedzi. Staramy się o honorowy patronat ministra sportu i ministra edukacji,
a także marszałka województwa wielkopolskiego… Pracy nie brakuje, a czasu
coraz mniej - niespełna trzy miesiące.

ZMIANA FORMUŁY?
Chciałbym, żeby ostrzeszowskie
crossy nie były tylko zawodami bie-

gowymi, ale stały się świętem miasta.
Można by zorganizować imprezę rekreacyjną z występami artystycznymi,
z zabawą dla dzieci, tak jak jest to z Biegiem Profi odbywającym się przy okazji
święta pasztetników. Myślę, że formuła,
pozwalająca zaangażować więcej społeczeństwa, jest jak najbardziej wskazana. W tym roku pewnie jeszcze tak nie
będzie, musimy kontynuować zawody
w dotychczasowej formie, poprawiając
niedociągnięcia. Najważniejsze, by 51.
Cross Ostrzeszowski się odbył.

PODJĄŁEM SIĘ TEGO
ZADANIA…
Dlaczego ja? Grupa osób zaangażowanych w crossy, m.in. starosta, burmistrz, zwróciła się do mnie

z taką prośbą. Nie było chętnego, który
chciałby podjąć się tego zadania. Jest to
praca społeczna, ciężka. Zgodziłem się,
bo większość prac, które dotąd robiliśmy w ramach OSiR i tak będziemy
realizować, cross będzie się odbywać
na terenie naszych obiektów. 50 lat tradycji zobowiązuje. Zbudowaliśmy jakąś
markę i tę markę trzeba pielęgnować,
unowocześniać.

POWOŁANIE WICEPREZESA
Myślę, że te decyzje zapadną w najbliższym czasie. Są prowadzone rozmowy z potencjalnymi kandydatami,
sądzę, że w przyszłym tygodniu będę
mógł podać nazwisko wiceprezesa.
Moją ideą jest dobranie do współpracy nowych ludzi, którzy wniosą coś

nowego w rozwój tej dyscypliny sportu.

WSPÓŁPRACA Z PANIĄ
WITKOWSKĄ
Cenię panią Witkowską za jej serce
i zaangażowanie w prowadzenie stowarzyszenia „Crossy Ostrzeszowskie”.
Oboje deklarujemy chęć współpracy
i taka współpraca będzie. Skorzystam
z jej doświadczenia w pracy samorządowej i w crossach.

PRZYSZŁOŚĆ CROSSU
Uważam, że Cross Ostrzeszowski powinien mieć przyszłość, a nam
wszystkim, jako mieszkańcom Ziemi
Ostrzeszowskiej, powinno zależeć na
tym, żeby istniał i się rozwijał.
K.J.

