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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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MINISTRANCKI TURNIEJ Z ATRAKCJAMI

W sobotę, 31 maja, odbył się piłkarski
turniej dla ministrantów. Pierwszym jego
akordem była msza św. w kościele
św. Wojciecha, odprawiona przez
księdza Pawła, wikariusza parafii
św. Jadwigi Królowej, z udziałem uczestników turnieju.
Potem przemarsz na boisko
„Ajaxu” Rojów i... rozpoczęły
się piłkarskie emocje.
W rozgrywkach udział
wzięli m.in. ministranci

z parafii: NMP Wniebowziętej, Świętej Jadwigi Królowej, św. Wojciecha
z Rojowa, a także chłopcy z Doruchowa,
Niedźwiedzia, Marcinek, a nawet Krotoszyna.
Uczestników podzielono na dwie
kategorie - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści. Mecze roz-

grywane były systemem „każdy z każdym” po 10 minut bez przerwy.
Młodym piłkarzom serca do gry nie
brakowało, z umiejętnościami i skutecznością bywało różnie. Jak zawsze
w takich przypadkach najważniejsza
była dobra zabawa i sportowa rywalizacja oparta na zasadach fair play.
Wśród najmłodszych najlepsi oka-

zali się ministranci z Krotoszyna, podopieczni ks. Pawła Ponitki. W grupie
starszej zwyciężyli gimnazjaliści z Doruchowa, podopieczni księdza Rafała
Morasia.
Trzy najlepsze zespoły otrzymały
puchary, dyplomy i medale, które wręczył ks. Paweł.
Imprezę prowadził p. Marek Szulczyński. Dużą pomoc w organizacji turnieju
okazali harcerze z hufca ZHR, którzy
rozstawili namioty dla drużyn.
Dodatkową atrakcję stanowiły dmuchane zamki i koncert parafialnej orkiestry „Don Bosco” z Marszałek. Sporym
zainteresowaniem cieszyły się także
czołgi z Muzeum Techniki i Uzbrojenia
Wojskowego w Kaliszu.
Kto zgłodniał, mógł posilić się
grochówką.
Wieczorem zaś dla mieszkańców

MISTRZOSTWA POLSKI
W KICKBOXINGU

Od 29 do 31 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywały się MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W KICKBOXINGU w formule PF i LIGHT-CONTACT.
W zawodach wzięło udział 177 zawodników z 45 klubów. Klub ZIĘTEK Team
w formule light contact reprezentowali
zawodnicy z sekcji Brzeziny oraz, po raz
pierwszy, z sekcji Opatówek.
Sekcję Brzezin reprezentowali:
- Aleksander Stawirej (+94kg) - złoty
medal i tytuł Mistrza Polski;
- Patrycja Sibińska (-65kg) - brązowy

medal;
- Dominik Król (-74kg) oraz Remigiusz Warga (69kg) - tym razem bez
medalu.
Sekcję Opatówek reprezentowali:
- Erwin Grudziecki (-74kg) - brązowy
medal;
- Bartosz Napadłek (-89kg) - brązowy
medal;
- Tobiasz Grudziecki (-69kg) oraz
Hubert Wojciechowski (57kg), bez
medalu.
MZ

Rojowa i okolic została zorganizowana zabawa taneczna - grał zespół
Comandor.
Słowa uznania należą się organizatorom - parafii św. Jadwigi Królowej i Ajaxowi Rojów, gdyż zadbali o to, aby wszyscy uczestnicy, bez względu na to, czy
byli zwycięzcami, czy też nie, opuszczali
boisko zadowoleni.
A. Ławicka

Klasyfikacja końcowa
SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Parafia Krotoszyn
2. Marcinki (parafia Mąkoszyce)
3. Parafia Niedźwiedź

GIMNAZJA
1. Parafia Doruchów
2. Parafia Krotoszyn
3. Parafia Niedźwiedź

POTRÓJNE ZAWODY W PLESZEWIE

Rzadko się zdarza, aby w jednym
dniu i jednym miejscu odbywały się aż
trzy imprezy tak wysokiej rangi. Takie
wydarzenie miało miejsce w Pleszewie, 30 maja, gdzie rozegrano Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
Karate WKF, Grand Prix Wielkopolski
w Karate WKF oraz III Mistrzostwa Polski Masters Karate WKF.
W zawodach startowali zawodnicy
z 40 klubów z Polski, 1 klubu z Egiptu
i 1 klubu z Ukrainy. Klub UKS „Hitotsu”
Ostrzeszów reprezentowało 6 młodych karateków oraz 6 mastersów.Nasi
zawodnicy ogółem przywieźli do Ostrzeszowa 11 medali: 3 złote, 2 srebrne i 6
brązowych.
Oto nasi medaliści:
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików (mogli startować zawodnicy w wieku 12-13 lat): złoto dla Maćka
Kozownickiego za kata, sukces tym
większy, że zawody tego typu cieszą się

bardzo dużą frekwencją.
- Grand Prix Wielkopolski (mogli startować zawodnicy do 18 roku życia). To
właśnie w tych zawodach startowali
reprezentanci Egiptu i Ukrainy.
Nasi zawodnicy wywalczyli:
- złoto dla Krystiana Mituły za kata,
- srebro dla Adriana Mituły za kumite,
- brąz dla Gabrysi Karwik za kata,
- brąz dla Krystiana Mituły za kumite,
- brąz dla Kacpra Świtonia za kumie.
- III Mistrzostw Polski Masters (dla
osób powyżej 35 roku życia). Tego typu
turnieje cieszą się coraz większą popularnością wśród zawodników, co było
widać podczas MP w Pleszewie.
Nasi mastersi zdobyli:
- złoto i tytuł Mistrza Polski dla Zdzisława Mituły za kata,
- srebro i tytuł Wicemistrza Polski dla
Piotra Cala za kumite,
- brąz dla Jana Zielińskiego za kata,
- brąz dla Roberta Szadkowskiego za

kumite,
- brąz dla Zdzisława Mituły za kumite.
Z bardzo dobrej strony pokazali się
debiutujący w zawodach Mariusz Matys
i Artur Zaręba oraz 11-letni Patryk Świtoń. Wierzymy, że z kolejnych wrócą
z medalami.
W punktowym rankingu Mistrzostw
Polski Mastersów nasz klub zajął
I miejsce.
Taka ilość medali to bardzo miła wiadomość, tym bardziej że sezon startowy
powoli zbliża się ku końcowi. Cieszymy
się, że w tym sezonie tak wielu nowych
zawodników naszego klubu postanowiło spróbować swoich sił w rywalizacji
sportowej. Oczywiście początki nie są
łatwe, ale trzeba pamiętać, żeby nigdy
się nie poddawać, wyznaczyć sobie cel,
a na pewno się uda. Po tym poznaje się
Mistrza.
Jan Zieliński 5 dan
karate Shotokan/WKF

Szkolny aerobik
- podsumowanie
I LO
Zespół aerobiku grupowego z ILO w składzie:
Pamela
Jędrzejewska,
Agnieszka Nowak, Natalia
Jarosz, Julia Jokiel, Magdalena Szmaj, Weronika
Matysik, Maria Berezka, do
kolekcji sukcesów w ramach
rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych z lat poprzednich
może dołączyć kilka tegorocznych.
Na XV Wielkopolskim Turnieju w Aerobiku Grupowym w Jarocinie - 28 kwietnia, dziewczęta zdobyły złoty
medal, zajmując, podobnie
jak w 2013 i 2014r., I miejsce.
20 marca zespół zaprezentował się w Pleszewie,
gdzie wygrał Zawody Strefy
Kaliskiej, przywożąc pierwszy w tym roku złoty medal.
W
finale
wojewódzkim
w Poznaniu - 14 kwietnia,
drużyna zajęła IV miejsce.
Gratulujemy wytrwałości
i doceniamy włożoną pracę.

Dziewczęta w większości już w gimnazjum, pod opieką p.
Marty Domagalskiej-Haladyn, odnosiły sukcesy. Zważywszy,
że prawie wszystkie to tegoroczne maturzystki życzymy jak
najlepszych wyników i zdobycia wymarzonych indeksów.
I LO

Gimnazjum nr 2
14 kwietnia w poznańskiej arenie odbył się finał Mistrzostw
Województwa Wielkopolskiego w Aerobiku Grupowym. Dziewczęta z Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie, trenowane przez p.
Martę Domagalską-Haladyn wywalczyły kolejny medal. Tym
razem do wcześniej zdobytego złota (2013) i srebra (2014)
dołożyły kolor brązowy (pisaliśmy o tym zaraz po zawodach;
wtedy drużyny z Kobylej Góry zdobyły I miejsce - przyp. red.).
Sukces ten cieszy szczególnie, zważywszy na fakt, że
poziom zawodów jest zawsze bardzo wysoki, a dyscyplina
niewymierna. Kolejny medal potwierdza, że dziewczęta trzymają wysoką formę i zawsze godnie reprezentują nasz powiat.
W skład drużyny pod nazwą „Akcja” wchodzą: Martyna
Bińska, Zuzanna Bińska, Wiktoria Franczak, Paula Jędrzejak, Anita Pierucka, Hanna Przeniczna, Patrycja Szybka,
Marta Wieczorek.
Bardzo dziękuję dziewczętom, które przyczyniły się do

tegorocznych i wcześniejszych sukcesów w Gimnazjum nr
2, ale także tym, które dalej z zapałem i wytrwałością kontynuowały ten sport pod bacznym okiem Bogumiły Alcer (I LO
Ostrzeszów) i Grażyny Dery (ZS nr1).
Marta Domagalska-Haladyn

