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Minister w Kobylej Górze

„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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IV runda Pucharu Polski
LZS CZAJKÓW – VICTORIA OSTRZESZÓW 1 : 5 (1 : 2)

i radzenia sobie w różnych sytuacjach podsumowuje jeden z uczestników.
Jak podkreślają dyrektorzy DPS, integracyjne spotkania kiedyś były częste.
Dziś organizowane są rzadko i tylko przy
pomocy firm. A potrzeba tego typu spotkań jest ogromna, zwłaszcza w dzie-
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dzinie pomocy społecznej, gdzie ludzie
potrzebują integracji, przepływu informacji i wymiany doświadczeń.
Karol Wawrzyniak

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
„Nad Zalewem”

63-507 Kobyla Góra
ul. Tetmajera 4
INFORMACJE I REZERWACJE:
TEL: 062 731 61 01
FAX: 062 731 74 99
e-mail: biuro@nadzalewem.com.pl
www.nadzalewem.com.pl

Organizujemy:
Wesela
Catering
Imprezy integracyjne
Szkolenia

Do dyspozycji naszych gości:
38 komfortowo wyposażonych pokoi
Sala bankietowa
Sala konferencyjna o światowych standardach

W marcu udzielamy rabatu w
wysokości 20%

Siła jest w tobie...!

Karate w walce z alkoholem
Victoria Ostrzeszów
Piłkarze wracają na boiska. Pierwszą tego oznaką są rozgrywki Pucharu Polski. W IV rundzie LZS Czajków gościł „Victorię” Ostrzeszów. Ostrzeszowianie nie pozostawili przeciwnikom
żadnych wątpliwości, kto jest lepszy i pewnie wygrali 1: 5, prowadząc już do przerwy 1 : 2.
Zawodnicy z Czajkowa w pierwszej połowie co jakiś czas próbowali się przedrzeć pod pole karne gości, ale niewiele z tego
wynikało. Warte zapamiętania akcje to strzał Kępy i Gałki na
bramkę Latańskiego. Bramkarz „Victorii”, szczególnie po uderzeniu tego drugiego, musiał się napracować i po pięknej interwencji sparował piłkę na bok. Natomiast po drugiej stronie boiska co
chwilę dochodziło do spięć podbramkowych. Zaraz na początku
meczu w 5. min błąd popełnił M. Smug i M. Mazurek bezlitośnie
wykorzystał zawahanie stopera gospodarzy. Upłynęły zaledwie 4
min. od tego zdarzenia i H. Jędrzejewski – były zawodnik „Victorii”, zdobył dla Czajkowa wyrównanie. W 24. min A. Jarczak zdobył prowadzenie dla ostrzeszowian.
W II połowie zawodnicy LZS Czajków jeszcze przez pierwsze
15 min byli równorzędnym przeciwnikiem dla „Victorii”. W 56.
min D. Kaszubowski sfaulował w polu karnym napastnika gości
i sędzia podyktował rzut karny, wykorzystany przez Jarczaka.
Od tego momentu na boisku niepodzielnie królowała „Victoria”.
W środku piłki rozdzielali Jarczak z Pleciakiem. W obronie nie do
przejścia byli wysocy obrońcy: Łakomy, Bierski i Jędrzejewski.
Pewnym punktem był Latański. W ataku bardzo groźną parę stanowili Szyszka i Mazurek. Swoją bramkę zdobył także T. Szyszka,
a wynik meczu ustalił Molka, strzelając w 84. min piątą bramkę.

LZS Czajków

„Victoria” na tydzień przed wznowieniem rozgrywek zaprezentowała się bardzo korzystnie, jako zespół wybiegany, silny fizycznie i z pomysłem na grę,
LZS Czajków ambitnie walczył o jak najkorzystniejszy wynik.
Każdy z zawodników starał się pokazać najlepsze swoje cechy
boiskowe, mimo wysokiej porażki piłkarze z Czajkowa nie odpuszczali gry i walczyli do ostatniej minuty tego meczu.
LZS Czajków – Skorupa – Dubis, Smug, Sebastian Kaszubowski, H. Jędrzejewski (46, Łuszczek) – Buda, Dawid Kaszubowski
(70, Mariusz Gaweł), Jangas (46, Wojciech Gaweł) – Gałka, Kępa
„Victoria” – Latański – Molka, Łakomy, Bierski (80, Duszczyk),
Sz. Jędrzejewski – Jarczak, Pleciak, Cepa (70, Kozłowski), Kubot
– Mazurek, Szyszka (70, Adrian Skrobacz)
Bramki: dla LZS Czajków 9. min H. Jędrzejewski; dla „Victorii”
5. min. Mazurek, 24. i 56. (rz. k) min Jarczak, 59. min Szyszka,
84. min Molka
Żółte kartki: Jędrzejewski, Skorupa, Smug, Kępa, Sebastian
Kaszubowski – wszyscy LZS Czajków

INNE WYNIKI :
CZARNI Dobrzyca
- LZS Doruchów 1:1 karne 2:4
VICTORIA Skarszew
- PELIKAN Grabów
1:0
PROSNA Kalisz
- KS Opatówek
1:2
ISKRA Sieroszewice
- STAL Pleszew
0:3
LZS Trzcinica
- WIELKOPOLANIN Siemienice 1:1 karne 1:3
SOKOŁY Droszew
- ASTRA Krotoszyn
1:3
GLADIATORZY Sierszew-Pieruszyce. - KKS 1925 Kalisz
1:4
(AW)

W ostatkową sobotę 21 lutego br.
w sali OSP w Racławicach odbyło się
zorganizowane przez Radę Sołecką
wsi spotkanie, które miało na celu
uatrakcyjnienie ferii zimowych dzieciom i młodzieży, a w treści służyło
zapobieganiu patologiom społecznym.
O godz. 15.00 zebrały się dzieci,
które bawiły się przy muzyce w różne
gry i zabawy. O godz. 16.00 wszyscy zasiedli przy stołach, przy kawie i
pączkach, a na salę wkroczyła 10-osobowa grupa karateków pod kierownictwem senseia Jana Zielińskiego - trenera ostrzeszowskiego klubu karate
„Płomień”.
Zebrani pilnie słuchali wykładu p.
Jana na temat znaczenia uprawiania
różnych sportów, a w szczególności
karate w prewencji alkoholowej, nikotynowej i narkotykowej. Cechy charakteru wyrobione przez sport skutecznie kształtują siłę woli, co pozwala
powiedzieć „nie” nałogom i uczy aser-

tywności. Grupa może wywierać na
jednostkę wielką presję, która kończy się pierwszym spożyciem napoju
alkoholowego, papierosa i narkotyku.
Rodzice i dzieci powinny wiedzieć, jak
bronić się przed takimi pokusami, a do
tego jest potrzebna siła woli. Pan Jan
przekonywał podczas przerw w pokazie, że karate jest wspaniałym sportem
dla ludzi w każdym wieku, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Mieszkańcy wsi od małego do dorosłych gromkimi oklaskami nagrodziły
„mocne wejście” młodych smoków
pana Jana, a gospodynie spotkania
zaprosiły ich do skromnego biesiadnego stołu.
Pieniądze na zorganizowanie spotkania pochodziły z budżetu Gminy
Kraszewice, a przyznała je Gminna
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Z.I.

