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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.
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kiem kolportera
Dodatkowe oznaczenia

tablice kierunkowe z nazwami miast w któNa czas mistrzostw przy niektórych drogowskazach pojawiły się dodatkowe
się krajowa 11 z 25.
rych odbywać się będą rozgrywki. Tak jest m.in. w Antoninie, gdzie zbiegają

STADIONY EURO 2012
Przed tygodniem prezentowaliśmy
polskie stadiony na których rozgrywane
będzie EURO 2012. Dziś przedstawiamy
areny mistrzostw znajdujących się na
Ukrainie.

Arena Lwów
Pojemność: 34 915 miejsc
Koszt budowy: 211 mln $

Stadion Olimpijski w Kijowie
Pojemność: 70 050 miejsc
Wymiary boiska: 105m x 68m
Wybudowany: 1923 rok
Koszt budowy: 550 mln $

Stadion Olimpijski w Kijowie został
wybudowany w 1923 roku, po czym był
jeszcze pięciokrotnie przebudowywany
– ostatni raz w latach 2008-2011. Obecnego kształtu stadion nabrał w latach
1966-1967, kiedy nad niecką nadbudowano drugi poziom trybun, dzięki
czemu obiekt ten stał się jednym z największych na świecie, mogącym pomieścić imponującą liczbę widzów, bo aż
102 000. Po tym jak Ukraina została
współgospodarzem mistrzostw Europy ,
w 2012 roku, rozpoczęto kolejną modernizację. W latach 2008-2011 pojemność
stadionu zmalała do 70 050 miejsc,
przyczyną tego było zdemontowanie
dolnych trybun i ułożeniu ich od nowa,
a także rozbudowa strefy VIP-owskiej
i biznesowej.
Na tym stadionie zostanie rozegrany
mecz finałowy.

Stadion we Lwowie został wybudowany specjalnie z myślą o Euro 2012.
Jest to najmniejszy stadion na najbliższe ME. Wokół ma powstać szerokie
zaplecze rozrywkowe. Jego inauguracja
odbyła się 15 listopada 2011 roku, kiedy
Ukraina podejmowała Austrię (mecz
zakończył się zwycięstwem Ukrainy 2-1).
Na stadionie podczas Mistrzostw
Europy w piłce nożnej zostaną
rozegrane
trzy
spotkania.
9 czerwca zostanie rozegrany mecz
Niemcy – Portugalia, 13 czerwca odbędzie się mecz Dania - Portugalia, a 17
czerwca ostatni mecz na tym stadionie
Dania - Niemcy.

Donbas Arena w Doniecku
Pojemność: 51 504 miejsc
Wymiary: 105m x 68m
Kluby: Szachtar Donieck
Koszt budowy: 300 mln $

Stadion jest jednym z najnowocześniejszych na świecie. Budowa została
rozpoczęta w 2006 roku, a ukończona
w 2009r. Firma, która projektowała
Donbas-Arena, wykonała również projekty takich stadionów jak: Alianz Arena
w Monachium (stadion Bayernu Monachium), City of Manchester Stadium
(stadion Manchesteru City) oraz Stadion
Narodowy w Pekinie. Otwarcie stadionu
nastąpiło 29 sierpnia 2009 roku.
Na Donbas Arena w Doniecku zostaną
rozegrane trzy mecze fazy grupowej,
podczas, których w bezpośrednich
pojedynkach zmierzą się reprezentacje
Francji, Anglii oraz Ukrainy. Pierwszy
mecz zostanie rozegrany 11 czerwca
2012 roku, a na murawie zobaczymy
ekipy Francji i Anglii.

Ostrzeszowska Strefa
Młodego Kibica
1-go czerwca w polskich
barwach narodowych, z artystyczną gracją, z piłkarskim
temperamentem 150 młodych
kibiców pozowało do pamiątkowych zdjęć, włączając się w ten
sposób do wspólnego świętowania futbolowego karnawału.
A to wszystko w klimacie wielkiej radości i ogromnej satysfakcji działo się w Foto Studio
Grażyny Nelec.

Stadion Metalist Charków
Pojemność: 38 613 miejsc
Wymiary boiska: 105m x 68m
Koszt: 360 mln $

Po wybraniu Ukrainy na współgospodarza Mistrzostw Europy stadion
Metalist został wybrany na jedną z czterech aren do rozgrywania meczów na
Ukrainie. Potrzebne były więc natychmiastowe prace nad renowacją stadionu. Okres przebudowy przypadł na
lata 2008-2009, a jego koszt wyniósł
około 360 mln euro, warto zaznaczyć,
iż 30% kosztów sfinansował prezes
Klubu Metalist Charków - Ołeksander
Jarosławski. Stadion został oddany
do użytku 5 września, w dniu urodzin
prezesa.
Podczas ME na stadionie zostaną rozegrane trzy mecze fazy grupowej. Swoje
mecze rozegrają tu reprezentacje Holandii, Danii, Portugalii oraz Niemiec.

AUTOGRAF OD
RONALDO!
Być kibicem Realu i zobaczyć
z bliska RONALDO! Bezcenne. Takie
właśnie przeżycie spotkało Mikołaja Gretkiewicza, ucznia IV klasy
SP nr2 w Ostrzeszowie, który wraz
z bratem Kacprem i rodzicami miał
niepowtarzalną okazję obserwować
„na żywo” swego idola. A działo się
to 5 czerwca w Opalenicy koło Poznania, gdzie
swój pierwszy oficjalny,
otwarty dla kibiców trening,
przeprowadziła
drużyna Portugalii. Tam
bowiem
Portugalczycy
mieszkają i trenują na
EURO 2012.
Pan Mariusz Gretkiewicz nie zastanawiał się
długo, ponieważ sam bardzo lubi futbol, postanowił
zrobić synom przyjemność. Oni bowiem są zapalonymi kibicami: Mikołaj – Realu,
a Kacper – Barcelony, obaj grają w szkółce piłkarskiej Victorii. Szczególne powody
do radości miał starszy z chłopców - Mikołaj, mógł bowiem obejrzeć z bliska
największą gwiazdę Realu – Portugalczyka RONALDO – jednego z najlepszych
piłkarzy świata. To była wielka radość i niesamowite przeżycie, tym większe, że
Ronaldo wcale nie krył się przed kibicami, chętnie rozdawał autografy, a przy
okazji można nawet było zamienić z nim parę zdań. Nasi mali kibice też wykorzystali tę szansę – Ronaldo złożył im autograf na karcie książki jemu poświęconej,
a także na płóciennej makatce, przedstawiającej tego wielkiego piłkarza. Dla tak
oddanych kibiców jak Mikołaj, Kacper oraz ich rodzice to pamiątka na całe życie.
Choć Mikołaj dumny jest ze swej sympatii do Portugalczyka, to na rozpoczętych Mistrzostwach Europy oczywiście kibicuje POLSCE! Jako znawca twierdzi, że mamy szanse wygrać z Grecją, Rosją i Czechami, co da nam pierwsze
miejsce w grupie. Potem chciałby, żeby Polska zagrała z Portugalią – miałby
rozdarte serce, choć zapewnia, że kibicowałby naszym chłopcom. A jeszcze piękniej byłoby, gdyby do takiego meczu „na szczycie” doszło w finale EURO. To by
dopiero były emocje i radość! Wszak marzenia się spełniają – jedno z nich, czyli
spotkanie z gwiazdą Realu już się Mikołajowi spełniło. Być może to nieostatnie tak
bliskie spotkanie Mikołaja i Kacpra z EURO, bo tata planuje zabrać ich na mecz
Polski z Czechami we Wrocławiu. Zobaczyć z bliska naszych chłopców to również
byłoby wielkie przeżycie. Wszak cała trójka powtarza zgodnie: CHOĆ RONALDO
BOSKI – NAJLEPSZY LEWANDOWSKI! I tego się trzymajmy, czekając na finał
POLSKA – PORTUGALIA.
K.J.

