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- Wychowywaáem siĊ bez ojca, wiĊc
dla mnie pan Edmund i pan Wacáaw byli
jak ojcowieZVSRPLQDá(GZDUG6NU]\
SHNPierwsze mecze tenisa ziemnego
rozgrywano na betonowych kortach na
ogródkach Dymka. Pan Edmund tak
ambitnie walczyá na tym betonie, Īe
poobdzieraá sobie áokcie - To byli ludzie
wielkiego serca - na korcie i w domu.
DokoĔczenie na str. 6.
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Znali siĊ jeszcze przed wojną, trenowali
w „Sokole” i spotykali siĊ „prywatnie”,
bo zarówno w KĊpnie, gdzie urodziá siĊ
mój ojciec, jak i w Ostrzeszowie kwitáo
Īycie towarzyskie.
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SONDA

Sylwia Przybylska
zajmuje siċ domem

Sport bardzo dobrze wpâywa na
zdrowie i pozwala utrzymaý dobrĆ kondycjċ. Myğlċ, īe Ostrzeszów stwarza
wiele moīliwoğci dla chcĆcych aktywnie spċdzaý czas, sĆ ğcieīki rowerowe,
basen, siâownia, korty tenisowe. W mieğcie dziaâajĆ róīne sekcje sportowe piâkarska, biegowa czy karate.
Co waīne, organizowane sĆ równieī imprezy, turniej siatkówki, tenisa
stoâowego. Jednak do najsâynniejszych
imprez sportowych, jakie odbywajĆ siċ
w naszym powiecie, oprócz Biegu ProÀ
i Biegu o Puchar Kocich Gór, naleīy na
pewno Cross Ostrzeszowski, na który
zjeīdīajĆ sportowcy z caâej Polski. Co
prawda, nie biorċ w nich udziaâu, ale
zawsze chċtnie kibicujċ znajomym.
MojĆ ulubionĆ dyscyplinĆ sportowĆ
sĆ skoki narciarskie. Niestety, do tej
pory nie udaâo mi siċ ich zobaczyý
na īywo.
Bardzo chciaâabym spróbowaý
gry w tenisa i mam nadziejċ, īe kiedyğ mi siċ to uda. Bo przecieī mamy
w Ostrzeszowie korty, z których moīna skorzystaý.
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Sport w naszym powiecie

Daria Kwiatek
i Sandra Markiewicz
uczennice I LO

Niestety, nie uprawiamy īadnej
dyscypliny sportu, choý czasem rekreacyjnie zdarzy nam siċ pójğý na
basen albo pojeĩdziý na rowerach.
Chociaī musimy przyznaý, īe w powiecie ostrzeszowskim nie brakuje miejsc,
w których moīna coğ trenowaý. SĆ tu
kluby piâkarskie, rowerowe, biegowe,
basen, siâownie. Uwaīamy, īe sport
jest tu bardzo propagowany. Przykâadowo, co roku odbywa siċ cross, który
przyciĆga duīe rzesze fanów wyğcigów
i biegów przeâajowych. My same nie
braâyğmy nigdy udziaâu w takich zawodach, ale nasi znajomi tak.
W naszej szkole dziaâa duīo sekcji
sportowych, a uczniowie sĆ wspierani
w rozwijaniu swoich pasji. Nauczyciele
organizujĆ róīnego rodzaju biegi, turnieje w siatkówkċ, koszykówkċ i piâkċ
noīnĆ.
W ostatnim czasie kibicowaâyğmy
naszym skoczkom narciarskim, chociaī
nie jest to coğ, czym przesadnie siċ
interesujemy.

Wacâaw Kċdzia
emeryt

W moim wieku trudno jest uprawiaý jakikolwiek sport, ale za to jestem
aktywnym kibicem. Lubiċ zarówno
dyscypliny zimowe, takie jak skoki narciarskie, jak i te caâoroczne, jak piâka
noīna. Rzadko oglĆdam sport na īywo,
ale za to bardzo czċsto w telewizji. We
wtorek na przykâad oglĆdaâem mecz
towarzyski Polski z KoreĆ PoâudniowĆ.
ObowiĆzkowym punktem programu,
sĆ wszystkie rozgrywki, w których gra
Lech Poznaĕ, poniewaī od lat jestem
ich wiernym fanem.
Myğlċ, īe jeğli chodzi o sport,
w Ostrzeszowie duīo siċ dzieje. Na
stadionie odbywajĆ siċ mecze, zarówno juniorów, nastolatków, jak i osób
dorosâych. Dodatkowo jesteğmy znani w Polsce z naszego corocznego
crossu, w którym zawsze udziaâ biorĆ
setki zawodników z caâego kraju. Nie
zdarzyâo mi siċ wystartowaý, natomiast
zawsze chċtnie obserwujċ zmagania innych.

Andrzej Krzewski
emeryt

W tej chwili coraz rzadziej uprawiam sport, choý nie mogċ powiedzieý,
īe caâkowicie zrezygnowaâem z aktywnoğci Àzycznej. Lubiċ jeĩdziý na rowerze i robiċ to, gdy tylko czas i pogoda
pozwolĆ. Podczas zabaw z wnukami
gram w piâkċ, czasem biegam. Jednak
wszystko to jedynie hobbistycznie.
Moi ulubieni sportowcy to nasza
narodowa kadra skoczków narciarskich, âĆcznie z Maciejem Kotem, mimo
īe nie zawsze osiĆga dobre wyniki.
Ogólnie rzecz biorĆc, to wâağnie skoki
sĆ sportem, którym najbardziej siċ interesujċ.
W moim odczuciu coraz mniej
widaý w Ostrzeszowie propagowanie
sportu. Gdy īyâ jeszcze Jerzy Makles,
to dziaâo siċ tutaj bardzo duīo, a teraz
dziaâa chyba tylko klub piâkarski i na
tym lista siċ koĕczy. Oczywiğcie raz do
roku odbywa siċ cross, ale to juī jest
tradycja i wstyd byâoby, gdyby miasto
zaprzestaâo jego organizacji.

Rozm. i fot. A. áawicka
i K. Przybysz

Szymon Adamski
monter rusztowaĕ

Staram siċ dbaý o swoje zdrowie,
a co za tym idzie, uprawiam sport. Nie
ograniczam siċ tylko do jednej dyscypliny, biegam i gram w piâkċ noīnĆ,
oczywiğcie tylko w wolnym czasie, ale
zawsze staram siċ wygospodarowaý
godzinkċ lub dwie.
Pochodzċ z Kraszewic, czyli z bardzo sportowej miejscowoğci. Dzieje siċ
tam duīo, sĆ kluby sportowe, w tym
lekkiej atletyki, koszykówki oraz chyba najbardziej znany, piâkarski - LKS
Masovia Kraszewice. Mamy tu równieī
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków,
z którego wywodzi siċ wiele sportowych talentów.
Oczywiğcie w Ostrzeszowie równieī duīo siċ dzieje. Warto wspomnieý
o ostrzeszowskim crossie, który odbċdzie siċ w najbliīszym czasie. Kiedyğ w nim startowaâem, na dystansie
okoâo 2 kilometrów. Niestety, forma
nie pozwoliâa mi na osiĆgniċcie wysokich wyników. Jednak myğlċ, īe
samo zmotywowanie siċ do udziaâu
jest bardzo waīne.

