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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.

Zagrali na 5

Boso do Ostrowa

30 października Ostrzeszów gościł najlepszych strażaków – piłkarzy. Tutaj, w hali sportowej przy Gimnazjum nr
2 rozegrany został Finał Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego w Piłce Halowej PSP. Wzięło w nim udział 5 drużyn
reprezentujących jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w
tym gronie był też zespół z Ostrzeszowa. Nie na wiele zdał
się atut własnego boiska – nasi strażacy przegrali wszystkie
mecze i to wyraźnie, zajmując ostatecznie 5. miejsce. Mówiąc
żartem – zagrali na 5. Wyłonione drogą wcześniejszych eliminacji drużyny Poznania, Rawicza, Jarocina i Wolsztyna okazały
się zbyt wymagającymi rywalami. Na szczęście gra w piłkę nie
jest najważniejszą umiejętnością w zawodzie strażaka.

W turnieju rozegrano 10 meczów systemem „każdy z
każdym”. Nasz zespół rozpoczął od porażek z Rawiczem (0:4)
i Wolsztynem (1:4). Mecz z Poznaniem był ostatnią szansą na
medal. Niestety, już w 1. min stracili gola, po kolejnych 5 min
było już 3:0 i … po meczu. W drugiej połowie rywale strzelili
czwartą bramkę, choć nasi też odpowiedzieli golem. Po tym
spotkaniu strażacy z Poznania mogli już świętować zwycięstwo w turnieju. Nam pozostał jeszcze mecz z Jarocinem. Nie
poprawił on nastroju kibiców. Ostrzeszowianie zagrali bez
polotu, przegrywając 0:3. Cóż, w całym turnieju straciliśmy
15 bramek, strzelając tylko 2, a ich zdobywcami byli: Grzegorz Stempniewicz i Ryszard Langner. Gdyby nie postawa
bramkarza – Ireneusza Kozikowskiego, to bagaż straconych
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goli byłby jeszcze większy.
Po rozegraniu wszystkich meczów nastąpiło uroczyste
wręczenie nagród. Puchary wręczał z-ca komendanta wojewódzkiego PSP – st. kpt. Adam Langner, w towarzystwie
starosty Lecha Janickiego i komendanta ostrzeszowskiej jednostki PSP – Tomasza Maka. Najlepszym piłkarzem turnieju
został Paweł Iwanicki z Poznania. Przyznano też puchar fair
play. Otrzymał go Hubert Szymczak reprezentujący KP PSP w
Rawiczu.
Nie zdobyliśmy pucharu czy choćby brązowych medali,
ale na podkreślenie zasługuje sprawna organizacja turnieju
i dobra atmosfera panująca wśród rywalizujących drużyn i
na trybunach. Sama gra wymaga sporo treningu, bez tego o
udziale w kolejnych turniejach nie ma co marzyć.
K. Juszczak
KOŃCOWA TABELA

W obecnych czasach widok biegacza nikogo już nie powinien dziwić, a zwłaszcza kogoś, kto sam uprawia tę dyscyplinę sportu. Tymczasem pewnej słonecznej
niedzieli tuż za Antoninem zauważyłem w oddali biegnącą w stronę Ostrowa
kobietę. Tempo miała maratońskie, jednak to, co najbardziej
mnie zdziwiło, to brak obuwia.
Prawdziwe zaskoczenie nastąpiło jednak, gdy podjechałem
bliżej i zobaczyłem obuwie na
jej rękach. Z twarzy emanowała radość, dopiero potem
zmęczenie. Po chwili z krótkiej
rozmowy dowiedziałem się, że
tą niecodzienną biegaczką jest
p. Antonina Froń, mieszkanka
Rogaszyc. Z pochodzenia
Rosjanka, ma 55 lat, od 10-ciu
mieszka w Rogaszycach. Biega
4 lata i zdążyła już zaliczyć maraton w Poznaniu i oczywiście
Cross Ostrzeszowski. Codziennie przebiega nawet do 25km.
W tym dniu miała bardzo ambitne założenie - dobiec z Rogaszyc do Ostrowa i z powrotem.
Marzy o starcie w nowojorskim
ultramaratonie. Na pytanie,
dlaczego boso? Odpowiedziała krótko: lubię to i podoba mi się tak biec.
Pożegnałem p. Antoninę, życząc udanego treningu i spełnienia sportowych
marzeń. Przyznać trzeba, że jest to niesamowita biegaczka.
W.J.

1.

KM PSP Poznań
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ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ
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OCK zaprasza
Szczegóły o filmie Katyń są na stronie OCK.
http://www.ock.ostrzeszow.pl/
Opowieść o polskich oficerach pomordowanych podczas II wojny światowej przez
NKWD w Katyniu. Obraz tragedii nieświadomych zbrodni kobiet, które czekały na swoich
mężów, ojców, synów i braci. Bezkompromisowe rozliczenie kłamstwa, które miało kazać
Polsce zapomnieć o swoich bohaterach. Film
o niezłomnej walce o pamięć i prawdę, dzięki
którym możemy dziś żyć w wolnej Polsce.
09 XI Piątek...............17.00 i 19.30
10 XI Sobota..............17.00 i 19.30
11 XI Niedziela...........17.00 i 19.30
13 XI Wtorek..............17.00 i 19.30
14 XI Środa................17.00 i 19.30
15 XI Czwartek...........17.00 i 19.30
Prod.Polska
Doz.od lat.12
Cena biletu nor-13,- ulg-11,Czas proj. 120 min

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Olszynie serdecznie zaprasza na
ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ, która odbędzie
się 24 listopada 2007r., o godz. 19.00 w
Domu Ludowym w Olszynie.
Koszt: 95 zł od pary
Organizatorzy zapewniają świetną zabawę przy muzyce zespołu „MAGIC” oraz
pyszną swojską kuchnię.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z
p. Małgosią – tel. 0781 822 535

