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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.

Kickboxing Y
Radosáaw Radomski – piąty w Europie!

Radosáaw Radomski zająá 5. miejsce
w Mistrzostwach Europy Juniorów w
Kickboxingu. W zawodach rozegranych
w Faro w Portugalii (6.11-11.11) Radek
zaprezentowaá siĊ dobrze, wygrywając
pewnie dwie walki: z Chorwatem i Francuzem. W pojedynku o strefĊ medalową

kaliskiemu zawodnikowi przyszáo siĊ
zmierzyü z doĞwiadczonym Rosjaninem. Zawodnik klubu Poprawa Kobyla
Góra, po zaciĊtej walce przegraá ten pojedynek, a jak siĊ póĨniej okazaáo, jego
rywal zostaá mistrzem Europy.
„Troche Ĩle obraáem taktykĊ na tĊ
walkĊ. Od początku pojedynku podjąáem walkĊ w póádystansie – co siĊ okazalo dla mnie zgubną taktyką, jako Īe
mój przeciwnik byá ﬁzycznie silniejszy
ode mnie i widaü byáo, Īe lubi walkĊ
z bliska. W koĔcowej fazie zacząáem
walczyü w dystansie, kontrując przeciwnika, co spowodowaáo, Īe zacząáem
przewaĪaü, lecz zabrakáo troche czasu,
by odrobiü straty. StoczyliĞmy dobrą
walkĊ i szkoda, Īe nie spotkaliĞmy siĊ
w ﬁnale tylko we wczeĞniejszej fazie
turnieju - ktoĞ musiaá odpaĞü. Byáy dla
mnie jedne z ostatnich startów w gronie juniorów, od przyszáego roku walczyü bĊdĊ juĪ wĞród seniorów, co jest
dla mnie duĪą mobilizacją do pracy na
treningach.”
Przypomnijmy, Īe Radek Radomski
rywalizowaá w kickboxingu w wersji
full contact, w wadze 63,5 kg. Reprezentacja Polski zajĊáa w tych mistrzostwach druĪynowo drugie miejsce, za
Rosjanami, co jest takĪe duĪym sukcesem.
(a)

Już nudne staje się podawanie wyników z
Astry… – po raz kolejny w czwartkowym
turnieju zwyciężyła para Drabczyński-Wójtowicz. Gorycz z zajęcia 4. miejsca osładza
mi tylko fakt, iż najwyższą lokatę zajęli zawodnicy mojej drużyny – mam nadzieję,
że formę utrzymają do czasu rozgrywek ligowych. Poniżej najlepsze pary i osiągnięty
przez nie procent „maxa”:
1. Mirosław Drabczyńsk Jelonki I Ostrzeszów
57.17 % Andrzej Wójtowicz Jelonki
I Ostrzeszów
2. Włodzimierz Ofierski 55.67 % Mirosław
Powązka Progress II Ostrzeszów
3. Zdzisława Zabłocka Helvetia Wieruszów
54.83 % Jacek Śmiatacz Helvetia Wieruszów
Reszta wyników, historie par, protokoły dostępne są w Internecie - http://jelonki.noip.info
Nie zachwyca ostatnimi czasy frekwencja na
turniejach – w ostatnim spotkaniu walczyło
tylko 6 par. Nie lepiej było w Kaliszu – grało
tam par 7. Mam nadzieję, że z racji nadchodzącego zjazdu ligi, kolejny turniej będzie

Nie chcesz byü zaleĪny
na emeryturze od dzieci,
zadzwoĔ, a pomoĪemy
temu zapobiec.
Oferujemy gamĊ
czoáowych kont
inwestycyjnych
systematycznego
oszczĊdzania.

lepiej obsadzony.
UWAGA – najbliższy turniej odbędzie się wyjątkowo w środę, a nie w czwartek. Początek
o godz. 17.30. Również na środę przeniesione zostają zajęcia kursu (początek o 16-tej)
W nadchodzącą sobotę (8.12.) w Astrze odbędą się mecze kończące rundę zasadniczą
kaliskiej „okręgówki”. Początek zmagań o
godz. 9-tej, a walczyć ze sobą będą drużyny:
Jelonki I i II oraz Progress II z Ostrzeszowa,
KTB Konin, Helvetia Wieruszów i Kaliniec
Kalisz. Cztery drużyny poznańskie rozegrają
mecze u siebie. Szczegóły dot. ligi dostępne
są pod adresem. www.inplus.net.pl/liga
Pograć w brydża będzie można także w niedzielę (9.12.) - w Poznaniu odbędzie się XII
Memoriał Irka Nowaka. Tak jak w ub. roku
grać się będzie w Hotelu Trawiński (ul. Żniwna 2), początek turnieju o 10-tej, wpisowe
80 zł od pary (zniżki dla juniorów i seniorów,
ponadto uczniowie szkól mogą grać nieodpłatnie bez prawa do nagród pieniężnych).
(MP)

Usáugi
Stolarskie
tel. 0608 508 094

tel. 0509 239 302

GIPSOTYNK
Tynki maszynowe, gipsowe,
cementowo-wapienne
tel. 0601 430 677;
0601 154 436

Bal
Sylwestrowy

SYLWESTER 2007
ORAZ POWITANIE
NOWEGO 2008 ROKU
W ROGASZYCACH

Sala OSP Kaliszkowice Kaliskie
godz. 19.00
Do taĔca bĊdzie przygrywaá
zespóá: Nokturn

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Kobiet Wsi
Kaliszkowice Oáobockie
Bilety w cenie 180zá do nabycia
w sklepie u p. Z. Urbana oraz u
p. J. Mądrej (731-09-88)
i p. R. Szymendery (731-09-81)

Niedawno Polska
reprezentacja
piákarska wywalczyáa historyczny, bo
pierwszy awans do
Mistrzostw Europy,
które w przyszáym
roku rozegrane zostaną na boiskach Szwajcarii i Austrii. W
minioną niedzielĊ odbyáo siĊ losowanie
grup. Los sprawiá, Īe znaleĨliĞmy siĊ w
grupie „B”, zaĞ rywalami Polaków bĊdą:
AUSTRIA, CHORWACJA i NIEMCY.
Jest to dobra dla nas grupa, mogáo
byü gorzej, bo byli teĪ silniejsi rywale.
Austriacy, mimo Īe gospodarze, są w
naszym zasiĊgu i choü z reguáy druĪyna
gospodarzy awansuje dalej, to sądzĊ, Īe
z Austrią sobie poradzimy. Z Niemcami
moĪemy podjąü walkĊ, nie mają tak mocnej jak kiedyĞ druĪyny. Czas wreszcie
przeáamaü te wszystkie remisy, poraĪki i
pokonaü ich. Najtrudniejszy mecz bĊdzie
z Chorwatami - druĪyna ta w mej ocenie moĪe okazaü siĊ „czarnym koniem”
mistrzostw. Chorwacja nieprzypadkowo
wygraáa w eliminacjach z Anglikami na
Wembley, pokonaáa teĪ RosjĊ. Chciaábym, by z tej grupy wyszáa Chorwacja i
oczywiĞcie Polska. Jest taka szansa - to

- WSPANIAŁA ZABAWA
- SMACZNE JADŁO
- PROFESJONALNA OPRAWA MUZYCZNA DJ
- KONKURSY I ZABAWY
Świetną zabawą i dobrym humorem
pożegnaj z nami stary rok 2007 oraz
w szczególnym stylu powitaj nowy
2008 rok.
Koszt – 120 zł / para
Czas: 31.12.2007 godz. 19.00
Miejsce: Sala OSP Rogaszyce
Zapisy: 062 73 081 73

Serdecznie zaprasza OSP
Rogaszyce

jest piáka, a na tej imprezie nie ma sáabych
druĪyn. DuĪo zaleĪy od nas samych, liczĊ na dalszą selekcjĊ kadry i dokooptowanie do niej kilku nowych zawodników.
Widziaábym w kadrze m.in. ZieĔczuka,
BroĪka – przynajmniej 5-7 zawodników,
którzy grają w klubach regularnie, by na
kaĪdej pozycji byáo kilku kandydatów,
jak to jest choüby wĞród bramkarzy – Boruc, FabiaĔski, byü moĪe Dudek… Nawet
gdyby decyzja Kuszczaka o rezygnacji
z kadry byáa ostateczna, nie powinno to
osáabiü tej pozycji. Bardziej szkoda mi
Sobolewskiego, który teĪ zrezygnowaá,
a byá mocnym punktem reprezentacji.
MyĞlĊ, Īe o awansie zdecyduje pierwszy
mecz z Niemcami (8 czerwca) i trzeba go
przynajmniej nie przegraü.
Krótko o pozostaáych grupach.
Grupa „A”: SZWAJCARIA, CZECHY,
PORTUGALIA, TURCJA.
Faworytem tej grupy wydają siĊ byü
Portugalczycy, no i Czesi, którzy w ostatnich latach zrobili duĪe postĊpy, a w grupie eliminacyjnej pokonali Niemców. Te
druĪyny powinny wyjĞü z grupy, mimo
Īe Turcy są nieobliczalni, a Szwajcarzy
gospodarzami.
Grupa „C”: HOLANDIA, WàOCHY,
RUMUNIA, FRANCJA.

Tenis stoáowy O

W INDYWIDUALNYCH
POJEDYNKACH TENISIŚCI
TRASKO ULEGLI ZAWODNIKOM Z
GRODZISKA MAZ.

BrydĪ
Wyniki, zapowiedzi

NIEMCY, AUSTRIA, CHORWACJA RYWALAMI POLAKÓW W ME

W miniony weekend w Brzegu Dolnym
rozegrano II Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny w Tenisie Stołowym. W sezonie
tenisa stołowego trzy takie turnieje muszą rozegrać zawodnicy tej dyscypliny.
Najpierw, aby się do nich zakwalifikować,
trzeba wygrać szczebel wojewódzki. Po
trzech turniejach wyłonionych zostaje
32 zawodników, którzy rywalizują w Mistrzostwach Polski o tytuł najlepszego w
minionym roku. Turnieje te w dużej mierze ugruntowują pozycję zawodników.
Są miarą ich powołań do kadr narodowych. Stanowią też o ich pozycji i sile w
późniejszych transferach.
W drugim turnieju doszło do przedmeczowej rozgrywki ligowej -do konfrontacji naszych zawodników z zawodnikami
największego naszego rywala.
W tych indywidualnych zmaganiach
nasi zawodnicy uznać musieli wyższość
zawodników z Grodziska.
W trakcie gier turniejowych doszło do
następujących pojedynków :
TUR BOGORIA
GRODZISK MAZ .
1. WANG ZENG YI
2. WENLIANG XU
3.WANG ZENG YI
4.WENLIANG XU

MKS TS TRASKO
OSTRZESZÓW
3
3
4
4

:
:
:
:

0
0
1
1

J. TOMICKI
M. KUSIŃSKI
M. KUSIŃSKI
B. SUCH

Ostatecznie nasi zawodnicy sklasyfikowani zostali na następujących pozycjach
Marcin Kusiński
Bartosz Such
Jarosław Tomicki

5-8
5-8
13 -16

Restauracja

,,Azalia”
ul. Przemysłowa 19-20
Ostrzeszów

zaprasza na
Bal sylwestrowy
dnia 31.12.2007
Początek godz. 19.00
Przygrywać będzie
zespół „MASTERS”

Rezerwacja
tel. 0605 555 433

Pamiętajmy jednak, że rozgrywki drużynowe rządzą się trochę innymi prawami.
W turnieju tym nie w pełni sił był także
nasz zawodnik M. Kusiński (ciągle odczuwa bóle kręgosłupa).
Najbliższy mecz ligowy jest meczem wyjazdowym do Rzeszowa 04.12.(wtorek).
Na zakończenie rozgrywek oczekiwany przez całą tenisową Polskę mecz na
szczycie - 15.12.2007 z Grodziskiem.
O prognozach w ustawieniach i o przygotowaniach do tego pojedynku za tydzień .
K.T.

Ligowe zmagania UKS
„Piast” Ostrzeszów
Drużyna UKS „Piast” po czwartej serii
spotkań ligi okręgowej Kalisz – Konin
nadal na czwartym miejscu. Założenie
mające na celu szkolenie dzieci i młodzieży poprzez udział w grach ligowych,
z jednoczesnym celem utrzymania się w
tej klasie rozgrywek, jak na razie jest w
pełni realizowane.
W trzeciej kolejce spotkań ligi okręgowej
zespół UKS „Piast” Ostrzeszów w wyjazdowym meczu przegrał z drużyną UKS
Czwórka II Jarocin 7 : 11. Punkty dla naszej ekipy zdobyli:
Jarosław Krzywaźnia – 1,5 / 4,5
Aleksander Maciejewski – 4,5 / 4,5
Adam Żłobiński – 1,0 / 4,5
Natomiast w czwartej serii zawodnicy
UKS „Piast” zaprezentowali się zdecydowanie lepiej, wygrywając u siebie z
UKS Impuls Zduny 11 : 7. W meczu tym
pierwsze ligowe doświadczenia zdobywali uczniowie pierwszej klasy Gimnazjum nr1 w Ostrzeszowie - Mateusz
Huehndorf i Wojciech Maciejewski. W
wygranym meczu punkty dla naszej drużyny zdobyli:
Aleksander Maciejewski 3,5 / 4,5
Jarosław Maciejewski 1,5 / 3,5
Jarosław Krzywaźnia 1,5 / 3,5
Łukasz Ceglarek 4,5 / 4,5
Tabela ligi okręgowej Kalisz – Konin
(po czwartej kolejce)
Lp.

Zespoły

Punkty

1.

UKS Żaki Taczanów

8

2.

UKS Czwórka II
Jarocin

6

3.

Krotosz II Krotoszyn

6

4.

UKS Piast Ostrzeszów

5

5.

Biały Orzeł Koźmin

4

6.

Impuls Zduny

3

7.

Olimpia Brzeziny

3

8.

Orzeł Wysocko
Wielkie

2

9.

SKTS Słupca

2

10.

Lilia Mikstat

1

Szczegóły na stronie; www.tenis-ceglarek.pl

Grupa Ğmierci. Wáosi juĪ któryĞ raz
traﬁają na Francuzów. PamiĊtamy ﬁnaá
ostatnich mistrzostw Ğwiata i eliminacje
do ME. CoĞ czujĊ, Īe awans z tej grupy uzyskają druĪyny Wáoch i Holandii.
Francuzom nie dajĊ tyle szans, zagrali
trochĊ sáabiej eliminacje i chyba nie mają
najlepszej druĪyny. Za to Holendrzy posiadają dobry zespóá z gwiazdą Realu van
Nistelrooyem. Ich i mistrzów Ğwiata Wáochów uwaĪam za faworytów. Sensacją
byáby awans Rumunii.
Grupa „D”: GRECJA, SZWECJA,
HISZPANIA, ROSJA.
Moje serce bije za Hiszpanami – zawsze grają áadnie, ale brakuje mi w ich
obecnej kadrze Raula, który wciąĪ strzela
bramki. Stawiam teĪ na GrecjĊ, obroĔcy
tytuáu powinni przejĞü do dalszej rundy.
Mają znakomitego szkoleniowca Otto
Rehhagela, który juĪ szeĞü lat prowadzi
ten zespóá, i to z sukcesami.
KaĪde mistrzostwa rządzą siĊ swoimi
prawami, mają swoich bohaterów. Moim
faworytem do tytuáu są jednak mistrzowie Ğwiata – Wáosi. Z kolei „czarnym koniem” powinna byü Chorwacja i wierzĊ,
Īe Polska. Emocji na pewno nie zabraknie.
Rafaá Mielczarek

Ponad 1300 uczestników
Mistrzostw
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Od 1993 do 2006r. przy pingpongowych stołach w corocznych Mistrzostwach udział
wzięło ponad 1300 uczestników. Od 1993 do
1999r. były to Mistrzostwa Miasta i Gminy,
natomiast w kolejnych latach masowe zawody tenisa stołowego miały rangę Otwartych
Mistrzostw Powiatu. Osoby, które chciałyby
poznać historię tej popularnej imprezy pingpongowej, serdecznie zapraszam na stronę
internetową www.tenis-ceglarek.pl
Tegoroczne Mistrzostwa Powiatu Ostrzeszowskiego odbędą się 08.12.2007. po raz pierwszy
w nowej sali Ostrzeszowskiego Stowarzyszenia Sportowego „Piast” (ul. Sportowa). W
sali idealnej do uprawiania tenisa stołowego,
gdzie, jak każdy sympatyk tej dyscypliny wie,
rozgrywa swoje mecze ligowe MKS Trasko
Ostrzeszów.
Regulamin Mistrzostw
1.
ZAŁOŻENIE
:
- Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci , młodzieży i dorosłych na terenie powiatu
- Popularyzacja obiektu sportowego OSS„Piast”
Upamiętnienie
ostrzeszowskiego działacza tenisa Edmunda Dziergwy
2.
KATEGORIE
WIEKOWE
:
Chłopcy – mężczyźni: do 9 lat ; od 10 do
12 lat; od 13 do 15 lat; od 16 do 19 lat; od
20 do 40 lat; od 41 do 55 lat; powyżej 50 lat
- Zrzeszeni w PZTS od 15 lat
Dziewczęta – kobiety:
do 12 lat;
od 13 lat do 19 lat; powyżej 19 lat
3.ZASADY
UCZESTNICTWA
:
Zawodnicy winni posiadać ważne badania
lekarskie. System gry zależny będzie od ilości zawodników. Wszystkie sprawy sporne
rozstrzyga komisja sędziowska. Zawodnicy
zrzeszeni w PZTS walczą o puchar Edmunda
Dziergwy – popularyzatora tenisa na terenie
miasta i gminy Ostrzeszów. Turniej odbędzie
się, jeżeli w danej kategorii wiekowej zgłoszonych zostanie minimum trzech zawodników.
4. ZGŁOSZENIA :
przyjmowane będą
tuż przed rozpoczęciem zawodów tj. 08.
12. 2007r. (terminy godzinowe poniżej
w pkt.10 – PROGRAM MISTRZOSTW)
lub
pod
numerem
telefonu:
0502
230 994, 62 7320661, 62 7320549
5.ORGANIZATOR
:
Uczniowski Klub Sportowy „Piast” Ostrzeszów
6. SPONSORZY: -Starostwo Powiatu Ostrzeszowskiego, Alpak, Adam i Roman Dziergwa
7. NAGRODY: Dyplomy, puchary i medale.
8.
KOSZT
PRZYJAZDU:
pokrywają
uczestnicy
turnieju.
9. WPISOWE: uczniowie szkół podstawowych
– bezpłatnie, gimnazjaliści – 1zł , uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych – 2 zł , dorośli – 8 zł
10. PROGRAM
9.30 – zamknięcie list uczniów szkól podst.,
9.40 – losowanie
10.00 – otwarcie i rozpoczęcie gier
10.30 – zamknięcie list gimnazjalistów
10.40 – losowanie
11.15 – rozpoczęcie gier
11.30 – zamknięcie list uczniów szkół ponadgimnazjalnych
12.15 – rozpoczęcie gier
ok.13.55 – zakończenie gier dzieci i młodzieży
13.30 – zamknięcie list dorosłych
13.40 – losowanie
14.00 - słowo wstępu i rozpoczęcie gier
ok. 17.30 zamknięcie Mistrzostw
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy !
Szczegóły na stronie www.tenis-ceglarek.pl
Łukasz Ceglarek

Łukasz Ceglarek

