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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.

Koszykówka R

Piáka noĪna S
Ruszyły rozgrywki w halowej
piłce nożnej

VI Powiatowy Turniej Streetballa w Kraszewicach

EKSTRAKLASA
CZY UDA SIĘ POKONAĆ CHIŃSKICH
PINGPONGISTÓW I ZOSTAĆ MISTRZEM
PIERWSZEJ RUNDY ROZGRYWEK ?

WYNIKI II KOLEJKI
DREAM-TEAM
EFEKT-AL.
OLDBOY
FUMO
PLETTAC

W dniu 28 listopada br. gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Kraszewicach stało się areną tegorocznych rozgrywek streetballa.
O Puchar Dyrektora miejscowego
Gimnazjum w VI Mistrzostwach w
streetballu zmierzyło się 6 drużyn.
Na parkiecie można było podziwiać gimnazja nr1 i nr2 z Ostrzeszowa, Mikstatu, Kobylej Góry, Grabowa nad Prosną oraz gospodarzy
- chłopców z Kraszewic.
Każda drużyna składa się z 5 osób,
a na parkiecie można podziwiać
zmagania najlepszych trójek. Koszykówka uliczna jest jedną z ulubionych dyscyplin jakie uprawiają
gimnazjaliści więc nie ma się co
dziwić, że poziom rywalizacji był
na prawdę wysoki. Celem rozgrywek była popularyzacja streetballa
w powiecie oraz integracja młodzieży gimnazjalnej.
Organizatorem turnieju był prezes
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jordanka” przy gimnazjum w
Kraszewicach Jacek Puchała. Jak
podkreśla organizator zawody są
przetarciem przed planowanym
na styczeń turniejem koszykówki
halowej.
Drużyny z miejsc I-III otrzymały puchary natomiast wszyscy pozostali
pamiątkowe dyplomy. Sponsorem
turnieju była Dyrektor Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków Maria
Sobieraj oraz sklepik szkolny.
M. Moś

WYNIKI
Finał
Gimnazjum Kobyla Góra Gimnazjum Kraszewice – 9:8
Mecz o 3 miejsce
Gimnazjum Grabów Gimnazjum nr1 w
Ostrzeszowie – 10:9
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – G. Kobyla Góra
II miejsce – G. Kraszewice
III miejsce – G. Grabów nad Prosną
IV miejsce –
G. nr1 Ostrzeszów
V-IV miejsce –
G. Mikstat, G. nr2 Ostrzeszów

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4-12
10-3
4-2
3-11
6- 4

Oldboy
K-Kontakt
ZPM Poprawa
Plettac
UMiG
Efekt-Al.
UKS
FUMO
Dream-Team
FMS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1-3. CHOWAŃSKI A.
DZIUBA A.
DZIUBA R.

ZPM POPRAWA
FMS
UKS ANTEX
K – KONTAKT
UMiG

TABELA
6
6
4
4
3
3
3
0
0
0

16-5
14-5
15-7
9-7
19-8
12-6
10-7
6-19
7-24
5-25

STRZELCY
7 bramek / ZPM Poprawa /
7 bramek /UMiG/
7 bramek /UMiG/

15.12 / SOBOTA / III KOLEJKA
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

UKS ANTEX
FMS
OLDBOY
PLETTAC
EFEKT-AL.

-

ZPM POPRAWA
FUMO
K - KONTAKT
DREAM-TEAM
UMiG
W. Cz.

Lekkoatletyka
Tureckie bieganie

[

koncert pt. ,,Arcydzieła Polskiego Baroku” w
wykonaniu Chóru Chłopięcego
i Męskiego ,,Poznańskie Słowiki” oraz Zespołu
Kameralnego
Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą
Tegoroczne obchody Święta
Niepodległości w Turku — prócz
kilku eminentnych imprez, jak

Narty - Buty łyżwy

Poleca „Okey”
Sklep techniczny
Ostrzeszów
Strumykowa

Stefana Stuligrosza — zostało tradycyjnie uświetnione osiemnastymi już Biegami Niepodległości.

Tenis stoáowy O
To pytanie zadaje sobie liczna w naszym mieście grupa kibiców
tej dyscypliny sportu. Przystępując do rozgrywek, w opinii ekspertów z PZTS byliśmy faworytami. Jednak dotychczasowe pojedynki ligowe zweryfikowały tę opinię. Nasz przeciwnik, pomimo
że ma taki sam bilans punktów co nasz zespół , zaprezentował się
znacznie lepiej w tej fazie rozgrywek. Jest to przede wszystkim
zasługa grających w tym zespole dwóch pingpongistów narodowości chińskiej. Można powiedzieć, że królują oni niepodzielnie
we wszelkich rozgrywkach indywidualnie i drużynowo. Nasz zespół miał gorsze chwile. Ich powodem była słabsza postaw lidera
zespołu Kusińskiego spowodowana dokuczliwą kontuzją. Gdy
do tego dodamy słabszą w środkowej fazie rozgrywek postawę
naszego drugiego asa – Sucha, to przed sobotnim pojedynkiem
zapewne faworytem nie jest nasza drużyna.
Posłuchajmy, co o tym meczu powiedział nasz rekonwalescent Karol Szotek.
„ Wszyscy czekają na ten mecz, bo to mecz na szczycie, ale wygrana w tym meczu i w rundzie rewanżowej nie daje Mistrza Polski.
Na pewno w tym sezonie Ostrzeszów będzie co najmniej 4 razy
grał z Grodziskiem i z pewnością żadna z tych drużyn nie wygra
4 razy z rzędu. Najważniejsze dla nas jest, aby Ostrzeszów wygrał
ten czwarty mecz, a jeśli będzie potrzeba to i piąty (finał play-off
do 2 zwycięstw).
Nasi zawodnicy oficjalnie i nieoficjalnie wiele razy się spotykali z
zawodnikami z Grodziska, bilanse pomiędzy nimi: pół na pół, każdy z każdym wygrywał i przegrywał, myślę, że wygrana będzie zależeć od dyspozycji dnia. Najlepsze ustawienie dla nas: Bartek gra
z dwoma „Chińczykami”, Marcin z Wandzim i Danielem Atom z Xu
Wenliangiem i Danielem. Jeśli Marcin nie będzie miał problemów
ze zdrowiem, to zagra grę deblową z Bartkiem (są aktualnymi Mistrzami Polski), ale w pojedynku z „Chińczykami” będzie ciężko.
Oni są faworytami. Wszystko zależy od zdrowia i dyspozycji dnia.”
Kibice liczą także na powrót do zdrowia i pełni sił Karola Szotka.

W tym pięknym przedsięwzięciu, które podkreśla nieodłączne
zespolenie znaków polskości i
wychowania przez sport, wzięli
udział biegacze LKS Orkan Ostrzeszów. Na tureckim Stadionie 1000lecia oraz w biegach ulicznych na
dystansie 3000 i 6000m w silnym
gronie konkurentów znakomicie
zaznaczyli swoją obecność. Wśród
wyników godnych odnotowania
wymieńmy: 2. miejsce Małgorzaty Wysoty (rocznik 1997) na 800m,
4. miejsce Sary Olejniczak (r. 1994)
na 1500m, 5. miejsce Kamila Plichty (r. 1993) na 1500m, 8. miejsce
Dominiki Wysoty (r. 1992) na
1500m, 2. miejsce Wojciecha Jarosza (kat. 1991–1990) na 6000m,
3. miejsce Eweliny Skraburskiej
(kat. 1989–1985) na 3000m. Nasi
młodzi adepci lekkiej atletyki
mieli okazję podziwiać formę i
sportowy hart niezwykłego luminarza wielkopolskiej tradycji
biegowej, Mariana Świtonia. Pan
Marian nie pozostawił swoim rywalom złudzeń i w brawurowym
stylu zwyciężył w biegu ulicznym
na 6000m w kategorii wiekowej
1955–1964. Pamiętając, że sport
od czasów II Rzeczypospolitej jest
ważnym czynnikiem narodowotwórczym, a bywał nawet ostoją
polskości, serdecznie wszystkim
zawodnikom gratulujemy chlubnej postawy.
Wiesław Przybyła

Jego gra w rundzie rewanżowej wpłynie
mobilizująco na cały zespół.
Mecz wywołał olbrzymie zainteresowanie medialne, spodziewany jest przyjazd
wszystkich rozgłośni radiowych i telewizyjnych naszego regionu.
Życzmy sobie, aby było to piękne widowisko sportowe. W poszanowaniu idei olimpijskiej - niech zwycięża lepszy.
K.T.

Firma „Podlasie” oferuje

USãUGI TARTACZNE
U KLIENTA,
każda długość i grubość cięcia
oraz sprzedaż tarcicy,
tel. 732-77-26 do godz. 23.00; 0693 116 041

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ KONI
PrzedsiĊbiorstwo PaĔstwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Batorego
35, 63-400 Ostrów Wlkp., posiada do wynajĊcia lokal
uĪytkowy wraz z wyposaĪeniem, zlokalizowany w
budynku dworca autobusowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dworcowej 16. Pomieszczenie o powierzchni áącznej 145 m2 wyposaĪone jest w maszyny i urządzenia sáuĪące do prowadzenia dziaáalnoĞci
handlowo – gastronomicznej.
Dodatkowych informacji udziela siĊ w siedzibie
przedsiĊbiorstwa, pokój nr 17, tel. 062-735-07-33 (p.
Marek GóĨdĨ).

Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż koni rasy WIELKOPOLSKIEJ:
1. OGIEREK - maść ciemnogniada z białą plamą na nosie i chrapach urodzony dnia 5.05.2007r. cena wywoławcza 1.100,00 zł.
2. OGIEREK maści ciemnogniadej, urodzony w 23.03.2007r. cena wywoławcza 1.100,00 zł.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie DPS
Kobyla Góra w dniu 18.12.2007 r. do godz. 10.30.
Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2007r. o godz. 11.00 na terenie Ośrodka
Rekreacyjno - Rehabilitacyjnego w Myślniewie.

