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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.

Tenis ziemny

„Victoria” BIS plettac Ostrzeszów – „Sparta” Miejska Górka 0 : 1 (0 : 0)

MAŁY KROK W PRZÓD JEDEN DUŻY DO TYŁU

Tak w skrócie można nazwać poczynania „Victorii” Ostrzeszów w rozgrywkach IV ligi. W meczu rozegranym w
niedzielę w Ostrzeszowie do przerwy
zespołem lepszym byli gospodarze,
ale co z tego, skoro nie potrafili udokumentować swojej przewagi zdobyciem
chociażby jednej bramki. Nastawiona
na remis „Sparta” broniła się przed
własnym polem karnym, nie próbując
nawet wyprowadzać groźnych kontrataków. Po piętnastu minutach pierwszą
niebezpieczną akcję zainicjował Łukasz
Duczmal, który ograł lewego obrońcę
i wpadł w pole karne. Zagrał wzdłuż
bramki, lecz obrońca wybił piłkę spod
nóg dobiegających do niej napastników
gospodarzy. Po chwili Artur Skrobacz
skopiował zagranie Duczmala i znów
obrona „Sparty” ratowała się wybiciem
piłki. Aktywni w tej części gry Skrobacz
i Duczmal oddali strzały, które minęły
światło bramki. W 23. minucie goście
przeprowadzili akcję z pierwszej piłki i
napastnik z Miejskiej Górki stanął oko w
oko z Wołkanowskim. Bramkarz „Victorii” odważnie skrócił kąt, wyszedł z
bramki i obronił strzał nogami. W odpowiedzi Jędrzejewski wywalczył rzut
wolny przed polem karnym gości. Do
piłki podszedł Krystian Sikora. Uderzył
mocno pod poprzeczkę, ale bramkarz
przeniósł piłkę nad bramką. Z rzutu wolnego dośrodkowywał Radosław Dolata
na głowę Szymona Jędrzejewskiego. Po
jego uderzeniu futbolówka minęła o centymetry słupek bramki „Sparty”.
W drugiej połowie w zasadzie nic
ważnego nie działo się na boisku do 63.
minuty. „Victoria” nadal miała przewagę
i kontrolowała przebieg wydarzeń. W
pewnym momencie Łukasz Skowronek przed własnym polem karnym nie
wiedział, co ma zrobić z piłką. W konsekwencji sfaulował atakującego go
zawodnika. Rzut wolny mądrze rozegrali
goście i Nikodem Kozak, będąc sam na

sam z Wołkanowskim, zdobył bramkę
dla „Sparty”. „Victoria” poderwała się
przez moment do energiczniejszych ataków. Wprowadzony do gry po przerwie
Krzysztof Strzelec z dystansu uderzył
piłką w poprzeczkę. Skrzydła gospodarzom podcięło jednak zagranie Łukasza
Skowronka w 81. minucie. W niegroźnej
sytuacji na środku boiska sfaulował
przeciwnika. Sędzia najpierw puścił grę,
a potem cofnął faul w miejsce, gdzie
miało miejsce zdarzenie i ukarał zawodnika gospodarzy drugą żółtą kartką i w
konsekwencji czerwoną. Było to bezmyślne zagranie, po którym zawodnicy
„Victorii” nie byli już w stanie j nawiązać
walki. Miejska Górka za to stworzyła
sobie jeszcze dwie znakomite sytuacje,
ale z najbliższej odległości zawodnicy
„Sparty” albo strzelali nad bramką, albo
na drodze piłki do bramki stawał słupek.
„Victoria” – Wołkanowski – Molka,
Rosadziński, Jędrzejewski, Skowronek – Duczmal, Kubot (46., Strzelec),
Sikora, Dolata – Artur Skrobacz, Adrian
Skrobacz (60., Góra)

(AW)
Wyniki 10. kolejki
Biały Orzeł Koźmin

5.

Korona Piaski

10

16

6.

Centra Ostrów Wlkp.

10

16

16-12

7.

Sparta Konin

10

16

12-15

0-0 Obra Kościan

Dąbroczanka
Pępowo

4-2 Olimpia Koło

SKP Słupca

0-3 Sokół Kleczew

Przez dwa miesiące, od czerwca i jeszcze w sierpniu, 44 zawodników zmagało
się na kortach OSS „Piast” w tegorocznych amatorskich rozgrywkach tenisa ziemnego. Rozgrywki te tak jak w poprzednim roku stanowiły trzy odrębne ligi zespolone ze sobą regulaminowo. Organizatorem zawodów był OSS „Piast”, a funkcję
prowadzącego pełniła Szkółka Tenisa Ziemnego – Ł. Ceglarek.

8.

Dąbroczanka Pępowo 9

14

14-12

9.

Obra Kościan

10

13

16-12

10. Sparta Miejska Górka 10

12

10-15

Amatorska III liga

11. LKS Gołuchów

10

11

19-19

12. Victoria Ostrzeszów

10

11

14-20

13. Olimpia Koło

10

11

15-21

W tegorocznej edycji III ligi udział wzięło 20 tenisistów. Po pierwszej rundzie
z dwóch grup do etapu finałowego awansowało po czterech najlepszych graczy.
Czołową ósemkę zawodników, wyłonionych w rozgrywkach w systemie pucharowym, zobaczymy w przyszłym roku w amatorskiej II lidze. Są to (według zajętych
miejsc): Łukasz Sabatowski, Jarosław Adamski, Mariusz Kałużny, Tomasz Hryniewski; miejsca 5-8: Adam Kasperkiewicz, Jarosław Jędrecki, Janusz Nowakowski, Sławomir Niewiejski.
Oprócz czołowej ósemki w tegorocznych zmaganiach III ligi udział wzięli: Jerzy
Stawski, Aleksander Sikorski, Marcin Łagódka, Andrzej Sikora, Lech Janicki, Przemysław Słupianek, Włodzimierz Szwacki.

14.

Biały Orzeł Koźmin
Wlkp.

10

10

16-25

15. Stal Pleszew

10

10

9-12

16. Zryw Dąbie

9

1

6-25

A klasa, gr. II Kalisz
Wyniki 8. kolejki
Pelikan Grabów

Amatorska II liga

0-4 Zefka Kobyla
Góra

Lilia Mikstat

2-4 Strażak Słupia

LZS Olszowa

2-4 LZS Trzcinica

Masovia
Kraszewice

2-0 Wielkop.
Siemianice

Odolanovia
Odolanów

1-6 LKS Czarnylas

Sokół Bralin

3-0 KS Rogaszyce

Sokół Świba

1-0 Victoria Laski

1-0 LKS Gołuchów

Korona Piaski

16-12

13. edycja amatorskich rozgrywek tenisa ziemnego
zakończona – cz.1.

Tabela po 8.kolejce
1.

LKS Czarnylas

8 19 26-10

2.

Sokół Świba

8 19 25-11

Dwunastka zawodników amatorskiej II ligi toczyła zacięte boje, grając system
każdy z każdym o awans do ligi najwyższej. Tylko dwóch najlepszych tenisistów
otrzymało bezpośredni awans do I ligi. Jednym z nich był Tomasz Dziewięcki, który
zwyciężył tegoroczne zmagania. Już dziś można powiedzieć, że ma on duże szanse
zająć czołowe lokaty w rozgrywkach 2011. Drugim zawodnikiem, który awansował, jest Jerzy Przygoda. Wszyscy znamy pana Jurka jako wybitnego tenisistę
stołowego. W edycji 2010 swoją dobrą postawą udowodnił, że grać potrafi również w tenisa ziemnego. Gratulacje należą się obu panom. Trzeci zawodnik II ligi p.
Zbigniew Warszewski miał szansę awansu, jednak swoją grę barażową przegrał.
Bardzo dobrze zaprezentował się p. Robert Bacik, jednak w ostateczności uplasował się na „najgorszym” (obok podium) czwartym miejscu. W następnym roku
w gronie drugoligowców nie zobaczymy Andrzeja Golickiego i Romana Przygody.
Obaj panowie opuszczają II ligę, gdyż zajęli końcowe lokaty.
Oto tabela końcowa.

3.

LZS Trzcinica

8 18 28-8

Miejsce

Centra Ostrów Wlkp. 1-0 Stal Pleszew

4.

Zefka Kobyla Góra

8 17 22-6

1. i 2. miejsce - awans do I ligi

Sparta Konin

0-2 Victoria
Września

5.

Sokół Bralin

8 17 23-10

1.

6.

Victoria Laski

8 13 16-12

2.

6-1 Zryw Dąbie

7.

Strażak Słupia

8 13 23-14

3. miejsce - mecz barażowy o awans do I ligi

8.

KS Rogaszyce

8 12 15-16

3.

Warszewski Zbigniew

11

8

17 : 10

135 : 105

9.

Pelikan Grabów

8 10 12-13

4.

Bacik Robert

11

8

17 : 11

145 : 136

Płomyk Koźminiec

Victoria Ostrzeszów 0-1 Sparta Miejska
Górka

Tabela po 10.kolejce

Nazwisko i imię

Mecze Punkty

Sety

Gemy

Dziewięcki Tomasz

11

10

21 : 3

137 : 69

Przygoda Jerzy

11

8

17 : 8

128 : 86

10. Masovia Kraszewice

8 9

8-21

5.

Cerbiński Janusz

11

6

14 : 12

121 : 111

1.

Płomyk Koźminiec

10

27

31-12

11.

8 6

16-26

6.

Czechowski Janusz

11

6

14 : 11

114 : 89

2.

Sokół Kleczew

10

21

22-10

12. Odolanovia Odolanów

8 4

11-29

7.

Kasperkiewicz Jan

11

5

12 : 13

100 : 120

3.

Victoria Września

10

16

15-11

13. Lilia Mikstat

8 4

13-37

8.

Czekaj Daniel

11

5

13 : 15

115: 123

4.

SKP Słupca

10

16

14-12

14. Wielkop. Siemianice

8 0

6-31

9. i 10. miejsce - mecze barażowe o utrzymanie się w lidze

LZS Olszowa

9.

Ciesielski Tomasz

11

4

11 : 15

111 : 136

Tenis stołowy

10.

Wodniakowski Piotr

11

4

8 : 15

94 : 114

SAME SUKCESY

11.

Golicki Andrzej

11

2

6 : 16

68 : 108

12.

Przygoda Roman

11

0

3 : 24

90 : 157

W sobotę 9 października drużyna
TRASKO Ostrzeszów rozegrała dwa
spotkania w trzeciej serii. Gościliśmy
w naszym mieście dwie drużyny. Najpierw nasi tenisiści pokonali zespół,
który wydawał się być najtrudniejszym
przeciwnikiem - AZS KU UAM Poznań
- 8:2. Punkty dla zespołu zdobywali:
M. Winnicki 2,5; Z. Kaczmarek 2,0; M.
Kaczmarek 2,5; J. Pilarski 1,0.
Po południu zostało rozegrane drugie
spotkanie. Tym razem TRASKO pokonało DANEX Rosko 9:1. Punktowali
następujący zawodnicy: Z. Kaczmarek
2,5; M. Kaczmarek 2,5; M. Winnicki 2,5;
J. Pilarski 1,5.
Szkoda, że na te naprawdę ciekawe
pojedynki przychodzi tak mało kibiców.
Warto zobaczyć tenisistów w akcji, a

Zawodnicy opuszczający ligę

Ciąg dalszy wkrótce.
Szczegóły na stronie www.tenis-ceglarek.pl. Zapraszam.

Łukasz Ceglarek

Sycowska Amatorska Liga Koszykówki
im chyba również lepiej by się grało dla
większej publiczności.
Naszych zawodników tego samego
wieczoru czekał jeszcze jeden mecz –
wyjazdowy. Mimo dużego zmęczenia
wygrali z zespołem z Raszkowa 6:4.
Punkty dla zespołu zdobywali: M. Winnicki 1,5; Z. Kaczmarek 2,5; M. Kaczmarek 0,5; J. Pilarski 1,5.
Dzięki tym zwycięstwom drużyna

Warto również wspomnieć, że w
dniach 2-3 października odbyły się
w Staszowie (woj. świętokrzyskie)
Mistrzostwa Polski Nauczycieli. Robert
Mądry zajął 4. miejsce w grupie „Stowarzyszeni”. Gratulujemy!

AG

ZAGROŻONA MŁODZIEŻ
Gdy młody człowiek zaczyna np. palić
papierosy, robi to czasem pod wpływem
grupy rówieśniczej. Czy można młodych
ludzi uodpornić na ten negatywny wpływ
znajomych?
Alicja: Mam 16 lat, fajnych przyjaciół i
chłopaka, lecz nie mogę się z nimi spotykać, bo mama nie pozwala mi wychodzić
z domu. Moja ,,kochana mama” daje mi
tylko wyjść do kościoła jak jakiejś zakonnicy i ciągle powtarza, że jak będę mieć
20 lat, to będę mogła sobie wychodzić,
a teraz, jak chcę sobie gdzieś wyjść, to
mogę z nią. No nie, jeszcze tego brakowało, żeby z matką wychodzić! Na szczęście mój chłopak jest bardzo wyrozumiały
i nie denerwuje się na mnie o to. Teraz
mam wolne i chciałam iść z nim na spacer. może i na pizzę, ale mama oczywiście
mi nie pozwoliła i ja już całkowicie się dziś
załamałam…
Nastolatki spędzają razem czas i niekiedy namawiają się wzajemnie do tego,
aby zacząć palić, pić, używać narkotyków czy uprawiać seks. Aby temu zapobiec, rodzice często izolują dziecko od
„zagrażających” rówieśników, tak jak to

zrobiła mama Alicji.
Te „szlabany” są jednak szalenie
trudne do wyegzekwowania, a nawet
jeśli rodzice postawią na swoim, to skutki
są zazwyczaj opłakane. Młody człowiek
zostaje zdominowany, jego wolna wola
złamana albo też czuje się zdesperowany
(jak Alicja) i wtedy zdolny jest do najgłupszych czynów (np. ucieka z domu, okalecza się itp.)
Dodać należy, że izolacja od rówieśników jest też szkodliwa, bo hamuje rozwój
społeczny (np. uczenie się nawiązywania
i utrzymywania przyjaźni, rywalizowania w odpowiedni sposób, nabywania
nowych zachowań przez obserwację)
oraz emocjonalny (np. tworzenie związków uczuciowych, zdolność kierowania
własnymi uczuciami i podporządkowania
swojego widzimisię normom grupowym).
Jak w takim razie zabezpieczyć nastolatka przed ewentualnym destruktywnym
wpływem rówieśników, jednocześnie nie
zakazując mu tych kontaktów?

Instrukcje
Sprawa nie jest łatwa i wymaga czasu.

„SALK”

TRASKO Ostrzeszów utrzymała prowadzenie w tabeli ogólnej.

Nie da się tego zrobić np. przy pomocy
jednej rozmowy. Mimo to różne zabiegi
są tu skuteczne.
W pewnym programie profilaktycznym
uczono młodzież dokonywania refleksji
i tworzenia kontrargumentów. Na przykład, jeśli rówieśnik mówił: „Wyzwolone
dziewczyny palą papierosy”, to poddawano młodym ludziom myśl o tym,
że te dziewczyny wcale nie są takie
wyzwolone, skoro nie mogą uwolnić się
od nałogu. Jeśli ktoś mówił: „Zapal, bo
inaczej będziesz mięczakiem”, to uczono
odpowiadać: „Byłbym prawdziwym mięczakiem, gdybym zapalił (wypił, zaćpał)
tylko po to, aby się tobie przypodobać”.
Okazało się, że po przejściu takiego
treningu młodzi ludzie dwukrotnie rzadziej zaczynali palić niż inni.

Szczepionka
O wiele skuteczniejszym zabiegiem
okazało się jednak atakowanie przekonań młodych ludzi, tak aby zaczęli ich
bronić! Na przykład, jeśli młody człowiek
wychowywany był w duchu przekonań
o szkodliwości palenia, to zwykle takie

II sezon SALK już wkrótce!!!
Zapraszamy wszystkich sympatyków koszykówki do udziału w lidze
Wpisowe od drużyny: 60 zł.
Zapisy: do 30.10.2010r. w biurze MOSiR lub tel. 62 785 51 44.
Zapewniamy:

-

mecze w każdy weekend (sobotnie popołudnie), od listopada do lutego!!
profesjonalni sędziowie
profesjonalne statystyki z meczów
po każdej kolejce wyniki oraz tabele w prasie lokalnej
dla pierwszej trójki w klasyfikacji końcowej – medale, puchary
nagrody dla najlepszych w poszczególnych kategoriach (najlepszy strzelec, najlepszy podający, najlepszy obrońca)
- nagroda dla najlepszej drużyny w klasyfikacji „Fair-Play”
poglądy wyznawał: „Palenie jest złe”.
Aby ich nie zmienił, należało delikatnie
poddać je w wątpliwość: „Jesteś pewny,
że palenie jest złe, a może jednak jest
dobre?” Naturalnym odruchem w takich
okolicznościach była obrona własnych
przekonań, co prowadziło do ich utrwalenia w pamięci i zwiększenia odporności
na zmianę w przyszłości.
Zabiegi rodziców mogłyby więc
wyglądać w ten sposób: młodszym dzieciom mówi się, co jest złe i uzasadnia te
poglądy. Np.: „Alkohol jest szkodliwy dla
młodego człowieka, bo niszczy komórki
nerwowe i łatwo prowadzi do nałogu”. Po
pewnym czasie te poglądy poddaje się w
wątpliwość, ale tak, aby skłonić młodego
człowieka do ich obrony: „Jak myślisz,
dobrze jest, jeśli młodzież pije alkohol?
Może to dobrze”?

dr Marcin Florkowski - psycholog

JESIENNE BIEGANIE
MARIANA ŚWITONIA
Sportowo i pracowicie spędził
ostatni weekend września Marian Świtoń, zawodnik TG „Sokół” Bukownica.
25 września uczestniczył w Malanowie
w V Biegu Ulicznym na 10km „Malanowska jesień”. W gronie 45 zawodników zajął 19. miejsce, plasując się
wśród zawodników w kat. wiekowej
50-59 lat na 2. miejscu.
Dzień później ścigał się już w Parzymiechach w 32. Jesiennym Biegu im.
Redaktora Tomasza Hopfera. Biegacz z
Bukownicy zajął 31. miejsce wśród 150
zawodników z różnych regionów Polski, którzy rywalizowali na dystansie
10km. Jednocześnie w gronie biegaczy
w wieku 50-59 lat zajął miejsce 3.
Gratulujemy i życzymy dalszych
udanych startów.

W.J.

