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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.

Siatkarze pożegnali lato
III Turniej w Siatkówce Plażowej

W dniach 7 oraz 8 września br. odbył
się w Rojowie trzeci już z kolei turniej w
siatkówce plażowej „Pożegnanie lata”,

którego gospodarzem był Piotr Więcek,
a głównym prowadzącym J. Frąszczak.
W zawodach wzięło udział ok. 50
osób. Na turnieju, mimo niezbyt sprzyjającej aury, panowała bardzo miła i ciepła
atmosfera, zawodnicy walczyli bardzo
zacięcie, nie zwracając uwagi na warunki atmosferyczne. Na boiskach w Rojowie obowiązywał system brazylijski,
który polega na tym, że zespoły grają do
dwóch porażek.
Zawody odbywały się w następujących kategoriach: gimnazja kl. I, gimnazja kl. II i III oraz OPEN.
Najbardziej jednak zacięte były mecze
w ostatniej kategorii. Była to najstarsza
grupa biorąca udział w turnieju, w której
skład wchodził sam gospodarz zawodów.
Mimo że p. Piotr walczył bardzo dzielnie, nie udało mu się zająć pierwszego
miejsca.
Każdy z przybyłych mógł być pod

wrażeniem, patrząc na zaangażowanie
wszystkich zawodników.
Siatkarze swym udziałem w turnieju
postanowili zakończyć tegoroczny sezon piłki plażowej.
Najlepszymi zawodnikami okazali się: Michał Reif i
Aleksander Maciejewski w
grupie OPEN, którzy po długiej walce w finale pokonali
przeciwników z Kępna 2:1. W
kategorii gimn. kl. I pierwsze
miejsce zajęli: P. Staszewski i
M. Sobierajczyk, a w kategorii gimn. kl II i III K. Dziewięcki
wraz z M. Wesołym.

Ogólna klasyfikacja
zawodów:
Gimnazja kl. I
1.P. Staszewski, M. Sobierajczyk
2.N. Niewiejski, P. Skutecki
3.K. Plewa, K. Wojtasik
4.M. Sikora, P. Ścierski
Gimnazja kl. II i III
1.K. Dziewięcki, M. Wesoły
2.P. Szewczyk, Ł. Styrczewski
3.P. Staszewski, D. Wenzel
4.P. Ponitka, R. Napierała
OPEN
1.M. Reif, A. Maciejewski
2.K. Białek, A. Władkowski
3.P. Więcek, J. Guzenda
4.M. Pawlak, J. Frąszczak
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Wyniki z Astry

W kolejnym z cyklu popularnych turniejów udział wzięło
10 par. Grano 9 trzyrozdaniowych rund, a wyniki tradycyjnie
liczono na zapis maksymalny. Furiackie ataki przeciwników
najlepiej odpierały pary:

Ostrzeszowskim
„Jelonkom” niestraszna gra z wykorzystaniem zasłon…

1. Maciej Pilecki
Sławomir Wróbel
2. Janusz Kościelny
Jan Kuczera
3. Adam Duchnik

Jelonki I Ostrzeszów
68.75%
Progress II Ostrzeszów
Progress I Ostrzeszów 60.07%
Progress I Ostrzeszów
Klub Nauczyciela
Ostrów Wlkp.
55.09%
Remigiusz Kaźmierczak Jelonki II Ostrzeszów

Reszta wyników, historie par, protokoły w Internecie pod
adresem http://jelonki.no-ip.info
Kolejne brydżowe spotkanie jak zwykle w czwartek, początek o godz. 17.30 – już teraz zapraszam do
Astry, grających czy chcących pokibicować (mam
nadzieję, że kibic z ostatniego turnieju na kolejnym
już zagra…).
Klaruje się już sytuacja rozgrywek ligowych w nadchodzącym sezonie. Wiadomo, że na szczeblu Ligi Okręgowej Drużynowych Mistrzostw Polski na naszym terenie zagra 9 drużyn.
Kaliską ”okręgówkę” zasilą 3 zespoły z zaprzyjaźnionej „Dąbrówki”, z Poznania: dwa teamy młodzieżowe i trzecioligowy
„spadkowicz” – Dąbrówka Amu Mera Poznań. Prócz wymienionych zagrają jeszcze: KTB Konin, Kaliniec - Kalisz, Klub
Nauczyciela – Ostrów Wlkp., Helvetia – Wieruszów, Progress
II Ostrzeszów oraz Jelonki (mam cichą nadzieję, że znajdzie
się jakiś oligarcha i pomoże nam z „wpisowym” do rozgrywek
– mogę obiecać anonimowość).
Nowością w sezonie 2007/8 będzie zmiana systemu gry
– drużyny podzielone zostaną na 3 grupy, a mecze grane będą
podczas sobotnich zjazdów. W przypadku drużyn ostrzeszowskich i Wieruszowa będą to 4 „kotły” w Ostrzeszowie, oraz po
jednym w Poznaniu i w Ostrowie Wlkp. Szczegółowa rozpiska
dostępna jest w zakładce „Liga” na stronie http://jelonki.no-

IV Ogólnopolski Zlot
Omega Klubu Polska
już 28-30 września w Kobylej Górze
– teren ośrodka Wagabunda
więcej:
www.omegaklub.eu;
tel. 0501 558 168

-ip.info. Terminarz ustalę (spadło na mnie nieszczęście prowadzenia ligi) wkrótce - po konsultacjach z kapitanami, oraz
podaniu terminarza lig wyższych przez PZBS (jeśli zjazdy będą
w terminach „ligowych”, to nie będą kolidowały z większymi
imprezami, na które ktoś chciałby pojechać).

(MP)

Krajowa Wystawa Filatelistyczna
Ostrzeszów – Złoty Jubileusz
16 września o godz. 13.00 w ostrzeszowskim Muzeum Regionalnym nastąpi uroczyste otwarcie
Krajowej Wystawy Filatelistycznej. Organizuje
ją, obchodzące w tym roku swoje 50-lecie, Koło
Polskiego Związku Filatelistycznego w Ostrzeszowie. Ekspozycję będzie można zwiedzać do
30 września w godzinach pracy Muzeum i OCK.

„a czas ucieka jak wartka rzeka...”
- zatem pora na spotkanie przy ognisku w lasku OSiR-u przy barze „Piknik”,
które dnia 3.10.2007r. o godz. 16.00 organizuje Koło nr 1 PZERiI w Ostrzeszowie
Zgłoszenia i wpłaty w wys. 8zł dla członków i 10zł dla chętnych do dnia
29.09.2007r., przyjmują kol.kol.: H. Wilk – Sklep Zoologiczny i K. Wilk w każdą
środę w biurze Zarządu, ul. Zamkowa 31, pok. 2, w godz. 10.00-12.00

Za Zarząd: M. Czyżak

