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Kolejny puchar ligi ostrowskiej dla
Masovii White Niggaz Kraszewice

14 lutego br. zawodnicy Masovii White
Niggaz wygrali turniej koszykówki, zaliczany
do pucharu ostrowskiej ligi koszykówki amatorskiej. Tegoroczne zawody były rozgrywane
pod nazwą – Turniej Koszykówki o Puchar
Wójta Gminy Kraszewice. Do turnieju zgłosiło
się 8 drużyn (poprzednio 6). Oprócz 5 ekip z
Ostrowa Wlkp. i 2 z Kraszewic pojawiła się
również drużyna z Wielunia.
Najbardziej emocjonującym meczem, było
spotkanie w rozgrywkach grupowych, gdzie
SKBM dopiero po 3 dogrywkach uporali się
z dzielnie walczącym Holdikomem, a najciekawszy moment tego meczu to końcówka
drugiej połowy i niesamowity rzut Andrzeja
Chlasty z odległości 10m na tle sygnału kończącego spotkanie. Dzięki temu Holdikom
doprowadził do I dogrywki.
Oprócz pucharów za trzy pierwsze miejsca
w klasyfikacji drużynowej rozdano nagrody
indywidualne. Zwycięzcą konkursu rzutów za
3pkt oraz najlepszym zawodnikiem turnieju
został Maciej Głąb z zespołu SKBM Wieluń.

W czasie turnieju kibice mogli podziwiać
magiczne sztuczki z piłką do koszykówki
Kaki, czyli Macieja Biegańskiego.
Podsumowując, należy zaznaczyć, że w
drugiej edycji turnieju pucharowego mecze
stały na wyższym poziomie niż rok temu. Turniej cieszył się także większą popularnością,
a to z pewnością wpłynie na kontynuację rozgrywek pucharowych.
Słowa podziękowania należą się zawodnikom White Niggaz, sponsorom i innym osobom, które pomagały w organizacji turnieju.

PLETTAC najlepszy
Dobiegły końca zmagania w Ostrzeszowskiej
Lidze Halowej w sezonie
2009/2010. W miniony
weekend
rozegrana
została ostatnia kolejka,
która przyniosła ostateczne rozstrzygnięcia.
Po raz pierwszy mistrzem
Ostrzeszowskiej
Ligi
Halowej, organizowanej
przez Zakład Energetyki
Cieplnej, został plettac,
który pierwsze miejsce
przypieczętował w ostatnim swoim meczu, pokonując 3:2 obrońcę tytułu
- Efekt Aluminium. Tytuł
wicemistrzowski przypadł Urzędowi Miasta i
Gminy, który w ostatniej kolejce o podium nie
musiał walczyć, a jedynie czekał na wyniki
ostatniego meczu. Plettac jednak wygrał i nie
pozostawił złudzeń, do kogo w tym sezonie
powędruje główne trofeum. Trzecia lokata
przypadła drużynie Efekt Aluminium, która
w ostatnim meczu przegrała z ekipą plettaca.
Efekt przed ostatnią kolejką miał szansę jedynie na zajęcie II miejsca, ale musiał zdobyć
komplet punktów, niestety, ten wyczyn się
nie udał. Najmniej powodów do zadowolenia
po zakończeniu zmagań miały drużyny Cerma
Junior i Świat Śrub. Obie nie zdołały wygrać
swoich meczów barażowych, co ostatecznie
poprawiłoby ich końcową pozycję w Ostrzeszowskiej Lidze Halowej.

Końcowa klasyfikacja drużyn:
1. Masovia White Niggaz (Kraszewice)
2. mada-czesci.pl (Ostrów Wlkp.)
3. SKBM (Wieluń)
4. ZBW (Ostrów Wlkp.)
5 – 8. Holdikom (Ostrów Wlkp.), Bad Boys
(Ostrów Wlkp.), Centrum Meteor (Ostrów
Wlkp.), Young White Niggaz (Kraszewice)

Szymkowiak z Orkanu Poznań, który
ukończył bieg w 49,40min.
Wśród 567 uczestników, którzy dobiegli do mety, znaleźli się również mieszkańcy Ziemi Ostrzeszowskiej:
Marcin Karkoszka –
104. miejsce
(1:08,20 godz.)
Włodzimierz Juszczak – 135. miejsce
(1:10,20 godz.)
Marian Świtoń –
229. miejsce
(1:15,17 godz.)
Roman Modrzejewski – 311. miejsce
(1:19,26 godz.)
W. J.

HALOWY TURNIEJ
DZIECI I MŁODZIEŻY
W TENISIE ZIEMNYM

„OSTROVIA” OSTRÓW WLKP. –
„ICTORIA” 3 : 1 (3 : 1) – 24. 02. 2010r.
„Ostrovia” zrewanżowała się „Victorii” za
porażkę poniesioną 09. 02. br. Wówczas nasz
zespół zwyciężył 4 : 1. Tym razem w meczu
sparingowym to przeciwnicy „Victorii” odnieśli bezapelacyjne zwycięstwo 3 : 1. Zawodnikom z Ostrzeszowa nic się nie układało
i był to najgorszy występ podczas okresu
przygotowawczego.
„Victoria” – Wołkanowski – Skowronek,
Rosadziński, Botkiewicz, Cepa – Skrobacz
Artur, Sikora, Sowiński, Dolata – Świercz,

20
20
14
11
11

110 – 42
100 – 44
65 – 34
76 – 48
63 – 60

II liga
6. Cerma Jr 12
7 Świat Śrub 9
8. Mayr Polska 6
9. Abradab
0

60 – 78
43 – 98
44 – 71
27 – 111

Po ostatnim meczu odbyło się uroczyste

Mazurek Michał
II połowa – Latański – Ogrodniczak, Bierski, Jędrzejewski, Molka – Barański, Wieczorek, Kubot, Skrobacz Artur, Świercz, Mazurek
Michał
Bramka: Michał Mazurek

„VICTORIA” OSTRZESZÓW – „PŁOMIEŃ”
OPATÓW 3 : 0 (1 : 0)
W rozegranym na boisku w Kępnie meczu
sparingowym w piękne niedzielne przedpołudnie piłkarze „Victorii” pokonali „Płomień”
Opatów 3 : 0. Zawodnicy z Ostrzeszowa

W artykule sprzed dwóch tygodni przedstawiałem dokonania
ligowe zawodników reprezentujących drugą drużyny UKS „Piast”
Ostrzeszów po rozegranej I rundzie spotkań o mistrzostwo kalisko
- konińskiej klasy A. Dziś pora podsumować zmagania pierwszego
zespołu UKS „Piast” , który od kilku lat bierze udział w rozgrywkach
IV ligi Kalisz - Konin. Ostrzeszowski zespół na półmetku rozgrywek
znalazł się na czwartym miejscu. Jednak nie zajmowana lokata cieszy
zarząd klubu, a przede wszystkim uplasowanie się w gronie zespołów
„lepszych”. Drużynę naszą cieszy fakt utrzymania się w tej klasie rozgrywek, a ewentualny awans, który z całą pewnością jest możliwy, na
obecną chwilę nas po prostu nie interesuje. UKS „Piast” wielokrotnie
brał udział w rozgrywkach III ligi, jednak obecnie ostrzeszowski klub,
po pierwsze, nie posiada odpowiednich środków, a po drugie, nasi
zawodnicy muszą jeszcze sporo czasu spędzić na treningach przy
pingpongowym stole.

Tabela IV ligi Kalisz - Konin (po 11 kolejkach)
M-ce Nazwa drużyny

Mecze Pkt. Małe pkt

Grupa mistrzowska
1.

KROTOSZ II Krotoszyn

11

20

108 : 47

2.

TAJFUN II Ostrów Wlkp.

11

18

101 : 29

3.

BIAŁY ORZEŁ Koźmin

11

17

96 : 71

4.

UKS PIAST Ostrzeszów

11

16

98 : 79

5.

IMPULS Zduny

11

11

82 : 90

6.

LKS Gołuchów

11

10

76 : 83

II AMATORSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki siatkowej do wzięcia udziału
w II TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ, który odbędzie się 6 marca w hali przy
Gimnazjum nr2 w Ostrzeszowie.
Zgłoszenia zespołów przyjmuje Daniel Franikowski pod nr telefonu
607802832.

Z A P R O S Z E N I E

I liga
1. plettac
2. UMiG
3. Efekt Al.
4. Plast Al.
5. Helvetia

zakończenie sezonu oraz wręczenie nagród. Puchary oraz
nagrody rzeczowe drużyny miały
przyjemność odebrać z rąk prezesa Zakładu Energetyki Cieplnej
Włodzimierza Drogiego. Rozdano także nagrody indywidualne. I tak w sezonie 2009/2010
królem strzelców został zawodnik Cermy Junior Marcin Tomaszewski - zdobywca 27 bramek. Za najlepszego bramkarza
uznano Marcina Ambroziaka z
drużyny Helvetii. W tym sezonie
tytuł Fair Play otrzymał najmłodszy zespół Cerma Junior, który
w całych rozgrywkach został
ukarany zaledwie trzema żółtymi kartkami. Rozdanie nagród
i wręczenie pucharów urozmaicone zostało przez dwie formacje taneczne grupę FEW SKILLS oraz reprezentację dziewczyn z I LO w Ostrzeszowie. Organizatorzy
dziękują wszystkim kibicom, którzy licznie
pojawiali się na trybunach naszej ostrzeszowskiej hali i w sposób kulturalny dopingowali swoje drużyny.
II edycja Ostrzeszowskiej Ligi Halowej
przechodzi już do historii. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w działalność ligi, a przede wszystkim uczestnikom, którzy swoim sumiennym
podejściem do rozgrywek przyczyniają się
do tego, że liga ta może istnieć i cieszyć się
powodzeniem.

D. Szczepaniak
stworzyli mnóstwo sytuacji podbramkowych, ale zawodziła skuteczność. Kilkakrotnie na bramkę „Płomienia” strzelali: Sowiński, Artur Skrobacz i Sikora, ale za każdym
razem piłka albo minimalnie mijała bramkę,
albo zatrzymywała się na poprzeczce.
Ewentualnie z dużym szczęściem z opresji
wychodzili bramkarze przeciwnika. W drugiej połowie meczu K. Wołkanowski obronił
rzut karny, a raz po akcji „Płomienia” i strzale
z ok. 20m piłka odbiła się od poprzeczki.
Były to jedyne okazje opatowian do zmiany
wyniku, a trzy bramki zdobyte przez zawodników „Victorii” nie oddają przewagi, jaką w
tym meczu posiadali ostrzeszowianie.
Bramki: Michał Mazurek, Świercz, Molka

(AW)

Dwa zespoły UKS „Piast” Ostrzeszów na czwartym miejscu – cz. 2.

7.03. br. w sali Gimnazjum nr 2 Ostrzeszów (ul. Piastowska) odbędzie się
Halowy Turniej Tenisa Ziemnego Dzieci i Młodzieży. Uczniowie szkół podstawowych przystąpią do gier o godz. 10.00, natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych o godz.11.30. Organizatorem tej corocznej imprezy jest UKS „Piast”
Ostrzeszów oraz Szkółka Tenisa Ziemnego – Ł. Ceglarek. Zgłoszenia przyjmujemy
w dniu zawodów tj. 07.03.2010 lub tel. 502 230 994, e-mail; tenisluk@poczta.
onet.pl. Wpisowe 5 zł. Szczegóły na stronie www.tenis-ceglarek.pl . Serdecznie
zapraszamy wszystkich chętnych.
Łukasz Ceglarek

na XII Mistrzostwa Powiatu Ostrzeszowskiego w Tenisie Stołowym oraz
V Memoriał „Bronisława Mikołajewskiego”
- sobota 13 marca br., godz. 9.30 w sali gimnastycznej SP i Gimnazjum w Siedlikowie.
Kategorie wiekowe:
- młodzik/czka - ur. 1997 i młodsi
- kadet/tka - ur. 1995-1996
- junior/ka - ur. 1992-1994
- senior/ka - ur. 1991 i starsi
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu
zawodów: do godziny 9.25 – młodzik; do
godziny 10.30 – kadet; do godziny 12.00 junior; do godziny 12.30 - senior
Prawo startu w zawodach mają miesz-

Ostateczna kolejność

Sparingi „Victorii”

A. Kruszakin

BIEGIEM WOKÓŁ TRZECH JEZIOR
Choć to jeszcze zima, w Trzemesznie
od 8 lat spotykają się biegacze, by rywalizować na dystansie 15 km. Trasa malownicza, prowadząca duktami leśnymi wokół
jezior, stanowi doskonały sprawdzian
umiejętności biegania bez nart i kijków.
W tym roku miłośnicy joggingu nie
mieli łatwego zadania. Pokryte topniejącym śniegiem podłoże utrudniało bieg. Za
to temperatura i wiatr nie sprawiały kłopotu. W dobrych nastrojach, przy odrobinie słońca, ok. 600 biegaczy wyruszyło
na oznaczoną co kilometr trasę. Zwycięsko z tej rywalizacji wyszedł Tomasz

3.03.2010

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

kańcy powiatu ostrzeszowskiego.
Liczba osób wymagana do rozegrania
danej kategorii to 3 zawodników.
Nagrody: za miejsca I - III medale; I - VIII
pamiątkowe dyplomy. W Turnieju V Memoriału im. B. Mikołajewskiego miejsca I - III
nagradzane dodatkowo pucharami.
Informacje: E. Tetlak, tel. 887 761 009; P.
Kupiec, tel. 796 287 411
Serdecznie zapraszamy do udziału w
zawodach.
Organizatorzy: Rada Powiatowa Zrzeszenia
LZS w Ostrzeszowie.
LZS w Siedlikowie, UKS „Wicher” w
Siedlikowie
Wiceprzewodniczący RPZLZS
Edmund Tetlak

Grupa spadkowa
7.

ORZEŁ Wysocko Wielkie

11

9

76 : 96

8.

ŻAKI II Taczanów

11

8

77 : 93

9.

OLIMPIA Brzeziny

11

8

64 : 99

10.

LZS UKS Siedlików

11

7

68 : 87

11.

PIAST II Karski

11

6

70 : 99

12.

TAJFUN TĘCZA Lamki

11

2

67 : 108

Dorobek zawodników pierwszej drużyny UKS
„Piast” Ostrzeszów
Lp. Zawodnik

Pkt. Pojedynki % pkt.

1.

Maciejewski Aleksander

19,5

21,0

2.

Puchała Adrian

7,0

22,0

31,8

3.

Jędrzejak Bartosz

6,5

22,0

29,5

4.

Maciejewski Jarosław

3,0

9,0

33,3

5.

Żłobiński Adam

1,0

3,5

28,6

6.

Grzywacz Dawid

1,0

9,0

11,1

7.

Mądra Magdalena

0

4,5

0

8.

Ceglarek Łukasz

20,0

20,5

97,6

92,8

Szczegóły na stronie www.tenis-ceglarek.pl

Łukasz Ceglarek

