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� KROTOSZYN

Sztafeta Niepodległości
w ZSP nr 2 

Czytaj na str. 3

� NA SYGNALE

Groźny pożar 
w Lipowcu 

Czytaj na str. 4

� POWIAT

Szczegółowe 
wyniki wyborów
samorządowych

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 8-10

� SPORT

Medale naszych
młodych zawodników
na ME w Sumo

Czytaj na str. 15

� SPORT

Ligowe boje Astry,
Białego Orła i Piasta

Czytaj na str. 15 i 16

3 li sto pa da w ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej w Kro to szy nie od był się
wiel ki tre ning fit ness pod ha słem
„Uko choj się z Qcza jem”. Da niel Ku -
czaj to słyn ny tre ner per so nal ny, któ -
ry zy skał już ogrom ną po pu lar ność
w na szym kra ju. Or ga ni za to rem wy -
da rze nia by ło Ac ti ve Zo ne. 

Na tre ning sta wi ło się po nad 200
osób, głów nie pań w róż nym wie ku. Nie
za bra kło rów nież dzie ci. Roz grzew kę
prze pro wa dzi ła Ha nia Szy mań ska – tre -
ner ka per so nal na fit ness z MsFit Stu dio
z Go sty nia. Na stęp nie na sce nie po ja wił
się gość spe cjal ny, czy li Qczaj. 

Naj pierw wy gło sił mo wę mo ty wa cyj -
ną, że by wzbu dzić – przede wszyst kim
w ko bie tach – więk szą wia rę w sie bie
i nie ogra ni czo ny po ten cjał wła sny. Po tem
wszy scy przy stą pi li do in ten syw ne go tre -

nin gu we spół z Qcza jem. Każ da oso ba
z wiel kim za an ga żo wa niem wy ko ny wa ła
wszyst kie ćwi cze nia. 

W trak cie im pre zy moż na by ło za się -
gnąć po rad przy sto iskach firm Ac ti ve Zo -
ne, Dom Zdro wia czy Yasu mi epil.

Da niel Qczaj Ku czaj ma 31 lat i po -

cho dzi z Ludź mie rza na Pod ha lu. Ro do -
wi ty gó ral obec nie ro bi ka rie rę ja ko tre ner
fit ness, ale w ży ciu pa rał się wie lo ma za ję -
cia mi, np. pró bo wał swo ich sił w ak tor -
stwie. Tre nu je ak tyw nie fit ness od po -
nad 10 lat, brał udział tak że w za wo dach
kul tu ry stycz nych. Z cza sem roz pro pa go -
wał swo ją dzia łal ność w In ter ne cie, od no -
sząc przy tym du ży suk ces, po nie waż wie -
le je go tre nin gów ob ser wu je co dzien nie
ty sią ce osób. Wiel ka w tym za słu ga je go
bez po śred nio ści i uro ku oso bi ste go.

Spon so ra mi tre nin gu z Qcza jem by ły
m. in. Mo nEw – dla Wy jąt ko wych Ko -
biet, Dom Zdro wia, Cen trum Spor tu
i Re kre acji Wod nik, Sła wek Skal ski, Yasu -
mi epil, Au ta Kacz ma rek, Eko Zysk, Sklep
Mo to ry za cyj ny Paw lic ki.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA i FILM 
na www.glo kal na.pl

POD NASZYM PATRONATEM

Tłumy na treningu z Qczajem!

NASZA AKCJA

Zagłosuj 
na ulubionego proboszcza!
2 li sto pa da ru szył nasz Ple bi scyt
„Ulu bio ny Pro boszcz Po wia tu Kro to -
szyń skie go w 2018 ro ku”. To już
siód ma edy cja za ba wy, któ ra cie szy
się wiel ką po pu lar no ścią wśród na -
szych Czy tel ni ków.

Na na szej li ście znaj du je się 27 pro -
bosz czów z te re nu po wia tu kro to szyń -
skie go. Za chę ca my do gło so wa nia, dzię ki

któ re mu ma cie moż li wość wy ra że nia
swo jej opi nii. Wkrót ce do wie my się,
z dzia łań któ re go pro bosz cza je ste ście za -
do wo le ni naj bar dziej.

Lau re ata ple bi scy tu po zna my o pół -
no cy 30 li sto pa da 2018. Wte dy to na sza
za ba wa do bie gnie koń ca. Re gu la min ple -
bi scy tu i kla sy fi ka cję on -li ne znaj dzie cie
na: www.glo kal na.pl – zakładka NASZE
AKCJE. (RED) 

Jak gło so wać?
Wy ślij sms pod nr 71051 (koszt 1,23 zł z VAT) o tre ści PRO BOSZCZ., 
po da jąc nu mer kan dy da ta we dług wzo ru: PRO BOSZCZ. 28
Zwiększ licz bę gło sów jed nym sms -em!
Od daj 3 gło sy na swo je go fa wo ry ta. Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 72051
(koszt 2,46 zł z VAT).
Od daj 10 gło sów! Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 76567
(koszt 7,38 zł z VAT).



Póź nym wie czo rem 27 paź dzier ni ka
wy buchł po żar bu dyn ków go spo dar -
czych w miej sco wo ści Basz ków
(gmi na Zdu ny). Osób po szko do wa -
nych nie by ło. 

Na ak cję wy sła no za stę py ga śni cze
z JRG Kro to szyn, OSP Basz ków, OSP
Zdu ny, OSP Ko by lin i OSP Ko na rzew.
Na miej scu usta lo no, że pa li się kom -
pleks bu dyn ków go spo dar czych – dwa
drew nia ne ga ra że oraz po miesz cze nie
z płyt be to no wych. Po żar był już moc no

roz wi nię ty i za gra żał bu dyn ko wi
miesz kal ne mu.

Stra ża cy po da li trzy prą dy ga śni cze
wo dy oraz je den prąd ga śni czy pia ny sprę -
żo nej w na tar ciu na pa lą ce się obiek ty.
Po stłu mie niu ognia przy stą pi li do roz -
biór ki po szy cia da cho we go. Je go kon -
struk cja ule gła bo wiem czę ścio we mu spa -
le niu i za pa dła się do środ ka.

Usu wa nie więź by da cho wej po zwo li -
ło zlo ka li zo wać ukry te ogni ska po ża ru,
któ re sys te ma tycz nie do ga sza no. Na stęp -
nie wy nie sio no ura to wa ne mie nie.

Jed no cze śnie ro ta wy po sa żo na
w sprzęt po mia ro wy spraw dzi ła bu dy -
nek miesz kal ny oraz obiek ty go spo dar -
cze, zlo ka li zo wa ne po prze ciw nej stro -
nie, z uwa gi na uszko dze nia okien, wy -
wo ła ne przez wy so ką tem pe ra tu rę. Za -

gro żeń nie stwier dzo no. Bu dy nek, któ -
ry uległ czę ścio we mu spa le niu, rów nież
zo stał spraw dzo ny ka me rą ter mo wi zyj -
ną. Wię cej ukry tych za rze wi ognia nie
stwier dzo no.

(NO VUS)

W Szko le Pod sta wo wej nr 5 im. Mi -
ko ła ja Ko per ni ka w Kro to szy nie od -
by ła się kon fe ren cja „Ro dzi cu – mo -
żesz wie le. Pra wa i obo wiąz ki ro dzi -
ców w szko le”. Ini cja tor ką wy da rze -
nia by ła Sa bi na Ry ba kow ska, dy rek -
tor Szko ły Pod sta wo wej im. Ja na
Paw ła II w Be ni cach.

Pa tro nat nad kon fe ren cją ob jął bur -
mistrz Kro to szy na. W gru pach warsz ta to -
wych mo de ra to ra mi by li na uczy cie le be -
nic kiej szko ły. W or ga ni za cję spo tka nia
włą czy ły się tak że Sa mo rzą do wy Ośro dek
Do sko na le nia Na uczy cie li oraz Wy dział
Oświa ty i Spraw Spo łecz nych Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie. 

Jak pod kre śla li or ga ni za to rzy, obec -
ność ro dzi ców w ży ciu szko ły pro wa dzi
kon se kwent nie do po szu ki wa nia róż no -
rod nych me tod i środ ków umoż li wia ją -
cych współ pra cę. Dla te go w ra mach kon -

fe ren cji za sto so wa no me to dę „open spa -
ce”, któ ra umoż li wia swo bod ny dia log
osób za in te re so wa nych te ma tem. 

W trak cie kon fe ren cji po ru szo no ta -
kie za gad nie nia jak sku tecz na ko mu ni ka -
cja po mię dzy ro dzi ca mi a szko łą, te le fon
w szko le i wy ni ka ją ce z te go za gro że nia,
warsz ta ty dla ro dzi ców w szko le, wy cho -
wa nie w do mu czy w szko le. Po nad to roz -
ma wia no o tym, jak po móc dziec ku ze
szcze gól ny mi po trze ba mi edu ka cyj ny mi,
jak uświa do mić na uczy cie lom, że każ de
dziec ko jest in ne, jak unik nąć alie na cji
dziec ka w szko le, jak an ga żo wać ro dzi ców
do dzia ła nia w szko le, jak wy eli mi no wać
nie zdro wą żyw ność ze skle pi ków szkol -
nych, jak zmo ty wo wać dziec ko do sys te -
ma tycz nej na uki. 

Dla ro dzi ców i na uczy cie li uczest ni -
czą cych w kon fe ren cji by ło to bar dzo
owoc ne i po ucza ją ce spo tka nie. 

(NO VUS)

Aktualności2 WTOREK, 6 listopada 2018

Wydawca:Wielkopolska Squad S.C.

Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny:
Andrzej Kamiński 691 275 725
a.kaminski@glokalna.pl 
Grzegorz Nowak
g.nowak@glokalna.pl
Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl 
Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

Reklama:
Grzegorz Kotecki 608 082 481,
g.kotecki@glokalna.pl 
Adrian Urbaniak 517 706 357
a.urbaniak@glokalna.pl

Wydawca nie odpowiada za treść 
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

KONFERENCJA

Rodzice w życiu szkoły

BASZKÓW

Budynki gospodarcze w ogniu
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19 paź dzier ni ka miał miej sce ofi cjal ny
od biór uli cy Ja snej w Kro to szy nie wraz
ze skrzy żo wa niem z uli cą Zdu now ską.
Na spo tka nie przy by li pra cow ni cy Urzę -
du Miej skie go z bur mi strzem na cze le
i przed sta wi cie le fir my, któ ra wy ko na ła
roz bu do wę tej dro gi.

Koszt in we sty cji wy niósł ok. 3 mln zł,
a z Pro gra mu Roz wo ju Gmin nej i Po wia -
to wej In fra struk tu ry Dro go wej uda ło się
po zy skać do fi nan so wa nie w kwo -

cie 1 296 000 zł. Umo wa z wo je wo dą
wiel ko pol skim pod pi sa na zo sta ła 18
wrze śnia.

Za kres prac obej mo wał bu do wę dro -
gi od pod staw o dłu go ści 765 me trów
i sze ro ko ści 6 me trów z na wierzch nią
z be to nu as fal to we go. Po nad to zro bio no
chod nik, ścież kę ro we ro wą i zjaz dy, a tak -
że przy łą cza ka na li za cyj ne, desz czo we, sa -
ni tar ne i wo do cią go we. Za mon to wa no
tak że oświe tle nie ulicz ne.

(NO VUS)

3Aktualności

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Sztafeta Niepodległości
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W ra mach ob cho dów set nej rocz ni cy
od zy ska nia  nie pod le gło ści przez Pol -
skę na nie daw no otwar tym bo isku
spor to wym przy Ze spo le Szkół Po nad -
gim na zjal nych nr 2 im. Ka ro la Li bel ta
w Kro to szy nie zor ga ni zo wa no Szta fe -
tę Nie pod le gło ści.

Po uro czy stym od śpie wa niu „Ma zur ka
Dą brow skie go” każ da z klas wy ty po wa ła
po sze ściu przed sta wi cie li, któ rzy  je re pre -
zen to wa li w pa trio tycz nym bie gu szta fe to -
wym. Uczest ni cy by li ubra ni w stro je w bar -
wach na ro do wych. Set ka uczniów upa mięt -
ni ła okrą głą rocz ni cę od zy ska nia nie pod le -
gło ści, po ko nu jąc sto okrą żeń wo kół bo iska.
Każ dy biegł z fla gą na ro do wą. (NO VUS)

INWESTYCJE

Ulica Jasna już gotowa
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Póź nym wie czo rem 23 paź dzier ni ka
w miej sco wo ści Li po wiec (gmi na Koź -
min Wlkp.) w jed nym z bu dyn ków
miesz kal nych wy buchł po żar.
Na szczę ście ni ko mu nic się nie sta ło.

Na miej sce skie ro wa no czte ry za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie, dwa z OSP Koź min Wlkp.
i po jed nym z OSP Czar ny Sad oraz OSP
Wał ków. Stra ża cy zo sta li po in for mo wa ni,
że bu dy nek jest za miesz ki wa ny i praw do -
po dob nie prze by wa w nim jed na oso ba. 

Jak się oka za ło, obiekt pa lił się w ca łej
ob ję to ści. Je go wła ści ciel znaj do wał się
na ze wnątrz, z ob ja wa mi pod tru cia ga za -
mi po ża ro wy mi.

Stra ża cy nie zwłocz nie przy stą pi li
do dzia łań ga śni czych, jed no cze śnie
udzie la jąc po mo cy me dycz nej po szko do -
wa ne mu męż czyź nie. Łącz nie po da no
trzy prą dy ga śni cze wo dy oraz je den prąd
pia ny cięż kiej w na tar ciu na pło ną cy bu -
dy nek. W po wierzch ni da cho wej wy ko -

na no otwo ry re wi zyj ne, przez któ re po da -
wa no pia nę ga śni czą bez po śred nio na pa -
lą ce się pod da sze. 

Po stłu mie niu ognia stra ża cy do kład nie
prze szu ka li bu dy nek miesz kal ny. Na szczę -
ście w środ ku nikt nie prze by wał. Po przy by -
ciu służb me dycz nych po szko do wa ne go
prze ba dał le karz. Męż czy zna po zo stał

namiej scu, od ma wia jąc ho spi ta li za cji. Opie -
ka spo łecz na za pew ni ła mu lo kal za stęp czy. 

Na ko niec dzia łań obiekt zo stał od dy -
mio ny. Urzą dze nia po mia ro we nie wy ka -
za ły za gro żeń. Spraw na ak cja stra ża ków
po zwo li ła na ura to wa nie czę ści pa lą ce go
się do mu. 

(NO VUS)

LIPOWIEC

Pożar budynku mieszkalnego

W po ło wie paź dzier ni ka w Szko le
Pod sta wo wej w Zdu nach od by ła się
aka de mia z oka zji Świę ta Edu ka cji
Na ro do wej. W trak cie uro czy sto ści
wrę czo ne zo sta ły sty pen dia bur mi -
strza za rok szkol ny 2017/2018. 

13 uczniom przy zna no sty pen dium
o cha rak te rze mo ty wa cyj nym w wy so ko -
ści 500 zł. Wraz z ży cze nia mi ko lej nych
osią gnięć w na uce i spo rcie sty pen dy stom

wrę czo no upo min ki i dy plo my, a ro dzi ce
otrzy ma li li sty gra tu la cyj ne.

Za wy so kie wy ni ki w na uce wy róż -
nie ni zo sta li Kin ga Gro bel na (ab sol -
went ka SP w Zdu nach), We ro ni ka Ra ta -
jek (ab sol went ka SP w Zdu nach), Wik -
to ria Chy ła (uczen ni ca SP w Zdu nach),
Alek san dra Lew (uczen ni ca SP w Basz -
ko wie), An na Streu bel (uczen ni ca SP
w Zdu nach, wy róż nio na rów nież
za osią gnię cia spor to we), Woj ciech Pe re -

grym (wy róż nio ny tak że za szcze gól ne
osią gnię cia ar ty stycz ne), We ro ni ka No -
wac ka (SP w Basz ko wie, wy róż nio na
rów nież za osią gnię cia na uko we), Zo fia
Kra szew ska (SP w Basz ko wie, wy róż nio -
na też za pro mo cję szko ły). Za szcze gól -
ne osią gnię cia spor to we uho no ro wa no
We ro ni kę Po łczyń ską (SP w Zdu nach)
i We ro ni kę Kar wik (ZSP Zdu ny),
a za osią gnię cia na uko we – Ja ku ba Ży to
(SP w Zdu nach), Ja ku ba Star czew skie go
(SP w Zdu nach) oraz Hu ber ta Wa sie -
lew skie go (SP w Zdu nach).

OPRAC. (NO VUS)

ZDUNY

Zdolni uczniowie otrzymali stypendia
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Sto wa rzy sze nie PO MÓŻ MY SO BIE
koń czy swą te go rocz ną dzia łal ność
sta tu to wą, re ali zo wa ną w ra mach
do fi nan so wa ne go przez gmi nę Kro -
to szyn pro jek tu WY PRZEDŹ RA KA,
ak cją ba dań pro fi lak tycz nych
pod ha słem „Two ja szan sa w wal ce
z ra kiem pier si”. 

Cho ro ba ta mi mo pro wa dzo nych
od lat dzia łań i po stę pów w jej le cze niu
jest na dal groź na, a na szym naj waż niej -

szym so jusz ni kiem w wal ce o wła sne
zdro wie i wcze sne wy kry cie cho ro by jest
wie dza i zna jo mość pod sta wo wych za sad
pro fi lak ty ki, któ re sto wa rzy sze nie sze rzy
od 20 lat. Mi mo pro wa dzo nych w tym za -
kre sie dzia łań i co raz sku tecz niej szych
me tod le cze nia licz ba za cho ro wań nie
ma le je. Rocz nie wy kry wa się 15 000 no -
wych przy pad ków cho ro bo wych, a oko -
ło 5 000 ko biet umie ra z te go po wo du. 

Głów na przy czy na te go sta nu rze czy
to zbyt póź no wy kry ta cho ro ba. A spo so -

by wcze sne go jej wy kry cia za le żą prze cież
od po sta wy zdro wot nej każ dej ko bie ty.
Nie wy star czy tu jed nak po sia da na wie -
dza, ale nie zbęd ne jest sys te ma tycz ne ko -
rzy sta nie z jej za so bów. W co dzien nym
ży ciu mu si my pa mię tać o ob ser wa cji swo -
je go or ga ni zmu i szyb kiej re ak cji na prze -
sy ła ne przez cia ło sy gna ły, o co mie sięcz -
nym prze pro wa dze niu sa mo ba da nia pier -
si i ko rzy sta niu z pod sta wo wych, po -
wszech nie za le ca nych ba dań pro fi lak -
tycz nych. To jest Two ja szan sa na zdro wie
i dłu gie ży cie.

W związ ku z po wyż szym Sto wa rzy -
sze nie PO MÓŻ MY SO BIE za pra sza
miesz kan ki g0mi ny Kro to szyn 10 li sto pa -
da na ko lej ną ak cję ba dań pro fi lak tycz -

nych. W uru cho mio nych w Za kła dzie
Opie ki Me dycz nej CER -ME DIC Sp. z o.o.
w Kro to szy nie przy ul. Prze my sło wej 21
ga bi ne tach spe cja li stycz nych wy ko nasz
ba da nie usg pier si, a na stęp nie sko rzy stasz
z po ra dy spe cja li sty on ko lo ga. Na ba da nia
na le ży zgła szać się w go dzi nach od 9.00
do 13.00. Z uwa gi na moż li wo ści or ga ni -
za cyj ne i me ry to rycz ne licz ba ba dań jest
ogra ni czo na i de cy du je ko lej ność zgło szeń. 

Sko rzy staj z tej szan sy. Rak pier si jest
naj częst szym i naj groź niej szym no wo -
two rem wy stę pu ją cym u ko biet i sta no -
wi 20% wszyst kich no to wa nych rocz nie
w Pol sce za cho ro wań na no wo two ry zło -
śli we. 

(AO)

PROFILAKTYKA

Wyprzedź raka!
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7Edukacja

Tuż za po dium upla so wa li się Alek -
san dra Skow roń ska oraz Ja kub
Choj nic ki w VI Wiel ko pol skim Kon -
kur sie „Pro fe sjo nal ny kel ner klu -
czem do suk ce su za wo do we go”.
Przed sta wi cie le ZSP nr 3 w Kro to szy -
nie zna leź li się w gro nie dzie wię ciu
naj lep szych kel ne rów w Wiel ko pol -
sce. 

Do eta pu wo je wódz kie go za kwa li fi -
ko wa ło się dzie więć osób z pię ciu szkół
wo je wódz twa wiel ko pol skie go. Kro to -
szyń ską Trój kę re pre zen to wa li Alek san -
dra Skow roń ska i Ja kub Choj nic ki. 

Kon kurs skła dał się z czę ści me ry to -
rycz nej i spraw no ścio wej. Każ dy z uczest -

ni ków miał do wy ko na nia czte ry za da -
nia – przy go to wa nie na kry cia sto łu
na przy ję cie ofi cjal ne dla czte ro oso bo wej
de le ga cji za gra nicz nej do za pla no wa ne go
me nu i cha rak te ru uro czy sto ści, ob słu że -
nie go ści z uwzględ nie niem stan dar dów
ob słu gi, przy go to wa nie na kry cia sto łu dla
jed nej oso by do okre ślo ne go me nu zgod -
nie z po le ce niem oraz ser wo wa nie da nia
głów ne go wraz z do dat ka mi, a tak że bieg
z ta cą z prze szko da mi na dy stan sie 150 m. 

Alek san dra Skow roń ska upla so wa ła
się na czwar tej po zy cji, a Ja kub Choj nic ki
tuż za nią. Do kon kur su przy go to wa ła ich
Ma rio la Kacz ma rek, na uczy ciel ka ZSP 3
w Kro to szy nie. 

(GRZE LO)

ZSP 3 KROTOSZYN

Nasi kelnerzy blisko podium

W paź dzier ni ku w Ze spo le Szkół Po -
nad gim na zjal nych w Zdu nach zor ga -
ni zo wa no V Dzień Pra cy i Edu ka cji.
Po raz ko lej ny za tem spo tka li się
ucznio wie, czyn ni oraz eme ry to wa ni
na uczy cie le, lo kal ni pra co daw cy
i przed sta wi cie le in sty tu cji współ pra -
cu ją cych z pla ców ką w za kre sie
kształ ce nia prak tycz ne go.

W gro nie za pro szo nych go ści zna leź li
się m. in. Wła dy sław Ula tow ski – se kre tarz
gmi ny Zdu ny, Jó zef Ja nusz kie wicz – star -
szy Ce chu Rze miosł Róż nych w Kro to szy -
nie, Zbi gniew Ku rza wa, Da ria Li siak i Iwo -
na Li siak – przed sta wi cie le OHP, jak rów -
nież re pre zen tan ci wie lu firm.

Tra dy cyj nym punk tem spo tka nia by -
ło uro czy ste ślu bo wa nie uczniów klas
pierw szych Tech ni kum i Szko ły Bran żo -
wej I stop nia. Przy oka zji za pre zen to wa no
osią gnię cia pla ców ki w mi nio nym ro ku
szkol nym. 

Nie za bra kło tak że pa trio tycz nych
ak cen tów. Re cy to wa no wier sze,
a przy akom pa nia men cie gi tar mło dzież
za śpie wa ła pie śni „Roz kwi ta ły pą ki bia -
łych róż” czy „Pie cho ta”. Po nad to wszy scy
wspól nie od śpie wa li „Ro tę”. Po czę ści ofi -
cjal nej na uczy cie le i pra co daw cy zo sta li
za pro sze ni na de gu sta cję dań przy go to wa -
nych przez uczniów Tech ni kum Ży wie -
nia i Usług Ga stro no micz nych.

(AN KA)

ZSP ZDUNY

Dzień Pracy i Edukacji
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11Rozmaitości

W paź dzier ni ku Przed szko le nr 7
Ma ciuś w Kro to szy nie świę to wa ło ju -
bi le usz 30-le cia ist nie nia. Przez pięć
dni wspo mi na no naj waż niej sze wy -
da rze nia z hi sto rii pla ców ki.

W ra mach ob cho dów ju bi le uszu
przy go to wa no sze reg atrak cji. W każ dej
gru pie zor ga ni zo wa no przy ję cia uro dzi no -
we z mu zy ką i tań ca mi. Da nu ta Ha dry an,
dy rek tor przed szko la, w to wa rzy stwie kró -
la Ma ciu sia prze ka zy wa ła dzie ciom tor ty. 

Spo łecz ność przed szkol na z ko lo ro -

wy mi ba lo na mi i uro dzi no wy mi tor ta mi
uda ła się do władz Kro to szy na oraz
do przy ja ciół pla ców ki. Po nad to dzie ci
mia ły oka zję obej rzeć przed sta wie nie te -
atral ne „Przy ja ciel smok”. 

Zwień cze niem ob cho dów by ła uro -
czy stość z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do -
wej. Dzie ci z gru py „Bie dro necz ki”,
pod kie run kiem Ka ta rzy ny Bi czak, za pre -
zen to wa ły pro gram ar ty stycz ny. Przed -
szko la ki wrę czy ły pra cow ni kom pla ców ki
upo min ki, a w za mian otrzy ma ły ma gne -
sy 30-le cia Ma ciu sia. (GRZE LO)

PRZEDSZKOLE NR 7 KROTOSZYN

30-lecie Maciusia

Przez ty dzień Ze spół Szkół Po nad -
gim na zjal nych nr 1 w Kro to szy nie
go ścił w swo ich mu rach gru pę
uczniów wraz z opie ku na mi z Wil -
helm Re my Gym na sium w Ben dor -
fie. Współ pra ca mię dzy ty mi pla ców -
ka mi trwa już kil ka lat.

Mło dzież z Ce ra my za pro si ła przy ja -
ciół z Nie miec do wła snych do mów. Go -
ście bra li udział w za ję ciach lek cyj nych
w szko le. Ale nie tyl ko, bo wiem przy go to -
wa no też sze reg atrak cji. Wszy scy zna ko -
mi cie się ba wi li choć by na krę giel ni czy
w trak cie wie czo ru kul tu ry pol skiej. 

Zor ga ni zo wa no tak że wy ciecz kę
do Trój mia sta. Jej uczest ni cy mie li więc
oka zję po znać za byt ki Gdań ska, prze pły -
nąć stat kiem na We ster plat te, zwie dzić
port w Gdy ni czy zo ba czyć So pot. Po nad -

to uda li się do Er go Are ny na mecz ko szy -
ków ki. 

Wy mia na pol sko -nie miec ka od by wa
się dzię ki wspar ciu fi nan so we mu Pol sko -
-Nie miec kiej Współ pra cy Mło dzie ży
w War sza wie oraz Ra dy Ro dzi ców w ZSP
nr 1 w Kro to szy nie. Szcze gól ne po dzię ko -
wa nia szko ła kie ru je do ro dzi ców
uczniów bio rą cych udział w wy mia nie
oraz do fir my prze wo zo wej ESKA -
-TRANS Sła wo mi ra Ku sia.

(AN KA) 

ZSP NR 1 KROTOSZYN

Goście z Niemiec w Ceramie

F
O

T
. 

P
rz

e
d
s
z
k
o
le

 n
r 

7
 



Kultura12 WTOREK, 6 listopada 2018

16 paź dzier ni ka w Kro to szyń skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej im. Ar ka de go
Fie dle ra od był się wer ni saż wy sta wy
fo to gra ficz nej An drze ja Chmie la rza
pt. „Dą bro wy Kro to szyń skie, Basz -
ków -Ro chy”. Eks po zy cję zor ga ni zo -
wa no w ra mach IV Wiel ko pol skie go
Fe sti wa lu Fo to gra fii im. Ire ne usza
Zjeż dżał ki. 

An drzej Chmie larz to pa sjo nat tu ry -
sty ki, kra jo znaw stwa, fi la te li sty ki, fo to -
gra fii, hi sto rii i do cie ra nia do nie zna nych
miejsc na szej ma łej oj czy zny. Na le ży
do To wa rzy stwa Mi ło śni ków i Ba da czy
Zie mi Kro to szyń skiej oraz do Klu bu Tu -
ry sty ki Gór skiej „Ko li ba” PTTK Od dział
Kro to szyn. Pro wa dzi raj dy pie sze i ro we -
ro we, pod czas któ rych fo to gra fu je cie ka -
we za kąt ki po wia tu kro to szyń skie go.

Szcze gól nie pre fe ru je la sy, któ re są naj -
więk szym skar bem Zie mi Kro to szyń skiej.
Pły ta kro to szyń ska zo sta ła ob ję ta ob sza -
rem chro nio ne go kra jo bra zu „Dą bro wy
Kro to szyń skie, Basz ków -Ro chy”, obej mu -
ją ce go po wierzch nię 55 800 ha
(w tym 28 pro cent la sów). Swo je zdję cia
A. Chmie larz pre zen to wał na kil ku wy -
sta wach in dy wi du al nych i pu bli ko wał
w wy daw nic twach kra jo znaw czych. 

Or ga ni za to rem Wiel ko pol skie go Fe -
sti wa lu Fo to gra fii im. Ire ne usza Zjeż dżał -
ki jest Wo je wódz ka Bi blio te ka Pu blicz na
i Cen trum Ani ma cji Kul tu ry w Po zna niu.
Od 13 do 31 paź dzier ni ka w 36 miej sco -
wo ściach na sze go wo je wódz twa od by ło się
oko ło 100 wy staw, spo tkań i warsz ta tów
fo to gra ficz nych, pod czas któ rych swo ją
twór czość za pre zen to wa ło 35 ar ty stów. 

OPRAC. (AN KA) 

WYSTAWA

Fotografie Andrzeja Chmielarza 

We ro ni ka Pół rol ni czak z ZSP nr 1
w Kro to szy nie zo sta ła fi na list ką Wo je -
wódz kie go Kon kur su Wier szy i Pie śni
o Te ma ty ce Pa trio tycz nej. Eli mi na cje
od by ły się 25 paź dzier ni ka w Słup cy.

Kon kurs zgro ma dził licz ne gro no
uta len to wa nej mło dzie ży, któ ra za pre zen -
to wa ła nie ba nal ne in ter pre ta cje pol skiej

po ezji i pie śni pa trio tycz nych. Zu zan na
Ku sza i We ro ni ka Pół rol ni czak z Ce ra my
udo wod ni ły swo ją kla sę, two rząc nie zwy -
kły kli mat sce nicz ny.

W. Pół rol ni czak, uczen ni ca IV kla sy
w za wo dzie tech nik we te ry na rii, re cy ta cją
wier sza Jo na sza Ko fty „W mo im do mu”
za pew ni ła so bie czwar te miej sce.

(AN KA)

KONKURS

Sukces Weroniki Półrolniczak



13Wydarzenia
24 paź dzier ni ka w kro to szyń skiej re -
stau ra cji Bi stro Ca fe & Ta pas od był
się kon cert au stra lij skie go du etu Tim 
McMil lan & Ra chel Snow. 

Wy da rze nie cie szy ło się du żym za in -
te re so wa niem. Współ or ga ni za to rem im -
pre zy by ła agen cja Bo rów ka Mu sic. Au -
stra lij czyk Tim McMil lan pre zen tu je
swój uni kal ny styl gra nia na gi ta rze
na sce nach ca łe go świa ta. Kon cer tu je
od po nad de ka dy. Utwo ry przy ozda bia
ak sa mit nym wo ka lem. Na sce nie to wa -
rzy szy mu skrzy pacz ka Ra chel Snow. Ja -
ko że ar ty sta ła pie świet ny kon takt z pu -
blicz no ścią, ma już licz ne gro no fa nów
w ca łej Eu ro pie. W trak cie kro to szyń skie -
go kon cer tu wy ko ny wał utwo ry ze swo jej
naj now szej pły ty „Hi ra eth”. (NO VUS)

MUZYKA

Wizyta duetu z Australii

W Ze spo le Szkól Po nad gim na zjal -
nych nr 2 po raz ko lej ny zor ga ni zo -
wa no ak cję ho no ro we go krwio daw -

stwa pod ha słem „Od daj krew – nie
cze kaj na wam pi ra!”. Swo ją krwią
po dzie li ły się aż 72 oso by.

By ła to już szó sta edy cja tej ak cji.
Z ro ku na rok przy cią ga ona co raz wię -
cej osób, któ re chcą od dać ży cio daj ny
płyn. Każ dy peł no let ni uczeń mógł za -
de kla ro wać chęć uczest ni cze nia w tej
pięk nej ini cja ty wie i ho no ro wo od dać
krew dla tych, któ rzy jej naj bar dziej po -
trze bu ją.

Wszy scy mu sie li wy peł nić an kie tę
kwa li fi ku ją cą do po bo ru oraz przejść
wstęp ne ba da nia. Za re je stro wa no 93
zgło sze nia. Krew od da ły 72 oso by, co jest
re kor dem ak cji. Łącz nie ze bra no po -
nad 32 li try krwi.

(NO VUS)

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Nie czekaj na wampira!
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Je den me dal to do ro bek re pre zen ta -
cji Pol ski na Mi strzo stwach Świa ta
w Za pa sach w Bu da pesz cie. Swo je -
go star tu mi ło nie bę dzie wspo mi nał
Ro bert Ba ran, któ ry prze grał wal kę
już na eta pie kwa li fi ka cji. 

Przy oka zji mi strzostw mia ła miej sce
pod nio sła uro czy stość. Ka zi mierz Li pień
zo stał przy ję ty w po czet Ga le rii Sław Uni -
tied World Wre stling. Tym sa mym po An -
drze ju Wroń skim zo stał dru gim Po la -
kiem, któ ry do stą pił ta kie go za szczy tu. 

Ro bert Ba ran, re pre zen tant LKS Ce -
ra mik Kro to szyn, pierw sze go dnia za wo -

dów ry wa li zo wał w ka te go rii 125 kg.
Nasz za pa śnik zmie rzył się z Pa rvi zem
Ha di ba sman ja nem. Nie ste ty, ry wal z Ira -
nu zwy cię żył przez prze wa gę tech nicz ną. 

Je dy ny me dal dla Pol ski wy wal czył
Ge vorg Sa ha ky an w ka te go rii 67 kg. Za pa -
śnik klu bu Car tu sia Kar tu zy w wal ce
o brąz po ko nał Chor wa ta Da ni je la Ja ne ci -
ca. Bli sko po dium by ła też Ka ta rzy na
Kraw czyk (Ce ment Gryf Chełm), ale
prze gra ła po je dy nek o brą zo wy krą żek
z Chin ką Qia nyu Pang.

(GRZE LO)

Za wod ni cy z po wia tu kro to szyń skie -
go ry wa li zo wa li w I Kro śnic kim Bie -
gu Peł ną Pa rą oraz VIII Miesz kow -
skim Bie gu im. Ge ne ra ła Sta ni sła wa
Ta cza ka. W obu im pre zach z do brej
stro ny po ka za ła się Mo ni ka Jad czak. 

W Kro śni cach bie ga cze mie li do wy -
bo ru dy stan se 5 i 10 km. W gro nie star tu -
ją cych zna la zło się wie lu przed sta wi cie li
Kro to szyń skiej Gru py Bie go wej. W bie gu
na 10 km wy śmie ni cie spi sa ła się Mo ni ka
Jad czak, któ ra z cza sem 44: 49 by ła naj -
lep sza wśród ko biet. Mi łą nie spo dzian kę
spra wi ła tak że ma ma mło dej za wod nicz -
ki, Ani ta Jad czak, któ ra z wy ni -
kiem 51: 29 za ję ła trze cie miej sce w ka te -
go rii K -40. Na po dium w swo ich ka te go -
riach upla so wa li się tak że Ra fał By strow -
ski (43: 44 – trze ci w M -40) i Ir mi na
Prze orek (51: 20 – trze cia w K -20). 

Po za wy mie nio ny mi w Kro śni cach

star to wa li Ma ciej Ka ro lew ski (44: 15), Piotr
Jad czak (45: 45), Bar tosz Krysz to fiak
(48: 19), Da riusz Obal (48: 19), Ma rek
Ostój (48: 25), Ja ro sław To szec ki (51: 29)
i Ka ro li na Krysz to fiak (54: 29) – na 10 km,
a tak że Krzysz tof Ka ik (25: 11) i Lu iza
Dziu ba (29: 27) – na 5 km.

Na stęp ne go dnia Ani ta, Piotr i Mo ni -
ka Jad cza ko wie wy bra li się na VIII Miesz -
kow ski Bieg im. Ge ne ra ła Sta ni sła wa Ta -

cza ka pod pa tro na tem Pre zy den ta Rze -
czy po spo li tej Pol skiej An drze ja Du dy. Ko -
bie ty mia ły do po ko na nia 6 km, a męż -
czyź ni 10 km. 

Mo ni ka uzy ska ła czas 27: 02, co da ło
jej trze cią lo ka tę wśród pań. Z ko lei A.
Jad czak (31: 14) by ła dru ga w kat. K -40,
a P. Jad czak (49: 14) za jął trze cią po zy cję
w M -40.

(AN KA)

ZAPASY

Tylko jeden medal w Budapeszcie

BIEGI

Kolejne starty naszych zawodników

Po raz ko lej ny kla sę po ka zał Ja ro -
sław Adam ski. Re pre zen tant UKS
Sho dan Zdu ny zdo był zło to w ka ta
ma sters na Grand Prix North Bo he -
mia 2018 w Cze chach. 

W za wo dach ry wa li zo wa ło 500 ka ra -
te ków z Czech, Ukra iny, Nie miec i Pol -
ski. – Od po wie dzia łem na oso bi ste za pro -
sze nie or ga ni za to ra, pa na Raj cher ta, pro -

wa dzą ce go klub ka ra te w Usti nad La -
bem – mó wi Ja ro sław Adam ski. – To był
bar dzo do bry tur niej, a ja oka za łem się
naj lep szy w ka ta ma sters. Za wo dy by ły
spraw nie zor ga ni zo wa ne, a ry wa li za cja
sta ła na nie złym po zio mie. Mo gę po twier -
dzić, że UKS Sho dan za wi ta do Czech po -
now nie w przy szłym ro ku – za po wia da
przed sta wi ciel zdu now skie go klu bu. 

(GRZE LO)

KARATE 

Kolejny medal Adamskiego

W Me mo ria le Mar ka Pe tru se wi cza
we Wro cła wiu Kon rad Po wroź nik po -
bił re kord kra ju nie sły szą cych na dy -
stan sie 100 m sty lem zmien nym.
Nasz pły wak przy go to wu je się obec -
nie do mi strzostw świa ta. 

We Wro cła wiu Kon rad Po wroź nik
ry wa li zo wał na 100 i 200 m sty lem
zmien nym, 100 m mo tyl ko wym
oraz 100 m do wol nym. Naj le piej po szło
mu na 100 m sty lem zmien nym, gdyż

osią gnął czas 59: 36, tym sa mym po bi ja -
jąc re kord Pol ski nie sły szą cych. 

– Jak na pierw sze star ty w se zo nie
oce niam mo ją for mę po zy tyw nie – mó -
wi K. Po wroź nik. – By ła to ry wa li za cja
dla sły szą cych, któ rą trak to wa łem w ka -
te go riach kon tro l nych. Obec nie sku -
piam się na zgru po wa niu ka dry na ro do -
wej nie sły szą cych, któ re po mo że mi od -
po wied nio przy go to wać się do mi -
strzostw świa ta.

(GRZE LO)

PŁYWANIE

Szlifuje formę 
na mistrzostwa świata
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Z za my ka ją cy mi ta be lę Zie lo ny mi
Koź mi nek prze gra ła w so bo tę dru ży -
na Bia łe go Or ła Koź min Wlkp. Pod -
opiecz ni tre ne ra Da riu sza Ma cie jew -
skie go nie wy ko rzy sta li w tym me -
czu rzu tu kar ne go. 

Mi mo że go spo da rze te go spo tka nia
są pó ki co naj słab szą eki pą trze ciej gru py

li gi mię dzy okrę go wej, to jed nak zgar nę li
kom plet punk tów w kon fron ta cji z koź -
mi nia na mi. W 37. mi nu cie Zie lo ni ob ję li
pro wa dze nie. W sy tu acji sam na sam
z bram ka rzem zna lazł się Pa weł Wą trob -
ski i nie zmar no wał szan sy. 

Przy sta nie 1: 0 go ście mie li wy bor ną
oka zję do wy rów na nia. Za faul na Fa bia -
nie Woś ku sę dzia po dyk to wał rzut kar ny,

ale Ar tur Bła żej czak nie wy ko rzy stał je de -
nast ki. Sro dze ze mści ło się to w 85. mi nu -
cie, kie dy to P. Wą trob ski po raz dru gi
wpi sał się na li stę strzel ców. 

Koź mi nia nie od po wie dzie li w do li -
czo nym cza sie gry tra fie niem Woj cie cha
Ka miń skie go. Ka pi tan Or łów po pi sał się
fe no me nal nym ude rze niem z 30 me -
trów, tra fia jąc w okien ko bram ki Zie lo -
nych. 

Bia ły Orzeł po 14 me czach pla su je się
na 14. miej scu w ta be li, z 12 punk ta mi
na kon cie. W naj bliż szej ko lej ce za gra
na wła snym bo isku ze Sta lą Ple szew. 

(GRZE LO)

15Sport

Zna ko mi cie spi sa li się re pre zen tan ci
na sze go kra ju na Mi strzo stwach Eu -
ro py Mło dzi ków, Ka de tów i Ju nio rów
w Su mo, któ re od by ły się w Es to nii.
Do ro bek pol skiej ka dry to aż 47
krąż ków. W kla sy fi ka cji me da lo wej
zna leź li śmy się na trze cim miej scu. 

W es toń skim Ra kve re star to wa ło 11
za wod ni ków z Ko by li na oraz sze ściu
z Kro to szy na. Pol ska re pre zen ta cja li czy ła
w gru pie mło dzi ków 28 osób, a w gru pie
ka de tów i ju nio rów 52 za wod ni ków. 

Po la cy zdo by li 47 me da li, co da ło im
trze cie miej sce w koń co wej kla sy fi ka cji.
Spo śród przed sta wi cie li TA Ro zum Kro -
to szyn sre bro w ka te go rii 55 kg ka de tów
wy wal czył Mi ko łaj Raź niak. Z te go sa -
me go krusz cu dwa krąż ki zdo był Kac per
Mi ko łaj czyk – in dy wi du al nie w kat.
+95 kg ka de tów oraz dru ży no wo
w U'16. Z ko lei Mi chał Fa bia now ski

upla so wał się na trze ciej lo ka cie w dru -
ży nów ce ju nio rów. 

Re pre zen tan ci UKS Sam son Ko by lin
zgar nę li sześć me da li. W ry wa li za cji ka de -
tów Piotr Si ko ra był dru gi w kat. 65 kg, We -
ro ni ka Sza fra niak za ję ła trze cią lo ka tę z ze -
spo łem, a Mi ko łaj Kan dzier ski zdo był sre -
bro dru ży no wo. Po za po dium zna leź li się
Oli wia Kuś (55 kg), Ni ko la Śli wow ska (60

kg) oraz Mi chał Grzem pow ski (85 kg).
W ju nio rach bez kon ku ren cyj ni w swo -

ich ka te go riach oka za li się Ju lia Jan ko wiak
(50 kg) i Pa weł Si ko ra (60 kg). Na trze cim
stop niu po dium sta nę ła Mo ni ka So wa (65
kg). W mło dzi kach na pią tych po zy cjach
zma ga nia ukoń czy li Ja kub Kaź mier czak
(55 kg) i Mar ta Wie le biń ska (75 kg).

(GRZE LO)

SUMO

Nasza kadra z workiem medali
Już tyl ko je den za le gły mecz po zo -
stał do ro ze gra nia w ra mach run dy
je sien nej pił kar skich roz gry wek
Play are ny. W naj cie kaw szym spo -
tka niu XI ko lej ki ze spół A Se ree Tee
po ko nał 4: 1 Pan com Zdu ny, dzię ki
cze mu wsko czył na po zy cję li de ra. 

Do ro ze gra nia zo stał po je dy nek Igloo
z Al ba tro sa mi. Zwy cięz ca te go star cia bę -
dzie zaj mo wał czwar tą po zy cję w ta be li. 

W mi nio nej ko lej ce naj waż niej sza
by ła kon fron ta cja Pan co mu, a więc li de -
ra, z eki pą A Se ree Tee. Dłu go utrzy my -
wał się bez bram ko wy re mis, w czym
spo ra za słu ga obu bram ka rzy – Pa try ka
Wojt ko wia ka i Ire ne usza Czu ba ka. Koń -
ców ka me czu na le ża ła jed nak do AST,
któ re wy gra ło osta tecz nie 4: 1. Hat tric -
kiem po pi sał się Mi ko łaj Gru chaj, a dla
Pan co mu ho no ro we tra fie nie za li czył
Ja kub Ćwi goń. Po tej po raż ce zdu no -

wia nie spa dli z pierw sze go miej sca
na trze cie, a no wym li de rem zo sta ła
dru ży na AST. 

Na dru gą lo ka tę wsko czy ły Żu bry,
któ re pew nie ogra ły Cre ati ve – 6: 1. Nie -
zwy kle cie ka wy był po je dy nek Igloo
z MTV. Roz dra że wia nie pro wa dzi li
już 7: 4, by osta tecz nie prze grać 8: 10.
War to od no to wać, że Igloo przez więk -
szość me czu gra ło bez zmian, bo czer wo -
ną kart kę otrzy mał Pa weł Grę da, ka pi tan
ze spo łu. Dla zwy cięz ców czte ry go le
strze lił Prze my sław Skow roń ski. 

W in nych spo tka niach wy gry wa li fa -
wo ry ci. Al ba tro sy roz gro mi ły Ha sta La
Vi sta 13: 2, a pięć ra zy na li stę strzel ców
wpi sał się Ka mil Kaź mier czak. Z ko lei
LZS Ko bier no -Tom ni ce po ko nał 10: 1
Hor nets. Po ło wa do rob ku LZS -u to za słu -
ga Do mi ni ka Ję dr ko wia ka, któ ry pięć ra zy
tra fił do siat ki. 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

A Seree Tee liderem na półmetku

PIŁKA NOŻNA

Zieloni ograli Białego Orła
Zieloni Koźminek - Biały Orzeł

Koźmin Wlkp. 2:1 (1:0)
BRAMKI: 1:0 – Paweł Wątrobski (37’),
2:0 – Paweł Wątrobski (85’), 2:1 –
Wojciech Kamiński (92’)
BIAŁY ORZEŁ:  P. Szulc – Lis, Ratajczyk,
Konopka, Bierła – Oleśków (68’
Marciniak), Błażejczak, Wosiek,
Borowczyk (58’ M. Miedziński),
Maciejewski – Kamiński 
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Tu li sia Tu lisz ków po ko na ła na wła -
snym obiek cie Astrę Kro to szyn 3: 0.
Dla pod opiecz nych tre ne ra Krzysz to -
fa We wió ra był to już szó sty mecz
z rzę du, w któ rym nie za zna li sma ku
zwy cię stwa.

Miej sco wi już w 4. mi nu cie spo tka -
nia wy szli na pro wa dze nie. Z po la kar ne -
go pił kę chciał wy eks pe dio wać Szy mon
Jan kow ski, ale uczy nił to tak nie for tun -
nie, że skie ro wał ją do wła snej bram ki,
kom plet nie za ska ku jąc roz pacz li wie in -
ter we niu ją ce go Bar to sza Ja ry sza. 

Krót ko przed prze rwą by ło 2: 0. Pa tryk
Ja nic ki prze pro wa dził in dy wi du al ną ak cję
i – bę dąc przed po lem kar nym Astry – po -

pi sał się zna ko mi tym ude rze niem, po któ -
rym pił ka wy lą do wa ła w okien ku bram ki
strze żo nej przez B. Ja ry sza. 

W 82. mi nu cie go spo da rze po sta wi li
przy sło wio wą krop kę nad i. Po do środ ko -
wa niu z rzu tu roż ne go bram karz Astry
wy piąst ko wał fut bo lów kę, po czym tra fi -
ła ona pod no gi wal czą cych w po lu kar -
nym gra czy. Go ście spo dzie wa li się, że sę -
dzia za gwiż dże faul na Da riu szu Rey erze,
ale te go nie uczy nił. Sko rzy stał z te go Kry -
stian Kucz kow ski, któ ry strza łem z 10
me trów umie ścił pił kę w siat ce. 

W na stęp nej ko lej ce kro to szy nia nie
za gra ją na wła snym obiek cie z GKS -em
Som pol no. 

(GRZE LO)

Sport16 WTOREK, 6 listopada 2018

Tulisia Tuliszków - Astra Krotoszyn
3:0 (2:0)

BRAMKI: 1:0 – Szymon Jankowski
(4’ samobójcza), 2:0 – Patryk Janicki
(43’), 3:0 – Krystian Kuczkowski (82’)

ASTRA: Jarysz – Jankowski,
Olejnik, Reyer, Adamski (68’ Piwowar)
– Juszczak, Kuszaj (85’ Skrzypniak),
Mizerny, Polowczyk, Budziak –
Gmerek 

PIŁKA NOŻNA

Astra wypunktowana

Czwar tą li go wą wy gra ną z rzę du za -
no to wał Piast Ko by lin. Ze spół Paw ła
Ja na sa od spo tka nia z SKP Słup ca
nie ma so bie rów nych. Tym ra zem
ko by li nia nie po ko na li na wła snym
te re nie Odo la no vię Odo la nów 2: 1. 

Mecz roz po czął się wy śmie ni cie dla go -
spo da rzy, któ rzy po 18 mi nu tach pro wa -
dzi li już 2: 0. Wy nik otwo rzył Szy mon Wo -
siek, wy ko rzy stu jąc rzut kar ny, po dyk to wa -
ny za faul na szar żu ją cym Ma te uszu Wa -
cho wia ku. Po tem do siat ki tra fił Do mi nik

Sne la, któ ry in dy wi du al ną ak cję sfi na li zo -
wał sku tecz nym strza łem zza po la kar ne go. 

Na po cząt ku dru giej po ło wy go ście
zmniej szy li stra ty. Podo środ ko wa niu zrzu tu
wol ne go nie zbyt pew nie in ter we nio wał Bar -
tosz Ku biak, w efek cie cze go do fut bo lów ki
do padł Ja kub Bąk i po słał ją do siat ki. Na wię -
cej przy jezd nych już nie by ło stać i siód ma
wy gra na Pia sta w se zo nie sta ła się fak tem. 

Odo la no via koń czy ła mecz w dzie -
siąt kę. Je den z jej za wod ni ków otrzy mał
czer wo ną kart kę za faul na Ma te uszu Oli -
kie wi czu, któ ry znaj do wał się w sy tu acji
sam na sam z bram ka rzem. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Zwycięska seria Piasta

Piast Kobylin – Odolanovia Odolanów
2:1 (2:0)

BRAMKI: 1:0 – Szymon Wosiek (6’
karny), 2:0 – Dominik Snela (18’), 2:1
– Jakub Bąk (49’)

PIAST: B. Kubiak – A. Kurzawa, K.
Kubiak (80’ E. Jędrzejak), Ratajczak,
Wosiek – Szymanowski, Snela,
Janowski, Kamiński – Wachowiak (70’
Kokot), Olikiewicz


