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Kobylin doczekał się ośrodka kultury!

W miniony piątek w Kobylinie odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego
Ośrodka Kultury. Decyzja w sprawie
utworzenia tej instytucji zapadła 27
marca na sesji Rady Miejskiej. GOK
mieści się w zmodernizowanym budynku przy ul. Strzeleckiej 10.
W uroczystości wzięli udział m. in.
burmistrz Tomasz Lesiński, Karolina Szymanowska – dyrektor GOK-u, radni
i przedstawiciele powiatu. Poświęcenia
obiektu dokonał ojciec Ksawery Majew-

ski OFM, proboszcz Parafii pw. Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie.
– Jest to wydarzenie historyczne, ponieważ nigdy w naszej gminie nie było
ośrodka kultury – mówił burmistrz Lesiński. – Nie jest tajemnicą, że – zostając
radnym w poprzedniej kadencji – widziałem potrzebę stworzenia Gminnego
Ośrodka Kultury. Wtedy się nie udało.
Dzisiaj jestem dumny, że Rada Miejska
w Kobylinie podjęła decyzję, żeby takie
miejsce stworzyć. Kosztowało to budżet
na razie ok. 150 tys. złotych. Nie jest to

duża kwota jak na te prace, które zostały
wykonane. Było to możliwe dzięki przychylności naszych lokalnych wykonawców. Niech ten dom kultury sprosta stawianym przed nim zadaniom.
Burmistrz przyznał, że obiekt czeka
na dalsze prace remontowe, jak choćby
przystosowanie do użytku sali kinowej,
na co gmina będzie starała się pozyskać
środki zewnętrzne. Następnie włodarz
Kobylina i zaproszeni goście życzyli powodzenia i sukcesów niedawno powołanej dyrektor Karolinie Szymanowskiej.

– Poczytuję to za wielki zaszczyt i honor, że będę kierować tą instytucją – oznajmiła K. Szymanowska. – Państwa obecność
pokazuje, jak ważny dla Kobylina jest ośrodek kultury. Bez was nie mogłoby się to zdarzyć. Ważne, aby wszelkie działania realizować wspólnie. Dla „Świtu” (dawna nazwa
miejscowego kina – przyp. red.) przyszła
noc, która trwała kilka długich lat. Po każdej nocy przychodzi jednak świt idzisiaj jest
ta radosna chwila. Dziękuję wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania tego
obiektu i dziękuję, że dano mi szansę pokie-

rowania ośrodkiem. Chciałabym, żeby państwo przychodzili z każdym pomysłem
do mnie, abyśmy mogli go wspólnie realizować. Tworzymy nowy rozdział w historii
naszego miasta – podkreśliła dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie.
Następnie w sali kinowej zgromadzeni goście obejrzeli film promujący gminę Kobylin oraz występy artystyczne.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna
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ZDUNY

KOŹMIN WLKP.

Zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów

Od 2016 roku funkcjonuje w gminie
program stypendialny dla uczniów uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki
w nauce. Opracowany i przyjęty przez radnych poprzedniej kadencji regulamin przyznawania tzw. nagród burmistrza wzbudzał wiele kontrowersji. Zarówno radni,

jak i nauczyciele zgłaszali konieczność
wprowadzenia poprawek do regulaminu.
W planach pracy na bieżący rok obie
komisje Rady Miejskiej zapisały zmianę
regulaminu przyznawania stypendiów
szkolnych. W ramach konsultacji programu stypendialnego 7 marca koźmińscy
radni spotkali się z dyrektorami szkół, by
wysłuchać ich opinii i uwag do przyjętych
w 2016 roku zapisów.
W oparciu o przedstawione uwagi
na wniosek Rady Miejskiej magistrat przygotował nowy regulamin, który na sesji 15
maja został jednogłośnie przegłosowany.
Wprowadził on dwie zasadnicze zmiany.
Popierwsze – nie otrzyma stypendium

POZNAŃ

Krotoszyńscy licealiści na obradach sejmiku

Wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap 2 wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w części
Stacji Odwadniania Osadu” pozwoli
na wybudowanie ponad 3 km sieci kana-

lizacji sanitarnej oraz dalszą modernizację
oczyszczalni ścieków.
W dwóch najbliższych latach prace
będą prowadzone na ul. Mickiewicza, placu Skargi, ulicach Sulmierzyckiej, Podgórnej, Młynarskiej, Strzeleckiej, Reymonta
i Słowackiego. Jednocześnie, poprzez położenie nowych nawierzchni, poprawi się
stan techniczny dróg na tych ulicach.
Wartość całkowita projektu wyniesie 5 098 035,46 zł, z czego 3 523 032,62 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.
OPRAC. (NOVUS)

ZDUNY

W małym kinie...
FOT. Julita Ludwiczak

Jakub Jankowski i Bartosz Litwin
z drugiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja
w Krotoszynie wzięli udział w III sesji
Sejmiku Młodzieży Województwa
Wielkopolskiego. Była to nagroda
za zwycięstwo w powiatowym konkursie „Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
na przykładzie Twojego powiatu”.
Sesja Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego odbyła się 10 maja
w Poznaniu pod hasłem „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem
wielkopolskiej młodzieży”.
– Była to już nasza druga sesja. Po wysłuchaniu kilku przemówień przystąpiliśmy do wyboru komisji. Kuba wybrał Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej, a ja
Komisję Rolnictwa i Środowiska – mówi

Gminie Zduny przyznano ponad 3,5 mln złotych na budowę kanalizacji w mieście. Wniosek samorządu uzyskał największą liczbę
punktów. Dofinansowanie otrzymały tylko dwa samorządy z całej
Wielkopolski.

Bartosz Litwin. – Następnie udaliśmy się
do sal, w których nasze komisje miały pracować, zapoznaliśmy się z naszymi nowymi koleżankami i kolegami, po czym wróciliśmy na salę sesyjną i przystąpiliśmy
do wyboru przewodniczącego tej sesji. Zostałem wiceprzewodniczącym obrad. Wysłuchaliśmy kolejnych przemówień, m. in.
pani poseł Krystyny Łybackiej, po czym
przeszliśmy do prac w komisjach. Udało
nam się wypracować postulaty, które zna-

lazły się w ustawie. Za jej przyjęciem była
znaczna większość, nikt nie był przeciw.
Możliwość uczestniczenia w tych obradach była dla nas szansą lepszego poznania
pracy samorządu od wewnątrz, a także
zmotywowała nas do dalszej działalności
społecznej – podkreśla krotoszyński licealista. Opiekunem uczniów była Julita Ludwiczak, nauczycielka historii i wiedzy
o społeczeństwie w I LO w Krotoszynie.
(NOVUS)

Ponad 120 tysięcy złotych otrzyma
gmina Zduny na stworzenie małego
kina społecznościowego w budynku
starej Kaflarni przy ul. Łacnowej.
Przedmiotem projektu pod nazwą
„Małe kino społecznościowe w dawnej
Kaflarni szansą na rozwój kulturowy
Zdun” jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-instalacyjnych oraz zakup wyposażenia, by sala mogła pełnić funkcję małego kina społecznościowego.
Według założeń w sali kinowej ma się
znaleźć 30 miejsc siedzących, a także
miejsce na dwa wózki inwalidzkie. Będą
mogły odbywać się tam warsztaty, szkolenia czy inne spotkania z wykorzystaniem
nowoczesnych środków łączności multimedialnej.

FOT. www.zduny.pl

Wysoka średnia ocen na świadectwie szkolnym już nie wystarczy, by
otrzymać nagrodę finansową burmistrza Koźmina Wlkp. Na ostatniej
sesji radni uchwalili nowy regulamin
przyznawania rocznych nagród dla
uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez gminę Koźmin Wlkp.

szkolnego uczeń, który uzyskał wysoką średnią ocen i wzorową ocenę z zachowania. To
już nie wystarczy. Oprócz dobrego świadectwa konieczne są bowiem osiągnięcia artystyczne, sportowe lub naukowe w konkursach i olimpiadach na szczeblach wojewódzkich, ogólnopolskich lub wyższych.
Po drugie – prawo do starania się
o stypendium uzyskali wszyscy uczniowie
szkół prowadzonych przez gminę Koźmin
Wlkp., a nie – jak dotychczas – wyłącznie
mieszkający na terenie gminy.
Wiele zapisów w nowym regulaminie
pozostawiono bez zmian. Między innymi
ten, że nagrody roczne będą przyznawane
na wniosek dyrektora. Stypendium będzie
wypłacane jednorazowo w wysoko(NOVUS)
ści 1000 zł do 30 września.

FOT. www.zduny.pl

Unijne środki na kanalizację

Realizacja inwestycji ma się przyczynić do stworzenia sprzyjających warunków do uczestnictwa w kulturze i dostępu do edukacji odbiorcom, niezależnie
od wieku, przekonań, wykształcenia,
stopnia niepełnosprawności czy pochodzenia. Wartość całego projektu wyniesie 178 377,06 zł. Zakończenie inwestycji
zaplanowano na 15 grudnia 2020 roku.
(NOVUS)

Aktualności

WYBORY

PiS z największą ilością głosów
W niedzielnych wyborach do europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 49,61 procent w powiecie krotoszyńskim, dystansując zdecydowanie
Koalicję Europejską (PO, PSL, SLD,
Nowoczesna i Zieloni), która osiągnęła 35, 43 procent. Najwięcej głosów
otrzymała Andżelika Możdżanowska
(5 646) – kandydatka nr 2 na wielkopolskiej liście wyborczej PiS.
Frekwencja w naszym powiecie wyniosła 39,79 procent, w województwie
wielkopolskim 44,86 procent, a w skali
kraju 45,61 procent.
Głosy na poszczególne ugrupowania
rozłożyły się w powiecie krotoszyńskim
następująco – PiS (11 762), Koalicja Europejska (8400), Wiosna Roberta Biedronia (1175 – 4,96 procent), Konfederacja
(1037 – 4,37 procent), Kukiz’15
(872 – 3,68 procent), Lewica Razem
(461 – 1,94 procent).

W Parlamencie Europejskim może
zasiąść piątka kandydatów z Wielkopolski. Wiadomo już, że mandaty zdobyli
Ewa Kopacz (KE – 263 674), Zdzisław
Krasnodębski (PiS – 156 867) i Leszek
Miller (KE – 81 918). Nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej, ale być może w europarlamencie zasiądą także wspomniana wcześniej Andżelika Możdżanowska oraz Sylwia Spurek (Wiosna – 62 539).
(NOVUS)
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POD NASZYM PATRONATEM

INWESTYCJE

Rodzinna zabawa w Starymgrodzie

Będzie ścieżka pieszo-rowerowa
171 915 zł otrzymała gmina Zduny
ze środków unijnych na pierwszy
etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Chachalni. Ten fragment zacznie się przy gościńcu Światełko,
a zakończy przy remizie strażackiej.
Umowę na dofinansowanie podpisano 17 maja w świetlicy wiejskiej w Rudzie, wybudowanej również z dofinansowaniem z funduszy europejskich.
W spotkaniu udział wzięli Krzysztof
Grabowski – marszałek województwa
wielkopolskiego, europoseł Andrzej
Grzyb, starosta Stanisław Szczotka, burmistrz Zdun Tomasz Chudy i skarbnik
gminy Iwona Klepacka, a także Magdale-

26 maja na terenie boiska w miejscowości Starygród (gmina Kobylin)
zorganizowano Festyn Rodzinny. Zabawa trwała do wieczora, przy pięknej pogodzie i ciekawych atrakcjach.
Organizatorami imprezy były sołectwo Starygród oraz Szkoła Podstawowa w Kuklinowie.
Dla dzieci przygotowano takie atrakcje jak dmuchane zamki, basen z kulami
wodnymi, pinata, oplatanie włosów,
konkurencje sportowe czy malowanie
twarzy. Nie brakowało stoisk gastronomicznych, w których serwowano lokalne
smakołyki. Z okazji festynu odbył się
również rajd rowerowy, w którym wzięło udział kilkunastu uczestników. Było
też wspólne pieczenie kiełbasek

na Konrady i Dionizy Waszczuk – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zdunach, Dominik Nowak – sołtys Rudy
oraz członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.
Projekt ma na celu poprawę jakości
życia na terenie miejscowości Chachalnia,
ukształtowanie przestrzeni publicznej
oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i ich integrację poprzez budowę
ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem OZE i budową wiaty przystankowej
ze stojakiem dla rowerów.
Środki na realizację inwestycji pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
(NOVUS)

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Zmagania kelnerów i kucharzy
Końcówka roku szkolnego to czas wewnątrzszkolnych konkursów sprawdzających nabyte przez uczniów
umiejętności. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie
wyłoniono najlepszych w zawodach
kelner i kucharz.

przy ognisku, były występy artystyczne
dzieci. Oprawę muzyczną zapewniły zespoły Oni i Bliźniacy.

– Impreza przerosła nasze oczekiwania. Odwiedził nas proboszcz naszej parafii, a nawet burmistrz Kobylina, który był
uczestnikiem rajdu rowerowego. Jest to
pierwsza taka inicjatywa naszego sołectwa
ze szkołą podstawową. Duży wkład w zorganizowanie tego przedsięwzięcia wnieśli
sami mieszkańcy. Pierwszy raz byłem
świadkiem takiego „pospolitego ruszenia” – tyle osób z tak wielką ochotą się zaangażowało. Uważam, że było warto zrobić coś takiego – skomentował Rafał Wierzowiecki, sołtys miejscowości Starygród.
(NOVUS)

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna

W konkursie kelnerskim udział wzięło 12 uczniów technikum, którzy rywalizowali w dwuosobowych zespołach. Najpierw sprawdzono wiedzę z zakresu obsługi kelnerskiej, a w drugiej części uczestnicy musieli wykazać się w praktyce. Tematem przewodnim były przyjęcia komunijne. Każdy team musiał nakryć
i udekorować stół zgodnie z treścią zadania i tematyką konkursu. Najlepsze okazały się Julia Przybylska i Sandra Weber,
wyprzedzając Zuzannę Konieczną i Weronikę Kasperczyk oraz Zuzannę Lewińską i Amelię Pawlaczyk.
W kulinarne szranki stanęła szóstka
kucharzy. Po rozwiązaniu testu ich zadaniem było przygotowanie krokietów z pieczarkami i jajami, dipu z ogórkiem świeżym i – na deser – kisielu kawowego.

Zwyciężyła Nicole Bogucka, a za nią uplasowali się Szymon Szuszczyński i Marcin
Gorzkowski.
Warto dodać, iż 29 kwietnia z dwutygodniowego stażu zagranicznego
na promie GRYF Unity Line wróciło
dwoje kucharzy z ZSP nr 3. Julia Talaga
i Marcin Gorzkowski pływali na trasie
Świnoujście-Ystad, doskonaląc swoje
umiejętności kulinarne w gastronomii
hotelowej.
(GRZELO)

Wydarzenie
KROTOSZYN

Festiwal coraz bardziej aktywnych sąsiadów
W sobotę w krotoszyńskim Parku
Miejskim po raz siódmy odbył się
KrotoFEST – Festiwal Aktywnych Sąsiadów. Jak co roku wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców oraz
liczne grono przedstawicieli wielu organizacji, firm, szkół czy stowarzyszeń, które prezentowały się na stoiskach. Gwiazdą wieczoru był Andrzej Piasek Piaseczny.
Organizatorami KrotoFESTU były
Urząd Miejski w Krotoszynie, Centrum
Krotoszyńskich Inicjatyw i Krotoszyński
Ośrodek Kultury, we współpracy z wieloma partnerami, którzy wsparli tę imprezę. Tradycyjnie ogłoszono zwycięzcę konkursu na najlepszą inicjatywę lokalną.
Tym razem triumfował Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Krotoszynie za projekt pod nazwą „Krotoszyn łączy pokolenia”. W nagrodę stowarzyszenie UTW
otrzymało bon o wartości 1500 złotych.
Atrakcji oczywiście nie brakowało.
Dla dzieci przygotowano m. in. zajęcia
plastyczne, warsztaty z rękodzieła, quizy,
konkursy, malowanie twarzy, doświadczenia chemiczne, przejażdżki kucykiem,
wspinaczkę czy szukanie skarbów. Zorganizowano także loterię fantową. Na rozmaitych stoiskach gastronomicznych serwowano domowe wypieki czy tradycyjną
grochówkę.
Przez cały dzień wiele działo się
na scenie umiejscowionej przy pałacu Gałeckich. Przed licznie zgromadzoną widownią wystąpili m. in. zespół Takie Babki z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, tancerze ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły na Błoniu, grupa
Temperature, tancerze z Centrum Tańca
Show Dance, Stowarzyszenie Szansa, muzycy ze Szkoły Rocka, zespoły No Way
i Tacy Nie Inni oraz wielu innych artystów.
Gwiazdą wieczoru był Andrzej Piasek Piaseczny z zespołem. Koncert był naprawdę wyśmienity, a wokalista złapał
świetny kontakt z publicznością. Wszyscy doskonale się bawili.
– Tegoroczny KrotoFEST był jednym
z najlepszych, jakie do tej pory zorganizowano. Impreza przebiegła według założonego programu, a z roku na rok bierze
w niej udział coraz więcej mieszkańców
naszej gminy. Duże podziękowania należą się firmom i stowarzyszeniom, które
zaangażowały się w organizację tej imprezy, oraz występującym na scenie zespołom – podsumowała Magdalena Głowienkowska z Centrum Krotoszyńskich
Inicjatyw.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna
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MUZYKA

Bluesowe granie w Koźminie

W dniach 17-18 maja w Koźminie
Wlkp. odbyła się już szósta edycja
May Blu es Me eting Fe sti val.
Na imprezę zjechali miłośnicy mu-

zyki bluesowej z różnych regionów
kraju – z Ostrowa Wlkp., Poznania, Wrocławia, Leszna, Rawicza,
Katowic.

KROTOSZYN

Pierwszego dnia zagrali Lech Niedźwiedziński z Funky Band oraz Daniel de
Vita – gitarzysta i piosenkarz urodzony
w Buenos Aires, który od lat gra na scenie
argentyńskiego bluesa. Brał udział
w głównych festiwalach latynoamerykańskich, takich jak Buenos Aires Winter Festival, Buenos Aires Blues Festival, llha
Blues Festival (Sao Paulo, Brazylia), a także Mississippi Delta Blues Festival (Rio
Grande do Sul, Brazylia). Daniel de Vita
jest także członkiem zespołu South American Kings of the Blues.
Następnego dnia przeprowadzono
konkurs na najlepszego gitarzystę leworęcznego. Potem na scenie występowali:
Janusz Szmat i Przyjaciele (z Wrocławia),
Jacek Szuła Trio (z Górnego Śląska),
Grzegorz Kapołka Trio (z Górnego Śląska), a następnie wspólnie dwa zespoły – Daro Łach Band oraz Tandeta Blues
Band (Ścinawa, Leszno, Jelenia Góra,
Krotoszyn, Górny Śląsk). Festiwal zakończył się występem grupy George Dyer
Band z Wrocławia.
(NOVUS)

stępy dziecięcej grupy Zespołu Tańca Ludowego Krotoszanie, Młodzieżowego Zespołu
Muzycznego Folklor Błonie oraz zespołu Tacy Nie Inni. Zkolei uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Libelta
przygotowali pokaz kulinarny.
Na festynie można było obejrzeć zabytkowe auta i motocykle czy rękodzieło,
przejechać się bryczką oraz skosztować
przysmaków ze stoisk kulinarnych. Dla
najmłodszych przygotowano zabawy i rozmaite konkurencje, jak choćby przeciąganie liny czy rzucanie lotkami do tarczy.

Sąsiedzka majówka na Kopieczkach

(NOVUS)

18 maja na placu przy ulicy Kopieczki
w Krotoszynie odbył się festyn pod nazwą „Majówka z sąsiadami”. Dla miesz-

kańców przygotowano wiele atrakcji.
Naprogram artystyczny składały się wy-

STRAŻ POŻARNA

Gminne zawody w Orli

FOT. dh Szymon Sikora

6

W Orli przeprowadzono Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Pierwsze miejsca zajmowały
drużyny ze Staniewa, z Borzęcic
i z Kaniewa.

Organizatorami imprezy byli burmistrz Koźmina Wlkp., Oddział MiejskoGminny ZOSP RP w Koźminie Wlkp.,
OSP w Orli oraz OSP w Koźminie Wlkp.
Na końcowy rezultat składały się wyniki

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna

uzyskane w sztafecie oraz ćwiczeniu bojowym. Rywalizacja w kategorii młodzieżowa drużyna pożarnicza przeprowadzona
była według regulaminu CTIF. Nad pracą
sędziów torowych nadzór sprawował sędzia główny kpt. Michał Morta z KP PSP
w Krotoszynie, a pomagali mu druhowie
z PSP Krotoszyn, OSP Kobierno, OSP Łagiewniki i OSP Budy.
Do zawodów przystąpiło 19 ekip z terenu gminy. W zmaganiach młodzieżowych drużyn pożarniczych najlepsza była
OSP Borzęcice, wyprzedzając OSP Staniew II, OSP Wałków, OSP Koźmin
Wlkp., OSP Staniew I. W kategorii kobiecych drużyn bojowych pierwsze miejsce
zajęła OSP Kaniew, a na kolejnych lokatach znalazły się OSP Gościejew i OSP
Koźmin Wlkp. Rywalizację męskich drużyn bojowych wygrali panowie z OSP Staniew, w pokonanym polu pozostawiając
OSP Koźmin Wlkp., OSP Gościejew,
OSP Mokronos, OSP Czarny Sad, OSP
Wałków, OSP Kaniew, OSP Orla, OSP Borzęciczki, OSP Wrotków i OSP Gałązki
OPRAC. (NOVUS)

Materiały Sponsorowane
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ZSP NR 3 KROTOSZYN

Językowe konkursy w Trójce

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 zorganizowano dwa konkursy językowe – „Sprichst du
Deutsch?” i „Test your english”.
W szranki stanęli uczniowie
klas I i II Branżowej Szkoły I stopnia.
Nad przebiegiem konkursu z języka
niemieckiego czuwała Marzena Budnik.
Na początek każdy uczeń poddany został
krótkiej autoprezentacji. Potem młodzież
odpowiadała na pytania dotyczące życia
codziennego. Oceniane były komunika-

tywność i poprawność językowa. Zwyciężyła Kaja Tyczyńska z kl. If, wyprzedzając
Julię Tyczyńską z IIf, Natalię Wawrzyniak
z Ie i Aleksandra Frąckowiaka z Id.
Konkurs z języka angielskiego koordynował Robert Grobelny. Uczniowie
musieli uporać się z testem z pytaniami
zamkniętymi o zróżnicowanym poziomie trudności. Najlepiej poradziła sobie
Anna Biegańska (42 pkt.), a kolejne miejsca zajęli Norbert Olejnik (40 pkt.) i Kacper Chytrowski (36 pkt.).
(GRZELO)

WSPÓŁPRACA

Z wizytą w Niemczech

W pierwszej połowie maja delegacja
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka
w Borzęciczkach, na czele z dyrektor
Barbarą Zakrzewską, udała się z wizytą do partnerskiej placówki Lebenshilfe Bad Gandersheim-Seesen
w Niemczech, w Dolnej Saksonii.
Zaproszenie otrzymali również starosta Stanisław Szczotka, burmistrz Koźmina Wlkp. Maciej Bratborski oraz Przemysław Wójcik – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie. Okazją do wizyty było uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy przedszkolu w Bad Gandersheim, które wchodzi w skład zespołu placówek.
Ważnym punktem było także spotkanie z przedstawicielami ratusza na zaproszenie burmistrz Bad Gandersheim, któ-

ra wyszła z propozycją współpracy między tą gminą a powiatem krotoszyńskim
oraz gminą Koźmin Wlkp. Nasi włodarze
wyrazili aprobatę i zaprosili burmistrz
Bad Gandersheim do odwiedzenia naszego regionu. Ponadto starosta krotoszyński
i burmistrz Koźmina Wlkp. dokonali
wpisu do Złotej Księgi Gości Gminy Bad
Gandersheim.
Wizyta w Niemczech obfitowała
w wiele innych spotkań, w trakcie których
wymieniano się doświadczeniami w zakresie edukacji i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poruszane były także zagadnienia związane z organizacją i finansowaniem oświaty.
Uzgodniono założenia kolejnego wspólnego projektu. Tym razem grupa uczniów
niemieckich będzie gościła w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Borzęciczkach.
OPRAC. (ANKA)

Edukacja
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KONARZEW

W gminie Zduny istnieje jedno
z ostatnich w powiecie krotoszyńskim wy sy pisk śmie ci. Zo sta ło
ono za mknię te w 2010 ro ku,
a cały czas gmina musi płacić
za monitoring, oświetlenie i nadzorowanie tego terenu. W ubiegłym roku miejscowy samorząd
złożył wniosek na rekultywację
te go obiek tu w Wiel ko pol skim
Regionalnym Programie Operacyj nym. Do fi nan sowa nie wy nie sie 527 485,77 zł.

FOT. www.zduny.pl

Rekultywacja wysypiska śmieci

Całkowity koszt projektu „Kompleksowy system gospodarowania odpadami
wraz z rekultywacją składowiska odpa-

dów oraz działaniami edukacyjnymi
w
Gminie
Zduny”
wyniesie 763 302,96 zł. Przedsięwzięcie pole-

gać będzie na rekultywacji składowiska
odpadów komunalnych w Konarzewie,
w tym na prowadzeniu robót ziemnych
i niwelacyjnych, prac rozbiórkowych,
ukształtowaniu korony i skarp składowiska, wykonaniu rowów opaskowych,
warstw rekultywacyjnych, warstwy
uszczelniającej, nadaniu odpowiednich
spadków, wysiewie roślinności oraz budowie ziemnej ścieżki edukacyjnej
na podbudowie wraz z obiektami małej
architektury – tablicami informacyjnymi. Ścieżka edukacyjna utwardzona będzie betonową kostką brukową i zostanie
oświetlona. Znajdą się tam tablica pamiątkowa oraz tablice edukacyjne.
OPRAC. (NOVUS)
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ZAPASY

Sukcesy zawodników KS Krotosz

STOP nienawiści!
FOT. Włodzimierz Figaj

PŁYWANIE

W trzech imprezach rywalizowali
niedawno pływacy trenujący w KS
Krotosz. Nasi zawodnicy startowali
w Świebodzicach, Pleszewie i Wągrowcu.
W XI Ogólnopolskich Zawodach
Pływackich w Sprincie w Świebodzicach
zaprezentowało się sześciu pływaków KS
Krotosz. W klasyfikacji drużynowej zajęli 11. miejsce. Julia Bielawna była trzecia
w kategorii 15 lat, a Piotr Niżniowski
drugi w grupie dziesięciolatków. Wspomniana J. Bielawna zdobyła złoto
na 50 m stylem klasycznym i 100 m klasycznym oraz brąz na 100 m zmiennym.
Z kolei P. Niżniowski wygrał wyścig
na 50 m klasycznym i zajął drugą lokatę
na 50 m dowolnym. Monika Jadczak wywalczyła srebrne medale w wyścigach
na 50 m klasycznym i 100 m klasycznym
oraz 100 m motylkowym. Nicolas Jędrzejak zgarnął złoto na 50 m grzbietowym, Nadia Bachórz była trzecia
na 100 m grzbietowym, podobnie jak Lena Kluba na 100 m klasycznym.

Na Mistrzostwach Pleszewa w Pływaniu krotoszyńska ekipa wywalczyła osiem
medali. Na podium stanęli Martyna Jankowska (3. miejsce na 25 m dowolnym),
Jakub Wilczura (1. miejsce na 25 m dowolnym), Marcel Muszyński (3. miejsce
na 25 m dowolnym), Oliwier Muszyński
(2. miejsce na 50 m klasycznym), Patrycja
Środa (3. miejsce na 50 m dowolnym
i klasycznym) oraz Patryk Krzekotowski
(1. miejsce na 50 m klasycznym i 3.
na 50 m grzbietowym).
Również osiem krążków przywieźli
krotoszynianie z Wągrowca, gdzie odbyły
się zawody Polinova Swim Cup. Na podium stawali Alicja Sobierajczyk (1. miejsce na 25 m klasycznym i 3. na 25 m
grzbietowym), Z. Niżniowska (2. miejsce
na 25 m klasycznym), Martyna Jankowska (1. miejsce na 50 m klasycznym),
Piotr Niżniowski (2. miejsce na 50 m dowolnym i klasycznym), M. Muszyński (3.
miejsce na 50 m klasycznym) oraz O. Muszyński (3. miejsce na 100 m klasycznym).
(GRZELO)

W hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej w Krotoszynie zorganizowano
Turniej Kwalifikacyjny Młodzików
i Młodziczek w Zapasach w Stylu
Wolnym. Impreza odbywała się
pod hasłem kampanii promocyjnej
Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego „No hejt, no hejt”.
Na konferencji prasowej trenerzy i sędziowie zostali poinformowani o celach
i założeniach kampanii „No hejt, no hejt”,
realizowanej przez Wielkopolski Związek
Zapaśniczy. – Co dziesiąte dziecko ulega
przemocy fizycznej oraz psychicznej – podkreśliła Agata Mikulska, wiceprezes WZZ. – Wszystkie problemy młodego społeczeństwa rozpoczynają się
od fali hejtu, dlatego zorganizowaliśmy
naszą kampanię. Chcemy powiedzieć
STOP nienawiści. Trener jest autorytetem dla każdego zawodnika, dlatego liczymy na wasze wsparcie w propagowaniu
realizowanej przez nas kampanii.
Każdy zwycięzca swojej kategorii
otrzymał w nagrodę koszulkę promującą

akcję. Dodatkowo arbitrzy oraz szkoleniowcy mieli na sobie emblematy promujące wydarzenie. Po uroczystym
otwarciu wręczono specjalne wyróżnienia. Otrzymali je Szymon Wojtkowski – za zdobycie mistrzostwa Polski juniorów, Ivan Izdebskyi – za zdobycie mi-

strzostwa Polski seniorów, Kacper Nowakowski – za srebrny medal OOM, Artur
Gibasiewicz – za brązowy medal OOM.
Ponadto brązowe medale Polskiego
Związku Zapaśniczego otrzymali Wiesław Gembiak, Paweł Mikstacki i Grzegorz Smyczyński.
W zawodach ekipa LKS Ceramik
zdobyła osiem medali. Spośród dziewcząt
srebrny krążek wywalczyła Jagoda Jędrulak w kat. 62 kg, a brąz zdobyły Magdalena Bukowska w kat. 39 kg i Natalia Patalas w 42 kg. W klasyfikacji młodziczek
krotoszyński klub uplasował się na drugiej lokacie.
Z kolei młodzicy Ceramika pięć razy
stawali na podium – Hubert Krzyżański
(41 kg), Mikołaj Adamczewski (52 kg),
Mateusz Anioł (62 kg) i Maciej Patan (85
kg) byli drudzy w swoich kategoriach,
a Robert Zakoński (48 kg) zajął trzecie
miejsce. Klasyfikację młodzików wygrali
gospodarze.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KITESURFING

BIEGI

Dwa medale Julii
Damasiewicz na MŚ!

Grand Prix Powiatu Krotoszyńskiego?

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

14 maja w restauracji u Bielawnego
odbyło się spotkanie, w trakcie którego omówiono pomysł organizacji
Grand Prix Powiatu Krotoszyńskiego
w Biegach Ulicznych od 2020 roku.

Znakomicie spisała się Julia Damasiewicz na Mistrzostwach Świata Formuły Kite we włoskim Campione nad jeziorem Garda. Zawodniczka z Koźmina Wlkp. zdobyła dwa medale.
Zmagania we Włoszech trwały sześć
dni, rywalizowało w nich ponad 120 zawodników, w tym 11 z Polski. W kategorii do 16 lat reprezentantki naszego kraju
zajęły całe podium, a na najwyższym stopniu stanęła pochodząca z Koźmina Wielkopolskiego Julia Damasiewicz. Potem
potwierdziła swoje wielkie możliwości
w kat. U'19, zdobywając brązowy medal.

W klasyfikacji generalnej kobiet uplasowała się na 12. miejscu.
Z kolei w Kite Mixed Relay w grupie 22 par Julia wraz ze swoim partnerem
uplasowali się na piątym miejscu. Warto
dodać, że konkurencja ta znajdzie się
w programie Igrzysk Olimpijskich
w 2024 roku.
Zaledwie dwa dni po starcie we Włoszech J. Damasiewicz rywalizowała w zawodach o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego w Krynicy Morskiej. Koźminianka okazała się najlepsza w gronie juniorek oraz w open kobiet.
(GRZELO)

SUMO

Trzy medale w Pyrzycach

W spotkaniu uczestniczyli Piotr
Grzempowski (KS Krotosz), Karol Olejniczak (KS Krotosz), Marek Ostój (Krotoszyńska Grupa Biegowa), Rafał Bystrowski (Krotoszyńska Grupa Biegowa), Jacek
Zawodny (Koźmin Biega) i Waldemar
Wronecki (Starostwo Powiatowe).
Pomysłodawcą tej inicjatywy jest Jacek Zawodny – radny powiatowy i miłośnik biegania. W tej sprawie 29 marca złożył na sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego interpelację. – Na terenie powiatu odbywają się biegi uliczne, w których łącznie
bierze udział kilka tysięcy amatorów tego
sportu. Ponadto imprezom towarzyszą
biegi dla dzieci w różnych kategoriach
wiekowych. Widzę potrzebę wprowadzenia jednej punktacji powiatowej i objęcia
patronatem przez starostę krotoszyńskiego. Biegi w Krotoszynie, Koźminie Wielkopolskim, Kobylinie i Zdunach mają
elektroniczna rejestrację i elektroniczny
pomiar czasu, co pozwoli na bezkosztową
obsługę tego działania. Ponadto na terenie
powiatu odbywa się Gala Sportu, która

Troje reprezentantów UKS Olimpijczyk Sulmierzyce stanęło na podium
na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i Młodziczek
w Sumo w Pyrzycach.

mogłaby służyć również wręczeniu wyróżnień – argumentował J. Zawodny.
Zebrani omówili podstawowe założenia regulaminu, który pomógłby uatrakcyjnić imprezy biegowe na terenie powiatu, łącząc biegi w poszczególnych gminach wspólną punktacją i atrakcyjnym
medalem. Zwieńczeniem rywalizacji byłoby podsumowanie na koniec roku.
– Zauważyłem potrzebę spięcia
imprez biegowych na terenie powiatu

w celu ich uatrakcyjnienia. Z pewnością też może to wpłynąć na popularyzację aktywności ruchowej. Chcemy,
aby biegacze wypracowali jakieś założenia i przedstawili je organizatorom biegów w poszczególnych gminach. Jeśli
uda nam się porozumieć, to od 2020
roku wprowadzimy Grand Prix na terenie powiatu krotoszyńskiego – powiedział J. Zawodny.
OPRAC. (ANKA)

PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

Sylwia ze złotą odznaką

Klub z Sulmierzyc wystawił pięcioro
zawodników. Z Pyrzyc srebrny medal
przywiózł Przemysław Wizner, a Nikola
Kromarek i Dominika Grobelna wywalczyły brąz. Na piątej lokacie uplasował się
Szymon Gibasiewicz, a ósmy był Filip
Cierniejewski.

FOT. Piotr Rychtel

(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

Triumf zespołu ze Zdun

14 maja na orliku przy ulicy Olimpijskiej odbył się turniej piłki nożnej,
zorganizowany przez Hufiec Pra-

cy 15-2 w Krotoszynie. Zwyciężyła
reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach.

Do rywalizacji przystąpiły cztery
drużyny, grano systemem każdy z każdym. Nad prawidłowym przebiegiem
spotkań czuwał arbiter Kazimierz Reyer.
Najlepszy był team ze Zdun, który zremisował z ZSP nr 3 w Krotoszynie (1: 1)
i Branżową Szkołą I stopnia w Kobylinie
(1: 1) oraz pokonał HP (11: 0). Drugie
miejsce zajęli kobylinianie, trzecia lokata
przypadła krotoszyńskiej Trójce.
Za najlepszego zawodnika uznano Jakuba Apanela ze zwycięskiego teamu.
Prócz niego w drużynie ze Zdun zagrali
Kacper Kołodziej, Jakub Kościnczyk,
Krzysztof Matela, Krystian Ryba, Hubert
Stanowski, Adrian Pasternak i Filip Kołodziej.
(GRZELO)

W dniach 17-19 maja na terenie placu Wolności w Poznaniu rozegrano
pierwszy w sezonie turniej piłki ręcznej plażowej. W zawodach wystąpiła
czołowa zawodniczka w kraju, pochodząca z Henrykowa Sylwia Bartkowiak.
W finale zmagań żeńskich Team Poland uległ GRU Juko Piotrków Trybunalski 0: 2 (12: 16, 10: 11). W trakcie turnieju wicemistrzyniom Europy z 2017 roku
wręczono złote odznaki za zasługi dla piłki ręcznej. W gronie uhonorowanych znalazła się oczywiście Sylwia Bartkowiak.

– Chcę podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w otrzymaniu tej odznaki – powiedziała zawodniczka. – W szczególności najbliższym, którzy wspierają mnie
w moich działaniach. Co do samego turnieju w Poznaniu, był to nasz pierwszy występ
w obecnym sezonie. Widać, że czeka nas
jeszcze długa droga do osiągnięcia zakładanego celu. Ale pokazaliśmy też sporo niezłej
gry, co stanowi dobry prognostyk przedzbliżającymi się mistrzostwami Europy.
Kolejny turniej MP w piłce ręcznej
plażowej zaplanowano na 1-2 czerwca
w Inowrocławiu.
(GRZELO)
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40. BIEG KROTOSA

Kenijczycy najszybsi w Krotoszynie

Za nami 40. edycja Biegu Krotosa.
Na dystansie 10 km najszybszy był
Hossa Kiplagat Tuei z Kenii, który
wyprzedził swojego rodaka – Mosesa Kipruto Kibire i Ukraińca Dmytro
Musiiatchenko. Organizatorem zawodów było Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie.
Podczas biegu prowadzona była
zbiórka charytatywna na rzecz sióstr Mai
i Oliwii Drońskich. Dziewczynki od urodzenia chorują na pęcherzowe oddzielanie się naskórka.
Impreza rozpoczęła się w godzinach
porannych od rywalizacji dzieci. Dokładnie o 11.00 na trasę ruszyli uczestnicy
biegu głównego. Na linię mety dotarło 472 zawodników. Zwyciężył Hossa Kiplagat Tuei z Kenii, który uzyskał
czas 31: 26. Na podium znaleźli się także
Moses Kipruto Kibire (31: 27) i Dmytro
Musiiatchenko (31: 59).
Wśród pań najszybsza była Ruth
Chemisto Matebo (Kenia) z czasem 36: 11, która na metę dotarła jako
dziewiąta. Druga była Iryna Masnyk
(Kępno, 38: 36 / 21. miejsce w open),

a trzecia krotoszynianka Justyna Olejniczak (41: 53 / 51. miejsce w open).
Podobnie jak rok temu klasyfikacja
prowadzona była w 17 kategoriach wiekowych – pięciu kobiecych i 12 męskich.
Najlepsi w swoich kategoriach byli Hanna
Frankiewicz (K16-19 / 46: 42), Justyna
Olejniczak (K20-29 / 41: 53), Ruth Chemisto Matebo (K30-39 / 36: 11), Joanna
Żyto (K40-49 / 44: 30), Alicja Lubańska
(K50+ / 51: 31), Domink Rychlik (M16-19 / 37: 55), Sebastian Kapała (M20-24
/ 33: 22), Dmytro Musiiatchenko (M25-29 / 31: 59), Hossa Kiplagat Tuei (M30-34 / 31: 26), Moses Kipruto Kibire
(M35-39 / 31: 27), Rafał Czarnojańczyk
(M40-44 / 35: 49), Artur Marek (M45-49 / 38: 33), Mirosław Gembalski (M50-54 / 40: 40), Marian Switon (M55-59

/ 42: 55), Czesław Sienkiewicz (M60-64
/ 42: 31), Jan Urbaniak (M65-69
/ 49: 31), Wiesław Rzepczyński (M70+
/ 43: 18).
Warto dodać, że w biegu startowali
także dwaj przedstawiciele Gazety Lokalnej KROTOSZYN – Bartosz Jarysz
był 58. z czasem 42: 24, a Grzegorz Kotecki zajął 312. lokatę z rezultatem 53: 57.
O miano najlepszego zespołu rywalizowało sześć ekip. Triumfował KS Krotosz (3: 10: 25), wyprzedzając Pogromców Niedźwiedzi (3: 20: 33) oraz grupę
Koźmin Biega (3: 32: 19).

KARATE

Medale na mistrzostwach Wielkopolski

(NOVUS)

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna.pl

Czołowa dziesiątka:
1.Hossa Kiplagat Tuei (Kenia / Benedek / 31:26)
2.Kibire Moses Kipruto (Kenia / Benedek / 31:27)
3.Dmytro Musiiatchenko (Ukraina / Kremen / 31:59)
4.Tomasz Wójcik (Rudze / 33:14)
5.Sebastian Kapała (Krawczyk-Team / 33:22)
6.Taras Kulai (Ukraina / SC Ultra / 33:43)
7.Marcin Witkowski (MKS Parasol Wrocław / 34:15)
8.Rafał Czarnojańczyk (Ostrów Wlkp. / 35:49)
9.Ruth Chemisto Matebo (Kenia / Benedek / 36:11)
10.Tomasz Owczarek (KS Krotosz Krotoszyn / 36:29)

Najlepsi z powiatu krotoszyńskiego:

Na Mistrzostwach Wielkopolski
Szkół w Karate Olimpijskim WKF
w Kleszczewie zaprezentowało
się 370 zawodników ze 170 szkół
z naszego województwa. W tym gronie nie zabrakło oczywiście karateków z powiatu krotoszyńskiego.

7.Marcin Witkowski (MKS Parasol Wrocław / 34:15)
10.Tomasz Owczarek (KS Krotosz Krotoszyn / 36:29)
11.Tomasz Kowal (Zduny / eBiegi.pl / 36:39)
16.Krzysztof Maciejewski (KS Krotosz / 37:29)
17.Dominik Rychlik (Chwaliszew / 37:55)
19.Sergiusz Sójka (KS Krotosz / 38:05)
20.Artur Marek (KS Krotosz / 38:33)
24.Michał Włodarczyk (Koźmin Biega / 39:29)
27.Piotr Grzempowski (KS Krotosz / 39:36)
36.Patryk Karwik (KS Krotosz / 40:44)

Złote medale wywalczyli Marta
Streubel (SP Zduny – kata), Eryk Szymczak (SP Zduny – kata), Maja Dolata (SP
nr 7 Krotoszyn – kumite) i Katarzyna
Trafankowska (I LO Krotoszyn – kata).
Na drugim stopniu podium stawali
Anna Streubel (SP Zduny – kata), Maja
Barańska (SSP Krotoszyn – kata), Kalina
Barańska (SSP Krotoszyn – kata), Julia

Mosz (SP nr 8 Krotoszyn – kumite), Dagmara Mujta (I LO Krotoszyn – kata i kumite) oraz Kajetan Woźniak (SP nr 1 Koźmin Wlkp. – kumite).
Brązowe krążki z zawodów przywieźli
Anna Stanisławska (SP Zduny – kata), M.
Streubel (kumite), M. Dolata (SP nr 7 Krotoszyn – kata), Anna Chlebowska (SP nr 4
Krotoszyn – kata), Patryk Matysiak (SP
nr 3 Krotoszyn – kumite), Jakub Formanowski (SP nr 4 Krotoszyn – kumite),
Wiktoria Maciaszek (I LO Krotoszyn – kata), Julia Patecka (SP nr 1 Koźmin
Wlkp. – kumite), Jakub Borowczyk (SP
nr 3 Koźmin Wlkp. – kumite) i Jakub Pleskacz (I LO Krotoszyn – kumite).
(GRZELO)

Sport

16

WTOREK, 28 maja 2019

PIŁKA NOŻNA

Piast nie dał szans Raszkowiance

Raszkowianka Raszków
- Piast Kobylin 0:4 (0:1)

W minioną niedzielę Piast Kobylin
wysoko pokonał na wyjeździe Raszkowiankę Raszków. Dwa razy
do siatki trafił Jakub Smektała.
To właśnie ten doświadczony gracz
w 24. minucie otworzył wynik spotkania,
oddając strzał z dystansu, z którym nie poradził sobie bramkarz miejscowych. Kolejne trzy ciosy Piast zadał w drugiej połowie.
W 69. minucie po dośrodkowaniu
w pole karne piłka trafiła do Mateusza
Wachowiaka, który nie miał problemu
z umieszczeniem jej w bramce. Minutę
później było już 3: 0 dla Piasta, kiedy to Jakub Szymanowski uderzył zza pola karne-

BRAMKI: 0:1 – Jakub Smektała (24’), 0:2
– Mateusz Wachowiak (69’), 0:3 – Jakub
Szymanowski (70’), 0:4 – Jakub Smektała
(84’)
PIAST: B. Wosiek – Kubiak, Kurzawa, S.
Wosiek, Frąckowiak – Ratajczak (75’ E.
Jędrzejak), Snela, Szymanowski, Kamiński
(70’ K. Jędrzejak), Smektała – Wachowiak
(75’ Knuła)

PIŁKA NOŻNA

Orzeł odleciał Astrze

go nie do obrony.
Wynik meczu ustalił ten, który rozpoczął. Drugiego swojego gola J. Smektała
zdobył po indywidualnej akcji i strzale
przy dalszym słupku.
A już w sobotę derby powiatu. Piast
podejmować będzie Astrę. Początek meczu o godzinie 15.00.
(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

Wilki lepsze od Orłów

(GRZELO)

Astra Krotoszyn w minioną sobotę
przegrała na własnym terenie z Orłem Mroczeń 0: 3. W pierwszej połowie podopieczni trenera Krzysztofa Wewióra nie wykorzystali kilku sytuacji, co zemściło się
po zmianie stron.
Przed przerwą dobre okazje mieli
Mateusz Mizerny, Damian Gmerek i Pa-

Po pierwszej połowie pojedynku Białego Orła Koźmin Wlkp. z Wilkami
Wilczyn można było mieć nadzieję,
że miejscowi wreszcie wygrają. Prowadzili bowiem 1: 0. Ale po zmianie
stron Marcin Balalja pozbawił złudzeń podopiecznych trenera Adama
Zielińskiego.
Wynik spotkania otworzył w 20. minucie Wojciech Kamiński, który znalazł
się w sytuacji sam na sam z bramkarzem
i pewnie umieścił futbolówkę w siatce.
Goście doprowadzili do wyrównania
w 65. minucie. Po szybko rozegranym
rzucie wolnym przy linii bocznej jeden
z graczy Wilków zdecydował się na dośrodkowanie w pole karne. Piłka trafiła
do Marcina Balalji, który strzałem głową

Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
– Wilki Wilczyn 1:2 (1:0)
BRAMKI: 1:0 – Wojciech Kamiński (20’),
1:1 – Marcin Balalja (65’ głową), 1:2 –
Marcin Balalja (82’)
BIAŁY ORZEŁ: Nowak – Lis (70' Bierła),
Maciejewski, Kaczmarek, Roszczak –
Oleśków (75' Jagodziński), Ratajczyk,
Miedziński (65' M. Leoniak), Kamiński,
Skowroński (60' Błażejczak) – M. Szulc

pokonał bramkarza miejscowych.
M. Balalja po raz drugi wpisał się na listę strzelców w 82. minucie. Jego pierwsze uderzenie golkiper Orłów wybronił,
lecz przy dobitce był już bez szans. Koźmińscy piłkarze nie sprawili więc prezentu kierowniczce zespołu, Lidce Ostojskiej,
która tego dnia obchodziła urodziny.
(GRZELO)

uderzył z rzutu wolnego w samo okienko
i było już 0: 2. W doliczonym czasie gry
wynik ustalił Kamil Jurasik, wygrywając
pojedynek z golkiperem Astry.
Gospodarze w drugiej odsłonie mogli
pokusić się o honorowe trafienie, lecz
po uderzeniu wprowadzonego z ławki rezerwowych Bartosza Stachowiaka piłka
trafiła w poprzeczkę.
W meczu z Orłem czwartą żółtą
kartkę zarobił Karol Krystek, w związku
z czym nie będzie mógł zagrać w derbowej konfrontacji z Piastem w Kobylinie 1
czerwca.

tryk Powalisz. Jednak żadnemu z nich nie
udało się pokonać bramkarza przyjezdnych. Rywale raz poważnie zagrozili miejscowym, ale po strzale z dystansu jednego
z graczy Orła piłka trafiła w spojenie.
Po zmianie stron do głosu doszli goście. W 55. minucie po podaniu z głębi
pola sytuację sam na sam z Patrykiem
Wojtkowiakiem wykorzystał Marcin Górecki. 20 minut później ten sam gracz

Astra Krotoszyn – Orzeł Mroczeń
0:3 (0:0)
BRAMKI: 0:1 – Marcin Górecki (55’), 0:2 –
Marcin Górecki (75’ wolny), 0:3 – Kamil
Jurasik (93’)
ASTRA: Wojtkowiak – Jankowski, D. Reyer,
Olejnik, Polowczyk – Juszczak, Budziak,
Mizerny, Krystek Powalisz (70’
Stachowiak), Gmerek (75’ Ishcuck)

