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Piotr Ko wal ski z ko niń skiej czwór ki

zdo był pierw sze miej sce w wa dze

40 kg na Mi strzo stwach Wiel ko pol -

ski Szkół Pod sta wo wych w Ju do,

któ re od by ły się w Po zna niu. 

Mał go rza ta Wa nat z SP nr 6 w Ko ni -
nie za ję ła czwar te miej sce w ka te go rii
wa go wej 33 kg, a Ra do sław Przy by ła z SP

nr 5 za jął miej sce pią te w ka te go rii wa go -
wej 43. Świet nie spi sał się Ad rian Ka łuż -
niak z SP nr 3 wal cząc dziel nie ze star -
szy mi i więk szy mi od sie bie prze ciw ni -
ka mi. Pio trek Ko wal ski zo stał rów nież
wy róż nio ny sta tu et ką dla naj lep szych
za wod ni ków w Wiel ko pol sce w 2009 r.
zaj mu jąc w tej ka te go rii trze cie miej sce. 

W ostat nim w tym se zo nie me czu

ko niń skie se nior ki wy so ko po ko na -

ły ze spół AZS AWF Ka to wi ce, czym

przy pie czę to wa ły czwar te miej sce

w li go wej ta be li.

I Cen tral na Li ga Ko biet
MKS PWSZ KON -BET Ko nin - AZS

AWF Ka to wi ce 113:69 (32:13, 35:23,
27:17, 19:16). MKS PWSZ KON -BET
Ko nin: Pau li na Mi siek 28, Ka mi la Zien -
tek 13, Ane ta Ma cie jew ska 13, Mar ta Li -
ber tow ska 12, Ka ta rzy na Mo tyl 11, Elż -
bie ta Za wad ka 11, Ka ro li na Bu deń 9, Ka -
ro li na Kacz ma rek 7, Pau li na Cza chor 5,
Alek san dra Pie tra szek 4. NOZ

Trzy wy so kie lo ka ty wy wal czy li za -

wod ni cy z Ko ni na pod czas Mi -

strzostw Pol ski Po łu dnio wej w Ka -

ra te Ky oku shin kan, któ re od by ły

się 24 kwiet nia w Bo ro no wie. 

W ka te go rii ku mi te ju nio rów nie -
do ści gnio ny był Ma ciej Ryb czyń ski, zaj -
mu jąc pierw sze miej sce, a w ka te go rii

ka ta chłop ców zna lazł się na miej scu
pią tym. Rów nież pierw sze miej sce wy -
wal czy ła w ka ta Ali cja Ryb czyń ska. W
ku mi te dziew cząt w ka te go rii ju nio rek
Ju sty na Ryb czyń ska wy wal czy ła dru gie
miej sce. Ta sa ma za wod nicz ka za ję ła
czwar tą po zy cję w ka ta dziew cząt. 

OLER

Fi nał Mi strzostw Zie mi Ko niń skiej

w Ka ta Ju -jit su Pa ra mi w ka te go -

riach dzie ci i open uświet ni ju bi le -

usz pię cio le cia dwóch ko niń skich

klu bów ju -jit su: Bu shi do i Sa mu raj.

Klub Spor tów Wal ki Bu shi do Ko -
nin i Uczniow ski Klub Spor to wy Sa -
mu raj Ko nin świę tu ją w tym ro ku pię -

cio le cie ist nie nia i z tej oka zji w so bo tę,
8 ma ja, o godz. 11 od bę dzie się w Gim -
na zjum nr 1 w Ko ni nie, przy ul. Be ne -
sza 2 (sta ry Ko nin) fi nał Mi strzostw
Zie mi Ko niń skiej w Ka ta Ju -jit su Pa ra -
mi w ka te go riach dzie ci i open. Za wo -
dom to wa rzy szyć bę dą po ka zy sztuk
wal ki. Wstęp wol ny.

Ko lej ne trzy me da le przy wieź li

za wod ni cy UKS Kle czew z IX

Mię dzy na ro do we go Tur nie ju Ka -

ra te WKF Cen tral Eu ro pe Open

w Byd gosz czy. 

Naj le piej za pre zen to wa ła się Na -
ta lia No wak, któ ra w fi na le spo tka ła
się z bar dzo uty tu ło wa ną za wod -
nicz ką klu bu „Olimp” z Ło dzi Ka mi -
lą War dą (Mi strzy ni Pol ski, Mi strzy -
ni Eu ro py, Mi strzy ni Świa ta). Bar -
dzo wy rów na ny po je dy nek na sza za -
wod nicz ka prze gra ła 1:2 i zdo by ła
osta tecz nie srebr ny me dal.

Ju nio rzy wy wal czy li w Byd gosz -
czy dwa brą zo we me da le. Mi chał
Adam czyk, po dłu giej prze rwie w
star tach, na pew no mo że za li czyć
ten wy stęp do uda nych. Brą zo wy
me dal i ko lej ne do świad cze nie to
du ży krok w do brze ro ku ją cej ka rie -
rze. Mar ty na Al ba now ska, ak tu al na
wi ce mi strzy ni Pol ski i re pre zen tant -
ka ka dry na ro do wej, po twier dzi ła
przy na leż ność do ści słej czo łów ki,
prze gry wa jąc nie znacz nie jed nym
punk tem z póź niej szą zwy cięż czy -
nią tej kon ku ren cji. W wal ce o brąz
od nio sła za słu żo ne zwy cię stwo. 

Bar dzo do brze za pre zen to wa li
się ka de ci: Ju sty na Szmajd ka, Szy -
mon Fran kow ski, Wik tor Klu czy -
kow ski i Kon rad Jan ko wiak. Oni
pierw si ro ze gra li swo je kon ku ren cje
i cho ciaż wró ci li bez me da li, to na -
wią zy wa li rów no rzęd ną wal kę - bra -
kło po pro stu spor to we go szczę ścia.

Sześć szkół wy star to wa ło w I Tur nie -

ju Pił ki Ręcz nej o Pu char Pre ze sa

SSRiR Start Ko nin, któ ry od był się w

ko niń skiej ha li Ron do pod ha słem

„Gra my w ręcz ną”. 

Or ga ni za to ra mi ca ło dzien nych zma -
gań by ła sek cja pił ki ręcz nej Mię dzysz kol -
ne go Ośrod ka Spor to we go oraz sek cja pił -
ki ręcz nej Start Ko nin. W tur nie ju wzię li
udział ucznio wie klas czwar tych z sze -
ściu szkół: Szko ły Pod sta wo wej nr 3 w Ko -
ni nie (opie kun Ma rek Sal zman), Szko ły
Pod sta wo wej nr 12 w Ko ni nie (opie kun
Ro man Czer nie jew ski), Szko ły Pod sta wo -
wej nr 15 w Ko ni nie (opie kun Adam Ma -
łas), Szko ły Pod sta wo wej ze Sta re go Mia -
sta (opie kun Ka ta rzy na Urba niak), Szko -
ły Pod sta wo wej z Kle cze wa (opie kun

Piotr Szy mań ski) oraz Szko ły Pod sta wo -
wa nr 9 z Ostro wa Wlkp. (opie kun Pa weł
Sta szak). Ca łość po dzie lo no na dwie gru -
py, w któ rych ry wa li zo wa no o miej sca,
da ją ce awans do gier pół fi na ło wych.

W gru pie A pierw sze miej sce za jął
ze spół z Ostro wa Wlkp., za raz za nim
upla so wał się Kle czew, a trze cie miej sce
przy pa dło Szko le Pod sta wo wej nr 3 z
Ko ni na. W dru giej gru pie (B) naj lep sze
oka za ło się Sta re Mia sto, któ re wy prze -
dzi ło ko lej no SP 12 i SP 15. W me czach
pół fi na ło wych Ostrów po ko nał SP 12
10:3, a SP Sta re Mia sto wy gra ła z SP Kle -
czew 6:1.

Fi na ło we me cze ob fi to wa ły w emo -
cje. Ja ko pierw sze zmie rzy ły się szko ły: SP
3 oraz SP 15, któ re ro ze gra ły mecz o miej -

sce pią te w tur nie ju. Osta tecz nie jed no -
bram ko we zwy cię stwo przy pa dło ko niń -
skiej trój ce 6:5. W me czu o miej sce trze -
cie spo tka ły się szko ły SP 12 oraz SP Kle -
czew i lep sza oka za ła się ta dru ga, wy gry -
wa jąc 8:2.

Fi nał ro ze gra no po mię dzy szko łą z
Ostro wa Wlkp. a szko łą ze Sta re go Mia -
sta. Osta tecz nie Ostrów zwy cię żył 7:3,
wy gry wa jąc tym sa mym ca ły tur niej.

Ko lej ność koń co wa:
1. SP 9 Ostrów Wlkp.
2. SP Sta re Mia sto
3. SP Kle czew
4. SP 12 Ko nin
5. SP 3 Ko nin
6. SP 15 Ko nin

Pił ka rze Avan su Gór ni ka Ko nin po -

ko na li na wy jeź dzie Zdrój Cie cho ci -

nek 2:1(1:0). Bram ka dla Gór ni ka

pa dła szyb ko bo już w 9 mi nu cie

po da nie gło wą na dłu gi słu pek Ka -

mi la Mar kow skie go wy ko rzy stał

Ar ka diusz Ba jer ski. 

W 23 mi nu cie prze pięk nym strza -
łem z oko ło 30 me trów po pi sał się Bar -
tosz Mo del ski, lecz pił ka, po od bi ciu się
od po przecz ki, wy szła po za bo isko. Ko -
lej ną groź ną sy tu ację pił ka rze Gór ni ka
stwo rzy li w 76 mi nu cie, ale - choć z tru -
dem - bram karz wy bił ato mo we ude -
rze nie z dy stan su Ma te usza Wit kow -
skie go, a nad bie ga ją cy Pa weł Błasz czak

mi nął się z pił ką i nie zdo łał do bić. W
84 mi nu cie Ma te usz Wit kow ski fan ta -
stycz nie po dał na le we skrzy dło do Łu -
ka sza Bil skie go, któ ry ostro do środ ko -
wał pił kę na pią ty metr, a tam na biegł
Pa weł Błasz czak, któ ry umie ścił pił kę w
bram ce Anu szew skie go. W do li czo -
nym cza sie gry ho no ro wą bram kę dla
go spo da rzy zdo był z bli skiej od le gło ści
Mi chał Wit kow ski. Gór ni cy ro ze gra ją
dwa ko lej ne me cze na wy jaz dach w Ko -
ro no wie oraz Swa rzę dzu. Re la cje z obu
me czów moż na bę dzie śle dzić w ofi -
cjal nym ser wi sie avans gor nik.lm.pl,
któ re go part ne rem jest por tal LM.pl. 
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Gór nik nad Zdro jem

reklama

Ju do: Z suk ce sa mi

Zwy cię stwo na fi ni szu

Zna ko mi ci w ky oku shin -kan

Mi strzo stwa ju -jit su w Ko ni nie Ka ra te:
Trzy me da le
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Tur niej mło dych 
szczy pior ni stów


