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W domu państwa Bożeny i Piotra Gałęckich poruszenie, trwają
przygotowania do wylotu. Kamil
rozpromienionym głosem opowiada o swojej drodze na Mundial:
Pojechaliśmy do Kępna po tynk.
Tata zaproponował nam wizytę w
McDonald’s. Tam były położone
ulotki informujące o piłkarskim
konkursie. Jak wróciliśmy, mama
zaproponowała mi, żebym wziął w nim
udział... Namalowałem Ebiego Smolarka
i… jadę na mistrzostwa.
Zabawa polegała na tym, że dzieci
malowały swojego idola. Rysunek należało przesłać do gazety „Fakt”. Trzeba
było się śpieszyć, bo termin nadsyłania
prac upływał za kilka dni. Ale Kamil
zdążył, namalował swego ulubieńca,
Ebiego Smolarka. I to jak! Rysunek
z miejsca przypadł do gustu komisji
wybierającej najpiękniejsze prace i
znalazł się w „złotej dziesiątce”, opublikowanej na łamach „Faktu”. Teraz
do akcji przystąpili czytelnicy. To w ich
rękach było wyłonienie trzech najciekawszych rysunków, których autorzy
pojadą (a właściwie polecą) na piłkarskie mistrzostwa świata.
Mocno się zmobilizowaliśmy, bo na
głosowanie były tylko cztery dni – mówi
mama Kamila. Na prośbę Kamila zrobiłam mu małe ulotki z ksero rysunku.
Mnóstwo ich porozdawaliśmy w szkole,

wśród kolegów Kamila, wiele też rozdał
kolegom uczęszczającym wraz z nim na
kurs karate do p. Zielińskiego. Wszyscy się zaangażowali, aby uzyskać jak
najwięcej głosów, choć tak naprawdę
chyba nikt z nas nie spodziewał się, że
Kamil znajdzie się w zwycięskiej trójce.
Raczej nastawialiśmy się, na któreś z
dalszych miejsc, też nagradzanych wartościowymi prezentami rzeczowymi.
Tymczasem praca Kamila zajęła II miejsce, dające mu bilet do RPA.
W poniedziałek, 31 maja, dzień
po uroczystości pierwszokomunijnej
Kamila, ledwo goście zdążyli rozjechać się do domów, zadzwonił telefon,
a głos w słuchawce powiadomił, że
praca Kamila spodobała się czytelnikom „Faktu”, znalazła się wśród trzech
najlepszych i Kamil wraz z opiekunem
pojedzie na Mundial. Nie trzeba dodawać, ile radości wniosła ta wiadomość
do domu państwa Gałęckich. A najwięcej, rzecz jasna, cieszył się mały Kamil

(Dokończenie na str. 22.)

Jedną nogą w IV lidze!

W meczu barażowym o
wejście do IV ligi „Victoria”
Ostrzeszów zremisowała na
własnym boisku z Ardi Krobianką Krobia 2:2, prowadząc
do przerwy 1:0. Spotkanie to
przyciągnęło na stadion przy
ulicy Kąpielowej wielu kibiców. Sprzyjała temu piękna
słoneczna pogoda, no i ranga
meczu. Pojedynek rozpoczął
się od wzajemnego sprawdzania swoich możliwości.
Mimo, że Krobianka zajęła
trzecie miejsce od końca
w IV lidze, to widać było od
początku większe ogranie
i boiskowe doświadczenie,
czym górowała nad zawodnikami „Victorii”. Goście grali
nieco cofnięci, jakby schowani za podwójną gardą.
Dzięki
temu
zawodnicy
ostrzeszowscy uzyskali przewagę w pierwszej połowie i
stwarzali okazje do strzelenia
bramki. Najlepszą miał Krystian Sikora, ale po jego rajdzie i mocnym strzale, piłka
wylądowała na słupku bramki
Krobianki.
(Dokończenie na str. 22.)

Zapraszamy do sklepów
z nową odzieżą katalogową

BON-PRIX QUELLE & OTTO
Ostrzeszów,
Kobyla Góra,
Syców,
Wieruszów,

ul. Sportowa 2 (przy szkole drzewnej)
ul. Sikorskiego 7 (byłe Eko)
ul. Szkolna 5
ul. Warszawska 99 (przy szpitalu)

Sklepy otwarte: od pon. do pt. 9.00 – 17.00
sobota. 9.00 – 13.00

Niskie ceny, 100% satysfakcji z zakupów!

Fot. Studio RAFA

Piłkarskie emocje związane
z odbywającymi się w RPA
mistrzostwami świata coraz mocniej rozgrzewają serca kibiców.
Niestety, na Mundialu nie zobaczymy polskiej reprezentacji, co
nie oznacza, że żaden Polak nie
wbiegnie na tamtejsze boiska. Do
grona szczęściarzy, którzy zobaczą mistrzostwa z płyty boiska,
dołączył 9-letni KAMIL GAŁĘCKI,
uczeń II klasy SP w Kobylej Górze.
Kamil wystąpi na Mundialu w
meczu PORTUGALIA – BRAZYLIA. Los sprawił, że znalazł się
wśród dzieci wprowadzających
na murawę piłkarskie gwiazdy.

CZERWCOWA DZIEWCZYNA

KAMIL WYSTĄPI NA MUNDIALU!

Ewelina

CYSTERNY
- mycie wewnętrzne i zewnętrzne
Nowo otwarta myjnia
- najnowsza technologia
- nowoczesny sprzęt „KÄRCHER”
- profesjonalna obsługa
- ATRAKCYJNE CENY!
www.wieliczko.pl

PROMOCJA WIOSENNA
KOSY SPALINOWE
MYJKI CISNIENIOWE

24h

„WIELICZKO” P.H.U.

Niższe ceny
Dodatkowe akcesoria do wybranych modeli!!!
Adresy:
Przedborów 31, tel. 62 731 94 58, 730 60 54
Ostrzeszów, ul. Armii Krajowej 4, tel. 62 586 09 68
ZAPRASZAMY

56-500 Syców ul. Szosa Kępińska 83
tel. 509 453 229

