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„To był człowiek wiary”
15 sierpnia br., gdy Kościół Katolicki w
Polsce obchodził święto Matki Boskiej
Zielnej, w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP i Wszystkich Świętych w
Myjomicach świętowano podwójnie –
był to niezwykle ważny dzień dla parafii,
bowiem podczas uroczystej mszy świętej zostały przekazane relikwie (I stopnia) św. Jana Pawła II.
str. 3

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl
Znajdziecie tu m.in.:

- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium.

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

osobę ze znajomością
języka niemieckiego
do działu eksportu
Informacje pod nr tel.: 691 501 511 lub 603 117 609
lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21

Przemilczane,

z powiatu

kępińskiego
str. 4

Zawracał w miejscu
niedozwolonym
i spowodował kolizję
str. 9

Informacje

wiadomości

Powiat kępiński niezmiennie pozostaje w czołówce
powiatów o najniższej stopie bezrobocia w Polsce –
wg GUS 1,8% na koniec lipca 2018 i zajmuje 6. miejsce
w Polsce

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 12 sierpnia 2019 odszedł

śp.

Rynek pracy
lipiec 2019

Zenon Kasprzak
Radny Rady Powiatu Kępińskiego w latach 2006-2018
Wicestarosta Kępiński w latach 2006-2010
Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego w latach 2014-2018

W naszej pamięci śp. Zenon Kasprzak
pozostanie jako człowiek prawy,
pełen życzliwości i treski o Powiat Kępiński.
Rodzinie i bliskim składamy kondolencje
i wyrazy głębokiego współczucia.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie
Starosta Powiatu Kępińskiego
Przewodnicząca Rada Powiatu Kępińskiego
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kępnie
Pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Kępińskiego

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp.

Zenona Kasprzaka
byłego wicestarosty oraz radnego powiatowego.

Jego odejście dotknęło nas wszystkich,
żegnamy Go z wielkim smutkiem.
Wyrazy współczucia rodzinie składają:

Z nieskrywanym
żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

śp.

Zenona Kasprzaka
odszedł od nas

człowiek dobry.

Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim
składa

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
oraz pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Przewodniczący
oraz Radni Rady Miejskiej
w Kępnie

Krystynie Trawińskiej

serdeczne wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Mamy
składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie Andrzej Stachowiak,
Radni Rady Miejskiej w Kępnie,
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

W lipcu 2019 roku, pracy nie
miało blisko 600 osób, z czego aż
90% bezrobotnych to osoby, które
wcześniej pracowały zawodowo.
Wśród bezrobotnych dominują kobiety, bowiem ich udział wynosi prawie 67%. Bezrobocie dotyka
głównie osoby zamieszkujące tereny
wiejskie (aż 70% bezrobotnych), a
prawo do zasiłku posiada zaledwie
77 osób. Nadal jednak utrzymują
się niekorzystne cechy w strukturze
bezrobocia bowiem aż 86% to osoby
znajdujące się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, tj. osoby do 30. roku
życia, bezrobotni pozostający długotrwale bez pracy, niepełnosprawni
oraz w wieku około emerytalnym jak
również rodzice posiadający co najmniej 1 dziecko do 6 lat.
W bieżącym roku, zarówno napływ bezrobotnych do rejestrów
PUP, jak i wyrejestrowania, okazały
się być porównywalne do tych notowanych w analogicznym momencie
ubiegłego roku. Do końca lipca br.
zarejestrowano w urzędzie 675 osób,
natomiast z ewidencji bezrobotnych
wykreślono 695 osób.
- Ofert na kępińskim rynku pracy jest sporo. Działające tu firmy
wciąż szukają ludzi do pracy, jednak
napotykają na problemy ze znalezieniem pracowników spełniających ich oczekiwania. Niedobory na
rynku pracy łagodzone są w pewien
sposób przez cudzoziemców, głównie
z Ukrainy. W okresie od stycznia do
lipca 2019 Powiatowy Urząd Pracy
w Kępnie zarejestrował ponad 3,5
tysiąca oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz
przyjął blisko 2 tysiące ofert pracy
dla osób poszukujących zatrudnienia. W analizowanym okresie blisko 400 osób podjęło zatrudnienie,
a dla blisko 700 osób sfinansowano
różne formy aktywizacji zawodowej
m.in. w ramach staży, szkoleń zawodowych czy też zatrudnienia subsydiowanego – podkreśla dyrektor PUP
Iwona Rataj.
W roku bieżącym na aktywizację
zawodową Powiat Kępiński otrzymał
blisko 3 mln zł, tj. o około milion
mniej niż w roku poprzednim, co jest
spowodowane mniejszą kwotą środków przyznanych limitem oraz z rezerwy ministerialnej.
Oprac. m
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Informacje

aktualności

Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II w Myjomicach

„To był człowiek wiary”
15 sierpnia br., gdy Kościół Katolicki w Polsce obchodził święto Matki
Boskiej Zielnej, w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP i Wszystkich
Świętych w Myjomicach świętowano podwójnie – był to niezwykle ważny
dzień dla parafii, bowiem podczas uroczystej mszy świętej zostały przekazane
relikwie (I stopnia) św. Jana Pawła II. Aktu intronizacji dokonał metropolita
lwowski, wcześniej sekretarz Jana Pawła II, abp. Mieczysław Mokrzycki.
- Nasza parafia jest malutka, ale wspaniali, dobrzy ludzie tu mieszkają – zapewniała Maria Połomska-Wojtasik. W przepełniony wiarą i szacunkiem sposób zwróciła się do Ojca Świętego. - Ukochany Ojcze Święty.
Przybywasz dzisiaj do nas w zupełnie innej odsłonie niż ta, którą pamiętamy z pielgrzymek do naszej ukochanej ojczyzny, z audiencji u ciebie. To
inna postać, która wymaga od nas pewnego sprawdzianu wiary. Relikwie
bowiem zostaną u nas na zawsze, czyli cząstka ciebie, ukochany ojcze. (...)
Tak bardzo pragnęliśmy tego, wyczekiwaliśmy na ten moment. Teraz mamy
potężnego, wspaniałego orędownika – Jana Pawła II. Współczesnego, wspaniałego człowieka, który bez wątpienia był najwyższym autorytetem. Święty
Janie Pawle II, autorytecie autorytetów, nauczycielu nauczycieli, mistrzu
wszelkich mistrzów, lekarzu dusz – kochamy cię i nie zawiedziemy – mówiła.
Ks. proboszcz Bolesław Głuszko zwrócił się do arcybiskupa z prośbą o
świadectwo. - Byłeś tak blisko, byłeś z nim i dajesz świadectwo jego życia,
jego cierpienia, jego śmierci i jego odejścia do Nieba – podkreślił.
Abp. M. Mokrzycki podzielił się wspomnieniami o świętym, u boku którego miał szczęście być przez ostatnie 10 lat jego życia jako drugi sekretarz.
- Jan Paweł II był wyjątkowym człowiekiem. Mimo że takim samym jak my,
to jednocześnie innym. Odróżniającym się swoim zachowaniem, postawą,
sposobem mówienia czy reagowania. Jakoś w przedziwny sposób promieniował, oddziaływał na innych. Stając przy nim, odczuwało się pokój, miało się
poczucie bezpieczeństwa, życzliwości – przyznał metropolita lwowski. - To
był człowiek wiary. Jego myśli ciągle zwracały się ku Panu Bogu. To była
jakby nieustanna modlitwa – dodał.
Abp. M. Mokrzycki i ks. B. Głuszko dziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przyjęcia relikwii, m.in. europoseł Andżelice Możdżanowskiej.
Oprac. KR
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Reportaż

historia
Za zgoda autorki Joanny Ostrowskiej publikujemy fragment
jej książki „Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w
czasie II wojny światowej” (wydawnictwo Marginesy), gdzie w
jednym z rozdziałów opisuje przypadek wykorzystania seksualnego Polki przez oprawcę niemieckiego w Mroczeniu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie w bieżącym roku realizowała drugą edycję projektu „Reportaż po sąsiedzku” z programu „Młodzi w Akcji – kreatywne wyzwania”. Jest
to ogólnopolski program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programu Szkoła ucząca się.
Partnerem projektu był „Tygodnik Kępiński”, który w dzisiejszym numerze prezentuje kolejny nagrodzony przez redakcję reportaż

Przemilczane,
z powiatu kępińskiego Pasje nastolatków XXI wieku
Pod koniec maja 1941 roku w
miasteczku Mroczeń, powiat Kępno
(niem. Moorschütz, Kreis Kempen),
niemiecka żandarmeria aresztowała
reichsdeutscha Hermanna Franka,
który 16 czerwca został przewieziony przez Gestapo w Kaliszu do tamtejszego więzienia. Zarzucano mu
„relacje intymne” z dwoma polskimi

Okładka książki J. Ostrowskiej „Przemilczane...”, wyd. Marginesy

służącymi pracującymi w jego gospodarstwie. Obie kobiety były w ciąży. Hermann Frank został zatrzymany, ponieważ 29 maja jedna z Polek
wykorzystywanych seksualnie przez
gospodarza zgłosiła się dobrowolnie
do miejscowego komisariatu policji
w Kępnie. Następnie złożyła zeznania obciążające Franka.
Maria Szykulska rozpoczęła pracę u niemieckiego gospodarza 1 lipca
1940 roku. Została do niego skierowana przez niemiecki Urząd Pracy.
Frank był właścicielem zajazdu i
rolnikiem. Polka została zatrudniona
u niego jako pomoc domowa. Przez
trzy pierwsze miesiące ani gospodarz, ani jego żona nie skarżyli się na
pracę Marii. Po tym okresie wszystko, co robiła kobieta, nie „zadowalało” gospodarzy. Hermann Frank bił
swoją żonę i zdarzało mu się uderzyć
również Polkę:

Po czterech miesiącach pracy,
kiedy [pani Frank] była w Kępnie,
Frank złapał mnie w kuchni za rękę,
zaciągnął do swojej sypialni i zgwałcił wbrew mojej woli. Powtórzył to
później w ciągu miesiąca do sześciu razy. Ze strachu przed panem
Frankiem nie powiedziałam o tym
nikomu, ponieważ zakazał mi tego.
Relacje seksualne miały swoje skutki, ponieważ teraz jestem w połowie
czwartego miesiąca ciąży.
Maria chciała koniecznie iść do
lekarza, cierpiała na nieznośne bóle
głowy i brzucha. Gospodarze przesuwali termin jej urlopu. Kiedy po raz
kolejny kobiecie odmówiono wolnego
dnia i musiała stawić się do pracy o
piątej rano, zbuntowała się i pojechała
do Kępna, do dr. Palma. Jednocześnie
poinformowała o całym zdarzeniu lokalny Arbeitsamt, prosząc o skierowanie do innego gospodarstwa. „W
takich warunkach nie mogę tam dłużej zostać” – wyznała.
Podobnie jak w przypadku większości kobiet, które są bohaterkami tej
książki, nie wiadomo, jakie były dalsze losy Marii Szykulskiej. Czy została
ukarana za „relację intymną z Niemcem”? Czy urodziła dziecko poczęte w
wyniku brutalnych gwałtów? W jaki
sposób odnosili się do niej mieszkańcy
miasteczka Mroczeń w trakcie wojny
i w okresie powojennym? Jeśli Maria
przeżyła wojnę, czy kiedykolwiek opowiedziała swoją historię?
Bohaterki tej książki – ofiary
przemocy seksualnej w okresie II
wojny światowej – kobiety w różnym
wieku, różnego pochodzenia, wielu
narodowości, powszechnie wykorzystywano seksualnie na wiele sposobów. Od gwałtów wojennych po
zorganizowane i kontrolowane przez
okupanta domy publiczne, gdzie –
bez względu na rodzaj instytucji –
kobiety zawsze przebywały przymusowo. Ich wspólnym doświadczeniem
powojennym pozostawało milczenie.
Podobnie jak innych zapomnianych
ofiar nazizmu, których cierpienie wojenne wiązało się z ich seksualnością
i tożsamością seksualną.
Joanna Ostrowska

W ciągu dwóch dni trzech kierowców straciło prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące

Kiedyś na spacerze z moim psem
usłyszałam przypadkową rozmowę
dwóch staruszek, siedzących na ławce. Dyskutowały o dzisiejszej młodzieży. Mówiły: ,,Ci młodzi ludzie
nic nie mają w głowach, oprócz wagarowania i imprezowania. Nie mają
nawet pasji”. Zaintrygowało mnie to
stwierdzenie i postanowiłam dowiedzieć się, czy młodzi ludzie naprawdę
nie mają dzisiaj ciekawych zainteresowań. Przeprowadziłam więc ankietę w jednej z klas gimnazjalnych na
temat pasji młodzieży.
Zapytani w ankiecie młodzi ludzie zapewniali mnie, że mają pasje.
Wymieniali takie zainteresowania
jak: czytanie książek, czy ich pisanie,
rysowanie, a nawet naukę. Ale są też
bardziej konkretne pasje np.: lotnictwo czy medycyna sądowa. Z ankiet
dowiedziałam się także, że dzisiejsza
młodzież dzieli się na grupę z pasjami i bez pasji. Sami uczniowie uważają, że, niestety, wśród nich jest więcej osób bez pasji, czyli takich, którzy
mają w głowie samo ,,wagarowanie i
imprezowanie” (w tym palenie).
,,Niestety, duża część osób nie
odkrywa w sobie pasji. Nie wiem,
czy da się wybrać pasję. Wątpię. Ja
swojej nie wybrałem, po prostu, kocham to, co robię od zawsze. Polecam
jednak poszukać jakiś inspirujących
pasji. Jest pełno tego typu wiedzy,
szczególnie w social mediach” - odpowiedział na pytanie o pasję kolega,
który interesuje się lotnictwem. Filip
ma obecnie 16 lat, a jego pasja rozwija się już od 8 lat. Rozpoczęła się
na słynnym lotnisku w Katowicach,
na którym musiał czekać 5 godzin
na samolot, którym leciała jego ciocia. Miał aż takie opóźnienie! ,,Wtedy patrząc na samoloty, coś we mnie
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Osobiście omijam je szerokim lukiem. Lubię robić rzeczy, które dają
rozwój osobisty, skutkują w przyszłości i pomagają mi. Myślę, że takie zachowania mogą poniekąd wynikać z
braku pasji, bo sam nie wiem, co bym
robił, gdyby nie samoloty. Chyba cały
dzień patrzyłbym w jeden punkt. W
dzisiejszych czasach młodzi ludzie na
całym świecie skupiają się na mniej
Większość młodzieżowych pasji kojarzona
jest z komputerem. Fot. natemat.pl

de osoby przez towarzystwo zechcą
zejść na złą drogę, to zejdą, jeśli nie,
nie zejdą. Nikt nie jest w stanie do niczego na siłę ich przekonać. Problem
towarzystwa, w jakim się obracamy,
przywołuje u mnie temat palenia
czy imprezowania. Wśród dzisiejszej młodzieży jest na to moda. Jedni
twierdzą, że ,,w ten sposób chcą zaszpanować, a potem się uzależniają”,
drudzy mają jednak odmienne zdanie
na ten temat. Twierdzą że „w pewien
sposób takie osoby chcą się dowartościować”, czy ,,dorównać swoim
rówieśnikom”. Niestety, nie zawsze
wychodzi im to na dobre.
- Co sądzisz o wagarowaniu i imprezowaniu?

ważnych rzeczach. Co do życia nauką – z tym akurat jest nie najgorzej.
Co do imprezowania i wagarowania
- uważam, że są elementy życia, z których można czerpać o wiele większą
radość i przyjemność. Może zainteresowanie takim trybem życia wynika z
małej otwartości na otaczający nas
świat? Nie wiem. Jest to poniekąd
smutne, że tak wygląda nasz dzisiejszy świat”.
Starsze panie zatem miały rację,
ale także jej nie miały. Każdy młody
człowiek jest indywidualny i to od
niego zależy, czy będzie rozwijał
swoją pasję, czy też nie. Chociaż nie
zawsze tak jest, czasem pasja wybiera
nas sama.		
Kamila Kłobus

Instytut Pamięci Narodowej wydał interesujący album, w którym publikowane są dotąd
nieznane zdjęcia z walki partyzanckiej Konspiracyjnego Wojska Polskiego

Konspiracyjne Wojsko Polskie
– album fotograficzny

Paweł Wąs, Konspiracyjne Wojsko Polskie – album fotograficzny.
„Do Polski Wolnej, Suwerennej,

Przekroczyli dopuszczalną prędkość
9 i 10 sierpnia br. kępińscy funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie zatrzymali prawo jazdy za
przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym aż trzem
kierującym.
Pierwszy z nich, mieszkaniec powiatu kępińskiego, 9 sierpnia br., po
godzinie 8.00, w miejscowości Świba
jechał samochodem marki Toyota z
prędkością 101 km/h. Dzień później,
po godzinie 18.00, kolejny kierowca,
również w miejscowości Świba, jadąc

wstąpiło. Nie umiałem o nich nie myśleć nawet przez chwilę. To uczucie
zostało ze mną do dzisiejszego dnia”
– opowiada Filip.
Postanowiłam zadać koledze
jeszcze kilka pytań:
- Od czego zależy zachowanie
młodzieży?
Moim zdaniem zależy od tego, w
jakich kręgach się obraca. Jeśli mło-

osobowym volkswagenem, poruszał
się z prędkością 112 km/h, natomiast
przed godziną 20.00, w miejscowości
Gola, kierujący motocyklem marki
BMW jechał z prędkością 104 km/h.
Wszyscy ci kierowcy stracili prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące.
Dwoje kierowców ukarano mandatem
karnym wraz z systemem punktowym,
natomiast wobec jednego kierowcy, ze
względu na odmowę przyjęcia mandatu, został sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kępnie.
Oprac. KR
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Sprawiedliwej i Demokratycznej
prowadzi droga przez walkę ze znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą”, Łódź 2019, 464 stron.
W albumie przedstawiono dzieje niepodległościowej organizacji
zbrojnej, zrzeszającej w głównej
mierze byłych żołnierzy Armii Krajowej, której twórcą i dowódcą był
kpt. Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”. Konspiracyjne Wojsko Polskie, działające w pierwszych latach
powojennych na terenie województw:
łódzkiego, śląsko-dąbrowskiego, poznańskiego i kieleckiego, liczące w
szczytowym okresie kilka tysięcy
żołnierzy, przez długi czas stawiało
skuteczny opór komunistycznej władzy i masowym represjom ze strony

Sowietów i ich polskich kolaborantów. W książce znajdują się informacje o żołnierzach podziemia niepodległościowego z powiatu kępińskiego.
Podstawę źródłową publikacji
stanowią zróżnicowane materiały
ikonograficzne z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, jak
również Ogólnokrajowego Związku
Byłych Żołnierzy KWP, archiwów
państwowych, muzeów oraz zbiorów prywatnych. Album składa się
ze wstępu oraz czterdziestu pięciu
rozdziałów z odrębnymi opisami,
usystematyzowanych w układzie
chronologiczno-rzeczowym. Całość
jest uzupełniona wykazem skrótów,
indeksem osobowym i bibliografią.
Oprac. m

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN
„Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944–1956”.
Do kupienia m.in. na: www.ipn.gov.pl
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informacje

80. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej - wspomnienie z diariusza Jana hr. Szembeka wiceministra spraw zagranicznych II RP

Z diariusza Jana hr. Szembeka

Diariusz Jana hr. Szembeka wiceministra spraw zagranicznych w latach 1932-1939 - to zaledwie skromna
część jego spuścizny. „Z dużą systematycznością” dyktował swojemu
sekretarzowi Januszowi Zambrzuskiemu. Po wybuchu wojny aż do
śmierci pisał go już własnoręcznie.
Notatki te robił nie tylko dla celów
służbowych, ale też z myślą o wykorzystywaniu przy pisaniu w przyszłości pamiętnika. Zdając sobie sprawę
z wartości, jaką prezentują, zabrał je
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
z Wierzbowej na tułaczkę,kiedy wraz
z rządem opuszczał „obandowaną”
Warszawę.
1 września 1939 roku
„Rano wcześnie, kiedy się jeszcze
ubierałem, otrzymałem telefoniczną
wiadomość o zwołaniu na godzinę
9.15 posiedzenia Rady Ministrów.
Równocześnie nastąpił drugi dzisiaj
i od początku wojny alarm lotniczy.
Kiedy schodziłem ze schodów, słyszałem wyraźnie strzały armatnie.
Pojechałem do Prezydium Rady Ministrów. Premier Sławoj Sładkowski
odczytał nam orędzie Pana Prezydenta Ignacego Mościckiego poza tym
przyjęto zarządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego i wojennego.
Na południe zapowiedzenie zostało
drugie posiedzenie Rady Ministrów
dla rozpatrzenia zagadnień finansowo-wojennych. Stamtąd pojechałem
do Ministerstwa Spraw Zagranicznych” - od 1932 roku mieściło się w

pałacu Bruhla przy pl. Piłsudskiego
budynek doszczętnie zniszczono po
powstaniu warszawskim.

i uzyskał od niego zgodę na publikowanie listu. Od Ministra wróciłem do
domu i mówiłem z Izą (żona Jana hr.
Szembeka z domu hrabina Skrzyńska jej brat
Aleksander był premierem II RP i ministrem
Spraw Zagranicznych
II RP - przyp. autora)
jej wyjazd jeszcze dziś
po południu do Świecia
do Adamów hr Tarnawskich. Natychmiast zabrano się do pakowania
rzeczy, a Zambrzuskim
pojechałem samochodem do Ministerstwa
celem wyrobienia dla
nas potrzebnych papierów na wyjazd.
W chwilę po wyjeździe lotniczy pierwszy
silniejszy nalot aeroplanów niemieckich na
Warszawę obserwowalny przedpokoju szalę
Jan hr. Szembek wiceminister spraw zagranicznych
powietrzną i wyraźnie
II RP, w latach 1932-1939 (Fot. Wikipedia)
słyszeliśmy strzały artylerii przeciwlotniczej.
Rozmowa
(...) Około godziny 5.30 po południu
z ministrem Beckiem
poprosiłem Premiera o zwolnienie
„Poszedłem do niego do wili. mnie z reszty posiedzenia zastąpił
Doręczyłem mu list posła Szthmet- mnie minister Arciszewski pojenego, opowiedziałem moją z nim chałem do domu, by pożegnać się z
rozmowę. Minister przywiązał do Izą. Wyjechawszy o szarej godzinie
wystąpienia posła Szatkmary wiel- do Nałęczowa, dokąd dojechała koło
kie znaczenie i polecił dyrektorowi godziny 1-ej w nocy, gdzie przenoKobylańskiemu, by się udał do niego cowała w wilii państwa Becków. Z

6 października br. w Wieruszowie zorganizowane zostaną prawybory do parlamentu

Prawybory w Wieruszowie
Od wielu lat mówi się, że Wieruszów jest „polityczną Polską w
pigułce”. Czy to potwierdzi się przekonamy się już za kilka tygodni. Za
niespełna dwa miesiące pójdziemy
do urn wyborczych zadecydować o
naszych reprezentantach na kolejne 4
lata. Tydzień przed wyborami parlamentarnymi w Wieruszowie zostaną
zorganizowane prawybory.

nym echem odbiły się w mediach i
mogły wpłynąć na wynik oficjalnych
wyborów. Już kilka dni przed tym
wydarzeniem do Wieruszowa przyjechały sztaby wyborcze i dziennikarze
z najważniejszych redakcji, w tym
również przedstawiciele „Tygodnika
Kępińskiego” (Włodzimierz Mazurkiewicz, Mirosław Sokołowski,
Ireneusz Radny i Mirosław Łapa).

W czasie prawyborów w Wieruszowie (1997 r.), od lewej: dziennikarz „Życia”, M. Łapa,
M. Sokołowski, Wł. Mazurkiewicz i J. Wołek (ówczesny redaktor naczelny „Życia”)

W tej 14-tysięcznej gminie od
wielu lat wynik lokalnego głosowania jest bardzo zbliżony do wyników z ogólnopolskich wyborów
parlamentarnych. Różnica wyników
z reguły mieści się w granicy błędu
statystycznego. Ten fenomen został
dostrzeżony już w 1997 roku. Wtedy
właśnie zorganizowano pierwsze w
tym mieście prawybory, które moc-

W dniach poprzedzających prawybory w Wieruszowie politycy zorganizowali zmasowaną i agresywną
kampanię wyborczą. Przyjechali
wówczas do Wieruszowa m.in: Marian Krzaklewski, Włodzimierz
Cimoszewicz, Janusz Onyszkiewicz, Józef Oleksy, Leszek Balcerowicz, Janusz Korwin-Mikke,
Władysław Frasyniuk, Waldemar

domu pojechałem jeszcze na chwilę
do Rady Ministrów po czym udałem
się do ministerstwa, gdzie pozostałem do późnej nocy (...) Mówiono o
licznych nalotach w całej Polsce, o
bombardowaniu, szkodach, stąd wynikłych w Krakowie i Częstochowie
oraz o marszu wojsk niemieckich od
strony Slowaszczyzny. Podkreślono,
że wielka bitwa odbędzie się dopiero
na przedpolu Poznania, gdzie generał
Kutrzeba zajął bardzo silne pozycje.
Minister Beck rozwodził się najwięcej nad Westerplatte bohatersko
bronione przez polski garnizon. Opowiadał również o zatopieniu naszego
kontrtorpedowca ,,Wicher”, który z
podniesioną banderą poszedł na dno.
Mówiono również o zbombardowaniu Pucka (...)”.
Dyplomatyczna
działalność Towarzystwa
Towarzystwo Historyczne im.
Szembeków w Warszawie w roku
1989 w rodowej siedzibie Szembeków w Siemianicach k. Kępna w 50.
rocznicę wybuchu II wony światowej
przypomniało poprzez mszę św. w
kościele pod wezwaniem św. Idziego
ród Szembeków.
W roku 1992, w miejscu urodzin
Jana hr. Szembeka (1881-1945 Lizbona), została zorganizowana msza św.
w intencji Jana hr. Szembeka i jego
brata - Sługi Bożego ks. Włodzimierza hr. Szembeka (męczennik niemieckiego obozu koncentracyjnego
w Auschwitz po eucharystii w Szkole
Podstawowej w Porębie Żegoty, gmina Alwernia koło Krakowa, odbyło
się sympozjum pt „Szembekowie z
Poręby Żegoty”.
W 1998 r. Towarzystwo Historyczne im. Szembeków zorganizowało konferencję dyplomatyczną w Sejmie RP pt. „Dyplomacja europejska i
Teki Jana hr. Szembeka” z udziałem
korpusu dyplomatycznego. W tym
samym czasie zorganizowałem spo-

tkanie z młodzieżą w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III
Sobieskiego w Krakowie pt. „Absolwenci Gimnazjum im. Króla Jana III
Sobieskiego w Krakowie - Jan i Włodzimierz hr. Szembekowie”. W 2014
r. w Sali Kolumnowej w Sejmie RP
zorganizowałem konferencję dyplomatyczną pt. „Dyplomacja światowa
i Teki Jana hr. Szembeka” z udziałem
dyplomatów. W tym samym roku w
zespole pałacowo-parkowym Jana hr.
Szembeka w Młoszowej k. Trzebini z
inicjatywy Towarzystwa Historycznego im. Szembeków przy wsparciu
finansowym Szefa Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych
dr. Jana Stanisława Ciechanowskiego na frontonie pałacu została
odsłonięta pamiątkowa tablica ostatniego właściciela zespołu pałacowoparkowego Jana hrabiego Szembeka
(obecnie w/w zespół pałacowo-parkowy Jana hr. Szembeka jest własnością Akademii Górniczo-Hutniczej z
Krakowa). W 2009 roku z okazji 70.
rocznicy wybuchu II wojny światowej
w Trzebini została zorganizowana
międzynarodowa konferencja („Dyplomacja i Teki Jana hr. Szembeka”).
Na zaproszenie dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. Króla Jana III
Sobieskiego w Krakowie Marka Stępickiego uroczyście została poświęcona przez biskupa Jana Szkodonia
oraz odsłonięta pamiątkowa tablica
Jana hr. Szembeka przez prezydenta
RP Andrzeja Dudę wraz z małżonką.
Z tej okazji w auli tegoż liceum miałem przemówienie, a Pan Prezydent
Andrzej Duda zwiedził wystawę mojego autorstwa pt „Rody Szembeków i
Fredrów w dziejach Polski”.
Towarzystwo Historyczne im.
Szembeków zawsze pamięta o wiceministrze spraw zagranicznych II RP.
Władysław Ryszard Szelag
Prezes Zarządu
Towarzystwa Historycznego
im. Szembeków w Warszawie

Pawlak, Jan Pietrzak oraz Jan Olszewski.
W tym roku Wieruszów ponownie organizuje prawybory. 6 października br. w 12 lokalach wyborczych
mieszkańcy będą głosować na partie
(nie na poszczególnych kandydatów).
Co najważniejsze - w dniu prawyborów nie będzie obowiązywała cisza
wyborcza. Ministerstwo Cyfryzacji
zaproponowało pilotaż systemu głosowania elektronicznego.
Do udziału w prawyborach zostały zaproszone wszystkie partie polityczne. Będą one miały możliwość
organizacji koncertu, happeningu,
warsztatów czy innej formy eventu,
który przyciągnie ich wyborców. To
idealna okazja by na tydzień przed
świętem demokracji zgromadzić
swoich zwolenników i na finiszu
kampanii zadbać o głosy niezdecydowanych.
Wieruszowskie prawybory organizowane są przy współpracy z
Marcinem Palade, politologiem,
ekspertem do spraw sondaży i analiz z zakresu preferencji społeczno
politycznych i geografii wyborczej
w Polsce. W tym ogólnopolskim sondażowym wydarzeniu będą uczestniczyli również dziennikarze „Tygodnika Kępińskiego”, którzy poinformują
czy Wieruszów znów zasługuje na
miano „wróżki wyborczej”.
Oprac. m
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Dożynki parafialno-wiejskie w Szklarce Mielęckiej

Dożynki parafialno-wiejskie w Kierznie

„Plon niesiemy, plon”
Na ręce ks. J. Palpuchowskiego zostały złożone
wieńce dożynkowe i tradycyjny bochen chleba

Dziękowali za tegoroczne plony
18 sierpnia br. w Kierznie odbyły
się dożynki parafialno-wiejskie, na
które zaprosiła sołtys Ewa Pastusiak
wraz z Radą Sołecką.
Świętowanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w intencji rolników, sadowników i ogrodników
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Kierznie, której przewodniczył
ks. proboszcz Grzegorz Modrzyński. Podczas mszy świętej delegacje z
Kierzna, Kierzenka i Pustkowia Kierzeńskiego złożyły przed ołtarzem
wieńce wyplecione z tegorocznych
zbóż i kwiatów, przyozdobione warzywami i owocami oraz tradycyjne
bochny chleba.
Następnie ulicami wsi przejechał
barwny korowód – na jego czele jechały motocykle i wóz strażacki, a
tuż za nimi ciągniki rolnicze i wyjątkowa gratka dla miłośników mo-

15 sierpnia br. w Szklarce Mielęckiej rolnicy świętowali dożynki parafialno-wiejskie. Mszę świętą dziękczynną odprawił ks. proboszcz Jerzy
Palpuchowski. Chleb wypieczony z
mąki z tegorocznych zbóż przekazali starostowie dożynkowi: Grażyna
Jańska i Zenon Pregiel. Chleb został

ników oraz ich rodzin złożyli: wicestarosta Alicja Śniegocka i burmistrz
Piotr Psikus.
Zebranych w dobry humor wprowadziły przyśpiewki przygotowane
przez członkinie miejscowego Koła
Gospodyń Wiejskich, a także kolorowy i oryginalny korowód.

Zebranych w dobry humor wprowadziły przyśpiewki
przygotowane przez członkinie miejscowego KGW

Zebranych mieszkańców witała sołtys E. Pastusiak, a część
artystyczną zaprezentowali uczniowie z Kierzna

toryzacji – zabytkowe samochody
prezentowane przez Stowarzyszenie
„Kępińskie spotkania klasyków”.

Tradycyjnie wręczono dożynkowe chlebki
zaproszonym gościom i wyróżnionym rolnikom

Dalsza część wydarzenia odbyła
się w sali OSP Kierzno. Tam gości i
zebranych mieszkańców witała sołtys
E. Pastusiak. Starostowie dożynek
Małgorzata Kowalska i Marek Gania przekazali na ręce wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kępnie
Sylwestra Lewka chleb wypieczony
z mąki z tegorocznych zbóż, po czym
chleb został pokrojony i podzielony
między mieszkańców. Nie zabrakło
też tradycyjnego wręczania dożynkowych chlebków zaproszonym gościom i wyróżnionym rolnikom.
Wspaniałą część artystyczną,
opowiadającą o pracy rolnika i Święcie Plonów, przygotowali uczniowie z
miejscowej szkoły podstawowej.
Życzenia wszelkiej pomyślności
dla rolników, ogrodników i sadowników oraz ich rodzin przekazali zaproszeni goście. Zwieńczeniem dożynek
była zabawa taneczna.
KR

podzielony i rozdany mieszkańcom.
Barw wydarzeniu dodały pięknie
ubrane dziewczynki, gospodynie w
ludowych chustach oraz tradycyjne
wieńce dożynkowe ze zbóż i kwiatów
oraz kosze warzyw i owoców.
Życzenia wszelkiej pomyślności
dla rolników, ogrodników i sadow-

Podziękowania za organizację
Święta Plonów dla pań z KGW oraz
strażaków z OSP i wszystkich osób
zaangażowanych przekazali gospodarze dożynek: sołtys Szklarki Mielęckiej Agata Klimecka i sołtys Osin
Andrzej Gabryś.
Oprac. KR

Chleb został podzielony
i rozdany mieszkańcom

Obywatelskie ujęcie nietrzeźwego kierującego w rejonie Szkoły Podstawowej w Kierznie

Mieszkanka zatrzymała pijanego kierowcę
15 sierpnia br., przed godziną
12.00, w rejonie Szkoły Podstawowej w Kierznie doszło do obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kierującego. - Mieszkanka Kierzna,
widząc dziwne zachowanie kierowcy
dostawczego renault master, podbiegła do pojazdu i zabrała kierowcy
kluczyki, a następnie wezwała poli-

6

cję. Policjanci po przybyciu na miejsce ustalili, że kierowcą jest 36-letni
obywatel Ukrainy, który w wydychanym powietrzu miał ponad 2 promile
alkoholu – relacjonuje oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie st. post. Rafał Stramowski.
Pijany mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Stracił

już prawo jazdy, a po wytrzeźwieniu
usłyszał odpowiednie zarzuty.
Postawa i zachowanie mieszkanki Kępna zasługuje na szczególną
pochwałę. Dzięki czujności i zdecydowanemu działaniu kobiety, kolejny
pijany kierowca został wyeliminowany z ruchu drogowego.
Oprac. KR
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Odprawa operacyjna dla prezesów i naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kępińskiego

Przekazanie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ochotniczą Strażą
Pożarną w Mroczeniu na realizację zadania publicznego

Szkolili prezesów i naczelników OSP OSP Mroczeń z dofinansowaniem

12 sierpnia br., zgodnie z poleceniem wielkopolskiego komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej, odbyła się odprawa operacyjna dla prezesów i naczelników
Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu powiatu kępińskiego. Organizatorem spotkania, które odbyło się
w sali OSP Mroczeń, była Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Szkolenie poprowadził zastępca dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie kpt.
Mateusz Grzesiak.
Spotkanie dotyczyło: właściwego
posługiwania się pojazdami ratowniczymi w kontekście przyjętego zamiaru taktycznego (ze szczególnym
uwzględnieniem pożarów upraw

na nowy samochód

Szkolenie poprowadził zastępca
dowódcy JRG Kępno kpt. M. Grzesiak

rolnych), zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpieczeństwa
ratowników, profilaktyki przeciw-

Organizatorem spotkania, które odbyło się
w sali OSP Mroczeń, była KP PSP Kępno

nowotworowej wśród strażaków,
zasad łączności i alarmowania (wykorzystanie kanałów ratowniczo-gaśniczych), zasad sporządzania
dokumentacji z działań ratowniczo-gaśniczych oraz prawidłowego dojazdu pojazdów pożarniczych do
zdarzeń (prawidłowego stosowania
sygnałów i oznakowania pojazdów
uprzywilejowanych, prawidłowego
zabezpieczenia sprzętu na pojazdach
pożarniczych na czas dojazdu do zdarzeń). Przypomniano też zasady kierowania druhów na kursy i szkolenia
OSP. Na zakończenie kpt. Jarosław
Kucharzak przedstawił również zasady programu 5000+ dla OSP.
Oprac. KR

Od 25 do 31 sierpnia 2019 r. w Kępnie odbywać się będą wydarzenia organizowane w ramach trzeciej edycji Festiwalu Trzech Kultur

III Festiwal Trzech Kultur
już wkrótce w Kępnie

Festiwal to wydarzenia nawiązujące do bogatej przeszłości miasta, w
którym żyły trzy nacje: Polacy, Żydzi
i Niemcy. Jego idea opiera się na połączeniu sztuki, muzyki i wrażeń artystycznych z propagowaniem wiedzy
o wspólnej przeszłości, wzajemnym
zrozumieniem i pokojowym współistnieniem.
Organizatorzy wydarzenia proponują mieszkańcom i gościom cykl
wydarzeń, które przybliżają historię
miasta i współistnienie trzech narodów. Tegoroczny festiwal to muzyka,
teatr, występy taneczne i film.
III Festiwal Trzech Kultur w Kęp-

nie zainaugurowany zostanie w niedzielę, 25 sierpnia, w kinie „Sokolnia”
projekcją filmu „Austeria” w reżyserii
Jerzego Kawalerowicza oraz spotkaniem z Tomaszem Raczkiem, krytykiem filmowym i publicystą.
W piątek, 30 sierpnia, na plenerowej scenie na Rynku obejrzymy
spektakl pt. „Szlemiel” w wykonaniu
Teatru Studia Sztuki z Cieszyna oraz
koncert grupy Accorinet Klezmer
Band.
W sobotę, 31 sierpnia, odbędzie
się pokaz tańców narodowych. Tego
dnia na scenie wystąpi Stanisława
Celińska z zespołem. Znakomita

Wręczenia umowy na ręce prezesa S. Kaźmierczaka dokonali: senator Ł. Mikołajczyk,
posłowie J. Mosiński i T. Ławniczak oraz wicestarosta A. Śniegocka

Podczas odprawy operacyjnej
dla prezesów i naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
powiatu kępińskiego dokonano przekazania umowy zawartej pomiędzy
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ochotniczą
Strażą Pożarną w Mroczeniu na
realizację zadania publicznego pn.
„Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań
ratowniczo-gaśniczych”.
Zadanie
zostanie zrealizowane poprzez zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Mroczeń.
Wręczenia umowy na ręce prezesa jednostki Stanisława Kaźmierczaka dokonali: senator Łukasz Mikołajczyk, posłowie na Sejm RP Jan
Mosiński i Tomasz Ławniczak oraz
wicestarosta kępińska Alicja Śniegocka. - Jesteście w Polsce cenieni
najbardziej i za to niskie ukłony dla

was, ogromne podziękowania za to,
co każdego dnia robicie dla drugiego człowieka. Cieszycie się największym zaufaniem społecznym, to
niezwykle ważne – mówił Ł. Mikołajczyk. Za strażacką służbę dziękowali też posłowie. - Dajecie z siebie
bezinteresownie rzecz najważniejszą
dla całego społeczeństwa – gotowość
do niesienia pomocy – podkreślił T.
Ławniczak.
Całkowity koszt samochodu dla
OSP Mroczeń wyniesie 760.000 zł,
a dofinansowanie z ministerstwa to
160.000 zł. Reszta kwoty pokryta
zostanie z budżetu Gminy Baranów
oraz środków przekazanych przez lokalnych przedsiębiorców i inne organizacje działające w Mroczeniu. Na
chwilę obecną w jednostce znajdują
się dwa samochody. Nowy wóz strażacki w OSP Mroczeń ma pojawić się
do 15 października br.
KR

Obchody Święta Wojska Polskiego w Kępnie

aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna o niezwykle wszechstronnym
talencie, tym razem wystąpi w roli
pieśniarki. Ogromy sukces jej płyt,
„Atramentowa” oraz najnowszej
„Malinowa”, przyniósł artystce jeszcze większą popularność.
Zupełnie inny styl zaprezentują
tego dnia muzycy z zespołu „Klezmafour”. Grupa czerpie inspiracje
z muzyki klezmerskiej w sposób zupełnie nowatorski, z punkrockową
energią i bałkańskim szaleństwem.
Wstęp na wszystkie wydarzenia
festiwalowe jest bezpłatny.
Oprac. bem

Na pamiątkę zwycięskiej
Bitwy Warszawskiej

Hołd polskim żołnierzom, na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej,
złożyły władze gminy, harcerze i kępińscy strzelcy

W czwartek, 15 sierpnia br.,
przed Grobem Nieznanego Żołnierza na kępińskim cmentarzu
zapłonęły znicze. Hołd polskim
żołnierzom, na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i w jej 99.
rocznicę, złożył burmistrz miasta
i gminy Kępno Piotr Psikus wraz
z harcerzami z kępińskiego Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego oraz

strzelcami z Kępińskiego Związku
Strzeleckiego.
15 sierpnia obchodzimy Święto
Wojska Polskiego, aby uczcić zwycięską Bitwę Warszawską 1920 roku,
stoczoną w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Dla kępińskiego Hufca
ZHP to wyjątkowe święto, ponieważ
nosi on imię Wojska Polskiego.
Oprac. KR
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Policja

straż pożarna
Zdarzenie drogowe na drodze S8 (93 km w kierunku
Warszawy)

Najechał na tył ciężarówki
i uderzył w kolejną
14 sierpnia br., przed godziną
18.00, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie
o zdarzeniu drogowym na drodze S8
(93 km w kierunku Warszawy). - Policjanci, którzy przybyli na miejsce,
ustalili, że kierujący hondą civic,
mieszkaniec województwa łódzkiego, jadąc lewym pasem, najechał na
tył poprzedzającego go samochodu
ciężarowego, a następnie uderzył w
unieruchomiony pojazd ciężarowy,

stojący na prawym poboczu – mówi
oficer prasowy KPP Kępno st. post.
Rafał Stramowski. W wyniku zdarzenia pasażerka hondy doznała obrażeń ciała i została przetransportowana do kępińskiego szpitala. Wszyscy
uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie pod nadzorem prokuratury prowadzi postępowanie w tej sprawie.
Oprac. KR

Zdarzenie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z ul. Bolesławiecką w Opatowie

Zderzyły się trzy samochody.
Lądował śmigłowiec LPR

We wtorek, 13 sierpnia br., po
godzinie 16.00, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem trzech samochodów
osobowych na skrzyżowaniu drogi
krajowej nr 11 z ul. Bolesławiecką w
Opatowie.
Przyczyny zdarzenia badali funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie. - Policjanci ustalili, że kierująca volkswagenem polo,
chcąc skręcić w stronę Bolesławca,
wymusiła pierwszeństwo przejazdu
na bmw, prawidłowo jadącym od
strony Katowic. W wyniku silnego
uderzenia volkswagen uszkodził
również wyjeżdżający z Bolesławca
samochód marki Opel Meriva – wyjaśnia oficer prasowy KPP Kępno st.
post. Rafał Stramowski.
Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Opatów
i OSP Łęka Opatowska. Jako pierwszy na miejsce dotarł zastęp z OSP
Opatów. Jedna osoba poszkodowana
– pasażerka bmw – wymagała pomocy medycznej. - Na potrzeby działań

zablokowano ruch na drodze. Po
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
strażacy udzielili kwalifikowanej
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, następnie odłączono zasilanie w uszkodzonych pojazdach. Ze

szpitala w Kępnie w celu wykonania
dokładniejszych badań – relacjonuje
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski. Na szczęście poszkodowana nie doznała obrażeń wymagających dłuższej hospitalizacji,

Kierująca volkswagenem wymusiła pierwszeństwo przejazdu
na bmw i uszkodziła również opla. Fot. KP PSP Kępno

względu na brak dostępnej karetki
pogotowia ratunkowego, na miejsce
zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dla
którego zabezpieczono lądowisko na
miejscu zdarzenia. Po przebadaniu
osoby poszkodowanej lekarz podjął
decyzję o przetransportowaniu jej do

dlatego zdarzenie zakwalifikowano
jako kolizję, a sprawczynię ukarano
mandatem karnym.
Po zakończeniu czynności dochodzeniowych prowadzonych przez
policję teren działań uprzątnięto,
przywracając ruch na drodze.
Oprac. KR

Nietypowa akcja strażaków z powiatu kępińskiego

Koń wpadł do obornika

W wyniku zdarzenia pasażerka hondy doznała obrażeń ciała
i została przetransportowana do szpitala. Fot. KPP Kępno

W niedzielę, 18 sierpnia br., około
godziny 16.22, strażacy z terenu powiatu kępińskiego zostali wezwani

do pomocy w uwolnieniu konia, który ugrzązł w zbiorniku na gnojowicę
na posesji w Nowej Wsi Książęcej.

W Opatowie i Hanulinie doszło do trzech kolizji drogowych

Poniedziałkowe
kolizje w powiecie

W poniedziałek, 5 sierpnia br.,
przed godziną 11.00, doszło do kolizji na drodze krajowej nr 11 na
wysokości Opatowa. - Mężczyzna
kierujący samochodem ciężarowym
marki Man nie zachował bezpiecznej odległości przed poprzedzającym go pojazdem osobowym marki
Peugeot i doprowadził do zderzenia
tylnego – relacjonuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie st. post. Rafał Stramowski.
W wyniku kolizji jedna z pasażerek peugeota, mieszkanka Ostrowa
Wielkopolskiego, została przetransportowana do kępińskiego szpitala z
podejrzeniem urazu kręgosłupa. Na
szczęście kobieta nie odniosła poważnych obrażeń ciała. Uczestnicy
zdarzenia byli trzeźwi. Sprawca został ukarany mandatem karnym.
Tego samego dnia, przed godziną
16.00, również na wysokości Opatowa, a dokładnie na skrzyżowaniu
drogi krajowej nr 11 z ul. Wiatrakową, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów
osobowych. Policjanci, którzy udali
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się na miejsce, ustalili, że kierowca
volkswagena caddy nie zachował
odpowiednich środków ostrożności
podczas wykonywania manewru
skrętu w lewo i zderzył się z prawidłowo jadącym audi. Obaj kierujący
byli trzeźwi. Sprawca został ukarany
mandatem karnym.
Również w poniedziałek, po godzinie 19.00, w miejscowości Hanulin funkcjonariusze Wydziału Ruchu
Drogowego zatrzymali kierowcę na
„podwójnym gazie”. 25-letni obywatel Ukrainy, kierujący volkswagenem
golfem, podczas swojej brawurowej
jazdy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożny znak,
a następnie oddalił się z miejsca
zdarzenia. Dzięki relacji jednego ze
świadków, kierowca szybko został
zatrzymany. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został
zatrzymany w policyjnym areszcie,
stracił prawo jazdy i usłyszał odpowiednie zarzuty.
Oprac. KR

Wykorzystując pasy strażackie oraz przybyłą na miejsce koparkę,
wyciągnięto konia w bezpieczne miejsce. Fot. KP PSP Kępno

- Dowódca pierwszego przybyłego
na miejsce zdarzenia zastępu – OSP
Nowa Wieś Książęca – stwierdził,
że do niezabezpieczonego miejsca
składowania odchodów zwierzęcych
wpadł koń i nie potrafi samodzielnie
się wydostać. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, następnie podjęto próbę wypompowania gnojowicy z zagłębienia oraz wybrania obornika.
Wykorzystując pasy strażackie oraz
przybyłą na miejsce koparkę, wyciągnięto zwierzę w bezpieczne miejsce
– poinformował oficer prasowy KP
PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Akcja ratowania zwierzęcia trwała ponad godzinę, ale dzięki sprawnemu działaniu strażaków koniowi nie
stało się nic poważnego.
Oprac. KR

Policjanci, dzięki prawidłowej postawie jednego z mieszkańców, zatrzymali nietrzeźwego
kierowcę poruszającego się samochodem osobowym

Szedł „wężykiem” i wsiadł za kierownicę

W niedzielę, 11 sierpnia br., po
godzinie 22.00, dyżurny Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym kierującym w miejscowości Baranów.
- Całą zaistniałą sytuację zgłosił
mieszkaniec powiatu kępińskiego,
który był naocznym świadkiem, jak
mężczyzna najpierw szedł przysłowiowym „wężykiem” po chodniku,
następnie wsiadł do swojego pojazdu
marki Opel Astra i odjechał. Zgłaszający próbował zatrzymać kierującego i o wszystkim powiadomił

Tygodnik Kępiński 22 sierpnia 2019

policję – relacjonuje oficer prasowy
KPP Kępno st. post. Rafał Stramowski. Policjanci, którzy przybyli
na miejsce, ustalili, iż kierowcą jest
35-letni obywatel Ukrainy. Badanie
alkomatem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został zatrzymany
w areszcie, stracił prawo jazdy i po
wytrzeźwieniu usłyszy odpowiednie
zarzuty.
- Postawa mieszkańca naszego
powiatu i rozsądek, jakim wykazał
się w tym przypadku, zasługuje na

uznanie i podziękowanie. Bądźmy
czujni i zawsze reagujmy na niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowanie innych uczestników ruchu
drogowego. Od tego, czy zareagujemy, może zależeć czyjeś zdrowie
lub życie. Nawet anonimowa informacja pod numer telefonu 112 lub
przekazana bezpośrednio policjantom może przyczynić się do wyeliminowania z dróg niebezpiecznych
kierowców – podsumowuje st. post.
R. Stramowski.
Oprac. KR

Informacje

policja

Kolizja drogowa przed wjazdem na węzeł trasy S8 w Bralinie

Zawracał w miejscu niedozwolonym
i spowodował kolizję

W środę, 14 sierpnia br., około
godziny 15.24, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kęp-

jazdy znajdowały się na jezdni. Jeden
z uczestników wymagał pomocy
medycznej. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratow-

Kierująca bmw trafiła do szpitala, nie odniosła jednak poważnych obrażeń
ciała, więc zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Fot. KP PSP Kępno

nie wpłynęło zgłoszenie o kolizji
dwóch samochodów osobowych w
Bralinie, bezpośrednio przed wjazdem na węzeł trasy S8. Obydwa po-

niczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP
Bralin. - Po zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia udzielono kwalifikowanej
pierwszej pomocy osobie poszko-

dowanej, następnie odłączono zasilanie w uszkodzonych pojazdach.
Przybyły na miejsce zdarzenia zespół Ratownictwa Medycznego, po
przebadaniu osoby poszkodowanej,
podjął decyzję o przetransportowaniu jej do szpitala – mówi oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Na miejsce zdarzenia udali się
także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. - Policjanci ustalili, że kierujący nissanem,
mieszkaniec województwa łódzkiego, wykonywał manewr zawracania
w miejscu niedozwolonym, co doprowadziło do zderzenia bocznego z
prawidłowo jadącym samochodem
marki BMW, kierowanym przez
mieszkankę powiatu kępińskiego –
relacjonuje oficer prasowy KPP Kępno st. post. Rafał Stramowski.
Z racji tego, że poszkodowana
kierująca bmw nie odniosła poważnych obrażeń ciała, zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję, a jego sprawcę ukarano mandatem karnym.
Oprac. KR

Kolizja drogowa na ul. Kępińskiej w Bralinie

Wjechał na skrzyżowanie
na czerwonym świetle
W środę, 14 sierpnia br., około
godziny 9.43, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o kolizji dwóch samochodów na skrzyżo-

zdarzeniu brały udział samochody
osobowy i dostawczy. Pojazdami podróżowali jedynie kierowcy. Osoba
z samochodu osobowego wymagała
pomocy medycznej. Ruch na drodze
na potrzeby działań zablokowano w

Kierująca audi z ogólnymi obrażeniami ciała została
przekazana przybyłemu na miejsce ZRM. Fot. KP PSP Kępno

waniu ul. Kępińskiej z ul. Wrocławską
w Bralinie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Bralin. - Dowódca pierwszej przybyłej
na miejsce jednostki stwierdził, że w

obu kierunkach. Następne działania
strażaków polegały na udzieleniu
kwalifikowanej pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej oraz sorpcji
rozlanych płynów eksploatacyjnych
– poinformował oficer prasowy KP

PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Na miejsce zadysponowano
również funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie, którzy
badali przyczyny zdarzenia. - Kierujący busem marki Renault, 28-letni
obywatel Ukrainy, nie zastosował
się do sygnalizacji świetlnej i wjeżdżając na skrzyżowanie na czerwonym świetle, uderzył w wyjeżdżający
z drogi podporządkowanej pojazd
marki Audi, kierowany przez 53-letnią mieszkankę Bralina – wyjaśnił
oficer prasowy KPP Kępno st. post.
Rafał Stramowski.
Poszkodowana – kierująca audi –
z ogólnymi obrażeniami ciała została
przekazana przybyłemu na miejsce
Zespołowi Ratownictwa Medycznego, a następnie przetransportowana
do kępińskiego szpitala. Na szczęście
nie odniosła ona poważnych obrażeń
ciała i nie wymagała dalszej hospitalizacji.
Kierujący byli trzeźwi. Sprawcy
zdarzenia zostało zatrzymane prawo
jazdy z uwagi na rażące wykroczenie
w ruchu drogowym.
Oprac. KR

Kolejny pożar ścierniska w miejscowości Chojęcin-Parcele

Spłonęło pół hektara ścierniska
W niedzielę, 11 sierpnia br., około godziny 17.53, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze
ścierniska w miejscowości Chojęcin-Parcele. Do zdarzenia zadyspo-

nowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz
OSP Chojęcin i OSP Bralin. - Po
przybyciu na miejsce pierwszych
jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono pożar ścierniska o
powierzchni około 0,5 ha. Działania

strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu
czterech prądów wody w natarciu na
pożar oraz w obronie pobliskich zabudowań – mówi oficer prasowy KP
PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Pożar poszycia leśnego miał aż cztery źródła

Podpalenie w Kierznie
W środę, 14 sierpnia br., około
godziny 18.10, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze poszycia leśnego w miejscowości
Kierzno. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP
Kierzno, OSP Świba, OSP Mikorzyn
i OSP Kępno. - Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono cztery

źródła pożaru oddalone od siebie.
Łączna powierzchnia pożaru wynosiła około 400 m2. Ugaszenie pożaru
wymagało podania czterech prądów
wody – mówi oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Ze względu na charakter pożaru
wskazujący na podpalenie, na miejsce zdarzenia wezwano patrol Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
Oprac. KR

W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy – w wydychanym powietrzu miał blisko promil alkoholu

Podpalacz zatrzymany

14 sierpnia br., po godzinie 17.00,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie o
podpaleniu terenu leśnego w okolicach Kierzna. Po przybyciu na miejsce policjantów wraz ze strażakami,
ujawniono cztery źródła ognia w różnych częściach lasu oraz na terenie
przyległego ścierniska. - Ustalenia
policjantów oraz zaangażowanie i
pomoc mieszkańców wsi pozwoliły
jeszcze w tym samym dniu zatrzymać sprawcę podpalenia. Mężczyzna został zatrzymany przed godziną

22.00. Sprawcą okazał się 37-letni
mieszkaniec Kierzna – podkreśla
oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie st. post. Rafał
Stramowski.
Podpalacz wylądował w policyjnym areszcie. W chwili zatrzymania
był nietrzeźwy – w wydychanym powietrzu miał blisko promil alkoholu.
Komenda Powiatowa Policji w
Kępnie pod nadzorem prokuratury
prowadzi postępowanie w tej sprawie.
Oprac. KR

Zdarzenie na ul. Solidarności w Kępnie

Bus zderzył się ze skuterem
W wyniku zdarzenia poszkodowany został
kierowca jednośladu. Fot. KP PSP Kępno

W poniedziałek, 19 sierpnia br.,
około godziny 15.42, do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o
zderzeniu skutera z busem na ul. Solidarności w Kępnie. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie.
W wyniku zderzenia skutera z busem poszkodowana została jedna
osoba – kierowca jednośladu. - Na
potrzeby działań zablokowano ruch
na drodze. Działania strażaków po-

legały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej. Przybyły na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa
Medycznego, po przebadaniu kierowcy jednośladu, podjął decyzję
o przetransportowaniu go do szpitala w Kępnie – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski. Przyczyny zdarzenia
ustala Komenda Powiatowa Policji
w Kępnie.
Oprac. KR
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Informacje

aktualności
10 sierpnia 2019 r. odbyły się zawody RUNKAYAKBIKE, których organizatorem był Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie

Na nogach, rowerze i w kajaku
zmierzali do mety
Zawody odbyły się przy wsparciu
Fundacji Santander Bank Polska S.A.
im. Ignacego Jana Paderewskiego
i pod patronatem medialnym m.in.
„Tygodnika Kępińskiego”.
RUNKAYAKBIKE to innowacyjne wydarzenie, łączące 3 dyscypliny sportowe, tj. bieg, jazdę na
rowerze oraz płynięcie kajakiem.
Uczestnicy mieli do pokonania łączny dystans około 25 km. Wyścig

rozpoczął się o godzinie 16:00. Linia
startu oraz strefa zmian usytuowane
były w parku przy ul. Sportowej.
Pierwszym etapem zawodów był
5 km bieg, którego trasę w większości
stanowiły drogi gruntowe, leśne oraz
asfaltowe. Drugi etap stanowiła jazda na rowerze. 16 km trasa crossowa
była bardzo wymagająca, dodatkowo
utrudniały ją opady deszczu. Trzeci
etap - 2,5 km dotyczył płynięcia ka-

jakiem rzeką Prosną. To właśnie na
kajakach zawodnicy przekraczali linię mety.
W wyścigu wzięli udział zawodnicy powyżej 16 roku życia. Każdy uczestnik biegu bez względu na
zajętą lokatę otrzymał pamiątkowy
medal, koszulkę techniczną, pakiet
startowy, posiłek regeneracyjny oraz
napoje na starcie i trasie wyścigu.
Najszybszy był Adam Dąbek

Zawody połączyły 3 dyscypliny sportowe: bieg,
jazdę na rowerze oraz płynięcie kajakiem

z wynikiem 01:22:43,60. Drugi był
Mateusz Piechowiak, a trzeci na
mecie zameldował się Dariusz Kudra. Wśród kobiet triumfowała Małgorzata Czaja (01:34:42.26). Za nią
uplasowała się Marta Kotas-Nowakowska, a trzecią pozycję zajęła Karolina Woźniczka.
Za zajęcie miejsc w kategoriach:
OPEN Kobiet i Mężczyzn oraz kategoriach wiekowych mężczyzn przewidziane były nagrody rzeczowe oraz
puchary. Puchary otrzymało także
dwóch najstarszych zawodników,

którzy wzięli udział w zawodach.
Ponadto wyróżniony został uczestnik wykazujący się godną postawą
fair play. - To bardzo budujące, gdy
zawodnicy pomagają sobie w chwilach słabości, odsuwając swój wynik
na dalszy plan – przyznają organizatorzy zawodów. - Innowacyjność
zawodów oraz połączenie trzech dyscyplin sportowych zagwarantowały
niezapomniane wrażenia. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku pobijemy
uzyskane wyniki – dodają.
Oprac. bem

12 sierpnia br. gościł w Kępnie Planetobus, a w nim mobilne planetarium, które wraz z
edukatorami z Centrum Nauki Kopernik odwiedza miejscowości w całej Polsce

Pamiątkowe medale trafiły do wszystkich uczestników wydarzenia,
a puchary i nagrody rzeczowe do zdobywców najlepszych wyników

Kolizja na drodze S8 w kierunku Łodzi

Niebo na wyciągnięcie ręki
W tym dniu w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Kępnie, gdzie Planetobus miał
swój przystanek, aby poczuć się jak
astronom, wystarczyło podnieść głowę i spojrzeć w niebo.
W ramach projektu „Nauka dla
Ciebie”, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Planetobus dociera do małych

miejscowości, w których nieczęsto
poznaje się prawa nauki przez samodzielne eksperymentowanie. W 2019
r. odwiedzi 60 szkół, by rozbudzać w
uczniach, ale i osobach starszych zainteresowanie kosmosem.
Mobilne planetarium, podróżujące Planetobusem, to duży namiot z
dachem w kształcie kopuły o średnicy 5 metrów. W środku mieści się 30–
35 osób. Na półokrągłym „suficie”

Wizyta mobilnego planetarium odbyła się w ramach projektu edukacyjnego, realizowanego
przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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widzowie oglądają pokazy astronomiczne, prowadzone na żywo przez
doświadczonych edukatorów. W jasny dzień można zobaczyć niebo pełne gwiazd, poznać najciekawsze konstelacje, układy planet i inne obiekty
astronomiczne, a także odwiedzić
Międzynarodową Stację Kosmiczną i dowiedzieć się, co robią na niej
astronauci. Uczestnicy pokazów mobilnego planetarium otrzymują także
„Poradnik młodego naukowca”, pełen astronomicznych ciekawostek,
informacji o gwiazdach i planetach
oraz eksperymentów, które można
samodzielnie wykonać w domu.
Sierpniowa wizyta Planetobusa w
Kępnie spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców powiatu kępińskiego. W siedmiu
projekcjach zorganizowanych tego
dnia udział wzięło ponad 200 osób,
głównie dzieci i młodzież.
Zorganizowanie bezpłatnych pokazów astronomicznych w naszym
mieście było wspólną inicjatywą Starostwa Powiatowego w Kępnie i senatora Łukasza Mikołajczyka.
Oprac. bem
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Zasnął za kierownicą
i wjechał w tył samochodu

10 sierpnia br., po godzinie 1.00,
na drodze S8 w kierunku Łodzi (107
km trasy) doszło do kolizji samochodu osobowego marki Renault z samochodem dostawczym iveco. - Jak
ustalili policjanci, którzy przybyli na
miejsce zdarzenia, przyczyną kolizji
było najprawdopodobniej zmęczenie

i przyśnięcie kierowcy dostawczego
iveco, co spowodowało że najechał
on na tył poprzedzającego go pojazdu – mówi oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie st. post.
Rafał Stramowski. Obaj kierujący
byli trzeźwi. Sprawcę ukarano mandatem karnym.
Oprac. KR

Dwie kolizje na ul. Wrocławskiej w Bralinie

Nieprawidłowo wyprzedzała,
nieostrożnie cofał
6 sierpnia br., przed godziną
18.00, na ul. Wrocławskiej w Bralinie doszło do kolizji. Kierująca skodą fabia, mieszkanka gminy Perzów,
nieprawidłowo wykonała manewr
wyprzedzania i doprowadziła do zderzenia bocznego z pojazdem marki
Volkswagen Polo, kierowanym przez
mieszkańca gminy Bralin.
Kolejnego dnia, 7 lipca br., około godziny 10.00, również na ul.

Wrocławskiej w Bralinie, doszło
do zdarzenia drogowego. Kierujący
dostawczym fiatem ducato, 65-letni
mężczyzna, nie zachował odpowiednich środków ostrożności podczas
manewru cofania i uderzył w osobowego volkswagena, którym kierował
mieszkaniec gminy Oleśnica.
Uczestnicy obu zdarzeń byli
trzeźwi. Sprawcy zostali ukarani
mandatami karnymi.
Oprac. KR

Region

gmina
19 sierpnia br. podpisano umowę dotyczącą przebudowy trzech
dróg gminnych: w Słupi pod Kępnem, Donaborowie i Baranowie.
Łączna długość modernizowanych odcinków wynosi 1063 mb, a
ich koszt – 462.410,58 zł. Inwestycję wykona Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Planowanie zakończenie robót nastąpi 29 listopada br.

kurier baranowa
sierpień 2019, nr 33 (1128)
XI sesja Rady Gminy Baranów

Skarga na wójt bezzasadna Trzy drogi w gminie
bieranie wykonawców w sposób nietransparentny z potencjalnie wyższą
ceną usługi niż występująca na rynku usługodawców tej usługi – czytamy w uzasadnieniu uchwały.
Skarga została rozpatrzona przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji, która
stwierdziła, że zarzuty skarżącej są nieuzasadnione i bezpodstawne, a procedura została przeprowadzona zgodnie
z regulaminem, który obowiązuje w Gminie. Wynika
z niego, że jeżeli zamówienie
nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty
30.000 euro, nie trzeba stosować całego trybu zamówień
publicznych, a umowa, której
Wójt gminy Baranów B. Lewandowskadotyczyła skarga, została zaSiwek podczas sesji
warta na 10 miesięcy i opie-

6 sierpnia br. odbyła się XI sesja
Rady Gminy Baranów. Jedną z najważniejszych kwestii poruszonych
podczas posiedzenia było rozpatrze-

nie skargi na działalność wójt gminy
Baranów Bogumiły Lewandowskiej-Siwek.
W skardze, która wpłynęła do
Urzędu Gminy w Baranowie 22 lipca
br., zarzucano, że w okresie od stycznia 2018 r. wójt zawierała umowę
na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez ogłoszenia na stronie
BIP. - Zdaniem skarżącej wpłynęło
to na zmniejszenie możliwego kręgu wykonawców oraz nie wyklucza
umyślnego działania organu wykonawczego na szkodę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie
niegospodarności w wydatkowaniu
środków publicznych poprzez wy-

wała na kwotę 934,96 zł netto miesięcznie, co łącznie przez dany okres
daje kwotę 9.349,60 zł. - Z zarządzenia wynika, że jeżeli kwota zamówienia jest mniejsza niż 25.000 zł, to po
negocjacjach z jednym wykonawcą
można zawrzeć umowę. Jeśli chodzi
o zamówienia o wartości od 25.000
zł do 90.000 zł, zamawiający stosuje tryb zapytania ofertowego do co
najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Przy kwotach wyższych
odbywa się to w drodze zapytania
ofertowego, ogłoszonego na stronie
internetowej – wyjaśniła radca prawny Ewa Brzozowska.
Radni podzielili zdanie komisji i
uznali, że działania wójt były zgodne
z obowiązującym prawem miejscowym, a skargę jednogłośnie uznano
za bezzasadną.
KR
Radni jednogłośnie uznali skargę
na wójt za bezzasadną

wę z mieszanki kamiennej, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, budowę pobocza
z mieszanki kamiennej, wykonanie
zjazdów do przyległych posesji, budowę linii oświetleniowej wraz z latarniami (ul. Wąska) oraz ustawienie
znaków drogowych.
es

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
sierpień 2019, nr 34 (1210)
Dzieci z gminy Bralin rozpoczęły 7-dniowe kolonie letnie w
Zakopanem

Kolonie letnie
w Zakopanem

Zespół Szkół w Słupi pod Kępnem przyjmuje zgłoszenia dzieci z terenu gminy Baranów
urodzonych w pierwszym półroczu 2017 r. oraz w 2016 r. do grupy przedszkolnej 3-4 latków, organizowanej w ramach projektu „Nowe miejsca przedszkolne w gminie Baranów”

Nowe miejsca przedszkolne
w gminie Baranów

Zajęcia grupy projektowej trwać
będą od 1 stycznia do 31 grudnia
2020 r., w godzinach od 6.45 do 16.15.
Rodzice w tym okresie nie ponoszą
opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. W kolejnych dwóch latach dzieci
również mają zapewnioną opiekę i
naukę. Oprócz realizowanych zajęć edukacyjnych, zgodnych z podstawą programową Ministerstwa
Edukacji Narodowej, dzieci będą
mogły uczestniczyć w bezpłatnych
zajęciach dodatkowych, korzystając
z nowych pomocy dydaktycznych,
zabawek, nowego sprzętu TIK i wyposażenia przedszkola. Całkowita
wartość projektu wynosi 463.717,70
zł, a Gmina Baranów pozyskała na
ten cel dofinansowanie w wysokości
394.168,54 zł.
Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie
projektu pn. „Nowe miejsca przed-

Inwestycja dotyczy trzech dróg:
w Donaborowie (805 mb), Słupi pod
Kępnem (143 mb) oraz Baranowie
(ul. Wąska, 115 mb). We wszystkich
trzech przypadkach prace będą wyglądać bardzo podobnie i obejmą: roboty przygotowawcze, prace ziemne
(wykonanie koryta drogi), podbudo-

szkolne w gminie Baranów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu

Społecznego. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: 62 / 78 104 47.
ems

W miniony weekend grupa
24 dzieci z gminy Bralin rozpoczęła
siedmiodniowe kolonie letnie w Zakopanem. Pierwszym punktem programu był Kraków, gdzie młodzi zobaczyli największe zabytki oraz mieli
okazję uczestniczyć w grze miejskiej
z nagrodami. W godzinach popołudniowych dotarli do Murzasichle, do
ośrodka Parzenica. W niedzielę milusińscy pokonali pierwsze wyzwanie,
jakim była Dolina Chochołowska.

19 sierpnia br. od rana zwiedzali Centrum Edukacji Przyrodniczej
Tatrzańskiego Parku Narodowego
i Krupówki. Na uczestników czeka
jeszcze ciekawy program do realizacji. Trzymamy kciuki za pogodę i życzymy udanego wypoczynku.
Organizacja kolonii jest częścią
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
KW

Pierwszym punktem programu kolonii był Kraków,
gdzie dzieci zwiedzały zabytki i atrakcje

Dzieci będą mogły uczestniczyć
w bezpłatnych zajęciach dodatkowych
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Region

gmina
echo rychtala
sierpień 2019, nr 32 (899)
Aby upamiętnić rychtalski browar, wyprodukowano pokale z grafiką, które będzie można
zakupić podczas tegorocznych dożynek gminnych, 31 sierpnia br., w Drożkach

„Tu piwo pili jak herbatę”.

Niezwykła historia rychtalskiego browaru
Jak ważne jest przekazywanie
historii kolejnym pokoleniom, niech
świadczy fakt, iż niewielu dzisiejszych mieszkańców Rychtala czy
sąsiednich miejscowości jest w stanie
wskazać miejsce, w którym przed stu
laty mieścił się jeden z największych
i najbardziej znanych browarów Dol-

nego Śląska, mający swoje filie w
Kępnie, Oleśnicy, Kluczborku i Namysłowie.
Historia rychtalskiego browaru
sięga 1830 roku, kiedy to Józef Heider na obrzeżach miasteczka rozpoczął produkcję piwa na przemysłową
skalę. W owych czasach browarnic-

Zakład w ciągu lat rozrósł się
do rozmiarów dużej fabryki

two na terenach Niemiec, w granicach których leżał Rychtal, przeżywało wielki rozwój, a w miejsce
małych lokalnych wytwórni zaczęły
powstawać zakłady, produkujące
piwo na ogromną skalę.
Rychtalskie piwo musiało jednak
zdobyć uznanie, skoro zakład w ciągu
70 lat rozrósł się do rozmiarów dużej
fabryki, mimo że w ciągu blisko stu
lat istnienia pięciokrotnie zmieniał on
właścicieli. Największą sławę zyskał
w 1896 roku, kiedy to najpewniej nieoczekiwanie piwo z tego mało znanego miasteczka zdobyło najważniejszy
medal na targach piwowarskich w
Berlinie.
Być może do dziś mieszkańcy
raczyliby się tym złotym trunkiem,
gdyby nie tajemniczy wybuch kotłów, który w 1914 roku spowodował
całkowite zniszczenie zakładu. Najstarsi mieszkańcy lubią powtarzać

IX Turniej Siatkówki Plażowej w Krzyżownikach i rozgrywki piłkarskie młodych, zakończone konkursem rzutów karnych

Kolejne wakacyjne emocje sportowe
Jak co roku, tak i tego lata, a dokładniej 15 sierpnia, przeprowadzony
został IX Turniej Siatkówki Plażowej – Krzyżowniki 2019. W gminie
Rychtal jest to impreza wyjątkowa
pod wieloma względami – przede
wszystkim organizacyjnym. Swój
wkład we wzorowe przygotowanie
boiska, opiekę na zawodnikami i
stworzenie wyjątkowej, sportowej atmosfery mieli: miejscowa młodzież,

w wyniku zaciętej, wyrównanej i
stojącej na dobrym poziomie gry
zostali wyłonieni liderzy, tworzący
grupę finałową. I tak w pierwszej
czwórce znaleźli się kolejno: Piotr
Domal i Bartek Cudniewicz, Paweł
Czaprowski i Kamil Panek, Oskar
Furmański i Bartosz Kurzawa oraz
Paweł Skotnik i Piotr Janik. Na zakończenie turnieju prezes OSP, sołtys
Krzyżownik oraz wiceprzewodni-

Rozgrywki piłkarskie dały dzieciom mnóstwo radości

lokalni sympatycy siatkówki, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Krzyżownikach na czele z prezesem
Tomaszem Banaszczykiem oraz sołtys wsi Bożena Augustynek wraz z
Radą Sołecką. Punktualnie o godzinie 14.00 sędzia zawodów, gminny
koordynator sportu Piotr Nasiadek,
rozpoczął rozgrywki grupowe, gdzie
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cząca Rady Gminy Rychtal Ewelina
Szymańska wręczyli dyplomy i medale. Podsumowując imprezę, przewodnicząca Rady Gminy podkreśliła
duże zaangażowanie organizatorów
oraz zawodników w grę siatkarską.
- Zarówno finalistom, jak i pozostałym zespołom, dziękujemy za grę fair
play i stworzenie dobrego widowiska

sportowego. Zapraszamy za rok! –
mówi P. Nasiadek.
Dwa dni później, 17 sierpnia
br., na rychtalskim „Orliku” zostały
przygotowane rozgrywki piłkarskie
dla młodych sportowców. Warunki
pogodowe i piłkarze dopisali, wystarczyło tylko rozpracować taktykę
przeciwnika i cieszyć się wygraną.
Taki właśnie cel osiągnęli zawodnicy
z drużyny „Orlik Team”: Aleksander
Wolanicki, Łukasz Kuropka, Kacper Berski, Nataniel Świerczyński,
Cezary Tabak, Alan Świerczyński
i Sebastian Mormol, którzy zostali
liderami wakacyjnych rozgrywek. W
konkursie rzutów karnych pierwsze
miejsce zajął Bartosz Adamski, drugie – C. Tabak, a trzecie – A. Wolanicki. Sędziami rozgrywek byli: gminny
koordynator sportu P. Nasiadek oraz
Ewelina Kuropka (sędzia sekretarz),
która na zakończenie imprezy sportowej podsumowała rywalizację i wręczyła medale.
- Jeszcze w te wakacje, 25 sierpnia br., zapraszamy na Turniej
Streetballa (trójki koszykarskie) na
rychtalskim „Orliku”, a także na
Dożynkowy Turniej Sołectw Gminy
Rychtal, który odbędzie się 31 sierpnia br. w Drożkach – zachęca P. Nasiadek.
Oprac. KR
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Grafika rychtalskiego browaru, wykonana w technice komputerowej
na podstawie dawnej pocztówki przez ks. Mariusza Białobłockiego

historię mówiącą o spotkaniu Bertolda Heidera – właściciela rychtalskiego browaru z Albrechtem
Augustem Haselbachem – właścicielem browaru z Namysłowa, którzy w jednej z miejscowych knajp
pokłócili się o to, z którego browaru pochodzi pite przez nich piwo.
Kiedy okazało się, że ten znakomity trunek uwarzono w Rychtalu, w
Haselbachu zrodziła się ogromna
zawiść, która za kilka dni miała doprowadzić do zniszczenia browaru.
Jak było naprawdę, nigdy się pewnie
już nie dowiemy. Faktem jest jednak,
że nadciągająca I wojna światowa
sprzeniewierzyła jakiekolwiek plany
odbudowy rychtalskiego browaru,
po którym do dnia dzisiejszego pozostały jedynie piwnice z ceglanym
stropem na tyłach jednego z domów
przy dzisiejszej ulicy Namysłowskiej. Pamiątką tamtych czasów
są również butelki z rychtalskiego browaru odnajdywane podczas
prac ziemnych w Rychtalu – butelki
umieszczano niegdyś pod kamieniami wyznaczającymi granice posesji.
Miłośnicy historii Rychtala będą
jednak mogli zachować rychtalski
browar nie tylko w pamięci, gdyż
podczas tegorocznych dożynek gmin-

nych, które odbędą się 31 sierpnia w
Drożkach, będzie można zakupić za
jedyne 15 zł pokale do piwa z grafiką
i złotym medalem, który rychtalskie
piwo przed laty zdobyło w Berlinie.

Wizualizacja rychtalskiego
pokala z grafiką

Autorem grafiki jest rychtalski proboszcz ks. Mariusz Białobłocki,
który od kilkunastu lat pasjonuje się
promocją Rychtala i upowszechnianiem jego historii.
Oprac. KR

Umiejscowienie browaru
na planie Rychtala z 1884 r.

Region

gmina
wieści znad pomianki
sierpień 2019, nr 34 (936)

Już po raz czwarty w gminie Łęka Opatowska gościł Happy Bus, pełniący funkcję objazdowego placu zabaw

Happy Bus

zawitał do Opatowa
Tym razem przystanek kolorowego autobusu, po brzegi wypełnionego
zabawkami, miał miejsce na boisku wielofunkcyjnym w Opatowie. Od 8 do
10 sierpnia 2019 r. na dzieci z terenu całej gminy Łęka Opatowska czekało
mnóstwo atrakcji.
Celem, prowadzonej przez fundację „Happy Kids”, wakacyjnej akacji jest
zorganizowanie opieki połączonej z zabawą i nauką. Dzięki obecności zagranicznych wolontariuszy, oprócz przedniej zabawy, dzieci miały okazję poznać
kulturę i tradycje różnych krajów, a przy okazji szlifować język obcy.
Dodatkowymi atrakcjami były dmuchane zamki, malowanie twarzy, piłka
nożna itp. Wszystkie maluchy uczestniczące w akcji miały codziennie zapewniony posiłek.
W 2019 roku fundacja „Happy Kids” zorganizowała na terenie całego kraju dziewiątą już edycję tej akcji. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom
opieki połączonej z zabawą. Wykorzystywane są w tym celu autobusy pełniące funkcję objazdowych placów zabaw.
Uzupełnieniem zabaw dla dzieci są zajęcia organizowane poza autobusem: zabawa na dmuchańcach i trampolinach, kącik plastyczny, malowanie
buziek i plecenie warkoczyków. Organizowane są zawody sportowe, turnieje
piłki nożnej i siatkowej. Opiekę nad dziećmi w całej Polsce sprawuje grupa 50
wolontariuszy. 25 to starsi wychowankowie rodzinnych domów dziecka, które
prowadzi fundacja, 25 osób to wolontariusze z zagranicy, z takich krajów jak:
Turcja, Indonezja, Indie, Maroko, Grecja, Egipt, Rosja, Algieria, Pakistan i
Włochy.
Tematem przewodnim projektu „Happy Bus 2019” jest hasło „Dzieci mają
głos”. Tegoroczna akcja ma objąć swoim zasięgiem rekordową liczbę 10.000
dzieci wraz z ich rodzicami i starszymi członkami rodzin.
Oprac bem
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Region

gmina
G£OS TRZCINICY
sierpień 2019, nr 34 (1100)
14 sierpnia 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy zorganizowany został
Dziecięcy Festiwal Książki

Biblioteka zaprosiła
najmłodszych na festiwal
Dziecięcy Festiwal Książki stanowi część zadania o tej samej nazwie, dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.
Wydarzenie kulturalne skierowane do najmłodszych mieszkańców gminy odbyło się na placu przed
budynkiem książnicy w Trzcinicy.
Wszystkie, bardzo licznie przybyłe
na festiwal dzieci oraz ich rodziców i

dziadków powitała dyrektor biblioteki Renata Gość, która zachęciła najmłodszych do korzystania z przygotowanych atrakcji i życzyła im udanej
zabawy.
Na dzieci czekało wiele niespodzianek: spektakl teatralny „Porwanie księżniczki” w wykonaniu Teatru
Lalek „Pinokio”, Wioska Smerfów,
gry i zabawy taneczne ze smerfami,
klaun Dyzio, zwierzątka z balonów,
bańki mydlane, dmuchany zamek
dla małych dzieci, wesoły Minionek,

Liczba i różnorodność zapewnionych przez bibliotekarzy
atrakcji zachwyciły małych czytelników

malowanie buziek oraz pokaz iluzji.
Przygotowany dla nich został też
poczęstunek: soczki, woda oraz popcorn, wata cukrowa i inne słodkości.
Po skończonych zabawach, zmęczone
dniem pełnym wrażeń, umalowane i
bardzo zadowolone dzieci niechętnie
odchodziły do domów, niosąc ze sobą
kolorowe zwierzątka z balonów.
W imprezie wzięli też udział
zaproszeni goście: sekretarz gminy
Trzcinica Renata Ciemny, sołtys
wsi Trzcinica Krzysztof Ostrowski,
a także radny Rady Powiatu Kępińskiego Tomasz Gatner. Pomoc organizacyjną przy realizacji zadania
(wypożyczenie parasoli, stolików,
ławek i krzeseł) bibliotece udzielili:
Urząd Gminy w Trzcinicy, Rada Sołecka wsi Trzcinica oraz Zespół Szkół
w Trzcinicy.
Projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy pn. „Dziecięcy
Festiwal Książki” jest jednym z kilku projektów realizowanych w tym
roku przez bibliotekę. Na to zadanie
książnica pozyskała dofinansowanie
w wysokości 8.580,00 zł. Jej wkład
własny (przychody własne biblioteki)
wynosi w tym przypadku 3.100,00 zł.
Oprac. bem

Gmina Trzcinica realizuje kolejne zadania inwestycyjne zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej

Dalsza modernizacja dróg gminnych
Obok trwającej dużej inwestycji
wodno-kanalizacyjnej w Trzcinicy,
która obejmuje również prace drogo-

we na ulicach Jana Pawła II, Kluczborskiej i Bocznej, Gmina sukcesywnie remontuje i buduje odcinki innych

Na ten rok zaplanowano remont i budowę 3.146 metrów
bieżących dróg oraz ulic na terenie gminy Trzcinica

14

dróg gminnych.
Zakończony został remont odcinków dróg w Pomianach i Piotrówce,
którego wykonawcą była firma S-Probud. Na drogach gminnych w
miejscowościach Borek, a następnie
Kwasielina, prace budowlane rozpoczęła firma CARBON.
Łącznie w bieżącym roku wyremontowane, wybudowane od
podstaw lub odtworzone w ramach
inwestycji
wodno-kanalizacyjno-drogowej zostanie 3.146 metrów bieżących dróg i ulic.
Na zadanie związane z budową
dróg gminnych Gmina Trzcinica pozyskała 187.600,00 złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu.
Oprac. bem
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3 sierpnia 2019 r. w sali Domu Ludowego w Trzcinicy odbyło się spotkanie przy grillu, zorganizowane przez Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Trzcinicy

Spotkanie przy grillu

Ponad 90 osób uczestniczyło w grillu
zorganizowanym przez Koło PZERiI w Trzcinicy

Uczestników imprezy przywitała przewodnicząca trzcinickiego
Koła Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Agnieszka
Dubiel.
Gośćmi seniorów byli: wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, który podziękował za zorganizowanie
spotkania, a jego uczestnikom prze-

kazał życzenia zdrowia, wytrwałości
oraz wszelkiej pomyślności, a także sołtys wsi Trzcinica Krzysztof
Ostrowski.
W bardzo udanej imprezie uczestniczyło ponad 90 osób. Nie zabrakło,
oczywiście, wspólnego grillowania i
słodkiego poczęstunku.
Oprac. bem

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy rozmawiano o realizacji projektu „(Nie)znane dzieje Ziemi Trzcinickiej”, na który biblioteka pozyskała 21.000,00 zł

Planują grę wiejską
6 sierpnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyło
się spotkanie dyrektor trzcinickiej
książnicy Renaty Gość i bibliotekarza Agnieszki Kałki z przedstawicielami Stowarzyszenia Wsi Trzcinica
„Przyszłość” na czele z prezes Anną
Parzonką.
Spotkanie dotyczyło współpracy
przy organizacji gry wiejskiej, będącej częścią realizowanego przez bibliotekę projektu „(Nie)znane dzieje
Ziemi Trzcinickiej”.
Planowana na wrzesień gra
jest jednym z dwóch zadań, obok
wydania publikacji regionalnej,
traktującej o dziejach Trzcinicy, na które biblioteka pozyskała
21.000,00 zł ze środków Muzeum
Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.

Całkowita wartość zadania wynosi
26.530,00 zł.
Celem projektu jest stymulowanie aktywności mieszkańców wsi i
gminy w zakresie ich współodpowiedzialności za zachowanie pamięci o dziedzictwie kulturowym
Ziemi Trzcinickiej. Poprzez zaangażowanie w realizację poszczególnych
działań projektu, tj. uczestnictwo w
grze wiejskiej, zgromadzenie dokumentów i materiałów źródłowych
na temat dziejów Trzcinicy, mieszkańcy mają zyskać przekonanie o
olbrzymiej wartości tego dziedzictwa
i potrzebie jego pielęgnowania. Rezultatem realizacji działań projektowych ma być przywracanie pamięci
lokalnej poprzez odkrywanie historii
„małych ojczyzn” i jej zasobów źródłowych.		
Oprac. bem

Zapraszamy na

PIELGRZYMKĘ SAMOLOTOWĄ

DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

w dniach 13-19.09. br. z parafii Trzcinica
(wylot z Wrocławia).

Bliższe informacje u ks. prob. W. Cieplika,
nr tel. 62 / 78 151 06.

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 13
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Fot. Janusz Kania - Kania Foto Video

VI Biesiada Trzcinicka odbyła się w czwartek, 15 sierpnia 2019 roku

Fot. Janusz Kania - Kania Foto Video

cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 12

Przygotowane przez organizatorów atrakcje przyciągnęły wielu
mieszkańców i gości spragnionych dobrej zabawy

Tradycyjnie mieszkańcy Trzcinicy nie zawiedli i tłumnie przybyli na
imprezę, obfitującą w przygotowane z
myślą o nich atrakcje.
Biesiada rozpoczęła się o godzinie
19:00 specjalnym blokiem zabaw dla
Fot. Janusz Kania - Kania Foto Video

Kolejna już Biesiada Trzcinicka
zorganizowana została przez Radę
Sołecką i radnych z Trzcinicy na czele z sołtysem Krzysztofem Ostrowskim i radnym Rady Powiatu Kępińskiego Tomaszem Gatnerem.

Wspaniałe show zaprezentowała
grupa St8Workout z Kępna

dzieci. Następnie uczestników wydarzenia zaproszono do muzycznego
biesiadowania przy stołach. Wspólnie
śpiewano znane i lubiane przyśpiewki. Nie zabrakło tych najbardziej popularnych i doskonale znanych Polakom, takich jak „Szła dzieweczka”
czy „Gdzie jest ta ulica?”.
Kolejną atrakcją był pokaz kępińskiej grupy St8Workout, który w
oprawie świateł reflektorów okazał
się wyjątkowo widowiskowy, łącząc
niezaprzeczalne atuty sportowe z dodatkowymi walorami estetycznymi.
Show rozgrzało publiczność niemal
do czerwoności, wiele elementów
wykonywanych przez zawodników
zapierało bowiem dech w piersiach.
Ten niebywały pokaz siły oraz zręczności zachwycił i z pewnością na długo pozostanie w pamięci licznie zgromadzonej publiczności.

Fot. Janusz Kania - Kania Foto Video

Imprezę rozpoczął blok
zabaw dla najmłodszych

GONIEC PERZOWSKI
sierpień 2019, nr 34 (887)

Bardzo się cieszę, że VI Biesiada
Trzcinicka spotkała się z tak wspaniałym - licznym odbiorem wśród
mieszkańców – zaznaczył K. Ostrowski. - Dziękuję wszystkim, którzy tak
wspaniale bawili się z nami tego wieczoru. Dziękuję również wszystkim,
którzy pracowali przy organizacji
biesiady. Pokazaliśmy po raz kolejny, że Trzcinica chce i potrafi się dobrze bawić – powiedział sołtys.
Satysfakcji nie ukrywał też T.
Gatner: - Organizacja każdej biesiady jest dla nas zawsze sporym wyzwaniem, staramy się przygotować
oryginalny, bogaty program z wielo-

Fot. Janusz Kania - Kania Foto Video

Trzcinica potrafi się bawić

Po prezentacji niezwykłej sprawności sportowców na scenie wystąpił
zespół „LaMaro”, wykopując swoje
największe hity: „Moja mała”, „7 niebo”, „Moje pragnienia” i wiele innych
utworów, które porwały do wspólnej
zabawy uczestników imprezy.
Ulubione szlagiery, wspaniała
oprawa oraz świetne nagłośnienie
sprawiły, iż koncert był prawdziwą
ucztą dla wszystkich fanów „LaMaro”.
Przed bisami zespołu organizatorzy przygotowali dla biesiadników
efektowny pokaz sztucznych ogni,
sprawiając, że to muzyczne wydarzenie zyskało jeszcze więcej blasku.

Pod wrażeniem byli również
członkowie zespołu „LaMaro”, którzy po koncercie napisali na swoim
profilu facebookowym: - Trzcinica,
dziękujemy! Daliście czadu! Taka
moc nakręca!
Na zakończenie bawiono się przy
muzyce, którą zaserwował DJ K@rol M.
Podziękowanie za organizację kolejnej Biesiady Trzcinickiej
w imieniu wójta na ręce sołtysa K.
Ostrowskiego złożyła Renata Ciemny - sekretarz gminy Trzcinica.
Sam sołtys nie krył zadowolenia
z przebiegu tegorocznej imprezy: -

Prawdziwą ucztą dla fanów
był koncert zespołu „LaMaro”

ma atrakcjami tak, aby mieszkańcy i
goście mogli w Trzcinicy wspaniale
się bawić oraz biesiadować - tłumaczy radny powiatowy. - Patrząc dziś
na liczbę uczestników, śmiało mogę
stwierdzić, że pobiliśmy w tym roku
rekord frekwencji. Ten fakt, wspaniały klimat, świetnie bawiący się
mieszkańcy – to wszystko sprawiło, że cel biesiady został osiągnięty – podkreślił. - Bardzo się cieszę i
dziękuję wszystkim, którzy bawili się
wspólnie z nami. Dziękuję też wszystkim, którzy ciężko pracowali przy organizacji biesiady.
Oprac. bem

W Perzowie trwa przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej w sąsiedztwie boiska sportowego

Przebudowa drogi gminnej w Perzowie

Inwestycja obejmuje rozebranie
istniejącej nawierzchni drogi wraz
z podbudową, a także nawierzchni
chodnika i zjazdów z betonowych
płyt chodnikowych oraz betonowej kostki brukowej. W jej zakres
wchodzi wykonanie nowych warstw
Wymiana nawierzchni dotyczy
odcinka drogi o długości 326,81 mb

konstrukcyjnych drogi oraz nawierzchni bitumicznej, obustronnego
ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej szerokości 30 cm,
jak również nawierzchni chodnika o
długości 240 mb i zjazdów do posesji
z betonowej kostki brukowej. Prze-

widziana jest wymiana istniejących
wpustów kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowych wpustów kanalizacji deszczowej oraz przykanalików
i podłączenie do istniejących studni.
Wymiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi o długości 326,81 mb.
Na realizację zadania gmina
Perzów aplikowała o środki zewnętrzne do Wojewody Wielkopolskiego. Wniosek o dofinansowanie
znalazł się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2019
roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Generalnym wykonawcą zadania
jest firma PUH Carbon Jan Kuropka
z Sycowa. Zakończenie inwestycji
zostało zaplanowane na jesień br.
Oprac. bem

W hydroforni w Teklinie przeprowadzono prace renowacyjne w studni głębinowej

Renowacja studni głębinowej
Celem wykonanych w Teklinie
prac było przywrócenie wydajności
i sprawności hydraulicznej studni.
Stanowią one kontynuację wcześniejszych robót, które dotyczyły instala-

cji energetycznej i urządzeń zasilających.
W tym roku dokończone zostanie
także nowe ogrodzenie terenu hydroforni w Teklinie.
Oprac. bem
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam dwie działki budowlane o pow.
1000 m2 każda, w Bralinie. Działki z dużą
ilością gruzu (gruz gratis), blisko media,
prąd, woda, kanalizacja. Tel. 661 265 299.
(TK 194/08/19)
Sprzedam działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe z
możliwością przekształcenia, o powierzchni
0,6992 ha. Do działki tej przylega o powierzchni 0,2452 ha - pod użytkowanie
rolnicze. Dobra lokalizacja przy drodze
Baranów - Jankowy. Cena do negocjacji.
Tel. 609 750 609 (po 16:00). (TK 193/08/19)
Sprzedam mieszkanie 78 m2, 3 pokoje, 2
łazienki z dużym garażem i dużą piwnicą Kępno, Osiedle Odrodzenia. Tel. 693 112
263, 695 259 001.
(TK 183/08/19)

Sprzedam działkę 10-20 arów w Chojęcinie.
Tel. 502 385 248.
(TK 181/08/19)

Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)
Sprzedam działki - Tabor Wielki.
Tel. 692 954 115.
(TK 184/08/19)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)

Do wynajęcia mieszkanie dla pracowników,
dwa pokoje dwuosobowe, w Kępnie, Os. Kopa.
Tel. 605 449 658.
(TK 185/08/19)
Pokoje dla pracowników w Kępnie.
Tel. 889 143 311.
(TK 172/07/19)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
sprzedam
Sprzedam 3-kołowy rower dla osoby
niepełnosprawnej, używany, niezależny
mechanizm tylnych kół. Tel. 796 698 530.
(TK 191/08/19)
Sprzedam drewniany „wychodek”, stolarka
bdb, przydatny: ogródek / budowa.
Tel. 796 698 530.
(TK 189/08/19)
Przyjmę zamówienia na szczenięta owczarka niemieckiego po rodowodowych rodzicach. Tel. 796 698 530. (TK 190/08/19)
rolnicze
Sprzedam cielaki. Tel. 724 845 095.
(TK 174/07/19)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 160/07/19)
praca
Zatrudnię kucharkę z doświadczeniem.
Więcej info pod nr. tel. 607 560 804.
(TK 192/08/19)
Zatrudnię osobę do pracy w stajni. Możliwość zakwaterowania. Tel. 508 257 261.
(TK 179/07/19)
Zatrudnimy osoby do prac remontowych.
Tel. 509 543 677.
(TK 177/07/19)

SZTAFETA
POKOJU

Firma zatrudni osobę na stanowisko
ślusarz. Bardzo dobre warunki płacy.
Więcej informacji pod numerem telefonu
793 308 355.
(TK 187/08/19)

Wytnę drzewa, potnę, porąbię
drewno - posiadam swój sprzęt.
Tel. 692 963 835.
(TK 175/07/19)
motoryzacja

US£UGI
Udzielę pomocy dzieciom z trudnościami w
nauce w klasach początkowych.
Tel. 603 904 702.
(TK 195/08/19)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

Sprzedam toyotę avensis, rok 2010,
poj. 1,998, czarny metalik, zadbana.
Cena 33 tys. zł. Tel. 724 428 402.
(TK 188/08/19)
Sprzedam forda kugę, 2014 r., przebieg
120 tys. km, pierwszy właściciel, książka
serwisowa, diesel, czarny metalik, stan
bardzo dobry. Tel. 601 940 926.
Sprzedam opla zafirę B, rok prod. 2007,
benzyna + gaz, silnik 1.6, hak, po przeglądzie technicznym, wymianie oleju.
Tel. 660 614 794.
(jack)

Uwaga!

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kępno,
jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny
jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego
bądź też huczne urodziny, a chcielibyście
upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika
- zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami.
Z radością weźmiemy udział w uroczystości, a następnie
przygotujemy reportaż z tego szczególnego wydarzenia,
który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.
Drodzy Czytelnicy, „Tygodnik Kępiński” można znaleźć także
w internecie. Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy
zatrudni

głównego
księgowego

(wymiar czasu pracy: 3/8 etatu).
Informacja o naborze znajduje się
na stronie internetowej Biblioteki w Trzcinicy
oraz BIP-ie Gminy Trzcinica
(http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl)
lub pod numerem tel. (62) 33 22 083.

GS „SCh” w Bralinie sprzeda

sklep nr 22 w Bralinie
przy ul. Miodowej 5.

1 września 2019

Tel.: 62 / 78 126 54.

Sztafeta Pokoju - w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej
1 września 2019
Start- godzina 4.45 Byczyna, Cmentarz komunalny ul. Kluczborska
Meta- Torzeniec, Pomnik ku czci mieszkańców zamordowanych podczas
II Wojny Światowej w Torzeńcu
Dystans - 62 km
W trakcie biegu uczczonych zostanie 13 lokalnych miejsc pamięci.
Informacja: www.gosit-wieruszow.pl
Zapisy: Biuro GOSiT ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów lub e-mail: biuro@gosit-wieruszow.pl do dnia 12 sierpnia 2019r.
ORGANIZATORZY:

PATRONAT MEDIALNY:

PATRONAT MEDIALNY:

POWIATU
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Ogłoszenia

reklamy
VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

Przedsiębiorstwo

„BIS”

w 100. rocznicę powstania
polskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego nr I
im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie

Skup bezrogich
jałowic hodowlanych
od 2 do 5 miesiąca
cielności.

Tradycją Liceum Ogólnokształcącego nr I im. majora Henryka Sucharskiego są zjazdy poszczególnych roczników absolwentów. W roku 2020
przypada wyjątkowa 100. rocznica istnienia naszej szkoły jako placówki
polskiej. Ten zaszczytny jubileusz skłania do wspomnień, napawa dumą
i radością dyrekcję, społeczność szkolną, wszystkich absolwentów, wychowanków, sympatyków i przyjaciół najstarszej w powiecie kępińskim szkoły
ponadgimnazjalnej.
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że VII Zjazd Absolwentów
i Wychowanków odbędzie się w 100. rocznicę powstania polskiego Gimnazjum i Liceum w Kępnie w dn. 30-31 maja 2020 r. Spotkajmy się w naszej
szkole! Zapraszamy serdecznie!
Komitet Organizacyjny
VII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków LO nr I
im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie

Zgłoszenia:

65 / 57 38 631,
65 / 57 27 336,

pon.-pt. 8.00-16.00.

sprzedam
piękne działki
na os. zielony
hanulin
przy ul. brzozowej
lub ul. stawowej
budowlanomieszkaniowe oraz
mieszkanioworzemieślnicze
(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.
firma wykonuje całkowite
usługi na posesjach:
- wykaszania, sprzątania,
cięcia drzew i krzewów
- płytkowanie, gipsowanie,
murowanie, malowanie.
Tel. 605 667 074

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

WSPOMNIENIA - TO BYŁY PIĘKNE DNI…
UWAGA! 6 CZERWCA 2020 ROKU ŚWIĘTUJEMY W KĘPNIE
100- LECIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Obchody tego pierwszego stulecia odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 25. Już od początku
bieżącego roku szkolnego trwają przygotowania do tej ważnej uroczystości,
na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy naszych absolwentów, uczniów,
przyjaciół i nauczycieli. Z tej okazji planujemy zorganizować wiele ciekawych spotkań i uroczystości.
Chcemy też wydać II część monografii pt. „Wspomnienie z tamtego
wczoraj”, która może stać się swoistym pamiętnikiem z przeszłości zarówno absolwentów, nauczycieli jak i pracowników szkoły. Aby tak się stało
prosimy o przekazywanie swoich wspomnień do sekretariatu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Sienkiewicza 25, w kopercie z dopiskiem
„100-lecie”. Oryginalne i pomysłowe reminiscencje zostaną nagrodzone.
Wewnątrz koperty prosimy umieścić nr telefonu, zgodę na upublicznienie
przekazanych informacji oraz nazwę szkoły, której wspomnienie dotyczy.
Jeśli skrywasz miłe wspomnienia, którymi chcesz się podzielić z innymi, a nie masz możliwości ich spisania, zadzwoń pod nr 62 782 99 00, a
autorzy monografii odnajdą Cię i przedstawią Ci zasady redakcyjnej współpracy. Też znajdziesz się w monografii.
ZACHĘCAMY DO WSPOMNIEŃ
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
Z dopiskiem: „100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie”
Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych
inicjatyw i będzie wkładem w rozwój oraz edukację następnych pokoleń.
Z wyrazami szacunku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Dyrektor Bogumiła Drobina
Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Nowacki
zsz1-kepno@oswiata.org.pl
Komitet Obchodów Jubileuszu
Tel. 62 78 299 00

komfortowe mieszkanie

150 m2
kępno, ul. warszawska 43
kontakt: 600 959 111.

do wynajęcia

SUKNIE ŚLUBNE

lokal handlowo-usługowy

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

o powierzchni 21 m2

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

OFERUJEMY TAK¯E:

kontakt: 600 959 111.

 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

 stroiki

ZATRUDNI

PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

ATRAKCYJNE CENY!!!
Mroczeñ 118
tel. 62 78 185 68
kom. 664 686 041

do wynajęcia

TAPICERÓW

STOLARZY

oraz osoby
do przyuczenia
w zawodzie tapicer.

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

tel.

Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
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Recenzje

ogłoszenia

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Wojciech Nerkowski - „Przecięcie”

TAPICERÓW

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES: Piaski 1c.

tel .:

Kaśka to dziewczyna na życiowym zakręcie. Mąż idealny okazał się draniem, została
bez grosza przy duszy. Jedyne co ma, to plan, jak zacząć od nowa. Niestety plan sypie się
i to z hukiem. W dramatycznym momencie na drodze Kaśki los stawia statecznego wykładowcę akademickiego, pół Polaka, pół Amerykanina. Robert Kidd jest zafascynowany
piękną nieznajomą i zgadza się jej pomóc. Nie zdaje sobie sprawy, że właśnie wplątał się
w intrygę, za którą obojgu przyjdzie zapłacić jak nie życiem, to przynajmniej wieloletnią odsiadką…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Laura Claridge - „Tamara Łempicka. Sztuka i skandal”
Tamara Łempicka, płacąc ciałem za wolność swoją i męża, uciekła przed rewolucją
październikową do Paryża. Tam zaczęła malować wyidealizowane portrety i akty o lekko
kubistycznych formach i nasyconych barwach – dziś najbardziej znane w jej twórczości.
Jednocześnie prowadziła bardzo aktywne życie towarzyskie, wdając się w liczne romanse
zarówno z mężczyznami, jak i kobietami. Pod koniec lat trzydziestych znów uciekła, tym
razem do Ameryki, gdzie olśniła bogaczy talentem i temperamentem. Krytycy z czasem
jednak zaczęli zdecydowanie więcej uwagi poświęcać ekscesom jej prywatnego życia niż
twórczości, a ona – pochłonięta tworzeniem własnej legendy – zrezygnowała z wystawiania swoich prac. Dopiero niedawno talent Łempickiej odkryto na nowo. Zaczęto wymieniać ją wśród wielkich twórców epoki, jej obrazy zawisły w domach Madonny, Barbry
Streisand czy Jacka Nicholsona. 11 listopada 2018 na aukcji w Nowym Yorku La Musicienne, jej praca z 1929 roku, została najwyżej wylicytowanym obrazem
polskiego artysty w historii.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Maria Młyńska - „Warsztaty stylu. Autorska metoda,
dzięki której w końcu odkryjesz swój styl”
Wyobraź sobie kobietę, które zawsze wygląda pięknie. Dobiera najdziwniejsze ubrania, a one i tak ze sobą współgrają. Albo zakłada coś na pozór nijakiego, a mimo to robi
piorunujące wrażenie. Ma styl – indywidualny, wyróżniający, podkreślający osobowość.
Stylistka z „Vogue’a”? Znana blogerka modowa? A może… to ty sama? Bo styl jest w tobie
– musisz go tylko odkryć! Maria Młyńska, autorka kultowego bloga ubierajsieklasycznie.
pl, zaprasza cię na autorskie warsztaty odkrywania własnego stylu. Zobaczysz swoje atuty
i rozpoznasz inspiracje. Zbudujesz bazę i ramy swojego stylu. Nauczysz się grać prostotą
i znakami rozpoznawczymi. Przestaniesz wydawać fortunę na ubrania i nigdy więcej nie
będziesz fashion victim. Za to znajdziesz swoją klasykę. Wyróżnisz się z tłumu. Pokażesz,
że jesteś wyjątkowa.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 34
SPONSORZY NAGRÓD:

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 28 sierpnia 2019 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez
wydawnictwa: „Znak”, „Zysk i S-ka”, „Fronda” / „Zona Zero”, „Mando”
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1.	Wojciech Nerkowski - „Przecięcie”,
2. Laura Claridge - „Tamara Łempicka...”,
3. Maria Młyńska - „Warsztaty stylu...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 33 nagrody otrzymuj¹:

Irena Jokiel (Kuźnica Słup.),
Marianna Rybczyńska (Domanin).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Otrzymasz wiadomości od osób, których dawno nie
widziałeś. Popatrzysz w przeszłość i poszukasz rozwiązania starych zagadek i nieporozumień. Zapragniesz samotności i spokoju, a bieżące sprawy nie
wydadzą ci się zbytnio interesujące.

Byk 21 IV – 21 V
Zaufaj sobie i w porę wycofaj się ze spraw lub znajomości, które budzą w tobie niechęć lub obawy. Nic
złego ci teraz nie grozi, a wydarzenia biec będą spokojniejszym rytmem. Uda ci się znaleźć więcej czasu
na odpoczynek.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Wskutek lekkomyślności lub lenistwa możesz stracić
szansę lub zrazić do siebie osobę, na której ci zależy.
W pracy przygotuj się do ważnego zadania i staraj się
nie ryzykować. Sprawa, na której ci zależy może opóźniać się i komplikować.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Centrum” - 22.08.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 23.08.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 24.08.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 25.08.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 26.08.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 27.08.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 28.08.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

Więcej informacji uzyskać
można u managera
restauracji pod nr tel.:
690 820 925, 62 / 78 299 52
lub osobiście w siedzibie
firmy Restauracja Piaski 1a.

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Otrzymasz ciekawą propozycję lub zaproszenie. Skorzystaj z szansy! Możesz poznać nowych ludzi i odkryć
ciekawe zainteresowania. Karta wróży udany początek: interesu, miłości lub przyjaźni.

Lew 23 VII – 22 VIII
Różne plotki i pogłoski mogą cię zdenerwować, a nawet skłonić do zbyt pospiesznych decyzji. Podejdź ze
spokojem do wszystkich nowych wydarzeń i propozycji, wtedy możesz odnieść wielki sukces!

Telefon: 514 288 733

Panna 23 VIII – 22 IX
Jesteś gotowy do wykonania trudnego i samodzielnego zadania. Uwierz we własne siły, a ze wszystkim sobie poradzisz. Dobrej rady oczekuj od matki lub innej
ważnej dla ciebie kobiety. Dla samotnych - możliwość
flirtu, a nawet namiętnego romansu.

RE
I OG£OSZENIA D
PRZYJMUJEMY CODZ
(
W GODZ. 9.0

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Ktoś zaproponuje ci udział w ważnym przedsięwzięciu
lub projekcie. Ta propozycja wymagać będzie od ciebie nawet dodatkowej nauki! W sprawach rodzinnych
zapowiada się ważna rozmowa ze starszą kobietą.

Strzelec 22 XI – 21 XII
W tym tygodniu ważne sprawy ostro ruszą do przodu.
Ktoś nagle zmieni zdanie lub okaże się, że możesz zrobić coś, co wcześniej było poza twoim zasięgiem. Daj
się ponieść wydarzeniom i jak najszybciej przystosuj
się do nowych okoliczności.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Pojawi się szansa na pomyślne załatwienie spraw
urzędowych lub zawodowych. Nie zwlekaj, bo szczęście ci sprzyja. Twoja szczerość, odwaga i zapał zostaną docenione. Nie próbuj iść na skróty, ważna osoba
obserwuje cię i pokłada w tobie zaufanie.

Wodnik 20 I – 18 II
Będziesz towarzyski i bardzo wyrozumiały. Uda ci się
zakończyć konflikt lub pogodzić ludzi, na których ci zależy. Karta zwiastuje zaproszenie na imprezę lub ważne spotkanie. Przypomni ci ono o twoich marzeniach.

Ryby 19 II – 20 III
Podejdź do spraw zawodowych czy szkolnych z większym dystansem. Nie obrażaj się za słowa krytyki, nie
walcz z autorytetami, bo nic ci to nie da, a tylko pogorszy twoją sytuację. Bądź szczery, nie udawaj cwaniaka, nie bądź przebiegły i cyniczny.

(62) 78 292

prośba o pomoc
POTRZEBNA POMOC
W ODBUDOWANIU DOMU
DLA RODZINY SPOD KĘPNA
Osoby, chcące wesprzeć akcję, znajdą informację,
wpisując link: www.pomagam.pl/basia3

reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Unikaj osób, które udają miłe i zmieniają swoje sympatie w zależności od towarzystwa, w jakich się znajdą.
Ktoś taki może wydobyć od ciebie zwierzenia lub towarzyskie plotki, a później opowie je innym.
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Ogłoszenia

reklamy

zatrudni:
- Kierownika produkcji
- Księgową
- Pracowników ds. sprzedaży internetowej na rynek polski
- Krawcowe
- Kierowców kat. „B”
- Tapicerów oraz pomocników tapicerów
- Stolarzy, pomocników stolarzy (montażu i piankowania stelaży tapicerskich)
- Informatyka - programistę
- Operatorów maszyn stolarskich
- Magazynierów i załadunkowych
- Mężczyzn i kobiety do przyuczenia.

BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SIEDZIBIE FIRMY:
Łęka Opatowska, ul Kępińska 5 lub pod numerem telefonu 509 877 122
Współpracu
je

my z:

63-645 Łęka Opatowska
Piaski k. Kępna 1A
tel. 62 / 78 141 10, tel./fax 62 / 78 141 11

63-600 Kępno, ul. Rzeźnicka 14
(wejście od ul. Polnej, w Sedalu)
tel. 62 / 78 23 691

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
20

Tygodnik Kępiński 22 sierpnia 2019

WWW.AURAMEBLE.PL

NR 32/2019 (823)

Wyniki 1. rundy
Masovia Kraszewice – Zaw
isza Łęka O. ....– 2:1
Liskowiak Lisków – Pro
sna Kalisz .............– 2:3
Zryw Kierzni – Płomień
Opatów .............– 2:11
Orzeł Wysocko Wielkie –
Sokół Bralin ......– 0:2
Stal II Pleszew – LKS II
Gołuchów .............– 0:5
Orzeł II Wysocko Wielkie
– Sokół Świba .– 0:14
KS Hanulin – LKS Jankow
y ... – 1:1 / 2:4 karne
Błękitni-Sparta – GKS Jar
aczewo .............– 1:4
Piast II Kobylin – Błękitn
i Chruszczyny .....– 0:1
Sulimirczyk – Huragan
Szczury ............... – 1:2
CKS Zduny – OKS Ostrów
Wlkp. ............... – 2:4
Czarni Wierzbno – Iskra Sier
oszewice – 2:2 / 2:4 karne
Korona Chełmce – Sokoły
Droszew .......... – 1:2
Pelikan Nowy Karolew –
LZS Czajków ...... – 2:3
Pogoń II Nowe S. – KS Rog
aszyce ............– 6:1
Unia Szymanowice – Gladiat
orzy Pieruszyce – 0:3 wo.

Pierwsze drużyny już za burtą
Za nami pierwsza runda Totolotek Pucharu Polski w strefie kaliskiej. W pierwszej rundzie zreformowanych rozgrywek obyło się bez
niespodzianek. Spośród reprezentantów naszego regionu do kolejnego etapy walki o trofeum awansowały LKS Jankowy, Sokół
Świba, Płomień Opatów oraz Sokół Bralin. Rozgrywki „Pucharu tysiąca drużyn”, jak zwykło się nazywać rozgrywki o Puchar Polski,
wystartowały w sobotę, 10 sierpnia. W premierowej rundzie LKS Jankowy wyeliminował KS Hanulin, Sokół Świba okazał się wyraźnie lepszy od Orła II Wysocko Wielkie, Płomień Opatów rozbił Zryw Kierzno, a Sokół Bralin wyrzucił za burtę Orła Wysocko Wielkie.

Po inauguracji w czwartej i piątej lidze, klasie okręgowej i A klasie do gry wkraczają piłkarze z najniższego szczebla
rozgrywkowego w okręgu kaliskim. Sezon zapowiada się niezwykle interesująco, bowiem najniższa klasa rozgrywkowa przeszła latem kolejną reformę

5. kolejka | jesień 2019
Arka Gdynia – Lech Poznań ........................... – 0:0
Legia Warszawa – Zagłębie Lubin .................. – 1:0
Wisła Kraków – ŁKS Łódź .............................. – 4:0
Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk ............. – 2:1
Śląsk Wrocław – Cracovia .............................. – 2:1
Piast Gliwice – Wisła Płock ............................. – 1:0
Korona Kielce – Pogoń Szczecin ..................... – 0:1
Jagiellonia – Górnik Zabrze .......................... – 3:1
1. WKS Śląsk Wrocław
5 13
8:3
2. MKS Pogoń Szczecin
5 13
6:1
3. Jagiellonia Białystok
5 8
9:5
4. KKS Lech Poznań
5 8
8:5
5. GKS Piast Gliwice
5 8
4:3
6. Wisła Kraków SA
5 7
5:2
7. MKS Cracovia SSA
5 7
7:6
8. KP Legia Warszawa
4 7
4:3
9. KS Górnik Zabrze
5 7
4:5
10. KS Lechia Gdańsk
5 6
4:4
11. RKS Raków Częstochowa
5 6
4:6
12. KGHM Zagłębie Lubin
5 5
5:5
13. MKS Korona Kielce
5 4
3:5
14. ŁKS Łódź
5 4
3:8
15. MZKS Arka Gdynia
5 2
1:8
16. Wisła Płock SA
4 1
2:8

NASI

w

LIGACH

Rafał Kurzawa (Amiens SC)
Ligue1 Conforama

2. kolejka | jesień 2019
Amiens SC – LOSC Lille – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
(poza meczową 18-tką)
Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

5. kolejka | jesień 2019
Korona Kielce – Pogoń Szczecin – 0:1 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)
Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
PKO Ekstraklasy

5. kolejka | jesień 2019
Legia Warszawa – Zagłębie Lubin – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: 46-90 minuta
Fabian Piasecki (Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

4. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Sosnowiec – Miedź Legnica – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

4. kolejka | jesień 2019
Odra Opole – Stomil Olsztyn – 0:1 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka

Program 1. kolejki
Niedziela, 25 sierpnia 201
9 roku
11:00
LZS Ostrówiec – LZS Mikorzyn
11:00 Masovia Kraszewice – Bon
ikovia Boników
12:00
Wielkopolanin – Ajax Rojów
15:00
LZS Siedlików – Zry w Kierzno
16:00
LZS Trzcinica – Dąb Dębnica

W niedzielę start zreformowanych rozgrywek
Coraz większymi krokami zbliża się inauguracja sezonu w Wielkopolskiej Klasie B. Już w najbliższą niedzielę, po blisko trzech
miesiącach letniej przerwy, ruszają ligowe rozgrywki w najniższej klasie rozgrywkowej prowadzonej od tego sezonu przez
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Wśród jedenastu zespołów występujących w grupie dziewiątej aż pięć to drużyny z naszego regionu. O pierwsze ligowe punkty powalczą: LZS Ostrówiec, LZS Mikorzyn, Zryw Kierzno, LZS Trzcinica i Wielkopolanin
Siemianice. Stawkę uczestników uzupełniają Masovia Kraszewice, Ajax Rojów, Dąb Dębnica, Bonikovia Boników, LZS Chynowa oraz LZS Siedlików. Przypomnijmy, że reforma rozgrywek w naszym województwie dotknęła również najniższy szczebel
rozgrywkowy. Od sezonu 2019/2020 rozgrywki tego szczebla będą prowadzone w jedenastu grupach rozgrywkowych.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Terminarz Wielkopolskiej Klasy A grupy 4.
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Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

4. kolejka | jesień 2019
Sandecja Nowy Sącz – GKS Tychy – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1

4. kolejka | jesień 2019
RKS Radomsko – KS Wasilków – 5:0 (2:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:0 i 4:0 w 28.
oraz 78. minucie
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

3. kolejka | jesień 2019
Lechia Zielona Góra – Ślęza Wrocław – 3:1 (0:0)
NA BOISKU: 1-70 minuta
Marcin Tomaszewski (Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

4. kolejka | jesień 2019
Mieszko Gniezno – Grom Nowy Staw – 2:1 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Tobiasz Jarczak (Foto-Higiena Gać)
III Liga Grupa 3

3. kolejka | jesień 2019
Ruch Chorzow – Foto-Higiena Gać – 1:3 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
sierpnia 2019
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Sport

piłka nożna

FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Już w trzeciej kolejce pękła granica stu zdobytych
goli. Najwięcej do tej pory strzeliła Pogoń Nowe Skalmierzyce, która została też nowym
liderem rozgrywek. Z kolei najwięcej stracił beniaminek z Poznania

Początek sezonu pod znakiem przeciętności
W trakcie minionego tygodnia rozegrano dwie kolejki ligowe. Niestety, pełnej puli nie udało się zgarnąć piłkarzom Polonii
Kępno. Drużyna z Alei Marcinkowskiego po obiecującym remisie w Trzciance nie sprostała na własnym stadionie Kotwicy
Kórnik. Po trzech kolejkach kępnianie zajmują dziesiąte miejsce w tabeli i mają na koncie sześć strzelonych bramek. Tymczasem najwięcej strzeliła do tej pory Pogoń Nowe Skalmierzyce, która został też nowym liderem czwartoligowych rozgrywek. Niepokonani w stawce po trzech seriach gier pozostają jeszcze gracze Unii Swarzędz i LKS-u Gołuchów.
Początek sezonu to okres, w którym nie ustają przetasowania na szczycie ligowej tabeli. Po rozegraniu trzech

Wyniki 3. kolejki

KKS Polonia Kępno
KSS Kotwica Kórnik

1 (1)
3 (0)

Bramki: 1:0 Łukasz Walczak - 21’, 1:1
Oskar Baraniak - 49’, 1:2 Oskar Baraniak - 56’, 1:3 Jakub Budzyń - 65’.
Polonia: Damian Grondowy – Mikołaj Kubacha (Rafał Padiasek - 80’), Witold Kamoś, Kacper Skupień (Maciej Sikora - 72’), Remigiusz
Hojka, Karol Latusek, Wojciech Drygas (Leonardo Okeke - 60’), Jakub Górecki, Borys Wawrzyniak (Szymon Pawlak - 55’), Giorgi Otarashvili,
Łukasz Walczak. Trener: Bogdan Kowalczyk.

MKS Victoria Września
1 (1)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (1)

Bramki: 1:0 Mikołaj Jankowski - 33’, 1:1
Szymon Kucharski - 35’, 1:2 Jakub Michalski - 81’.

LTP Pogoń Lwówek
2 (1)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0 (0)

Bramki: 1:0 Błażej Wieśko - 29’, 2:0 Costa Macedo Guilherme - 62’.

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (1)
KP Obra 1912 Kościan
1 (1)

Bramki: 1:0 Maurycy Niemczyk - 6’, 1:1
Piotr Sznabel - 41’, 2:1 Maurycy Niemczyk - 86’.

SKS Unia Swarzędz
KS Opatówek

3 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Tomasz Neumann - 12’, 2:0
Jacek Pacyński - 61’, 3:0 Mateusz Molewski - 83’.

KS Polonia 1912 Leszno
TPS Winogrady Poznań

8 (5)
1 (0)

Bramki: 1:0 Eryk Moryson - 15’, 2:0
Karol Smoła - 24’, 3:0 Wojciech Bzdęga - 24’, 4:0 Jakub Nowak - 28’, 5:0 Piotr
Sarbinowski - 33’, 6:0 Tomasz Wiśniewski - 58’, 7:0 Artur Krawczyk - 62’, 7:1
Adrian Niemczyk - 70’ (z karnego), 8:1
Artur Krawczyk - 83’.

KP Victoria Ostrzeszów
MLKP Warta Międzychód

3 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Maciej Stawiński - 9’, 2:0
Michał Mazurek - 54’, 2:1 Krzysztof
Schoen - 79’, 3:1 Remigiusz Pastucha
- 90+2’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 6 (4)
MKS Olimpia Koło
1 (1)

Bramki: 0:1 Dawid Zawadzki - 10’, 1:1
Kacper Majerz - 18’, 2:1 Mateusz Nogaj
- 19’, 3:1 Dawid Kuczyński - 35’, 4:1 Kacper Majerz - 37’, 5:1 Dawid Kuczyński 48’, 6:1 Dawid Kuczyński - 90+3’.

LKS Gołuchów
4 (2)
MKS Lubuszanin Trzcianka 0 (0)

Bramki: 1:0 Konrad Chojnacki - 8’, 2:0
Krystian Benuszak - 40’, 3:0 Krystian
Benuszak - 57’, 4:0 Adrian Hajdasz - 73’.
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kolejek grono drużyn niepokonanych
stopniało do trzech, bowiem pierwszej
porażki doznała Victoria Września.
Ekipa Tomasza Bekasa nie sprostała ostrowskiej Centrze, przegrywając
przed własną publicznością 1:2. Serię
zwycięstw kontynuują za to Unia Swarzędz, LKS Gołuchów i Pogoń Nowe
Skalmierzyce. Najwyżej zwyciężyli
ci ostatni pokonując na własnym stadionie Olimpię Koło 6:1. Trzy gole
dla gospodarzy zdobył ich najskuteczniejszy zawodnik, Dawid Kuczyński,

Wyniki 2. kolejki

MKS Lubuszanin Trzcianka 1 (1)
KKS Polonia Kępno
1 (1)

Bramki: 0:1 Filip Latusek - 11’, 1:1 Kacper Grygier - 45’ (z karnego).
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Mateusz Gola
(Borys Wawrzyniak - 22’), Kacper Skupień,
Mikołaj Kubacha, Remigiusz Hojka, Karol Latusek, Wojciech Drygas (Szymon Pawlak - 75’),
Jakub Górecki, Giorgi Otarashvili, Łukasz Walczak, Filip Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.

MKS Olimpia Koło
LTP Pogoń Lwówek

Bramka: 0:1 Błażej Wieśko - 88’.

0 (0)
1 (0)

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0 (0)
LKS Gołuchów
2 (0)

Bramki: 0:1 Krzysztof Czabański - 75’,
0:2 Maciej Mikołajczyk - 90+1’.

KS Opatówek
KP Victoria Ostrzeszów

0 (0)
1 (0)

Bramka: 0:1 Maciej Stawiński - 78’.

KSS Kotwica Kórnik
2 (2)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 3 (0)

Bramki: 1:0 Jakub Budzyń - 19’, 2:0
Piotr Babuszkiewicz - 36’, 2:1 Maurycy
Niemczyk - 57’, 2:2 Bartłomiej Graczyk 71’, 2:3 Zbigniew Zakrzewski - 85’.

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp.1 (0)
KS Polonia 1912 Leszno
1 (0)

Bramki: 1:0 Damian Izydorski - 86’, 1:1
Piotr Sarbinowski - 90+3’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 6 (5)
TPS Winogrady Poznań
1 (1)

Bramki: 0:1 Kamil Lulka - 3’, 1:1 Paweł
Korczak - 20’, 2:1 Dawid Kuczyński - 23’,
3:1 Kacper Majerz - 31’, 4:1 Dawid Kuczyński - 34’, 5:1 Kacper Majerz - 42’, 6:1
Tomasz Kaczmarek - 49’.

KP Obra 1912 Kościan
SKS Unia Swarzędz

1 (0)
5 (0)

MLKP Warta Międzychód
MKS Victoria Września

1 (0)
2 (0)

Bramki: 0:1 Tomasz Neumann - 50’, 1:1
Krzysztof Marchewka - 64’, 1:2 Marcin Nowicki - 72’, 1:3 Gerard Pińczuk - 76’, 1:4 Gerard Pińczuk - 80’, 1:5 Marcin Nowicki - 88’.
Bramki: 1:0 Patryk Smolarek - 54’, 1:1
Patryk Krzyżanowski - 69’, 1:2 Mikołaj
Jankowski - 90’ (z karnego).

który obecnie jest też najskuteczniejszym zawodnikiem całych rozgrywek.
Z sześcioma bramkami przewodzi
obecnie klasyfikacji strzelców i jest
jednym z pięciu graczy, którzy do tej
pory trafiali dla swoich drużyn we
wszystkich trzech meczach nowego
sezonu. Na czele jest też Pogoń, która
z czołowej trójki ma najlepszy bilans
bramkowy. O jedną bramkę gorsi od
lidera są poprzedni liderzy ze Swarzędza. Unia tym razem ograła gładko KS
Opatówek 3:0. Jedna bramka dzieli też
Unię i LKS Gołuchów, którego czekała teoretycznie trudniejsza przeprawa
z Lubuszaninem Trzcianka. Zwycięstwo przyszło jednak nadspodziewanie łatwo, przyjezdni wracali na północ regionu z bagażem czterech goli.
O tak mocnym początku sezonu mogą
zapomnieć piłkarze Polonii Kępno.
Drużyna z Alei Marcinkowskiego po
inauguracyjnym zwycięstwie i cennym, wyjazdowym remisie z Lubuszaninem Trzcianka przystępowała do
pojedynku z Kotwicą Kórnik w roli
faworyta. Biało-niebiescy przystąpili
do tego spotkania osłabieni brakiem
kontuzjowanych Filipa Latuska oraz
Mateusza Goli. Ciężar gry i zdobywania bramek wziął więc na siebie
Łukasz Walczak, który otworzył
wynik po rzucie rożnym. Goście starali się odpowiedzieć, ale w pierwszej
połowie znakomicie funkcjonowała
linia defensywna kępińskiej jedenastki. Tuż przed gwizdkiem kończącym
pierwszą połowę powinno być 2:0 dla
gospodarzy, ale znakomitej okazji nie
Najskuteczniejsi strzelcy
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Kacper Majerz (Pogoń Nowe S.)
Łukasz Walczak (Polonia Kępno)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Piotr Sarbinowski (Polonia Leszno)
Mikołaj Panowicz (Victoria Września)
Maurycy Niemczyk (Tarnovia Tarnowo)
Tomasz Neumann (Unia Swarzędz)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Program 4. kolejki
Piątek, 23 sierpnia 2019 roku
18:00
Centra Ostrów – Winogrady Poznań
Sobota, 24 sierpnia 2019 roku
11:00
Warta Międzychód – Unia Swarzędz
11:00
Olimpia Koło – Polonia Leszno
14:00 Victoria Września – Victoria Ostrzeszów
15:00
Pogoń Nowe S. – Ostrovia Ostrów
15:00
Lubuszanin – Pogoń Lwówek
16:00
Kotwica Kórnik – LKS Gołuchów
16:00
KS Opatówek – Tarnovia Tarnowo
17:00
Obra Kościan – Polonia Kępno
6
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
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wykorzystał Giorgi Otarashvili. Kotwica Kórnik w dwóch pierwszych
meczach do przerwy prowadziła dwoma golami. Tym razem w Kępnie do
szatni z handicapem schodzili gospodarze, a piłkarze spod Poznania nastawili się na odrabianie strat i uczynili to
skutecznie. Spory wpływ na taki przebieg spotkania miała postawa kępnian
oraz Oskara Baraniaka, napastnika
Kotwicy. Jego transfer do Kórnika
okazał się strzałem w dziesiątkę. Działacze Kotwicy wypatrzyli go bowiem
w A klasie, gdzie w poprzednim sezonie w barwach KS 1920 Mosina zdobył ponad trzydzieści bramek. Przeskok o trzy klasy rozgrywkowe jak
widać nie odbił się na skuteczności,
bo Oskar Baraniak zdobył dwa gole
i poprowadził Kotwicę do wygranej
3:1. – Ciężko było przegrać taki mecz.
Niestety, błędy indywidualne i techniczne zadecydowały o naszej porażce. Generalnie mogę powiedzieć, że to
my podarowaliśmy przeciwnikowi te

bramki – powiedział Bogdan Kowalczyk, trener kępińskiej Polonii.
Ze zmiennym szczęściem radzą
sobie w rozpoczętym sezonie beniaminkowie. Przypomnijmy, że na inaugurację sezonu Winogrady Poznań
jako jedyny z beniaminków wygrał
na otwarcie. Minął jednak tydzień i
to żółtodzioby z Lwówka i Ostrzeszowa mają po sześć punktów na koncie.
Tymczasem ekipa z Poznania w ciągu
czterech dni zebrała srogie lanie przegrywając 1:6 z Pogonią Nowe Skalmierzyce i 1:8 z Polonią Leszno. Niewątpliwie przed ekipą Łukasza Kubiaka
wiele pracy i cierpliwości. Za tydzień
czeka ich jeszcze wyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego na pojedynek z
Centrą, po którym w końcu wrócą do
domu. Ich obiekt przechodzi renowację
i dopiero w piątym spotkaniu poznaniacy zagrają u siebie. Patrząc na ostatnie wyniki, powrót na własny stadion
to obecnie chyba główny powód do
jakiegokolwiek optymizmu.
BAS

wyniki i tabele

Fortuna I Liga
4. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Sosnowiec – Miedź Legnica ........– 1:0
Stal Mielec – Olimpia Grudziądz ..............– 2:0
Radomiak Radom – Warta Poznań ..........– 0:2
Odra Opole – Stomil Olsztyn ....................– 0:1
Wigry Suwałki – Podbeskidzie .................– 1:0
Sandecja Nowy Sącz – GKS Tychy ............– 1:0
GKS 1962 Jastrzębie – GKS Bełchatów .....– 1:1
Chojniczanka – Termalica Nieciecza .........– 1:0
Chrobry Głogów – Puszcza Niepołomice ...– 0:1
3. kolejka | jesień 2019
Wigry Suwałki – Warta Poznań ................– 1:2
Podbeskidzie – Stal Mielec .......................– 4:1
Termalica Nieciecza – Zagłębie Sosnowiec –. 2:0
Olimpia Grudziądz – Chojniczanka ..........– 3:5
GKS Tychy – Odra Opole .........................– 4:1
Miedź Legnica – Chrobry Głogów .............– 2:1
Stomil Olsztyn – GKS 1962 Jastrzębie ......– 2:1
GKS Bełchatów – Radomiak Radom .........– 3:0
Puszcza Niepołomice – Sandecja Nowy Sącz .– 1:2
1. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 4 9
6:1
2. KS Warta Poznań
4 9
6:3
3. Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 7
6:3
4. GKS Bełchatów
4 7
7:2
5. MKS Miedź Legnica
4 7
4:3
6. MKS Puszcza Niepołomice 4 7
3:2
7. Chojniczanka 1930 Chojnice 4 7
7:5
8. FKS Stal Mielec
4 7
6:6
9. RKS Radomiak 1910 Radom 4 6
4:7
10. GKS Olimpia Grudziądz
4 6
9:7
11. MKS Sandecja Nowy Sącz 4 6
4:6
12. OKS Stomil Olsztyn
4 6
4:6
13. SKS Wigry Suwałki
4 5
4:4
=. GKS 1962 Jastrzębie
4 5
4:4
15. Zagłębie Sosnowiec
4 4
2:4
16. GKS Tychy
4 3
6:6
17. OKS Odra Opole
4 1
1:6
18. MZKS Chrobry Głogów
4 0
1:9
II Liga
4. kolejka | jesień 2019
Górnik Łęczna – Elana Toruń ...................– 1:3
Legionovia – Garbarnia Kraków ..............– 0:2
Olimpia Elbląg – Widzew Łódź .................– 1:1
Stal Rzeszów – Lech II Poznań .................– 2:0
Błękitni Stargard – GKS Katowice ............– 1:3
Pogoń Siedlce – Znicz Pruszków ..............– 0:1
Bytovia Bytów – Stal Stalowa Wola ..........– 4:1
Skra Częstochowa – Górnik Polkowice ......– 1:0
Gryf Wejherowo – Resovia Rzeszów .........– 0:3
3. kolejka | jesień 2019
Lech II Poznań – Skra Częstochowa ..........– 2:0
1. CWKS Resovia Rzeszów
4 10 9:1
2. RKS Garbarnia Kraków
4 9
7:3
3. MKS Bytovia Bytów
4 9
9:5
4. MKS Znicz Pruszków
4 9
8:5
5. ZKS Stal Rzeszów
4 9
9:5
6. ZKS Olimpia Elbląg
4 8
8:2
7. RTS Widzew Łódź
4 7
6:4
8. GKS Katowice
4 6
7:6
9. KP Błękitni Stargard
4 6
4:6
10. TKP Elana Toruń
4 6
5:5
11. GKS Górnik Łęczna
4 5
3:5

12. MKP Pogoń Siedlce
4 4
5:5
13. KKS Lech II Poznań
4 4
2:6
14. KS Legionovia Legionowo 4 3
4:8
15. KS Skra Częstochowa
4 3 2:7
16. KS Górnik Polkowice
4 2
3:5
17. WKS Gryf Wejherowo
4 1
1:7
18. ZKS Stal Stalowa Wola
4 1 3:11
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Bałtyk Gdynia – KKS Kalisz .....................– 1:2
Gwardia Koszalin – Kotwica Kołobrzeg .....– 0:2
KP Starogard Gdański – Jarota Jarocin ....– 0:1
Chemik Police – Sokół Kleczew ................– 1:1
Mieszko Gniezno – Grom Nowy Staw .......– 2:1
Bałtyk Koszalin – Pogoń II Szczecin .........– 1:2
Górnik Konin – Nielba Wągrowiec ............– 1:1
Świt Skolwin-Szczecin – Polonia Środa .....– 3:1
Unia Janikowo – Radunia Stężyca ...........– 0:1
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Jarota Jarocin – KKS Kalisz .....................– 3:3
Chemik Police – Bałtyk Gdynia ................– 1:0
Pogoń II Szczecin – Górnik Konin .............– 2:1
Grom Nowy Staw – Gwardia Koszalin .......– 3:0
Polonia Środa – Bałtyk Koszalin ..............– 3:0
Sokół Kleczew – Unia Janikowo ...............– 2:0
Nielba Wągrowiec – Mieszko Gniezno ......– 0:1
Kotwica Kołobrzeg – KP Starogard Gdański .– 0:2
Radunia Stężyca – Świt Skolwin-Szczecin .– 0:0
1. MKS Mieszko Gniezno
4 12 8:1
2. KS Świt Skolwin-Szczecin
4 10 9:1
3. KKS Kalisz
4 10 12:5
4. KP Starogard Gdański
4 9
6:3
5. MKS Pogoń II Szczecin
4 9
8:7
6. KS Radunia Stężyca
4 8
7:2
7. JKS Jarota Jarocin
4 7 10:7
8. KS Sokół Kleczew
4 7
5:6
9. MKP Kotwica Kołobrzeg
4 6
7:7
10. KP Chemik Police
4 5
3:4
11. KS Unia Janikowo
4 4
4:4
12. KS Polonia Środa Wlkp.
4 4
3:4
13. MKS Grom Nowy Staw
4 3
4:7
14. MKS Nielba Wągrowiec
4 2
5:7
15. KKPN Bałtyk Koszalin
4 2
3:5
16. KS Górnik Konin
4 1 3:10
17. KS Gwardia Koszalin
4 1 3:11
18. SKS Bałtyk Gdynia
4 0 1:10
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Polonia Kępno – Kotwica Kórnik ..............– 1:3
LKS Gołuchów – Lubuszanin ....................– 4:0
Victoria Września – Centra Ostrów ...........– 1:2
Polonia Leszno – Winogrady Poznań ........– 8:1
Unia Swarzędz – KS Opatówek ................– 3:0
Victoria Ostrzeszów – Warta Międzychód .. – 3:1
Pogoń Lwówek – Ostrovia Ostrów ............– 2:0
Tarnovia Tarnowo – Obra Kościan ............– 2:1
Pogoń Nowe S. – Olimpia Koło ................– 6:1
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Lubuszanin – Polonia Kępno ....................– 1:1
Warta Międzychód – Victoria Września .....– 1:2
Obra Kościan – Unia Swarzędz ................– 1:5
Kotwica Kórnik – Tarnovia Tarnowo .........– 2:3
Pogoń Nowe S. – Winogrady Poznań .......– 6:1

Sport

piłka nożna

V Liga Grupa 3 >>> Wilki Wilczyn oraz Odolanovia Odolanów jako dwie drużyny na
zapleczu czwartej ligi zgarnęła komplet punktów w dwóch dotychczasowych meczach,
udowadniając tym samym, że będą liczącymi się zespołami w rozpoczętej kampanii rozgrywkowej

Orzeł zaczął od remisu i wygranej
W drugiej kolejce sezonu, a zarazem pierwszym swoim występie przed własną publicznością Orzeł Mroczeń pokonał wysoko Raszkowiankę Raszków 6:3 (4:1). Liderem po dwóch
seriach gier zostały natomiast Wilki Wilczyn, które w dwóch pierwszych seriach gier
zgarnęły komplet punktów. Takim samym dorobkiem legitymuje się Odolanovia Odolanów, która również notuje znakomity start nowego sezonu. Remisem i zwycięstwem w
nowy sezon weszły natomiast drużyny z Kobylina, Pleszewa i Krotoszyna.
Pierwszy mecz w sezonie krotoszyńska Astra rozegrała na wyjeździe
z drużyną Zjednoczonych Rychwał.
Inauguracja wypadła dobrze, bowiem
krotoszynianie zainkasowali komplet
oczek, wygrywając 1:0.Przez cały
mecz wyczuwalna była przewaga
zespołu z Krotoszyna, jednakże w
pierwszej części premierowej odsłony Astra nie udokumentowała swojej
przewagi. Okrzyk radości w szeregach przyjezdnych słyszalny był w
34. minucie gry. Wówczas, po nieczystym zagraniu zawodnika gospodarzy, Łukasz Budziak stanął przed
szansą otwarcia wyniku. Gracz Astry
pewnie wymierzył sprawiedliwość,
skutecznie egzekwując rzut karny i
goście objęli prowadzenie. W drugiej połowie gospodarze ruszyli do
ataku i próbowali odwrócić losy spotkania. Astra grała jednak uważnie i
skutecznie w defensywie, niwelując
wszelkie próby ataku przeciwnika.
Do końca meczu żadnej z drużyn nie
udało się już zdobyć bramek, dzięki
czemu Astra dowiozła premierowe

Wyniki 2. kolejki

zwycięstwo do końca. Zwycięskich
nastrojów nie udało się podtrzymać w
drugim meczu, w którym Astra zawitała na własny stadion. W pierwszym
domowym meczu krotoszynianie
podejmowali Piasta Czekanów. Niespodziewanie, w pierwszej połowie to
Piast miał kilka niezłych akcji. Jeden
z zawodników z Czekanowa strzelił
nawet bramkę. Szczęśliwie dla Astry
okazało się, że próba była niezgodna
z przepisami, bowiem gracz gości
znajdował się na pozycji spalonej.
Później goście znów mogli otworzyć
wynik meczu. Skutecznie utrudnił im
to jednak krotoszyński bramkarz, wygrywając pojedynek sam na sam z rywalem. Krotoszynianie też mieli kilka prób strzeleckich, jednak nie udało
się stworzyć stuprocentowej sytuacji
bramkowej. Gra, prawie przez cały
mecz, toczyła się głównie w środku
pola. Nie zabrakło też kontrowersji
związanej z niepodyktowaniem rzutu karnego dla miejscowych. Według
graczy Astry, zawodnik Piasta zagrał
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SKP Słupca
LZS Orzeł Mroczeń

2 (1)
2 (1)

KS Stal Pleszew
GKS Vitcovia Witkowo

3 (3)
1 (0)

Bramki: 1:0 Igor Sarnowski - 11’, 2:0 Igor
Sarnowski - 57’, 3:0 Piotr Głowala - 90’.

GKS Wilki Wilczyn
MKS Tur 1921 Turek

5 (3)
0 (0)

Bramki: 0:1 Adrian Górecki - 4’, 1:1 Damian Tylak - 42’, 1:2 Bartosz Domaniecki
- 48’ (z karnego), 1:3 Wiktor Augustyniak
- 82’, 1:4 Dominik Jesiołowski - 90’.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 2 (0)
LKS Piast Czekanów
0 (0)

LZS Orzeł Mroczeń
6 (4)
LKS Raszkowianka Raszków 3 (1)

Bramki: 1:0 Rafał Janicki - 15’, 1:1 Damian Spaleniak - 23’, 2:1 Bartosz Moś 28’, 3:1 Marcin Górecki - 36’, 4:1 Marcin
Górecki - 45’, 4:2 Damian Walczak - 50’,
4:3 Jakub Borecki - 53’, 5:3 Łukasz Gajewski - 63’, 6:3 Marcin Górecki - 83’.
Orzeł: Rafał Peksa – Łukasz Gajewski, Andrzej
Nowak, Bartosz Moś, Jakub Kupczak, Rafał
Janicki (Tobiasz Rabiega - 66’), Bartosz Wika
(Bartosz Kurzawa - 55’), Jakub Strąk, Kamil
Rabiega, Kacper Małolepszy (Dariusz Luźniak 80’), Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

SKP Słupca
GKS Vitcovia Witkowo

3 (1)

GKS Sompolno
GKS Wilki Wilczyn

1 (1)
4 (1)

LKS Zjednoczeni Rychwał 1 (0)
KLKS Zefka Kobyla Góra 1 (1)

Bramki: 0:1 Adrian Barański - 21’, 1:1
Przemysław Skibiszewski - 53’.

MLKS Odolanovia Odolanów 4 (2)
KS Stal Pleszew
1 (0)

Bramki: 1:0 Hubert Mesnerowicz - 7’,
2:0 Jakub Kłobusek - 11’, 3:0 Kamil Czołnik - 51’, 4:0 Jakub Kłobusek - 54’, 4:1
Patryk Adamski - 66’.

MKS Tur 1921 Turek
MGKS Tulisia Tuliszków

1 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Tomasz Wujek - 16’, 1:1
Marcin Górecki - 30’, 1:2 Łukasz Gajewski - 70’, 2:2 Jacek Mikołajczyk - 78’.
Orzeł: Rafał Peksa – Łukasz Gajewski, Andrzej
Nowak, Bartosz Moś, Jakub Strąk, Rafał Janicki
(Kacper Małolepszy - 66’), Miłosz Jędrzejewski,
Bartosz Kurzawa, Kamil Rabiega, Bartosz Wika
(Jakub Kupczak - 75’), Marcin Górecki (Marcin
Grądowy - 85’). Trener: Marek Wojtasiak.
Bramki: 1:0 Patryk Adamski - 13’, 2:0
Łukasz Jańczak - 27’, 3:0 Patryk Adamski - 45’, 3:1 Michał Wiśniewski - 47’ (z
karnego).
Bramki: 1:0 Krystian Robak - 6’, 2:0 Patryk Grabowiecki - 11’, 3:0 Patryk Grabowiecki - 31’, 4:0 Maciej Maliński - 51’ (samobójcza), 5:0 Bartosz Domaniecki - 75’.
Bramki: 1:0 Patryk Kaczmarek - 61’, 2:0
Krzysztof Słowiński - 80’.

KLKS Zefka Kobyla Góra
GKS Sompolno

0 (0)
1 (1)

Bramka: 0:1 Ariel Szczesiak - 15’.

MGKS Tulisia Tuliszków
0 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów 2 (1)

Bramki: 0:1 Mikołaj Marciniak - 40’, 0:2
Patryk Sikora - 80’.

LKS Raszkowianka Raszków 1 (0)
KS Piast Kobylin
4 (2)

KS Piast Kobylin
1 (0)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 1 (0)

Bramki: 0:1 Mateusz Olikiewicz - 33’,
0:2 Jakub Smektała - 38’, 0:3 Adam Kurzawa - 51’, 1:3 Jakub Borecki - 65’ (z
karnego), 1:4 Mateusz Olikiewicz - 72’.

KKS Astra Krotoszyn
LKS Piast Czekanów

Bramka: 0:1 Łukasz Budziak - 34’ (z
karnego).

Bramka: 1:0 Nikodem Marciniak - 44’.

Bramki: 1:0 Szymon Wosiek - 57’, 1:1
Damian Maciejewski - 83’ (z karnego).

0
0

LKS Zjednoczeni Rychwał 0 (0)
KKS Astra Krotoszyn
1 (1)

ręką we własnym polu karnym. Arbiter pozostał głuchy na reklamacje
krotoszynian, co wywołało niezadowolenie ze strony zawodników jak i
kibiców. Na brak bramek i emocji nie
mogli za to narzekać kibice w Mroczeniu. Orzeł, podobnie jak Astra,
także dopiero w drugiej kolejce mógł
zaprezentować się własnej widowni.
W przypadku mroczenian inauguracja na własnym obiekcie wypadła
jednak bardzo okazale. Orzeł ograł
Raszkowiankę 6:3, a losy spotkania
były rozstrzygnięte już po pierwszych
trzech kwadransach. Gospodarze na
przerwę schodzili bowiem prowadząc
4:1 po dwóch trafieniach Marcina
Góreckiego i bramkach Rafała Janickiego oraz Bartosza Mosia. Pewne prowadzenie nie zadowoliło jednak
trener mroczenian, który miał sporo
uwag i zastrzeżeń co do gry swoich
podopiecznych. – Nie byłem zadowolony z naszej gry. Moje uwagi, ale i
obawy potwierdziły się na początku
drugiej części meczu, kiedy zupełnie
oddaliśmy inicjatywę przeciwnikowi,
który wykorzystał to i zbliżył się na
jedną bramkę. W moim zespole zaprocentowało jednak doświadczenie
niektórych zawodników – powiedział
Marek Wojtasiak, trener Orła. Bohaterem mroczenian był Marcin Górecki, który skompletował hattricka i po
dwóch pierwszych kolejkach nowego
sezonu otwiera klasyfikację najskuteczniejszych strzelców. Z kolei jego
drużyna po dwóch seriach nowego sezonu plasuje się na trzecim miejscu w
tabeli, z dorobkiem czterech punktów.
Na ten dorobek złożył się jeszcze remis wywalczony podczas inauguracji
w Słupcy. Takim samym dorobkiem
legitymuje się jeszcze między innymi
Piast Kobylin. W niedzielę kobylinianie rozegrali drugi w tym sezonie
mecz ligowy. Spotkanie z drużyną
Polonus Kazimierz Biskupi zakończyło się remisem 1:1. Od początku
drużyny prowadziły wyrównaną walNajskuteczniejsi strzelcy
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Patryk Adamski (Stal Pleszew)
Jakub Borecki (Raszkowianka)
Bartosz Domaniecki (Wilki Wilczyn)
Łukasz Gajewski (Orzeł Mroczeń)
Patryk Grabowiecki (Wilki Wilczyn)
Jakub Kłobusek (Odolanovia)
Mateusz Olikiewicz (Piast Kobylin)
Igor Sarnowski (SKP Słupca)
Program 3. kolejki
Sobota, 24 sierpnia 2019 roku
16:00
Raszkowianka – Vitcovia Witkowo
17:00
Wilki Wilczyn – Zjednoczeni
17:00
Polonus Kazimierz – Orzeł Mroczeń
17:00
SKP Słupca – Odolanovia
17:00
Tulisia Tuliszków – GKS Sompolno
Niedziela, 25 sierpnia 2019 roku
11:00
Piast Czekanów – Piast Kobylin
15:00
Stal Pleszew – Tur Turek
16:00 Zefka Kobyla Góra – Astra Krotoszyn
4
3
2
2
2
2
2
2
2

kę. Drużyna z Kazimierza Biskupiego od samego początku nastawiła się
na twardą grę obronną. Tymczasem
zawodnicy Piasta słabo radzili sobie
z operowaniem piłką w ataku pozycyjnym. Do przerwy każda z drużyn
miała po jednej dogodnej sytuacji do
zdobycia gola, ale ostatecznie piłka w
siatce nie wylądowała. W 10. minucie
Patryk Wciórka dograł do Mateusza
Wachowiaka. Po jego uderzeniu z
szesnastu metrów wszyscy mieli nadzieję na zmianę wyniku, jednak
bramkarz gości skutecznie zainterweniował. Z kolei zawodnicy z Kazimierza w 35. minucie gry i strzale z
osiemnastu metrów trafili w słupek.
Po zmianie stron gospodarze ożywili

się i znacznie poprawili swoją grę. Po
doskonale rozegranym rzucie rożnym
Szymon Wosiek pokonał bramkarza
Polonusa i dał swojej drużynie prowadzenie. Później gospodarze mieli
jeszcze dwie szanse. Niewiele zabrakło między innymi Mateuszowi
Wachowiakowi, by zwiększyć przewagę nad rywalem. W 80. minucie
meczu miejscowi popełnili bolesny w
skutkach błąd w rozegraniu piłki. Po
stracie w środku pola Polonus przeprowadził szybki atak. W efekcie jeden z zawodników został sfaulowany
przez piłkarza Piasta w polu karnym.
Goście wyrównali, skutecznie egzekwując jedenastkę i mecz zakończył
się podziałem punktów.
BAS

Ostrovia Ostrów – LKS Gołuchów ..............– 0:2
KS Opatówek – Victoria Ostrzeszów .........– 0:1
Centra Ostrów – Polonia Leszno ...............– 1:1
Olimpia Koło – Pogoń Lwówek .................– 0:1
1. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 3 9 16:4
2. SKS Unia Swarzędz
3 9 14:3
3. LKS Gołuchów
3 9 10:0
4. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 7
5:3
=. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 3 7
5:3
6. MKS Victoria Września
3 6
8:3
7. KP Victoria Ostrzeszów
3 6
5:3
8. LTP Pogoń Lwówek
3 6
3:1
9. KS Polonia 1912 Leszno
3 4 11:6
10. KKS Polonia Kępno
3 4
6:7
11. KSS Kotwica Kórnik
3 3 7:10
12. KP Obra 1912 Kościan
3 3
4:8
13. TPS Winogrady Poznań
3 3 3:14
14. MKS Lubuszanin Trzcianka 3 2
1:5
15. MLKP Warta Międzychód 3 0
3:7
16. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3 0
3:8
17. KS Opatówek
3 0 0:9
18. MKS Olimpia Koło
3 0 1:11
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Orzeł Mroczeń – Raszkowianka ...............– 6:3
Astra Krotoszyn – Piast Czekanów ...........– 0:0
SKP Słupca – Vitcovia Witkowo ................– 3:0
Tur Turek – Tulisia Tuliszków ...................– 1:0
Odolanovia – Stal Pleszew .......................– 4:1
Zjednoczeni – Zefka Kobyla Góra ............– 1:1
GKS Sompolno – Wilki Wilczyn ................– 1:4
Piast Kobylin – Polonus Kazimierz ...........– 1:1
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SKP Słupca – Orzeł Mroczeń ....................– 2:2
Wilki Wilczyn – Tur Turek ........................– 5:0
Raszkowianka – Piast Kobylin .................– 1:4
Stal Pleszew – Vitcovia Witkowo ..............– 3:1
Zjednoczeni – Astra Krotoszyn .................– 0:1
Tulisia Tuliszków – Odolanovia ................– 0:2
Polonus Kazimierz – Piast Czekanów .......– 2:0
Zjednoczeni – Astra Krotoszyn .................– 0:1
1. GKS Wilki Wilczyn
2 6
9:1
2. MLKS Odolanovia Odolanów 2 6
6:1
3. LZS Orzeł Mroczeń
2 4
8:5
4. SKP Słupca
2 4
5:2
=. KS Piast Kobylin
2 4
5:2
6. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 2 4
3:1
7. KKS Astra Krotoszyn
2 4
1:0
8. KS Stal Pleszew
2 3
4:5
9. GKS Sompolno
2 3
2:4
10. MKS Tur 1921 Turek
2 3
1:5
11. KLKS Zefka Kobyla Góra
2 1
1:2
=. LKS Zjednoczeni Rychwał
2 1
1:2
13. LKS Piast Czekanów
2 1 0:2
14. MGKS Tulisia Tuliszków
2 0
0:3
15. GKS Vitcovia Witkowo
2 0
1:6
16. LKS Raszkowianka Raszków 2 0 4:10
Wielkopolska Klasa Okręgowa
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Biały Orzeł – Wisła Borek Wlkp. ..............– 1:0
LZS Cielcza – Ogniwo Łąkociny ................– 3:0
Victoria Skarszew – GKS Grębanin ...........– 1:0
WKS Witaszyce – Zieloni Koźminek ..........– 2:0
Pelikan Grabów – Grom Golina ...............– 2:0
GKS Rychtal – Strażak Słupia ..................– 1:1
LZS Doruchów – Barycz Janków P. ...........– 3:1
LKS Czarnylas – Olimpia Brzeziny ............– 3:3
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Wisła Borek Wlkp. – GKS Grębanin ..........– 1:2
WKS Witaszyce – Biały Orzeł ...................– 0:3

Olimpia Brzeziny – LZS Cielcza ................– 3:1
Victoria Skarszew – GKS Rychtal ..............– 2:0
Ogniwo Łąkociny – LZS Doruchów ............– 2:0
Zieloni Koźminek – Barycz Janków P. ......– 4:1
Grom Golina – LKS Czarnylas ..................– 1:2
Strażak Słupia – Pelikan Grabów .............– 0:3
1. LZS Pelikan Grabów
2 6
5:0
2. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
2 6
4:0
3. KS Victoria Skarszew
2 6
3:0
4. LKS Olimpia Brzeziny
2 4
6:4
5. LKS Czarnylas
2 4
5:4
6. LZS Cielcza
2 3
4:3
=. GOS Zieloni Koźminek
2 3
4:3
8. LZS Doruchów
2 3
3:3
9. GKS Grębanin
2 3
2:2
10. LZS Ogniwo Łąkociny
2 3
2:3
=. WKS Witaszyce
2 3
2:3
12. GKS Rychtal
2 1
1:3
13. LZS Strażak Słupia
2 1
1:4
14. LKS Wisła Borek Wlkp.
2 0
1:3
15. LZS Grom Golina
2 0
1:4
16. Barycz Janków Przygodzki 2 0 2:7
Wielkopolska Klasa A
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Prosna Kalisz – LKS II Gołuchów ..............– 9:0
Sokoły Droszew – Korona-Pogoń .............– 1:2
Wicher Dobra – LKS Godziesze 1966 .......– 0:5
Piast Grodziec – Orzeł Kawęczyn .............– 2:0
Prosna Chocz-Kwileń – Grom Malanów .....– 6:3
Szczyt Szczytniki – Jaskiniowiec Rajsko ....– 2:1
Teleszyna Przykona – Iskra Sieroszewice .– 1:1
1. KS Prosna Kalisz
1 3 9:0
2. LKS Godziesze 1966
1 3
5:0
3. LZS Prosna Chocz-Kwileń
1 3
6:3
4. GKS Piast Grodziec
1 3 2:0
5. LZS Szczyt Szczytniki
1 3
2:1
=. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 1 3
2:1
7. GKS Teleszyna Przykona
1 1
1:1
=. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 1 1
1:1
9. PUKS Sokoły Droszew
1 0
1:2
=. KS Jaskiniowiec Rajsko
1 0
1:2
11. GKS Orzeł Kawęczyn
1 0 0:2
12. KS Grom Malanów
1 0
3:6
13. KS Wicher Dobra
1 0 0:5
14. LKS II Gołuchów
1 0 0:9
Wielkopolska Klasa A
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Sokół Świba – LZS Czajków .....................– 0:3
Płomień Opatów – LKS Jankowy ..............– 5:1
OKS Ostrów Wlkp. – KS Hanulin ...............– 3:2
Pogoń Trębaczów – Lilia Mikstat ..............– 2:1
Błękitni Chruszczyny – Zawisza Łęka O. ...– 3:4
Victoria Laski – Huragan Szczury .............– 2:1
Sokół Bralin – KS Rogaszyce ....................– 1:0
1. LZS Płomień Opatów
1 3
5:1
2. LZS Czajków
1 3
3:0
3. LKS Zawisza Łęka Opatowska 1 3
4:3
4. OKS Ostrów Wlkp.
1 3
3:2
5. LZS Victoria Laski
1 3
2:1
=. LZS Pogoń Trębaczów
1 3
2:1
7. LKS Sokół Bralin
1 3
1:0
8. LZS Błękitni Chruszczyny
1 0
3:4
9. KS Hanulin
1 0
2:3
10. LZS Lilia Mikstat
1 0
1:2
=. LZS Huragan Szczury
1 0
1:2
12. KS Rogaszyce
1 0
0:1
13. LKS Sokół Świba
1 0
0:3
14. LKS Jankowy 1968
1 0
1:5
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piłka nożna

Sport

wielkopolska klasa a grupa 4
SEZON 2019/2020
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