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„Ogrody...” zakwitły po raz osiemnasty

99

żeberka
paski

Od 29/08/2019 do 5/08/2019

Każdego roku, w sobotę tydzień przez uroczystościami odpustowymi, w ogrodzie przy
Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie odbywa
się wyjątkowa impreza pn. „Ogrody Świętego
Idziego”. W tym roku, 24 sierpnia, już po raz
osiemnasty mikorzyńskie ogrody „zakwitły”
muzycznie, modlitewnie i wspólnotowo.

str. 6

KG

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

Zbrodnie

niemieckie
w Torzeńcu
i Wyszanowie

Drugi etap obwodnicy
oficjalnie rozpoczęty
nowe

Powiat pożegnał lato z „Wilkami”
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Paweł Falszewski
dyrektorem kępińskiej „Dwójki”
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Informacje

wiadomości

Symbolicznym wbiciem „pierwszej łopaty” oficjalnie rozpoczęto prace w terenie, związane z budową II etapu obwodnicy Kępna w ciągu drogi S11
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Drugi etap obwodnicy oficjalnie rozpoczęty

Najserdeczniejsze życzenia
dla Eweliny i Artura Świątków
oraz dziadków:
Elżbiety i Henryka Kaczorowskich
oraz Alicji i Ryszarda Świątków
z okazji narodzin córki i wnuczki

hani

składają pracownicy Fabryki Mebli PIASKI,
MEBLE-LASKI, Pionier Meble Łubnice, CH Piaski
oraz Redakcji „Tygodnika Kępińskiego”.
Przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w
Kępnie

Paweł Falszewski

dyrektorem kępińskiej „Dwójki”

Fot. http://marcinki.pl

19 sierpnia br. w Urzędzie Miasta
i Gminy w Kępnie zebrała się komisja
konkursowa celem przeprowadzenia

konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie.
Komisja składała się z 3
przedstawicieli
Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
2 przedstawicieli Urzędu
Miasta i Gminy w Kępnie,
2 przedstawicieli Rady Rodziców, 2 przedstawicieli
Rady Pedagogicznej oraz
przedstawiciela Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
Bezwzględną większość
głosów członków komisji konkursowej uzyskał
Paweł Falszewski, który
spełnił wszystkie warunki
formalne. To właśnie on
został wybrany nowym
dyrektorem
kępińskiej
„Dwójki”. Tę funkcję pełnić będzie przez 5 lat – od
1 września br. do 31 sierpnia 2024 r.
Oprac. KR

Odbywające się w piątek, 23 sano w październiku 2015 r., powstał
sierpnia 2019 r., na krzyżowanie ul. odcinek drogi ekspresowej o długości
Grabowskiej i ul. Starucha w Krążko- około 3,6 km, prowadzący na północ
wach symboliczne wbicie „pierwszej od węzła Kępno na S8. Wykonawca,
łopaty” stanowiło przypieczętowa- firma Budimex, zrealizowała go za
nie rozpoczęcia prac drogowych na kwotę 73 mln złotych. Wybudowano
budowie drugiego etapu obwodnicy trzy obiekty inżynierskie: przejście
Kępna. Trwa już bowiem odhumu- dla zwierząt średnich w ciągu drogi
sowanie placu budowy, rozpoczęto ekspresowej, wiadukt nad drogą eksprace przy wykopach i nasypach, ru- presową S11 w ciągu drogi powiatoszyły także roboty przy obiektach in- wej oraz wiadukt nad linią kolejożynierskich. Prowadzona jest jeszcze wą. Kierowcy wjechali na odcinek
wycinka drzew.
obwodnicy zrealizowany w I etapie
W wydarzeniu uczestniczyli w maju 2018 r., czyli dwa miesiące
między innymi: wiceminister in- przed terminem.
frastruktury
Rafał
Weber, poseł do Parla- Symboliczne wbicie ,,pierwszej łopaty” miało miejsce
mentu Europejskiego na skrzyżowaniu ulic Grabowskiej i Starucha w Krążkowach
Andżelika Możdżanowska, parlamentarzyści, samorządowcy,
a także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcy zadania.
- To, że Kępno
czekało na obwodnicę
40 lat, to my, samorządowcy, ale także
mieszkańcy doskonale
wiemy - mówiła europoseł A. Możdżanowska. - Obwodnica jest
realizowana od października 2015
Obecnie realizowana jest druga
roku, kiedy było pierwsze podpisa- część, przedłużenie trasy na południe
nie umowy z wykonawcą pierwszego od drogi ekspresowej S8. Umowę w
etapu, który już został zrealizowany systemie Projektuj i Buduj podpidwa miesiące przed czasem i uroczy- sana została z firmą INTERCOR w
ście otwarty przez premiera Mate- październiku 2017 r., a jej wartość
usza Morawieckiego. Jednocześnie wynosi 122,6 mln złotych. W ramach
została zapowiedziana realizacja inwestycji powstanie odcinek drotego drugiego etapu, który potrafi gi ekspresowej o długości około 6,8
nas wszystkich łączyć. To jest sym- km oraz łącznik z istniejącą drogą
boliczny dzień, bowiem zbliżamy się krajową DK11 o długości ok. 1,3 km.
kolejnymi krokami do finału – pod- 14 czerwca br. otrzymano decyzję o
kreśliła.
zezwoleniu na realizację inwestycji
Obwodnica Kępna, w ciągu no- drogowej, a cztery dni później przewego odcinka drogi ekspresowej S11, kazano wykonawcy plac budowy.
realizowana jest w dwóch etapach. W
Od istniejącego węzła Kępno
pierwszym, na który umowę podpi- nowa trasa o nawierzchni bitumicznej

pobiegnie na południe. Początkowo
będzie to droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu (do węzła Kępno
Wschód), a następnie jednojezdniowa
z dwoma pasami ruchu w każdym
kierunku (do węzła Baranów) o nośności 11,5 tony/oś, włączająca się do
istniejącego przebiegu DK11.
W ramach inwestycji powstanie
dziewięć obiektów mostowych oraz
dwa węzły: Kępno Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482) oraz
Baranów (połączenie z DK11). Na obwodnicy powstaną także urządzenia
ochrony środowiska i bezpieczeństwa

ruchu drogowego. Przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć
wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna
i urządzenia melioracyjne).
Drugi etap obwodnicy Kępna
wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ-południe w ciągu
obecnej DK11, a przyszłej S11. Ułatwiony zostanie dojazd do Kępna od
strony drogi ekspresowej S8 i uprości
się połączenie z DK39 w kierunku
Namysłowa.
Oddanie do ruchu obwodnicy
Kępna planowane jest w 2021 r.
Oprac. bem
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Reportaż

informacje
Kończą się wakacje, dlatego po letniej przerwie powracamy do
problemów oświaty. Okazuje się, że nauczyciele do nowego roku
szkolnego przygotowywali się już w minionym czerwcu. Chcąc
zdobyć wiedzę na temat zatrudnienia zawodowego w branży ekonomicznej i gastronomicznej za granicą, od 3 do 7 czerwca br.
nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie przebywali we włoskim Rimini

„Na podbój Europy …”

Od 3 do 7 czerwca 2019 r. czterech nauczycieli Technikum nr 1
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych
nr 1 w Kępnie, realizując przedsięwzięcie pt. „Na podbój Europy –
czyli europejska jakość kształcenia
zawodowego” w ramach projektu
„Ponadnarodowa mobilność uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego”, wzięło udział w job
shadowig w miejscowości Rimini we
Włoszech.

dzo pracowity tydzień. Pedagodzy
uczestniczyli m.in. w seminarium,
które wskazało podobieństwa i różnice pomiędzy systemami szkolnictwa w Polsce i we Włoszech. Spotkanie w szkole ekonomicznej było
okazją do poznania pracy w tamtejszej placówce. Łącząc przyjemne z
pożytecznym, w miarę możliwości
czasowych, nauczyciele z kępińskiej
szkoły zwiedzali również włoskie
malownicze miasteczka, by powrócić

Nauczyciele wzięli udział w obserwacji pracy
włoskiej szkoły Istituto Tecnico Economico Statale

Nauczyciele dzięki programowi mogli poznać system kształcenia
we Włoszech oraz zdobyć wiedzę
na temat zatrudnienia zawodowego
w branży ekonomicznej i gastronomicznej za granicą oraz podwyższyć
swoje umiejętności językowe. Mobilność mała ułatwić przejście z etapu
nauki do praktyki. Nauczyciele wzięli udział w obserwacji pracy włoskiej
szkoły Istituto Tecnico Economico
Statale „R. Valturio” w Rimini oraz
w restauracji La Cappa Ristorante_
Pizzeria di Buldrini Massimo.
Oficjalne, bardzo ciepłe, przyjęcie nauczycieli z Kępna i zapoznanie
ich z bogatym programem szkolenia grupy nastąpiło pierwszego dnia
po przylocie i zapoczątkowało bar-

z bagażem doświadczeń i akumulatorami naładowanymi chęcią do zmian.
Zapewne wkrótce będą one widoczne
w ich codziennej pracy.
W ostatnim dniu pobytu nauczyciele wzięli udział w ramach przygotowania kulturowego w wycieczce
do Wenecji. Był to miły i kulturalny
akcent wizyty we Włoszech.
Nad poprawnym przebiegiem wizyty czuwały z ramienia szkoły koordynator projektu Agnieszka Krysiak
i Anna Gawrońska natomiast z ramienia partnera projektu firma Sistema Tourismo. Projekt został w całości
sfinansowany z funduszy UE ze środków PO WER na zasadach Programu
Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Oprac. G.G.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkurs ofert, w wyniku którego chce zawrzeć umowy na świadczenia w wybranych poradniach specjalistycznych.
W powiecie kępińskim ma to być poradnia świadcząca usługi w
zakresie okulistyki

NFZ chce zakontraktować
okulistykę w powiecie kępińskim
Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ ogłosił konkurs ofert, w wyniku którego chce zawrzeć umowy na
świadczenia w wybranych poradniach
specjalistycznych. W wyniku analizy
potrzeb zdrowotnych mieszkańców
Wielkopolski wyznaczono deficytowe specjalizacje w miejscach wymagających wzmocnienia kolejnymi
placówkami na mapie regionu, w których pacjent będzie mógł się leczyć
w ramach NFZ. „Deficytowe” poradnie to między innymi: okulistyczna,
kardiologiczna, endokrynologiczna,
leczenia bólu, neurologiczna czy hematologiczna i inne. Do zapełnienia w
naszym województwie są też obszary,
gdzie mimo przeprowadzanych wcześniej konkursów, nie zgłosiły się placówki chętne do leczenia pacjentów w
ramach Funduszu. Łącznie do zakontraktowania są 23 różne specjalizacje.
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W ramach konkursu Fundusz
chce zakontraktować także nowe
usługi w całym województwie – tj.
poradnie chorób wewnętrznych i
pediatryczne. Nowe poradnie mają
służyć chorym, którzy opuszczając
oddział chorób wewnętrznych lub pediatryczny, mają kontynuować leczenie (wizyty kontrolne poszpitalne).
Konkurs w tym zakresie skierowany
jest do placówek, które prowadzą oddział chorób wewnętrznych lub pediatryczny (analogicznie do poradni).
Wielkopolski OW przeznaczył
łącznie na sfinansowanie nowych
umów prawie 2 mln złotych do końca
roku.
Do 28 sierpnia chętne podmioty
miały czas na składanie ofert. Nowe
umowy obowiązywać będą od 10 listopada br. do 30 czerwca 2021 roku.
Oprac. bem

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 następny nagrodzony przez redakcję reportaż

Życzliwość we współczesnym świecie
Interpelacje ...
Apostoł Paweł nawoływał chrześcijan: „Przyodziejcie się w tkliwe
uczucia: współczucie, życzliwość,
uniżenie umysłu, łagodność i wielkoduszną cierpliwość” (Kolosan 3:12).
Piękne słowa, jednak nie zawsze
przekładają się na ludzkie czyny.
Mimo że apostoł żył wiele lat temu,
to temat życzliwości wciąż istnieje,
a ludzie zastanawiają się, czym ona
tak naprawdę jest, co oznacza być
życzliwym? Czy we współczesnych
czasach ludzie w ogóle znają takie
słowo? Czy młodzież, która żyje w
świecie nowych technologii, wie,
czym są dobre uczynki? Postanowiliśmy zgłębić temat przy pomocy
różnych osób z powiatu kępińskiego.
Znanymi i mniej znanymi. Starszymi
i młodszymi.
… i różnorodne odpowiedzi
„Dla mnie życzliwość to jest traktowanie drugiego człowieka tak, jakby się chciało, żeby mnie traktowano.
Żebyśmy nie żyli tylko swoim życiem, tylko również mieli na uwadze
to, że człowiek obok nas (nawet jeśli
go nie znamy) ma takie same myśli
jak my, takie same problemy, ma rodzinę. Jest po prostu człowiekiem” odpowiedziała na nasze pytanie pani
poseł Bożena Henczyca.
„Życzliwość bardzo często jest
mylona z miłym zachowaniem (z jakimiś sytuacjami). Matka Teresa z
Kalkuty stwierdziła, że „życzliwe
słowa są bardzo krótkie i proste, ale
ich echo jest bardzo długie.” Można
powiedzieć, że życzliwość to pomoc
komuś z samej natury, czyli nie oczekując wdzięczności (nie czekając na
żadne korzyści, profity). Czyli jeśli
chcę, żeby komuś się coś udało, sympatyzuję z nim, czuję wewnętrzną
radość z powodu, że komuś się powiodło” - odpowiedział wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik
Ważna jest też kwestia tego, jak
ludzie definiują pojęcia: życzliwość
i człowiek życzliwy. Ponieważ, aby
czynić dobro, musimy też wiedzieć,
czym ono jest. „Człowiek życzliwy to
przede wszystkim nie robiący krzywdy innym. Człowiek otwarty na ludzi
i nie patrzący tylko na siebie”- powiedział Marcin Gatner, właściciel
zakładu produkcji opakowań Janmar
Centrum.
„Życzliwość jest ludzką cechą, w
którą wyposażają nas nasi najbliżsi,
gdy dorastamy. To szereg postaw, reakcji, zachowań, jakie prezentujemy
w określonych sytuacjach. Rzecz w
tym, że ich się nie da nauczyć/wyuczyć – życzliwość jest naturalna i
wynika z naszego usposobienia. Tylko wówczas ma wartość” - twierdzi
projektant wnętrz Szymon Fiołka.
Ankiety i ich efekty
Życzliwość polega więc na przejawianiu żywego zainteresowania
pomyślnością bliźnich. Można dać
temu wyraz dobrym uczynkiem i
ciepłym słowem. Człowiek życzliwy
wyświadcza dobro, wystrzega się natomiast wyrządzania krzywdy. Jest
przyjazny, delikatny, wspaniałomyśl-
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ny i wczuwa się w cudze położenie.
Bierze pod uwagę potrzeby drugich i
nie oczekuje za to żadnych korzyści.
Wśród mieszkańców powiatu kępińskiego przeprowadziliśmy
także ankiety. Chcieliśmy poznać
ich opinię na temat życzliowści
we współczesnym świecie. Ankiety zostały przeprowadzone wśród
sprzedawców, seniorów, młodzieży i
nauczycieli. Pytaliśmy o grupę wiekową, w której najczęściej można się
spotkać z życzliowścią. Wyniki nie
były dla nas zaskoczeniem. Wiele
osób wybierało własną grupę wiekową, niektórzy odpowiadali po chwili
zastanowienia, a inni stwierdzali, że
nie da się jednoznacznie wybrać czasu, w którym najczęściej przejawia
się ludzka życzliwość, ponieważ to
zależy od człowieka.
Spotkaliśmy się również z odpowiedziami: „każdy ma w sobie
coś miłego, w dzisiejszych czasach
to jednak jest rzadkość”. Ankietowani prawie zawsze odpowiadali z
przekonaniem, „że życzliwość wciąż
istnieje”. Problem stanowił wybór
grupy wiekowej. Tutaj zdania były
podzielone. Oto jakie między innymi
odpowiedzi uzyskaliśmy od ankietowanych: „u osób starszych na pewno
nie zauważyłam/em braku życzliwości; w żadnym wieku, u dorosłych
rzadko się spotyka, już prędzej u
dzieci i zwierząt; im osoba starsza
tym życzliwsza; najgorsze są te najmniejsze; te najmniejsze są najżyczliwsze, szczere i niewinne w swoich
czynach”. Życzliwość jest w każdym
z nas. Każdy tak naprawdę wie, czym
jest bezinteresowna pomoc drugiemu
człowiekowi. Z naszych obserwacji
wynika, że życzliwość przejawia się
w każdej grupie wiekowej. Wbrew
pozorom współczesna młodzież wie,
czym jest bezinteresowna pomoc i
jak jej udzielać. Zwyczajne otworzenie drzwi, pomoc w niesieniu zakupów, ustąpienie miejsca w autobusie,
czy nawet krótka rozmowa – to także
jest życzliwość.
Codzienne serdeczności
Z nadzwyczajnym przejawem
życzliwości spotkała się jedna z naszych ankietowanych: „Gdy wychodziłam z pociągu, zgubiłam portfel.
Powiedziałam głośno: „zgubiłam
portfel”. Wtedy podeszła do mnie
obca osoba i powiedziała: „Czy uratuje panią bilet tramwajowy?” Akurat musiałam dojechać do lekarza i
na tych biletach dojechałam tam i z
powrotem”.
Czy w sklepie także można spotkać życzliwego człowieka?
Ku naszemu zaskoczeniu bardzo
wielu pracowników sklepów na terenie powiatu kępińskiego podało nam
dużo przykładów miłych zachowań
klientów. Często jednak życzliwość
to więcej niż bycie miłym. To wewnętrzna postawa, filozofia życia.
Cechuje ludzi, którym zależy na dobrostanie innych. Wyróżniają się oni
dobrą wolą i gotowością niesienia
pomocy. Z radością dbają o potrzeby innych ludzi. Zachowania nie-

życzliwe istnieją i to nie tylko wśród
młodzieży (jak twierdzi większość
ludzi). Jeśli mowa o życzliwości i
nieżyczliwość, to nie możemy „wrzucać wszystkich do jednego worka”.
Musimy pamiętać, że każdy człowiek
jest inny. Każdy ma inne zachowania,
zwyczaje i nawyki.
Młodzież a życzliwość
Poseł Bożena Henczyca: „Nie
zgadzam się z twierdzeniem, że młodzież jest nieżyczliwa w dzisiejszych
czasach. Uważam, że młodzież jest
dobrze wychowana, potrafi się zachować. Do Sejmu często przyjeżdża
bardzo dużo uczniów. W zasadzie nie
przypominam sobie, żebym miała
problem z jakimś uczniem. Naprawdę potrafią się zachować. Ostatnio,
idąc przez kępiński Rynek, zauważyłam dość spory papierek na ziemi.
Zdziwiłam się, gdy młody człowiek
podniósł papier i wrzucił do kosza.
Byłam kompletnie zdumiona, no bo
stereotypowo może myślę, że młodzież to rzuca śmieci, gdzie popadnie. Okazało się to nieprawdą. Świadomość wśród młodzieży jest coraz
większa, chociażby na przykład w
kwestii śmiecenia. Uważam, że młodzież mamy naprawdę wspaniałą”.
Projektant wnętrz Szymon Fiołka: „Prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach mamy do czynienia
z niekontrolowanym przepływem
informacji, a co za tym idzie – bodźców i kreowanych postaw. Postępowanie młodych jest więc wysoce indywidualne i zależy od wielu różnych
czynników, takich jak: najbliższe otoczenie, idole, pewnego rodzaju mody.
Samo słowo kultura  wywodzi się z
łaciny, od terminu colere, czyli uprawiać/dbać/pielęgnować/kształcić.
Problem tkwi w tym, że dziś ogromna sfera życia toczy się w Internecie,
w świecie równoległym. Gdyby tak
każdy miał świadomość i pamiętał
o tym, jak ważne jest to, by ze sobą
rozmawiać, nikt nie musiałby się
obawiać braku kultury. Serdeczność
wspólnie wypracowujemy, to taka
integralna całość, z twoim i moim
wkładem, wzajemnym szacunkiem,
zaangażowaniem”.
Życzliwość dziś ma się
na szczęście dobrze
Na podstawie zebranych przez
nas informacji można śmiało stwierdzić, że życzliwość we współczesnym świecie ma się dobrze. Ludzie
są całkowicie świadomi tego, że pomaganie innym to całkiem przyjemna sprawa. Dowodem na niezwykłą
życzliwość są również wywiady,
które przeprowadziliśmy ze znanymi osobami. Każda z nich ma natłok
obowiązków. Mimo to znaleźli dla
nas czas i w pełni zaangażowali się
w najszczersze odpowiedzi. Życzliwość jest bardzo cennym kluczem,
który otwiera wszystkie drzwi. Nie
zapominajmy o tym i dalej bądźmy
dobrzy, bądźmy po prostu sobą.
Angelika Broda
Nikola Raczyńska
Damian Wabnic
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W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, dlatego warto przypomnieć, że żadne inne miejscowości w byłym powiecie kępińskim, nie odczuły tak dotkliwie
grozy i zagłady wojennej już w pierwszych dniach września 1939 r. jak Torzeniec i Wyszanów

Zbrodnie niemieckie w Torzeńcu i Wyszanowie
Zbrodnia niemiecka
w Torzeńcu
Rano 1 września 1939 r. wielu
mieszkańców Torzeńca udało się na
doroczny odpust św. Idziego do Mikorzyna. Nikt nie przypuszczał, że
uroczystości odpustowe zostaną przerwane nagłym wkroczeniem Niemców. Powiat kępiński z racji swego
położenia przy granicy niemieckiej
nie był przygotowany do obrony w
razie ataku. Stąd też poza drobnymi
utarczkami w kilku miejscach większych walk nie było i oddziały armii
generała von Blaskowitza wkroczyły
do Kępna już 1 września około godz.
14-tej. Do Torzeńca pierwsze oddziały Wehrmachtu pod dowództwem
pułkownika Strobla wkroczyły tego
dnia około godziny 19-tej. Niemcy
początkowo zachowywali się spokojnie, jednakże ludność była zaniepokojona wieściami o zachowaniu się
w pobliskim Wyszanowie. W ciągu
nocy przez Torzeniec ciągle przechodziły oddziały wojsk hitlerowskich.
Około godziny 23-ej we wsi wybuchła krótka strzelanina. Najbliższa
okolica została oświetlona rakietami.
Na temat tej strzelaniny powstały
dwie wersje. Jedna, że została ona
wywołana podejściem pod Torzeniec
oddziałów polskich i druga, że oddziały hitlerowskie zdezorientowane
w ciemnościach ostrzelały się wzajemnie. Ta druga wersja jest bardziej
prawdopodobna, ponieważ znajduje
potwierdzenie w relacjach naocznych

ZAMORDOWANI W TORZEŃCU
Zastrzeleni w pobliżu swych zagród:
Piotr Jakubczyk – lat 22,
Stanisław Jędrysiak – lat 12
Piotr Kokot – lat 73
Antoni Kubera – lat 70
Piotr Pietrzak – lat 49
Bronisława Pietrzak – lat 37
Helenka Pietrzak – lat 2
Andrzej Szukalski – lat 70 z Rojowa
(przybył tu do krewnych)
Spaleni żywcem:
Jadwiga Kubera – lat 60
Maria Kubera – lat 30
Zofia Muskała – lat 29
Marianna Muskała – niemowlę
Marianna Wieczorek – lat 35
Janina Wieczorek – lat 12
Czesława Wieczorek – lat 5
Irena Wieczorek – lat 2
Rozstrzelani w publicznej egzekucji:
Wincenty Baraniak – lat 44
Stanisław Brylak – lat 69
Antoni Brylak – lat 22
Stanisław Chwalisz – lat 62 z Parzynowa
(przybył tutaj na pogrzeb)
Jam Dembski – lat 66
Jan Klepacz – lat 33
Franciszek Kluska – lat 73
Antoni Kowaliński – lat 72
Antoni Malak – lat 50
Franciszek Malinowski – lat 49 z Kępna
(uszedł przed Niemcami)
Piotr Marczak – lat 48
Antoni Marczak – lat 32
Idzi Nikodem – lat 72
Antoni Olek – lat 55
Jan Podemski – lat 44
Eugeniusz Przywara – lat 35
Józef Sadowski – lat 43
Józef Stempniak – lat 45

świadków, m.in. Marii Stępniak.
Stwierdziła ona, że „jedna kolumna
wojskowa strzelała na drugą kolumnę. Wnioskuję to także z tego, że strzelanina ustała, gdy po obu stronach
ukazały się rakiety świetlne”. W czasie tej strzelaniny na drodze prowadzącej przez wieś zginęło trzech żołnierzy niemieckich. To nocne zajście
wykorzystali Niemcy jako pretekst
do zemsty. Dowódcy hitlerowscy
zakwaterowani w Torzeńcu podnieśli wrzawę, że to ludność miejscowa
strzelała do nich. We wsi rozpoczęło
się prawdziwe piekło. Niemcy rzucali

na podwórze Teofila Boślaka. Mężczyźni zostali oddzieleni od kobiet
i dzieci, po czym jeden z żołnierzy
odczytał wyrok śmierci. Niemcy
wyznaczyli na rozstrzelanie co drugiego mężczyznę. W obecności żon,
matek i dzieci pod murem padło 18
niewinnych mężczyzn. Pozostali
przy życiu mężczyźni musieli pogrzebać we wspólnym grobie zwłoki
pomordowanych. Należy wspomnieć
o jednym fakcie, jaki zdarzył się w
trakcie egzekucji. Wśród aresztowanych znalazł się ojciec i syn: 70-letni
Stanisław Sadowski i 43-letni Józef

Pomnik poświęcony
pomordowanym w Torzeńcu

butelki z benzyną na domy mieszkalne, stodoły i obory. Wieś staje w
ogniu, a do ludzi uciekających z płonących domów strzelano jak do „dzikiej zwierzyny”. Na swoim podwórzu
ginie Piotr Pietrzak, natomiast jego
żona Bronisława z 2-letnią córeczką
Heleną na rękach zdołała dobiec do
kartofliska. Tu jednak przeszywa ją i
dziecko zbrodnicza kula. Bagnetem
został przebity 22-letni Piotr Jakubczyk, a 71-letniego Antoniego Kuberę zastrzelono na jego podwórzu.
W ten sposób zastrzelonych zostało
przy swych płonących zagrodach 8
osób. Następny akt tragedii Torzeńca
rozegrał się w piwnicy pod stodołą w
gospodarstwie A. Kubery. W obawie
przed Niemcami schroniły się tam Jadwiga Kubera z córką Marią, Zofia
Muskała z półtoraroczną córką oraz
4-osobowa rodzina Wieczorków:
Maria – lat 35 i jej troje dzieci – Janina, Czesława i Irena. Wejście do
piwnicy znajdowało się od wewnątrz
stodoły zapełnionej zbożem. Po jej
podpaleniu pożar ogarnął szybko
całą stodołę i odciął drogę ucieczki.
Wszystkie ukryte w piwnicy kobiety
i dzieci spłonęły żywcem. W sumie
było tam 8 osób. Tymczasem w Torzeńcu trwała pożoga przez całą noc z
piątku na sobotę. Dopiero w niedzielę pożary zostały ugaszone. Stodoły
pełne były zboża, ponieważ rok 1939
był rokiem urodzajnym. Oprócz ludzi
w płomieniach zginęły konie, bydło i
trzoda chlewna. W konsekwencji, po
pożarze prawie połowa wioski praktycznie przestała istnieć. Strzelaniem
do ludzi i podpalaniem Niemcy nie
wyczerpali tej nocy swego repertuaru
zbrodni. Mieli jeszcze w „programie”
masową egzekucję.
Wczesnym rankiem, 2 września
Niemcy spędzili pozostałą ludność

Sadowski. Gdy obaj stanęli w szeregu do odliczania, kto ma pójść na
rozstrzelanie, los zrządził, że ojciec
znalazł się w liczbie osób przeznaczonych na śmierć. Wtedy syn zwraca się
do żołnierzy z prośbą, żeby zamiast
ojcu, jemu pozwolili zginąć. Oprawcy godzą się i ginie syn zamiast ojca.
Zginął syn mający żonę i czworo
dzieci, by uratować ojca staruszka.
Ten szlachetny czyn budzi podziw i
przypomina postać ojca Maksymiliana Kolbe, który dwa lata później
oddał życie za Franciszka Gajowniczka, a w roku 1982 został ogłoszony świętym przez naszego papieża
Jana Pawła II. Zapisał się w ludzkiej
pamięci na trwałe. O J. Sadowskim
zapomniano. Kolejna zbrodnia miała miejsce kilka godzin później. Do
wsi przyprowadzono trzech żołnierzy polskich wziętych do niewoli
w pobliskiej okolicy. Oni również
podzielili los wspomnianych wyżej
ofiar. Zostali rozstrzelani na podwórzu Ignacego Rybczaka. Żołnierze
zostali pogrzebani we wspólnym
grobie, niedaleko miejsca egzekucji.
Natomiast zwłoki tych mieszkańców,
którzy zginęli w pobliżu swych zagród oraz w płomieniach pochowano
tymczasowo przy figurze Matki Bożej naprzeciw szkoły.
Zbrodnie w Torzeńcu
Ogółem w Torzeńcu zginęło 37
osób. 8 osób zostało zabitych przy
swoich zagrodach, 8 osób spalono
żywcem, 18 rozstrzelano w egzekucji
oraz 3 nieznanych polskich żołnierzy.
Wszystkie ofiary hitlerowskiego bestialstwa ekshumowano 20 września
1939 roku i pochowano na cmentarzu
w Wyszanowie w obecności wójta Wyszanowa Franciszka Sikory,
wójta Torzeńca Ignacego Borodzisza oraz 19 innych świadków. Na

wyszanowskim cmentarzu znajduje
się zbiorowa mogiła ofiar zamordowanych przez hitlerowców w dniach
1 i 2 września 1939 r. z miejscowości
Wyszanów i Torzeniec.
Zbrodnie w Wyszanowie
Armia niemiecka po wkroczeniu
do Kępna urządziła manifestacyjne
zebranie ludności, jako wyraz rzekomej radości z przyjścia oswobodzicieli. W tym samym czasie w Kępnie
po wkroczeniu Niemców odbywał
się propagandowy spektakl przy
muzyce i kwiatach. W Wyszanowie
oddalonym o 15 km od Kępna demonstrowały inne oddziały tej samej
armii, z tym, że było to inne widowisko, którego treścią były aresztowania, śmierć i pożoga. Wojska
hitlerowskie dotarły do Wyszanowa
1 września 1939 r. około godz. 14.
Wśród krzyku i strzelaniny Niemcy
zaczęli wypędzać wszystkich mieszkańców z domów, nie wyłączając
kobiet i dzieci. W czasie tej łapanki,
może pierwszej na ziemi polskiej, zastrzelili 2 mieszkańców Wyszanowa:
Edwarda Trzeciaka oraz Adama
Kałamuka. Pozostałych aresztowanych podzielili na 2 grupy, osobno
mężczyzn, oddzielnie kobiety i dzieci. Tak trzymali ich przez całą noc do
następnego dnia.
Rankiem 2 września Niemcy
zwolnili kobiety i dzieci. Wszystkich
mężczyzn w liczbie 30 wyprowadzili ze wsi, zapowiedzieli im wywiezienie do obozu koncentracyjnego.
Zanim zostali wywiezieni do obozu
koło Norymbergii, w trakcie konwojowania na drodze pod Mechnicami
zastrzelono 2 aresztowanych – Walentego Kosa i Michała Powolnego.
Około południa 2 września Niemcy
opuścili Wyszanów – mieszkańcy
odetchnęli z ulgą. Jednak w kilka godzin później do wsi wkroczyły nowe
oddziały wojsk niemieckich. Żołnierze natychmiast rozpoczęli strzelanie
i podpalanie zabudowań. Wieś stanęła w ogniu. Pożar zniszczył wówczas
27 gospodarstw, z tego 12 całkowicie,
a 15 częściowo. W piwnicy Mariana
Szyszki schroniły się kobiety z dziećmi. Pocisk niemiecki uderzył w drewnianą werandę budynku mieszkalne-

go. Dom zaczął się palić. Piwnica
miała zasypane okno. Uwięzieni tam
ludzie zaczęli gorączkowo szukać
sposobu uwolnienia się przed uduszeniem. Przy pomocy drewnianej laski
wydrążyli otwór w przysypanym
ziemią oknie. Do piwnicy zaczęło
dopływać powietrze. Niestety, wkrótce w tym otworze ukazała się kolba
karabinu, która powiększyła otwór.
Przez ten otwór jeden z żołnierzy
wrzucił wiązkę granatów. Huk eksplozji zdławiła ziemia. Nie mogli też
sąsiedzi usłyszeć jęków konających.
W wyniku tego wybuchu na miejscu
w piwnicy zginęło 13 osób, 5 osób
zostało ciężko rannych i przewiezionych do szpitala w Kępnie, gdzie dalsze 3 osoby zmarły. Tylko 3 osoby nie
doznały obrażeń cielesnych.
Nieżyjąca już dziś Katarzyna
Kanicka – jedna z 3 ocalałych kobiet
tego potwornego mordu w piwnicy,
w swoich wspomnieniach stwierdziła, że gdyby miała przeżyć jeszcze
jeden taki dzień, wybrałaby śmierć.
Wielką osobistą tragedię przeżył M.
Szyszka. W dniu 1 września uciekł
z Wyszanowa w głąb Polski. Gdy
wrócił 24 września, stwierdził, że
jego zabudowania gospodarcze i
dom mieszkalny są spalone. Zapytał sąsiadki, gdzie znajduje się jego
rodzina? Ona odpowiedziała, że na
cmentarzu. Dowiedział się, że jego
najbliżsi znajdowali się w piwnicy,
do której Niemcy wrzucili pęk granatów. W piwnicy zginęła jego 35-letnia żona Maria oraz czworo dzieci:
Maria - lat 12, Walentyna - lat 11,
Henryk - lat 6 oraz Seweryna - lat
3. Teść M. Szyszki został zastrzelony
koło domu.
Mordy dokonane w Wyszanowie były odwetem za patriotyczną
postawę ludności tej wsi w latach
1918–1919. Niemcy dobrze pamiętali wydarzenia, kiedy to mieszkańcy
Wyszanowa rozbrajali żołnierzy niemieckich. Ponadto wielu mężczyzn z
Wyszanowa brało udział w powstaniu
wielkopolskim.
Cześć pamięci pomordowanym
przez niemieckiego agresora.
Kazimierz Powolny

Gmina Kępno zawarła umowę z firmą „Bracia Mamczak” na
remont szatni KKS Polonia Kępno oraz szatni w Mikorzynie

Wyremontują szatnie sportowe
19 sierpnia br. burmistrz miasta
i gminy Kępno Piotr Psikus podpisał umowę z Wojciechem Mamczakiem, reprezentującym kępińską
firmę „Bracia Mamczak”, na remont
szatni KKS Polonia Kępno oraz szatni w Mikorzynie. Gmina Kępno na
modernizację tych obiektów sportowych pozyskała dofinansowanie
w wysokości 98.264,77 zł z Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Wielkopolskiego w ramach programu

„Szatnia na medal”. - Wykonane zostaną instalacje wodno-kanalizacyjna i elektryczna, położona zostanie
elewacja, glazura, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz przeprowadzony zostanie szereg innych
prac, które pozwolą, aby po remoncie
były to rzeczywiście szatnie na medal
– poinformował burmistrz. Całkowity
koszt remontów szatni to 264.728,79
zł, a planowany termin zakończenia
prac – 29 listopada br.
Oprac. KR
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„Ogrody Świętego Idziego” przy mikorzyńskim sanktuarium

„Ogrody...” zakwitły po raz osiemnasty
Każdego roku, w sobotę tydzień
przez uroczystościami odpustowymi, w
ogrodzie przy Sanktuarium św. Idziego
w Mikorzynie odbywa się wyjątkowa
impreza pn. „Ogrody Świętego Idziego”. W tym roku, 24 sierpnia, już po
raz osiemnasty mikorzyńskie ogrody
„zakwitły” muzycznie, modlitewnie i
wspólnotowo.

walne, byłem tu kilkukrotnie. Teraz
było to dla mnie, jako proboszcza, duże
wyzwanie, ale przekonałem się, że jest
tu wielu ludzi dobrej woli, którzy chętnie włączają się w przygotowania. Nie
jestem sam i to jest najważniejsze, że
zawsze mogę na kogoś liczyć, to jest
największą radością dla mnie – zaznacza proboszcz W. Kałmucki. - Cieszę

Aktorzy przenieśli zgromadzoną publiczność w odległe
czasy – do Mikorzyna z 1939 r. Fot. J. Chrząstowski

„Ogrody Świętego Idziego” to
niezwykły koncert piosenki religijnej,
zwieńczony uroczystą, mszą świętą i
poprzedzający uroczystości odpustowe,
na które do Mikorzyna przybywają tysiące wiernych. To muzyczno-modlitwne spotkanie już na stałe wpisało się w
kalendarz Mikorzyna. Organizatorami
koncertu jest Bractwo Świętego Idziego
wraz z proboszczem parafii oraz wolontariuszami. W tym roku opiekę nad
sanktuarium przejął nowy proboszcz
– ks. Witold Kałmucki, dla którego
organizacja „Ogrodów...” była nowością, choć wydarzenie nie jest mu obce.
- „Ogrody...” są mi znane od wielu lat,
ponieważ to wydarzenie ma swoją renomę w naszej diecezji, jest rozpozna-

się każdym człowiekiem, który tu przybył i że mamy dla kogo to organizować
– dodaje. Dzięki staraniom organizatorów to ważne wydarzenie było dla
uczestników nie tylko rozrywką, ale i
głębokim, duchowym przeżyciem.
Tegoroczny koncert rozpoczął się
występem dzieci i młodzieży z miejscowej szkoły pod opieką nauczycielki
Lidii Kubot, wspomaganych przez seniorki z mikorzyńskiej parafii. Aktorzy
przenieśli zgromadzoną publiczność
w odległe czasy – do Mikorzyna z
1939 r. i II wojny światowej, upamiętniając w ten sposób 80. rocznicę tych
krwawych wydarzeń w historii Polski
oraz wszystkich poległych wówczas
za wolność ojczyzny. Na zakończenie

przedstawienia lektor zaprezentował
sylwetki osób z mikorzyńskiej parafii,
które zginęły podczas działań wojennych. Zwieńczeniem tej części sobotniego spotkania był występ chóru „Con
Brio” pod dyrygenturą Ewy Olek,
który wykonał pieśni patriotyczne w
hołdzie poległym. - „Ogrody...” odbyły się już po raz osiemnasty, a więc
uzyskaliśmy pełnoletność. W tym roku
postawiliśmy akcent na 80. rocznicę
wybuchu II wojny światowej. Przedstawienie przypomniało i uświadomiło
zgromadzonym, czym była groza wojny
i że dotyczyła ona nawet małych miejscowości, takich jak Mikorzyn. Dzięki
opiece św. Idziego nikt tutaj nie zginął,
ale byli ludzie, którzy w czasie okupacji trafili do obozów koncentracyjnych
albo walczyli w Piotrkowie Trybunalskim. Należy im się pamięć za oddane
życie. Bazą przedstawienia była kronika i relacje z 1 września 1939 r. w Mikorzynie, więc trzymano się dokumentu, tworzono w oparciu o prawdziwą
historię – podkreśla prezes Bractwa
Świętego Idziego Urszula Goździcka.
Muzyczną gwiazdą wieczoru była
Gabriela Blacha-Cupiał z zespołem
– młoda wokalistka, prezentująca muzykę chrześcijańską w różnych stylach
muzycznych, m.in. gospel, soul, pop,
jazz i latin. Artystka zachęcała zebranych do wspólnego śpiewu. Koncert był
zarówno zachwycającym występem,
jak również głęboką modlitwą. Artyści
z zespołu towarzyszyli wiernym także
podczas mszy świętej, nadając jej niezwykły charakter.
O to, aby nikt nie zgłodniał, zadbała młodzież, która obsługiwała stoiska
gastronomiczne. - Wolontariusze służyli innym poprzez poświęcenie swojego czasu. W tym roku w przygotowanie

Chór „Con Brio” pod dyrygenturą Ewy Olek wykonał
pieśni patriotyczne w hołdzie poległym

wydarzenia mocno włączyli się także
seniorzy – ludzie, którzy mają potencjał, umiejętności, empatię oraz chęci
do działania – mówi U. Goździcka.
Po koncercie przyszła pora na najważniejszą część wydarzenia – uroczystą mszę świętą w plenerze. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił
ks. proboszcz W. Kałmucki. „Już teraz
we mnie kwitną Twe ogrody, już teraz
we mnie Twe królestwo jest” – hymnem „Ogrodów...”, zaśpiewanym przez
wszystkich zgromadzonych, zakończono wydarzenie.
Spotkanie przy sanktuarium rozpoczęło czas przedodpustowych rekolekcji. - Są one dla nas, parafian,

są bardzo ważnym wydarzeniem. To
doświadczenie odnowy duchowej. To
czas, abyśmy zyskali jak najwięcej
łask, abyśmy dostrzegli, gdzie potrzebujemy pomocy i wstawiennictwa św. Idziego, aby dzień odpustu był
dla nas rzeczywiście wielkim świętem,
uroczystością nie tylko w wymiarze zewnętrznym, ale i duchowym – podsumowuje proboszcz.
„Ogrody Świętego Idziego” odbyły
się dzięki dotacji z Gminy Kępno, która
dofinansowała koncert w ramach zwycięskiego projektu zgłoszonego do konkursu, przeznaczając na ten cel 6.000
zł, a także dzięki wsparciu sponsorów
i darczyńców.		
KR

„Ogrody Świętego Idziego” jak zawsze
przyciągnęły tłumy wiernych

Święto Plonów w Olszowie

Kolorowo, radośnie, dożynkowo

18 sierpnia br. w Olszowie odbyło
się Święto Plonów, na które zaprosił
sołtys Grzegorz Berski wraz z Radą
Sołecką, miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Olszowie.
Uroczystości rozpoczęły się mszą
świętą w kościele parafialnym pw.

również swoich posesji, co można
było podziwiać niemal na każdym
kroku.
Dalsza część świętowania, w tym
obrzędy dożynkowe, miała miejsce
na boisku sportowym w Olszowie.
W uroczystości udział wzięli licznie
zgromadzeni mieszkańcy wsi oraz

W uroczystościach dożynkowych udział wzięli licznie zgromadzeni
mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście. Fot. Mateusz Jurzak

św. Jadwigi Śląskiej, którą sprawował
proboszcz ks. kan. Kazimierz Sobasik. Modlono się w intencji rolników,
sadowników i ogrodników oraz ich
rodzin, a także dziękowano za tegoroczne plony.
Następnie ulicami sołectwa przejechał barwny korowód. Mieszkańcy
zadbali nie tylko o piękny, dożynkowy wystrój placu dożynkowego, ale
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zaproszeni goście. Bochen chleba
wypieczony z mąki z tegorocznych
zbóż na ręce sołtysa G. Berskiego
złożyli starostowie dożynkowi: Edyta Droszcz i Radosław Gruszka.
Sołtys obiecał, że będzie dzielić go
sprawiedliwie, aby nie zabrakło go
nigdy na żadnym stole. Dziękował też
rolnikom za ich pracę. - To znakomita
okazja, by podziękować rolnikom za

ich całoroczny trud i ciężka pracę na
roli. Drodzy rolnicy, bądźcie dumni ze swojej pracy. To wy jesteście
żywicielami całej naszej ojczyzny.
Żywności nie da się wyprodukować
w fabryce, żywność trzeba wyprodukować na waszych polach – mówił
G. Berski. Głos zabrał także starosta
Robert Kieruzal. - Dziękujemy wam
za to, że rokrocznie, bez względu na
warunki ekonomiczne i pogodowe,
cały czas uprawiacie tę ziemię – podkreślił. Podziękowania i życzenia w
kierunku rolników skierowali też pozostali goście.
Po części oficjalnej dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Olszowie
zaprezentowały znakomity program
artystyczny o plonach, pracy rolnika oraz sołtysie, który zyskał miano
lokalnego bohatera. Po nich wystąpiła grupa „Dance Girl” z pokazem
tanecznym. Mieszkańcy z zaciekawieniem i zachwytem słuchali też
włoskich przebojów w wykonaniu
Thomasa Grotto. Nie zabrakło stoisk gastronomicznych dla mieszkańców oraz konkursów, gier, zabaw i
dmuchańców dla najmłodszych.
Tłumy przyciągnął koncert zespołu „VIPOdance”, jednak największym powodzeniem cieszył się
występ gwiazdy wieczoru – zespołu
disco-polo „Top Girls”. Zwieńczeniem święta była zabawa taneczna z
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Mieszkańcy przynieśli kosze warzyw i owoców, bogato przystrojone
wieńce dożynkowe oraz tradycyjne bochny chleba. Fot. Mateusz Jurzak

zespołem „Kanion”. - Dzięki wsparciu darczyńców było to wyjątkowe
Święto Plonów. Odbyły się trzy koncerty, niekwestionowaną gwiazdą
tegorocznego święta był koncert zespołu „Top Girls”, który przy wspaniałej pogodzie przyciągnął tłumy.

Dziękuję wszystkim i każdemu z
osobna za pomoc okazaną przy organizacji naszych dożynek. Myślę,
że pozostaną długo w pamięci mojej,
mieszkańców i przybyłych gości –
podsumował sołtys G. Berski.
KR

Najliczniejszą publiczność przyciągnął występ gwiazdy wieczoru –
zespołu disco-polo „Top Girls”. Fot. Mateusz Jurzak
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Policja

ogłoszenia

Składający ofertę zobowiązany jest wpłacić przed datą złożenia
oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł na konto masy upadłości
PKO BP nr: 80 1020 2212 0000 5502 0396 4095.
Pisemne oferty należy składać w Biurze Syndyka w Pleszewie
ul. Daszyńskiego 1 lok. 4 do dnia 26 września 2019 r.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Przetarg Olendry 16”.
Bliższe informacje o przedmiocie licytacji pod nr tel:
604 534 854 lub 92 / 74 273 91.
Warunki udziału w przetargu:
1. W ofercie należy podać:
- dokładne dane Oferenta i jego status prawny
- oferowaną cenę jednoznacznie wyrażoną kwotowo
cyframi i słownie.
2. Do oferty należy dołączyć:
- odpis dokumentów, z którego będzie wynikać uprawnienie
osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji
Oferenta, w przypadku osób fizycznych odpis dowodu
osobistego poświadczonego za zgodność przez oferenta
umożliwiającego identyfikację Oferenta ,
- 		odpis dowodu uiszczenia wadium oraz numeru konta, na które
należy przelać wadium w przypadku nie przyjęcia oferty,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym,
faktycznym i technicznym nieruchomości, przepisami
prawa upadłościowego oraz, że oferent wyraża zgodę
na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na
zasadzie art. 584 par. 1 k.c.,
- oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków
oferty bez zastrzeżeń,
- oświadczenie zobowiązujące do pokrycia przez oferenta
wszelkich opłat, podatków związanych z zawarciem umowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia ich składania bez udziału Oferentów, przy czym o wyniku
przetargu powiadomi syndyk. Przetarg może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, unieważniony lub odwołany bez podania
przyczyny. Wadium wniesione przez Oferentów, których oferta nie
została wybrana albo odrzucona podlega zwrotowi bez odsetek w terminie 14 dni przelewem na rachunek bankowy podany w ofercie. Za
datę zwrotu wadium uważa się datę stempla bankowego na poleceniu
przelewu. Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została
wybrana podlega zaliczeniu na cenę nabycia. Wadium przepada w razie wycofania się oferenta po wyborze oferty, nie zawarcia umowy
sprzedaży z winy Oferenta lub nie wpłacenia pozostałej ceny, jak i
nie zawarcia umowy przez Oferenta w terminie określonym przez
syndyka. Cena nabycia zostanie zapłacona przez Oferenta przelewem
na wskazane przez syndyka konto w całości, najpóźniej w przeddzień
zawarcia umowy sprzedaży bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Policjanci odwiedzili dzieci na półkoloniach
Fot. KPP Kępno

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania pisemnych ofert na
sprzedaż z wolnej ręki za kwotę nie mniej niż: 350 000,00 zł atrakcyjnej nieruchomości położonej w miejscowości Olendry nr 16 gm.
Kępno dz. nr 159/2 (KW nr KZ1E/00056809/0). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie
wolnostojącej parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, rok budowy 2015, pow. użytkowa 145,25 m2 oraz garaż
17,70 m2. Nieruchomość położona jest w spokojnej okolicy. Stan budynku bardzo dobry. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej kostką betonową.

Fot. KPP Kępno

- ogłoszenie -

Podczas wakacji nie wszyscy wyjeżdżają poza miejsce zamieszkania, dlatego półkolonie są ciekawą formą spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Kępińscy policjanci uczestniczyli w
półkoloniach zorganizowanych przez Kępiński Ośrodek Kultury

16 sierpnia br. kępińscy policjanci uczestniczyli w półkoloniach organizowanych przez Kępiński Ośrodek Kultury. Dzieci,
które podczas wakacji pozostają
w domach, mogą spędzić czas pod
opieką doświadczonych osób i dobrze się bawić. Podczas półkolonii najmłodsi zwiedzają okolicę,
zdobywają nowe doświadczenia,
rozwijają swoje hobby i aktywnie
spędzają czas. Jest to dla dzieci
znacznie lepsza forma spędzania
wakacyjnego czasu niż pozostawanie w domu, gdzie często najatrak-

cyjniejszy okazuje się Internet, a w
nim wiele zagrożeń.
Oprócz wspaniałej zabawy, jednym z punktów programu była rozmowa z policjantem o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży podczas
wakacji. Mundurowy z Wydziału
Prewencji ds. Nieletnich Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie omówił
zagrożenia, jakie czekają na dzieci
podczas spędzania wolnego czasu.
Przypomniano im też ważne telefony
alarmowe oraz przybliżono i opisano codzienną pracę policji. Zostały
poruszone tematy bezpieczeństwa

w ruchu drogowym i ogólne zasady
bezpiecznego spędzania wakacji. Zaprezentowano również sprzęt, jakim
dysponuje policja. W spotkaniu, które
trwało ponad godzinę, udział wzięło
około 40 uczestników.
Odwiedziny policjantów sprawiły dużo radości dzieciom i młodzieży,
które podzieliły się wieloma historiami ze swojego życia. Na zakończenie
funkcjonariusze życzyli dzieciom
wesołych i bezpiecznych wakacji, a
we wrześniu – szczęśliwego powrotu
do szkolnych i przedszkolnych zajęć.
Oprac. KR

- OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Janusz Bańbura, Zastępca Marcin Kolański
- Kancelaria Komornicza nr I w Kępnie zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c.,
że w dniu 11 września 2019 r. o godz 9:00 w Sądzie Rejonowym w Kępnie odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA
nieruchomości położonych w miejscowości Miechów - Ludwiczyn, gmina Perzów stanowiących własność
dłużnika posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie
nr KZ1E/00049844/5 wraz z udziałem 885/14188 w nieruchomości objętej księgą wieczystą KZ1E/00047153/0
oraz KZ1E/00047121/7.
1. Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość nr 18 objęty księgą wieczystą nr
KZ1E/00049844/5 wraz z udziałem 885/14188 w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KZ1E/00047153/0 położona w miejscowości Miechów Ludwiczyn 9/18 gmina Perzów. Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny
o łącznej powierzchni 75,7 m 2 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i piwnicy wraz z udziałem 885/14188
w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr KZ1E/00047153/0.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 116.198,00 zł. Cena wywoławcza licytacji wynosi: dwie trzecie
wartości oszacowania tj. kwotę 77.465,33 zł. Rękojmia stanowi kwotę 11.619,80 zł.
2. Nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem garażowym o powierzchni 15,69 m 2, działka nr 8/63,
położona w miejscowości Miechów, gmina Perzów. Dla całej nieruchomości prowadzona jest przez
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta nr KZ1E/00047121/7.
Licytacji podlega udział dłużnika wynoszący 165/2970, który oszacowany jest na kwotę 4.852,00 zł.
Cena wywoławcza licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 3.234,67 zł.
Rękojmia stanowi kwotę 485,20 zł.
Pełne obwieszczenie na stronie www.kepno-komornik.pl.

- OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Janusz Bańbura, Zastępca Marcin Kolański
- Kancelaria Komornicza nr I w Kępnie zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c.,
że w dniu 11 września 2019 r. o godz 10:00 w Sądzie Rejonowym w Kępnie odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA
nieruchomości położonych w miejscowości Smardze 28, gmina Trzcinica stanowiących własność dłużników
opisanych jako działki zabudowane. Nieruchomości te posiadają założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie nr Kw: KZ1E/00008330/0 oraz KZ1E/00056551/6.
1. Nieruchomość oznaczona jako KZ1E/00008330/0 składająca się z dwóch działek nr 161/4 i 161/5 o łącznej
powierzchni 0,0841 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym została oszacowana na kwotę 219.140,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania nieruchomości
tj. kwotę 146.093,33 zł. Rękojmia stanowi kwotę 21.914,00 zł.
2. Nieruchomość oznaczona jako KZ1E/00056551/6, w skład której wchodzi działka nr 161/3 i 161/6
zabudowana budynkiem zakładu stolarskiego o powierzchni 0,5189 ha została oszacowana na kwotę 215.500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania nieruchomości
tj. kwotę 143.666,67 zł. Rękojmia stanowi kwotę 21.550,00 zł.
Pełne obwieszczenie na stronie www.kepno-komornik.pl.
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Podobnie jak w poprzednich latach, powiatowe „Pożegnanie Lata 2019” przyciągnęło do
Bralina prawdziwe tłumy spragnione dobrej zabawy

Robert Gawliński z „Wilkami” zachwycili publiczność,
wykonując największe przeboje zespołu

Powiat pożegnał lato z „Wilkami”
Po raz czwarty w historii impreza
organizowana przez Powiat Kępiński
odbyła się we współpracy z bralińskim samorządem na stadionie LKS
„Sokół”.
Festyn powiatowy, który w tym
roku odbył się w Bralinie w niedzielę,

25 sierpnia, to sztandarowe wydarzenie organizowane na zakończenie
wakacji, a jego tradycja sięga 2000
roku. Przez ten czas organizatorom
udało się zaprosić do udziału w imprezie wiele znamienitych gwiazd
polskiej estrady, które corocznie
Przygotowano atrakcje
dla młodszych i starszych

przyciągają rzesze mieszkańców powiatu kępińskiego oraz gości spoza
jego terenu. Imponującym koncertom
towarzyszą liczne dodatkowe atrakcje skierowane zarówno do starszych,
jak i młodszych.
Nie inaczej było w minioną niedzielę. Impreza obfitowała w wiele
atrakcji, z których mógł skorzystać
każdy z przybyłych. Dla dzieci przygotowano program „Szaleństwo cioci
Kalorii”, liczne zabawy i konkursy.
Jako pierwszy wystąpił „Duet Karo”.
Po nim publiczność bawił kabaret
„Formacja Chatelet”. Później na scenie pojawiła się grupa „Milano”, a na
koniec gwiazda wieczoru – legendarne „Wilki” z Robertem Gawlińskim
na czele.
- Cieszy kolejny raz tak duża
frekwencja – podsumowuje starosta
kępiński Robert Kieruzal. – Staramy się wpasować w gusta publiczno-

ści, dlatego też w tym roku zagrały
zespoły, począwszy od śląskich
szlagierów, poprzez disco polo, aż
po grupę „Wilki”. Do tego wystąpił
kabaret. Myślę więc, że każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Chciałem także podziękować naszemu partnerowi
przy okazji organizacji tej imprezy,
czyli Gminie Bralin, strażakom oraz
wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę
do tego, by tyle osób mogło się z nami
dobrze bawić.

Podczas niedzielnego wydarzenia
tradycyjnie podsumowano również
akcję zbiórki krwi „Kropla Życia”, organizowaną przez stowarzyszenie „Po
Prostu Pomagam” w partnerstwie ze
Starostwem Powiatowym w Kępnie. W
tym roku udał się zebrać 72 litry tego życiodajnego płynu. Na bralińskiej scenie
rozlosowano główne nagrody wśród
honorowych dawców, którzy w tym
dniu oddali krew.
Oprac. bem

Tradycyjnie już „Pożegnanie Lata” przyciągnęło do Bralina licznych
mieszkańców powiatu kępińskiego i powiatów ościennych

Fot. Fotostudio2000

24 sierpnia br. w Świbie odbyły
się dożynki parafialno-wiejskie, na
które zaprosił sołtys Piotr Baraniak
wraz z Radą Sołecką oraz miejscowe
Koło Gospodyń Wiejskich.
Święto Plonów rozpoczęła msza
święta w kościele pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Świbie, którą od-

prawił ks. proboszcz Rafał Lubryka. Dalsza część uroczystości odbyła
się w miejscowym Domu Ludowym.
W świętowaniu udział wzięli rolnicy
i mieszkańcy wsi oraz zaproszeni
goście: poseł na Sejm RP Bożena
Henczyca, wicestarosta kępińska
Alicja Śniegocka, burmistrz miasta
Sołtys i burmistrz podzielili się
chlebem z mieszkańcami wsi

i gminy Kępno Piotr Psikus i radny
Rady Miejskiej w Kępnie Adam Tęsiorowski.
Starostami tegorocznych dożynek byli: Aneta Chojka i Radosław
Pegza, którzy na ręce sołtysa i burmistrza złożyli symboliczny bochen
chleba wypieczony z mąki z tegorocznych zbóż. Tym chlebem sołtys
i burmistrz podzielili się z mieszkańcami wsi. P. Baraniak podziękował wszystkim rolnikom za trud
ich pracy. Z kolei burmistrz złożył
życzenia mieszkańcom sołectwa.
- Życzę rolnikom, ogrodnikom, sadownikom obfitych plonów. Życzę,
aby nie tylko pogoda ducha towarzyszyła przez 365 dni w roku, ale aby
również pogoda sprawiała, że kłosy
będą pełne dorodnych ziaren, wydadzą obfite plony i dzięki temu będzie
piękny chleb. Oby tego chleba nigdy
nie zabrakło na naszych kępińskich

stołach ani w naszym kraju – mówił
P. Psikus.
Gospodarze uroczystości dożynkowych zaprosili wszystkich na
wspaniałą biesiadę. Przy suto zastawionych stołach przygotowanych
przez gospodynie z miejscowego
KGW był czas na rozmowy i wspólne
świętowanie. Lokalne Święto Plonów
swoim występem uświetnił Mateusz

Krowicki. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się też występ gwiazd
śląskich szlagierów. Na scenie pojawili się Brygida i Robert Łukowscy
z zespołem, którzy zaśpiewali swoje
największe przeboje, takie jak: „W
małej kawiarni” czy „Tylko z Tobą”.
Dożynkowe świętowanie zakończyła
zabawa taneczna.
Oprac. KR
Fot. Fotostudio2000

Dożynkowe świętowanie sołectwa

Od lewej: Sołtys P. Baraniak, burmistrz P. Psikus oraz
starości dożynkowi: Radosław Pegza i Aneta Chojka

Fot. Fotostudio2000

Fot. Fotostudio2000

Parafialno-wiejskie Święto Plonów w Świbie

Zainteresowaniem cieszył się występ gwiazd śląskich
szlagierów: Brygidy i Roberta Łukowskich z zespołem
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aktualności
Wychowanie patriotyczne należy do kanonów pracy wychowawczej prowadzonej z wychowankami świetlicy środowiskowej „Nasz dom” przez Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom”

Świetlicowa lekcja patriotyzmu
ni, następnego dnia, wyruszyli na
Westerplatte, a reszty dopełniła pani
przewodnik Agata, wspaniale współpracujący z grupą regionalista.

Fot. E. Kremer

W obecnym roku zdecydowanie
najważniejszym wydarzeniem historycznym jest 80. rocznica wybuchu
II wojny światowej, wokół której
nagromadziło się ostatnio wiele półprawd, wykrzywionych
faktów czy wręcz kłamliwych
insynuacji. Jesteśmy winni młodemu pokoleniu Polaków rzetelną wiedzę historyczną i w takim
celu zorganizowana została wycieczka naszych świetliczaków
do Gdańska i na Westerplatte.
Jest też drugi powód wyprawy.
Dwie kępińskie szkoły ustanowiły swymi patronami bohaterów walk o Westerplatte (Szkoła
Podstawowa nr 1 i Liceum Ogólnokształcące nr I), co dodatkowo
zobowiązuje, aby ich uczniowie
znali historię swoich patronów.
Ponieważ do szkół tych (szczególnie – podstawowej) uczęszcza
duża grupa naszych wychowanków, uznaliśmy za uzasadnione,
by poznali oni miejsce walk i
pokłonili się mogiłom obrońców
Westerplatte.
Odwiedziny Wybrzeża zaplanowane zostały na ostatnią
dekadę wakacji, jak najbliżej
rocznicowej daty 1 września. Młodzi
wyjechali do Gdańska na cztery dni.
Już pierwszego dnia wieczorem mieli
okazję poznania historii wybuchu II
wojny światowej i obrony półwyspu,
przekazanej w opowieści pana Stanisława, emerytowanego nauczyciela,
zafascynowanego historią, członka
naszej organizacji. Tak przygotowa-

Na cmentarzyku, przy mogile
mjr. Henryka Sucharskiego wszyscy
odmówili modlitwę, a wybrany delegat zapalił symboliczny znicz pamięci, honorując w ten sposób jednego
z patronów szkoły. Swą obecność
zaznaczyli sesją zdjęciową przy obelisku Obrońców Wybrzeża. Zwiedzili też Wartownię nr 1 i ruiny koszar

schronowych. Na koniec tramwajem
wodnym wzdłuż Motławy popłynęli
do Starego Gdańska. Spacer przez
Główne Miasto, drogą królewską,
ze wszystkimi jej atrakcjami,
wreszcie dotarcie do miejsc,
gdzie rodziła się nasza wolność,
tj. pod Pomnik Stoczniowców i
do Europejskiego Centrum Solidarności, dopełniły drugi dzień
pobytu na Wybrzeżu.
Kolejny dzień świetliczaki
spędziły w Oliwie. Był koncert o
niesamowitym brzmieniu organów ze swoistym efektem echa,
zwiedzanie gotyckiej katedry,
skrywającej wiele skarbów sztuki, sesja zdjęciowa w pięknie
utrzymanym oliwskim parku,
wreszcie pobyt w jednym z najładniejszych w Europie ogrodów
zoologicznych, gdzie na 100 ha
powierzchni żyje ponad 100 gatunków zwierząt.
W całej tej wyprawie do
Gdańska było wiele atrakcji tak
dla ducha jak i dla ciała. Nie było
czasu na nudę, chwilowe zmęczenie szybko ustępowało, trzeba było maksymalnie wykorzystać krótki wycieczkowy czas.
Organizatorzy są przekonani,
że kiedy we wrześniu w kępińskich
szkołach podejmowany będzie rocznicowy temat II wojny światowej,
nasi wychowankowie będą mieli, o
czym opowiadać, dzielić się wrażeniami i zdobytą wiedzą.
Maria Główka,
prezes KST „Dom”

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
sierpień 2019, nr 35 (1211)
Zwycięzca tegorocznych Fryderyków – Robert Cichy oraz topowy zespół polskiej muzyki
elektronicznej „Xxanaxx” będą tegorocznymi gwiazdami festiwalu „Lokal” w Bralinie, organizowanego przez Stowarzyszenie „ARTwarium” 31 sierpnia

Muzyczne gwiazdy na 10. edycji festiwalu „Lokal”

Jubileuszowo, po raz dziesiąty,
bralińskie Stowarzyszenie „ARTwarium” przygotowało dla mieszkańców
regionu koncerty na dwóch scenach
muzycznych – w tym jednej 20 metrów nad ziemią, na wieży widokowej.
W tym roku zestaw muzycznych
artystów będzie wyjątkowo atrakcyjny. Pierwszy raz w historii na finał
festiwalu zaplanowano dwa koncerty
krajowych gwiazd: „Xxanaxx” i Roberta Cichego. „Xxanaxx” to duet
prezentujący szeroko pojętą muzykę
elektroniczną. Projekt tworzy dwójka
artystów – Klaudia Szafrańska oraz
Michał Wasilewski. Gatunki, które
są im bliskie, to: chillwave, witch house i electronica. Zespół swoją nazwę
LINE -UP „LOK AL X”:
17.00 – „#kobiety_na_wysokim
_poziomie”: Laura Terelak,
Lonia Maryniak, Oliwia
17.50 – „The Gentlemen”
18.25 – YUJØL
19.05 – Paulina Kordylas
19.45 – Septymole
20.30 – Robert Cichy
22.00 – “Xxanaxx”
23.30 – set DJ-ski
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wziął od leku na uspokojenie. Rzeczywiście, należą do najspokojniejszych projektów na polskiej scenie
elektronicznej. Mówią o sobie, że ich
celem jest wprowadzanie słuchacza
„w wyższy stan relaksu”. R. Cichy
jest z kolei zwycięzcą „Męskie Granie Young 2019” – słyszymy go więc
na scenie „Ż” podczas tegorocznego
„Męskiego Grania”. Jest on producentem, autorem tekstów i kompozytorem muzyki. Nagrał także wszystkie wokale i instrumenty. Do tej pory
R. Cichy udzielił się na ponad 50 płytach polskich artystów, z czego część
pokryła się platyną lub złotem. Na
swoim koncie ma współpracę m.in.
z Anią Dąbrowską, Anią Rusowicz, Urszulą Dudziak czy Michałem Urbaniakiem. Koncertował ze
Smolikiem. Komponował dla Piotra
Zioły, był producentem płyt Marceliny, nagrywał dla Julii Pietruchy.
Supportował Lennego Kravitz’a,
N.E.R.D.’a czy Jamiroquai’a. Jako gitarzysta czołowych artystów polskich
koncertował na największych festiwalach w Polsce, a także za granicą,

m.in. w Japonii, Francji, Turcji, Anglii, Włoszech oraz na Mauritiusie.
Koncerty na wieży widokowej
„#kobiety_na_wysokim_poziomie”
to koncerty uzdolnionych wokalistek,
m.in. Loni Maryniak, Oliwi Opackiej i Laury Terelak.
Scena „naziemna” to urozmaicony zestaw różnorodnych bandów
i wielu stylów muzycznych, począwszy od rocka, popu, po jazz czy
funk. Całość wydarzenia zakończy
set DJ-ski Radka Szymańskiego
– muzyka na co dzień grającego we
wrocławskich klubach. Tradycyjnie nie zabraknie pokazu iluminacji
graficznych na bryle wieży wraz ze
specjalnym pokazem malarstwa w
programie Winamp autorstwa Dominika Podsiadły.
Wśród uczestników rozlosowane
zostaną wartościowe nagrody, m.in.
nowy samochód na weekend z pełnym bakiem i nie tylko. Dla chętnych
przeznaczono również przestrzeń pod
namioty oraz strefę chillout. Wstęp na
festiwal jest bezpłatny.
Oprac. KR
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Sobotni wieczór, 17 sierpnia br., za sprawą kina „Sokolnia”
można było spędzić w niepowtarzalnym klimacie. Na entuzjastów orkiestry Johanna Straussa pod dyrekcją Andre
Rieu czekało tam 130 min muzyki klasycznej

Koncert z Maastricht 2019 w Kępnie

Koncerty Andre Rieu w rodzinnym mieście artysty cieszą się wielką
popularnością nie tylko wielbicieli
muzyki klasycznej. Tego lata średniowieczny rynek w Maastricht jak zwykle zamienił się w salę koncertową i
rozbrzmiewał między innymi niezapomnianymi walcami. Za sprawą
kępińskiego kina można było uczestniczyć w tym widowisku. Kinowi
widzowie mogli nie tylko wysłuchać
orkiestry Johanna Straussa pod dyrekcją Andre Rieu, ale również poznać kulisy koncertu i uczestniczyć
w wywiadzie z bohaterem wieczoru.

celem jest rehabilitacja psychofizyczna kobiet po przebytej chorobie
nowotworowej piersi oraz wzrost
prozdrowotnej świadomości i nagłośnienie problematyki raka piersi
wśród społeczności lokalnej. Najbliższe zebranie kobiet odbędzie
się w ostatni czwartek sierpnia, tj.
29.08.2019 r. w plenerze, jeszcze w
wakacyjnej scenerii. W Leśnictwie
Laski Nowa Wieś 1 panie będą nie
tylko się wzajemnie wspierać, dzielić
doświadczeniami, ale i uczestniczyć
w grach oraz zabawach zespołowych.
Nie zabraknie też kiełbasek z gilla.

W trakcie przerwy nie zapomniano
o pamiątkowym zdjęciu

Z okazji tej skorzystały kępińskie
Amazonki, które trzydziestoosobową
grupą wzięły udział w retransmisji
koncertu pt. „Zatańczymy?”. Muzykoterapia jest bardzo starym sposobem terapii. Nie od dziś wiadomo,
że muzyka koi rany i leczy obyczaje.
Obecnie muzykoterapia jest dziedziną nauki, bazującą na wiedzy m.in.
z zakresu medycyny, psychologii i
pedagogiki. Nie dziwi więc fakt, że
Amazonki korzystają również i z takiej formy wsparcia.
Zarząd Kępińskiego Klubu Amazonki stawia sobie zadania, których

Na początku września z kolei
będą uczestniczyć w trzydniowych
warsztatach w Przedborowie. Dzięki zastosowaniu tej formy wsparcia
będą doskonalić umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania
sytuacji konfliktowych, rozładowywania negatywnych emocji. Poznają
korzyści wynikające ze współpracy
z osobami o podobnych doświadczeniach życiowych. Nabędą umiejętności budowania pozytywnego obrazu
siebie i poprawią równowagę oraz
koordynację ruchową.
G.G.

Region

gmina
echo rychtala
sierpień 2019, nr 33 (900)

kurier baranowa
sierpień 2019, nr 34 (1129)
Została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Lipowy zakątek – utworzenie ogródka dydaktycznego przy
Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej”

II Edycja Rajdu Rowerowego „Szlakiem Sosny Rychtalskiej”

Powstanie miejsce spotkań
ze światem roślin i zwierząt

Rychtalski rajd po drogach gminy
11 sierpnia br. odbyła się II Edycja
Rajdu Rowerowego „Szlakiem Sosny
Rychtalskiej”. Organizatorzy – Rada
Sołecka wraz z sołtysem oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Drożkach –
byli bardzo mile zaskoczeni ilością
osób chętnych do wspólnej wycieczki. Plan trasy obejmował około 17
km i przebiegał przez miejscowości:
Drożki – Darnowiec – Zgorzelec –
Rychtal – Głuszyna – Drożki. Dla
każdego uczestnika organizatorzy
przygotowali posiłek i napój regeneracyjny.
Po wycieczce odbył się festyn
rodzinny dla wszystkich mieszkańców. Dzieci mogły korzystać z szeregu atrakcji: dmuchanych zamków,
suchego basenu oraz zabaw z anima-

torkami. - Pragniemy podziękować
wszystkim osobom, które pomogły
w organizacji II Rajdu Rowerowego.

Już dziś zapraszamy na kolejny rajd
w przyszłym roku – podsumowują organizatorzy.
Oprac. KR

Plan trasy obejmował około 17 km i przebiegał
przez miejscowości gminy Rychtal oraz okolicę

Letni obóz pod namiotami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Drożkach

Razem możemy wszystko!

Od 15 do 18 sierpnia br. dzieci z
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
w Drożkach przebywały w Ośrodku

Wypoczynkowym „LIDO” w Antoninie na obozie pod namiotami.
Większość z 15 dzieci po raz pierw-

Dzieci były zachwycone obozem i chętnie
powtórzą tę wspaniałą przygodę

Kalendarz z gminy Rychtal na 2020 rok

Rychtalska mała ojczyzna

Choć mamy dopiero końcówkę
sierpnia, a do nowego roku jeszcze
sporo czasu, już podczas rychtalskich
dożynek gminnych, które odbędą się
w Drożkach 31 sierpnia br., będzie
można zakupić 10. edycję kalendarza „Kocham Rychtal” na 2020 rok,
który tym razem został poświęcony
wszystkim miejscowościom gminy.
- Znajdziemy w nim zdjęcia wykona-

ne z lotu ptaka: Darnowca, Drożek,
Krzyżownik, Proszowa, Rychtala,
Sadogóry, Skoroszowa, Stogniewic,
Wielkiego Buczku, Małego Buczku, Zgorzelca i Dalanowa. Autorem
zdjęć jest Fabian Żurawa – mówi
proboszcz parafii pw. Męczeństwa
św. Jana Chrzciciela w Rychtalu ks.
Mariusz Białobłocki.
Oprac. KR

Wójt B. Lewandowska-Siwek i przedstawiciele
firmy „DK Dariusz Ostrycharz” z Sycowa
podczas podpisywania umowy

szy spało i przebywało na łonie natury, tylko pod osłoną namiotu.
Każdego dnia dzieci spędzały
czas bardzo aktywnie i ciekawie.
Dzień zaczynał się od krótkiej porannej rozgrzewki i śniadania, a następnie na dzieci czekały zaplanowane
atrakcje, smaczny obiad i zajęcia z
podstaw pierwszej pomocy. Uczestnicy mieli także czas wolny. Przed
snem odbywały się wspólne ogniska.
Dodatkowo zaplanowane zostały
atrakcje, takie jak: wizyta na basenie
w Ostrzeszowie, zwiedzanie „Górecznika”, pływanie na rowerkach
wodnych oraz zajęcia sportowe.
W niedzielę po południu wszyscy
cali i zdrowi wrócili do domów. Dzieci były bardzo zadowolone z obozu i
prosiły, aby Ochotnicza Straż Pożarna w Drożkach już planowała kolejny
obóz w przyszłym roku. Oprac. KR

21 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Baranowie została podpisana umowa na realizację zadania
pn. „Lipowy zakątek – utworzenie
ogródka dydaktycznego przy Szkole
Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej”.
Wykonawcą prac została firma „DK
Dariusz Ostrycharz” z Sycowa, a
ich wartość oszacowana została na
76.961 zł. Przypomnijmy, że Gmina
na ten cel pozyskała dofinansowan ie
w w ysokości n iemal 50.0 0 0 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.

„Lipowy zakątek” ma stać się
miejscem spotkań dzieci ze światem
roślin i zwierząt. W ramach projektu
planuje się nasadzenie ponad 1700
drzew, krzewów i roślin. Na drzewach zostaną umieszczone budki
lęgowe oraz karmiki, co umożliwi
dzieciom swobodne przyswajanie
wiedzy o życiu fauny w praktyczny
sposób. Wzdłuż specjalnie wytyczonych ścieżek zostaną zamontowane
tablice edukacyjne z miejscami siedzącymi jako kącik do prowadzenia
zajęć i odpoczynku dzieci.
UG Baranów

Podpisana została umowa w ramach programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Szatnia na medal”

W Grębaninie szatnia
sportowa odzyska blask
W ramach autorskiego programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Szatnia na medal”, 21
sierpnia br. podpisana została umowa
z Gminą Baranów, którą reprezentowała wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek. Z ramienia Województwa
Wielkopolskiego umowę podpisała
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska.
Samorząd wojewódzki przeznaczył kwotę 100.000 zł na remont szatni sportowej w Grębaninie. W 2019 r.

w budżecie województwa zaplanowano 4.000.000 zł na pomoc jednostkom
samorządu terytorialnego w ramach
„Szatni na medal”, w tym na zadania
inwestycyjne – 1.300.000 zł, a na zadania remontowe – 2.700.000 zł.
Cele programu to m.in. budowa
pozytywnego wizerunku sportu, kojarzonego ze zdrowiem i higieną oraz
poprawa warunków budynków szatniowo-sanitarnych przy obiektach
sportowych na terenie województwa
wielkopolskiego. 		
ems
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G£OS TRZCINICY
sierpień 2019, nr 35 (1101)
Spotkanie autorskie i warsztaty kulinarne z pisarką Joanną Krzyżanek zorganizowano
w Trzcinicy w ramach projektu „Dziecięcy Festiwal Książki”

31 lipca 2019 roku Gmina Trzcinica otrzymała ostateczną
i prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie przedszkola w Laskach. Uruchomienie placówki planowane jest
2 września br.

W przededniu
uruchomienia przedszkola
Warsztaty kulinarne
z Cecylką i kotem Rajmundem
20 sierpnia br. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy zawitała znana autorka książek dla
dzieci – Joanna Krzyżanek. Przybyłe na spotkanie autorskie dzieci
powitała dyrektor biblioteki Renata
Gość, która życzyła im udanej podróży w świat przygód ulubionej bohaterki literackiej Cecylki Knedelek
oraz wspaniałych inspiracji podczas
warsztatów kulinarnych.
Najmłodsi mieszkańcy gminy
podczas spotkania wysłuchali barwnych opowieści o bardzo ciekawym
dzieciństwie pani Joanny, a w szczególności o jej babci Cecylii, która sta-

ła się inspiracją dla znanej wszystkim
dzieciom bohaterki – Cecylki. Pisarka opowiedziała również o czarnym
kocie Rajmundzie, który był zbyt niecierpliwy, by pozować do portretu.
Uczestnicy spotkania poznali także
mieszkańców Starego Knedelkowa, a
w szczególności tych najmłodszych:
Cecylkę Knedelek, Ignasia oraz bliźniaki - Filipa i Lusię.
Następnie dzieci wzięły udział
w warsztatach kulinarnych, w takcie
których za pomocą suchych wafli,
kremu czekoladowego, biszkoptów
i paluszków tworzyły słodkie koty.
Niektóre wyszły duże i puszyste,

a inne słodkie kociaki były małe i
zwinne. Podczas warsztatów było
bardzo wesoło, czekoladowo i smacznie. Na dzieci czekały także słodkie
deserki oraz soczki.
Spotkanie autorskie dla najmłodszych czytelników było częścią projektu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzcinicy pn. „Dziecięcy Festiwal
Książki”, realizowanego w ramach
programu „Partnerstwo dla książki”
i zostało dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.
Oprac. bem

23 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Trzcinica podpisana została umowa na realizację
zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica
– etap III”

Umowa na trzeci etap inwestycji

Umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podpisali:
wicemarszałek województwa wiel-

wania to 3.184.967,44 zł. Realizacja
zadania, które obejmuje ulice: Zieloną, Kwiatową, część Kluczborskiej,
Polną, Piaskową, Leśną, Zacisze,
część Lipowej i pozostałą część Pocz-

Umowę w Trzcinicy podpisali: wicemarszałek województwa
wielkopolskiego Marzena Wodzińska oraz wójt Grzegorz Hadzik

kopolskiego Marzena Wodzińska
oraz wójt gminy Trzcinica Grzegorz
Hadzik.
Wartość całkowita projektu to
5.284.095,38 zł, a wartość dofinanso-
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towej w Trzcinicy, zaplanowana jest
na 2020 rok.
Po podpisaniu umowy zaprezentowane zostały realizowane obecnie
przez Gminę Trzcinica zadania dofi-

nansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Są to inwestycje: „Budowa
kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę
wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II” o wartości całkowitej 5.039.809,35 zł i wartości dofinansowania 2.844.019,02 zł,
a także „Przebudowa z rozbudową
przedszkola w miejscowości Laski”
o wartości całkowitej 2.344.047,29
zł, z dofinansowaniem w wysokości
999.957,19 zł.
Omówiono również dwa projekty adresowane do najmłodszych
mieszkańców gminy Trzcinica. Są to:
„Akademia wesołego przedszkolaka
w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach” (wartość całkowita - 157.987,50 zł, dofinansowanie
- 134.289, 37 zł) oraz „Wspieranie
aktywności zawodowej rodziców w
gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka” (wartość całkowita 906.753,00 zł, pozyskane przez Gminę dofinansowanie – 814,033,00 zł).
Oprac. bem
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Wcześniej uzyskano w tej spranie pozytywne opinie Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
15 lipca, w związku z dofinansowaniem zadania ze środków unijnych, obiekt był kontrolowany przez

tury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ponadto
Gmina Trzcinica pozyskała środki na
projekt „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu
Samorządowym w Laskach”, którego
realizacja rozpoczęła się 1 sierpnia

W obiekcie trzcinickiego żłobka
przystąpiono do prac wewnętrznych

komisję z Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu, która nie zgłosiła zastrzeżeń. Wartość całkowita zadania
obecnie wynosi 2.748.358,19 zł.
Gmina Trzcinica pozyskała na
ten cel środki zewnętrzne w wysokości 999.957,19 zł (maksymalnie
można było wnioskować o 1.000.000
zł) w ramach Osi Priorytetowej 9
„Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w
rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.1.
„Inwestowanie w rozwój infrastruk-

2019 r. Jego wartość całkowita wynosi 157.987,50 zł, a dofinansowanie
- 134.289,37 zł.
Równolegle trwają prace w obiekcie żłobka w Trzcinicy. Przystąpiono
do prac wewnętrznych. Jego uruchomienie planowane jest na 1 grudnia
2019 roku. Całkowita wartość zadania obecnie wynosi 1.145.680 zł, w
tym 602.000,00 zł stanowi dofinansowanie z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 MALUCH+ 2019.
Oprac. bem

W trakcie tegorocznej przerwy wakacyjnej przeprowadzone zostały remonty w placówkach oświatowych na terenie
gminy Trzcinica

Remonty w szkołach

W Zespole Szkół w Trzcinicy wykonano
kompleksowe prace malarskie

W Zespole Szkół w Laskach sprzęt i wyposażenie.
wykonano prace malarskie. PrzeproKompleksowe prace malarskie
wadzono również remont pracowni wykonane zostały w Zespole Szkół
komputerowej oraz zakupiono nowy w Trzcinicy.
Oprac. bem
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gmina

cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 12
Spotkanie informacyjne dla uczestników projektu „Cyfrowa Wielkopolska”

GONIEC PERZOWSKI
sierpień 2019, nr 35 (888)
Trwają prace związane z termomodernizacją Zespołu Szkół w Perzowie

Będą się szkolili cyfrowo Termomodernizacja budynku szkoły

W ramach projektu organizowane są darmowe
szkolenia komputerowe dla seniorów 65+

Spotkanie projektowe zorganizowano 21 sierpnia 2019 r. w Urzędzie
Gminy Trzcinica. Projekt „Cyfrowa
Wielkopolska” realizowany jest we
współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej i dotyczy darmowych
szkoleń komputerowych dla seniorów
65+. Kurs rozpocznie się na przełomie września i października.

W ramach projektu odbywać
będą się bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe kursantów. Obejmą naukę obsługi komputera, smartfona oraz internetu.
Po zakończonym szkoleniu każdy
z uczestników otrzyma certyfikat
udziału.
Oprac. bem

Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
ocieplenie ścian zewnętrznych oraz
stropodachu, jak również ocieplenie
i naprawę dachu nad wejściem głównym. Wykonane zostały także nowe
podjazdy i wejścia do budynku.
Prace są zaawansowane, a zakończenie robót planowane jest na koniec
września br. Jak zapewniają perzowscy urzędnicy, pomimo trwających
robót uczniowie bezpiecznie i w terminie rozpoczną rok szkolny.
Oprac. bem

Zakończenie prac planowane
jest na koniec września

Seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie zdobędą kompetencje cyfrowe w ramach projektu „Cyfrowa Wielkopolska”

Seniorzy poznają cyfrowy świat

Projekt „Cyfrowa Wielkopolska”
skierowany jest do osób w wieku 65

lat i powyżej zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego

Gmina Trzcinica zabezpieczyła dotację w wysokości
5.009,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie automatycznej
stacji meteorologicznej

Współfinansują stacje
meteorologiczne
Podczas 90 godzin szkoleń seniorki z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie nauczą
się korzystania z internetu oraz obsługi komputerów, smartfonów i tabletów

i posiadających niskie kompetencje
cyfrowe, a także niewielkie doświadczenie lub brak doświadczeń w zakresie kompetencji online i obsługi
urządzeń teleinformatycznych.
W projekcie realizowanym przez
Gminę Perzów we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej udział
wezmą seniorki z Dziennego Domu
Seniora w Domasłowie.
Uczestniczyć będą w darmowym
szkoleniu z obsługi urządzeń i narzędzi cyfrowych. Kurs obejmuje 90
godzin szkoleń obsługi komputera,
komputerów, smartfonów i korzystania z internetu. Przewidzianych jest
również 24 godziny tzw. animacji praktycznych zajęć, podczas których
seniorzy wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce, pracując na tabletach.
Oprac. bem

Gmina Perzów realizuje zaplanowane na 2019 rok inwestycje dotyczące budowy i modernizacji dróg gminnych

Kolejne gminne inwestycje drogowe
Dwie dydaktyczne stacje meteorologiczne zostaną zamontowane
przy Zespole Szkół w Laskach i Zespole Szkół w Trzcinicy

Firma „A-STER” s.c. z Krakowa
zamontowała taką instalację w Trębaczowie. Stacja meteorologiczna
będzie współpracować z Systemem
Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy,
Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w
Puławach.
Nowa instalacja daje możliwość
precyzyjnego wyznaczania obszarów

dotkniętych suszą.
Kolejne dwie stacje meteorologiczne, tym razem dydaktyczne,
zostaną zamontowane przy Zespole
Szkół w Laskach i Zespole Szkół w
Trzcinicy. To zadanie realizowane
jest we współpracy Gminy Trzcinica i Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski”.
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

Trwa przebudowa drogi gminnej
w Perzowie (dz. nr ew. 34, 433/4, 432,
433/6, 434,1, 164, 165/1). Zakres prac
obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową,
jak również nawierzchni chodnika i
zjazdów z betonowych płyt chodnikowych oraz z betonowej kostki brukowej. Przewidziano wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi
oraz nawierzchni bitumicznej, obustronnego ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej o
szerokości 30 cm, a także nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji z
betonowej kostki brukowej. Zadanie
polegać będzie też na wymianie istniejących wpustów kanalizacji deszczowej i wykonaniu dodatkowych
wpustów kanalizacji deszczowej oraz
przykanalików z rur PEHD o średnicy Ø200 mm i podłączeniu ich do
istniejących studni.
Przewidywany termin zakończenia prac to 30 września 2019 r. a koszt
tej inwestycji wynosi 496.658,44 zł.
W sierpniu podpisana została
umowa z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą

przebudowy dróg dojazdowych do
pól w Perzowie, Trębaczowie i Kozie
Wielkiej. W ramach zawartej umowy
łącznie zostanie wykonanych 957 mb
dróg za kwotę 164.888,88 zł.
Zakończone zostały prace związane z remontami dróg z nawierzchni

poboczy z kruszyw, krawężnika i nakładek oraz utwardzeniu mieszanką
granitową itp. Koszt remontów i napraw dróg wyniósł 383.349,65 zł.
Koszty przeprowadzanych inwestycji pokryte zostaną ze środków
gminnego budżetu.

W Urzędzie Gminy w Perzowie podpisano umowę z wykonawcą inwestycji polegającej
na przebudowie dróg dojazdowych do pól w Perzowie, Trębaczowie i Kozie Wielkiej

utwardzonych i nieutwardzonych na
terenie całej gminy Perzów. Inwestycje polegały na wyregulowaniu studni
kanalizacyjnych, wpustów ulicznych,
uzupełnieniu dziur i nierówności
mieszanką granitową, wykonaniu

Gmina Perzów złożyła wniosek
o dofinansowanie przebudowy drogi
gminnej w Perzowie w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych i oczekuje na rozstrzygnięcie
konkursu.
Oprac. bem
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Region

gmina
wieści znad pomianki
sierpień 2019, nr 35 (937)

24 sierpnia 2019 r. w Opatowie odbyły Dożynki Gminy Łęka Opatowska

Gminne Święto Plonów w Opatowie
Odbywające się przy pięknej, słonecznej pogodzie uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele parafialnym
pw. św. Floriana w Opatowie przez proboszcza parafii ks. Józefa Wachowiaka oraz proboszcza z Siemianic ks. Marka Olszewskiego.
Po liturgii barwny korowód przejechał ulicami Opatowa. Na jego
trasie można było podziwiać pomysłowe i oryginalne dekoracje dożynkowe, a specjalnie powołana komisja wyłoniła najciekawiej udekorowane posesje.
Główne uroczystości odbyły się na opatowskim boisku sportowym
i wzięło w nich udział liczne grono mieszkańców oraz zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło parlamentarzystów i samorządowców
dziękujących rolnikom za ich ciężką pracę.
Rolę starostów dożynek w tym roku pełnili: Justyna Kamińska i
Jarosław Małolepszy.
Tegoroczne gminne święto otworzył sołtys Opatowa Grzegorz Adamski. Następnie głos zabrał wójt gminy Łęka Opatowska
Adam Kopis, kierując swoje słowa do rolników. - W dniu Gminnego Święta Plonów z wdzięcznością chylę przed wami czoło,
dziękując za chleb codzienny i wielki dar ziemi ofiarowany nam
wszystkim – powiedział wójt, dziękując również organizatorom i
uczestnikom wydarzenia. - Podziękowania składam także na ręce
tych, którzy włączyli się w przygotowania dzisiejszego święta.
Wam wszystkim, szanowni zebrani, dziękuję za udział w tak ważnym i pięknym święcie.
Podczas obrzędu wieńca i chleba starostowie przekazali na
ręce włodarza gminy bochen chleba upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Następnie, jak każe tradycja, chlebem podzielono się
z mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi.
Tegoroczne Gminne Dożynki były okazją do nagrodzenia rolników. Przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi honorową odznakę „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali: Dariusz Płaza, Andrzej Ostrowski, Franciszek Małolepszy, Piotr Górecki,
Marek Klepacz, Marek Babis, Eugeniusz Wodzicki, Dariusz
Sieczka, Dariusz Lenart, Marcin Lenart i Marian Gąszczak.
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Wręczono także listy gratulacyjne, stanowiące wyraz wdzięczności za pracę na rzecz rolnictwa oraz wytrwałość w pielęgnowaniu tradycji. W ten sposób wyróżnieni zostali rolnicy z Opatowa:
Stanisław Jóźwiakowski, Dorota i Marek Ferdynus, Maria
Jurczyk, Anna i Stanisław Kamińscy, Teresa Zimoch, Stanisław Skiba, Stanisława Jeziorna, Krystyna Kaczmarzyk, Mirosława Maciołek, Elżbieta i Stanisław Rabiega, Wanda Wróbel, Piotr i Irena Ostroga, Ewa Grzesiak, Seweryna Abram,
Marian Makieła, Maria i Jan Michalak, Maria i Stanisław
Czapczyńscy, Jadwiga i Florian Musiała, Zofia Grzesiak, Maria Hadryś, Ewa Krzymińska, Łucja Lemiesz, Marian Zając,
Maria i Franciszek Małolepszy, Krystyna Górecka, Maria
Grzesiak, Ewa Wabnic, Helena Wróbel, Andrzej Udała, Elżbieta i Jacek Góreccy.
Na głodnych i spragnionych czekały bogato zaopatrzone bufety przygotowane przez działające na terenie gminy organizacje.
Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci.
Bogatą część artystyczną, nawiązującą do Święta Plonów, przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatowie. Niezwykły
popis tanecznych umiejętności zaprezentowały panie z Opatowa.
Wystąpili także członkowie Opatowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego. Zebrani wysłuchali również humorystycznej
wersji sielanki dożynkowej w wykonaniu Stasia Napierały.
Przybyłych gości częstowano potrawami przygotowanymi
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowie, a stowarzyszenie „Szansa dla Trzebienia” zaprezentowało pokaz wyrobu
masła.
Przez ponad godzinę widownię bawiła gwiazda śląskich szlagierów „Mona Lisa”. Na scenie wystąpiły także muzyczne talenty:
Weronika Kisiel, S. Napierała oraz grupa „No Names”.
Zwieńczeniem tegorocznego święta rolników gminy Łęka
Opatowska był występ zespołu „Masters”, który wykonał swoje
największe przeboje, takie jak: „Żona moja”, „Portret do nieba”
czy „Serce do koperty”. 		
Oprac. bem

cd. wieści znad pomianki na str. 15

Region

gmina
Podpisane zostały umowy na realizację kolejnych prac
drogowych w gminie Łęka Opatowska

cd. wieści znad pomianki ze str. 14
Od 10 do 15 sierpnia 2019 r. członkowie Opatowskiego Klubu Rowerowego uczestniczyli
w kolejnej już kilkudniowej wyprawie po Polsce. Tym razem celem były Warmia i Mazury

Remontują
i przebudowują drogi

Rowerowe Warmia i Mazury
Sierpniowa przygoda cyklistów
z Opatowa rozpoczęła się 10 sierpnia w Tczewie, do którego cała grupa
dotarła pociągiem. Jak zawsze jazda
rowerem połączona była z poznawaniem miejsc ciekawych pod kątem
historycznym i turystycznym.
Pierwszym celem podróży był
oddalony o 25 km Malbork i zamek
krzyżacki. Po ponad 3-godzinnym
zwiedzaniu zamku grupa wyruszyła
w dalszą drogę, aby przed wieczorem
dotrzeć na nocleg do Iławy. Noc spędzona w pociągu i pokonanie ponad
100 km na rowerach sprawiły, że
zmęczenie dało o sobie znać i wszyscy dość szybko udali się na zasłużony odpoczynek.
Drugi dzień wyprawy (niedziela)
rozpoczął się czterdziestokilometrowym przejazdem do miejscowości
Boleszyn, rodzinnej miejscowości
jednego z członków grupy, gdzie
wszyscy wzięli udział we mszy św.,
a po niej na zaproszenie miejscowego
proboszcza w tradycyjnym niedzielnym obiedzie. Była też chwila relaksu
na lokalnym kąpielisku. Wieczorem
uczestnicy dotarli do miejscowości
Dąbrówno, w której czekało ognisko
i zasłużony odpoczynek.

Kolejny dzień obfitował w zwiedzanie ważnych dla polskiej historii miejsc. Na początek były to Pola
Grunwaldzkie i zwiedzanie Muzeum
Bitwy pod Grunwaldem. Kolejne
miejsce to Gietrzwałd i nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Warto w tym miejscu
podkreślić, że objawienia w Gietrzwałdzie, które miały miejsce w 1877
roku, są jedynymi objawieniami na
ziemiach polskich oficjalnie zatwierdzonymi przez Kościół. Dalsza trasa
wiodła z Gietrzwałdu przez Olsztyn
do miejscowości Biskupiec, gdzie
zorganizowany został nocleg.
Wtorkowego ranka grupa opuściła Warmię i wjechała na tereny
Mazur. Tam odwiedziła m.in. Mrągowo i słynny amfiteatr oraz kolejne
sanktuarium – Świętą Lipkę. Ta niewielka miejscowość znana jest już
od XV wieku jako miejsce licznych
pielgrzymek, ze względu na znajdujące się tu sanktuarium maryjne, prze
co często nazywana jest Częstochową Północy. Stamtąd dalsza droga
prowadziła na nocleg do Kętrzyna.
Piątego dnia trasa wyprawy zawiodła
uczestników do Wilczego Szańca w
Gierłoży - kwatery Adolfa Hitlera.

Po wysłuchaniu wielu ciekawostek
dotyczących tego miejsca rowerzyści
udali się do Giżycka, skąd pięknymi
szlakami polnymi i leśnymi pojechali
na ostatni już nocleg do uroczej miejscowości Ryn.
Ostatniego dnia grupa skierowała się do Ełku, po drodze odwiedzając jeszcze Mikołajki. Niestety, tego
dnia nie było już czasu na zwiedzanie. Późnym popołudniem wszyscy
wsiedli w pociąg i wyruszyli w drogę
powrotną do domu.
Cała wyprawa liczyła około 520
km. Mimo dość trudnych terenów do
jazdy cała grupa jednogłośnie stwierdziła, że była bardzo udana, wypełniona wieloma wrażeniami niezapomniana rowerowa przygoda.
Uczestnicy rajdu kierują podziękowania do Janusza Stryczka za
udostępnienie busa do przewozu bagaży i rowerów oraz kierowcy, Szymona Góreckiego, który przez całą
wyprawę towarzyszył grupie jako
mobilny serwis i transport bagaży,
dzięki czemu wszyscy mogli ukończyć rajd, mimo rekordowej liczby
aż 6 awarii, a także ks. Piotrowi za
wspaniałą niedzielną gościnę.
MK

12 sierpnia 2019 r. zawarta została umowa z firmą Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
na wykonanie zadania pn. „Remont
nawierzchni na ul. Słonecznej w Łęce
Opatowskiej”. Zgodnie z jej zapisami wykonawca do końca sierpnia
wykona nową nakładkę asfaltową
na odcinku około 200 m za kwotę
60.491,40 zł.

Następnego
dnia
podpisano
umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Raków”. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o. z Ostrowa
Wielkopolskiego przebuduje około 128
m drogi do końca września br. Koszt
inwestycji to 89.522,67 zł. Oprac. bem

Zakończył się remont sali widowiskowej w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej

Sala widowiskowa
jak nowa
W trakcie remontu wykonano
wiele prac poprawiających komfort
użytkowania sali oraz wpływających
na jej estetykę. Na scenie pojawiły
się kurtyny sceniczne i ekran projekcyjny. Starą podłogę zastąpił parkiet,
na ścianach zamontowano panele
akustyczne. Wykonano montaż stolarki okiennej i drzwiowej, instalację
sanitarną, wentylację, klimatyzację,
instalację elektryczną oraz instalację
multimedialną.

nego w części administracyjnej na
piętrze budynku opiewały na kwotę
635.527,01 zł.
- Bardzo się cieszę z kolejnej zrealizowanej inwestycji w gminie Łęka
Opatowska - powiedział wójt gminy
Adam Kopis. - Mam nadzieję, że
wyremontowana sala widowiskowa
w Urzędzie Gminy będzie służyć nie
tylko radnym, pracownikom urzędu,
ale przede wszystkim mieszkańcom i
stowarzyszeniom działającym na teZmodernizowana sala ma stać się centrum
gminnych wydarzeń kulturalnych

Podpisano umowę na dofinansowanie budowy otwartej strefy aktywności w Siemianicach

Umowa na strefę aktywności zawarta

Umowa z Ministerstwem Sportu
i Turystyki na udzielenie dofinansowania ze środków funduszu rozwoju
kultury fizycznej podpisana została
6 sierpnia br. Siłownia zewnętrzna
wraz z placem zabaw i strefą relaksu
powstanie w Siemianicach przy ul.
Kościelnej.
Dotacja na to zadanie inwestycyjne udzielona została w ramach

tegorocznej edycji programu rozwoju
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA), prowadzonego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 100.346,00 zł a kwota przyznanego dofinansowania wynosi 50.000
zł.

Otwarta strefa aktywności na
terenie sołectwa Siemianice ma powstać jeszcze w tym roku.
W ramach zrealizowanej inwestycji do dyspozycji mieszkańców
będzie: strefa relaksu wyposażona
w stół betonowy do gry w szachy i
chińczyka, stół do gry w piłkarzyki
oraz ławki, metalowe kosze na śmieci
i stojaki na rowery. Powstanie siłownia plenerowa, w skład której będzie
wchodzić: biegacz, orbitrek, wioślarz,
prasa nożna/wyciąg górny, motyl integracyjny, wahadło i odwodziciel.
Kolejny element strefy aktywności
w Siemianicach to plac zabaw wyposażony w m.in. zestaw zabawowy ze
zjeżdżalnią, zestaw sprawnościowy,
huśtawki wahadłowe oraz bujak i karuzelę.
Oprac. bem

Wnętrze sali zostało gruntownie
zmodernizowane i obecnie nie przypomina już wnętrza sprzed remontu.
Stonowana kolorystyka, lepsza akustyka, nowoczesny ekran projekcyjny, światła sceniczne, parkiet oraz
zaplecze sanitarne zdecydowanie
podnoszą walory estetyczne sali, ale
również komfort korzystania z niej
przy okazji różnorodnych imprez i
spotkań. Zmodernizowana sala ma
stać się centrum wydarzeń kulturalnych w gminie Łęka Opatowska.
Wszystkie roboty budowlane
łącznie z remontem zaplecza socjal-

renie naszej małej ojczyzny – zaznaczył włodarz.
Zadanie pn. „Remont sali widowiskowej na potrzeby działalności
kulturalnej gminy Łęka Opatowska
wraz z zakupem wyposażenia” zostało dofinansowane kwotą w wysokości 150 tys. zł w ramach Programu
Infrastruktura Kultury ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
Wykonawcą inwestycji był Zakład Wielobranżowy KARSTEM
Karol Stempin.
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 działki 10-arowe - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 198/08/19)
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 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)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

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)

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

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

Do wynajęcia mieszkanie dla pracowników,
dwa pokoje dwuosobowe, w Kępnie, Os. Kopa.
Tel. 605 449 658.
(TK 185/08/19)

Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)

Pokoje dla pracowników w Kępnie.
Tel. 889 143 311.
(TK 172/07/19)

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

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

Do wynajęcia połowa domu - Os. Mściwoja
(dwa pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie
gazowe). Tel. 798 173 425, 792 024 525.
(TK 200/08/19)

Sprzedam cielaki. Tel. 724 845 095.
(TK 174/07/19)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

sprzedam
Sprzedam 3-kołowy rower dla osoby
niepełnosprawnej, używany, niezależny
mechanizm tylnych kół. Tel. 796 698 530.
(TK 191/08/19)

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 160/07/19)

Udzielę pomocy dzieciom z trudnościami
w nauce w klasach początkowych.
Tel. 603 904 702.
(TK 195/08/19)
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)

praca

Sprzedam drewniany „wychodek”, stolarka
bdb, przydatny: ogródek / budowa.
Tel. 796 698 530.
(TK 189/08/19)

Zatrudnię kucharkę z doświadczeniem.
Więcej info pod nr. tel. 607 560 804.
(TK 192/08/19)

Przyjmę zamówienia na szczenięta owczarka niemieckiego po rodowodowych rodzicach. Tel. 796 698 530. (TK 190/08/19)

Zatrudnię osobę do pracy w stajni. Możliwość zakwaterowania. Tel. 508 257 261.
(TK 179/07/19)

rolnicze

Zatrudnimy osoby do prac remontowych.
Tel. 509 543 677.
(TK 177/07/19)

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

Sprzedam siewnik zbożowy „Amazone” D-8,
4 m, ścieżki technologiczne. Tel. 502 385
248. (TK 199/08/19)
Sprzedam: przyczepę, rozrzutnik, siewnik
„Poznaniak”, kombajn „Anna”.
Tel. 535 975 659.
(TK 197/08/19)

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

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)

US£UGI

REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

Korepetycje - język angielski.
Tel. 889 769 525.
(TK 196/08/19)

SZTAFETA
POKOJU

(62) 78 292 84

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)

GS „SCh” w Bralinie sprzeda

sklep nr 22 w Bralinie
przy ul. Miodowej 5.

1 września 2019

Sztafeta Pokoju - w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Tel.: 62 / 78 126 54.

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

KLUCZBORK - OLESNO

Oryginalny szwedzki
system rynnowy
Autoryzowany dystrybutor:
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Kępno
Olszowa, ul. Granitowa 9
tel. 62 782 60 00

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

zatrudni:

tapicerów
kontakt:
Bralin, ul. Namysłowska 9B,
tel. 62 / 760 79 44
lub 512 187 139.

do wynajęcia

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

Fabryka mebli mars
w Bralinie

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

nasze bobasy pozują dla prasy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

Nasi milusiñscy w obiektywie „TK”

Orson Scott Card, Aaron Johnston - „Przygotowania”

Stanisław, syn Pauliny i Przemysława Sikora z Osieka, urodził się 19 sierpnia 2019
r. Chłopiec waży 3610 gramów i ma 54 cm
długości

Pierwsza inwazja na Ziemię została odparta przez koalicję wielkich korporacji z międzynarodowymi siłami wojskowymi oraz chińską armię. Chiny zostały spustoszone na początku starań Formidów o wyniszczenie ziemskich form życia i przygotowanie gruntu pod ich własne osadnictwo. Erozja
Chin zasiała strach wśród innych narodów Ziemi; strach ten przerodził się w drastyczne działania,
kiedy naukowcy stwierdzili, że pojedynczy statek, który spowodował takie zniszczenia, był jedynie
statkiem zwiadowczym. Gdzieś za Pasem Kuipera w Układzie Słonecznym znajduje się statek baza,
który zmierza w stronę Ziemi, a nie zdoła go powstrzymać żadna broń, jaką ludzkość może wyprodukować. W celu obrony Ziemia została zreorganizowana. Ma teraz Hegemona, ogólnoświatowego
urzędnika odpowiedzialnego za utrzymanie w ryzach wszystkich poprzednio wojujących ze sobą
narodów. Jest Polemarcha, odpowiedzialny za zorganizowanie wszystkich wojskowych sił planety w
nową Międzynarodową Flotę. Lecz jest też wróg wewnętrzny, wróg tak stary, jak wojny prowadzone
przez ludzi: ambicja i polityka. Chciwość i szukanie własnych korzyści. Czy Bingwen, Mazer Rackham, Victor Delgado i Lem Jukes zdołają odeprzeć tych tak bardzo ludzkich wrogów, by stworzyć
broń zdolną skutecznie obronić Ziemię w nieuchronnie zbliżającej się Drugiej Wojnie z Formidami?

Piotr, syn Agnieszki i Alana Kinas z
Ostrzeszowa, urodził się 19 sierpnia 2019 r.
Chłopiec waży 3820 gramów i ma 54 cm
długości

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Johanna Holmström - „Wyspa dusz”

Nikola, córka Sławomiry i Dawida Długowskich z Kępna, urodziła się 19 sierpnia
2019 r. Dziewczynka waży 2900 gramów i
ma 51 cm długości

Oliwia, córka Aldony i Marka Sawczuk
z Kępna, urodziła się 20 sierpnia 2019 r.
Dziewczynka waży 3820 gramów i ma
54 cm długości

Pewnej jesiennej nocy 1891 roku Kristina Andersson topi dwoje swoich śpiących dzieci w rzece
Aurze. Potem wiosłuje w stronę domu. Kristina zostaje wysłana na wyspę w archipelagu Turku, którą
rzadko kto opuszcza. Czterdzieści lat później trafia tam siedemnastoletnia Elli Curtén. Dziewczyna
z mieszczańskiej rodziny marzy o życiu, które składa się z czegoś więcej niż skrojona na miarę
egzystencja w rodzinnym domu. Zostaje wciągnięta w szaloną karuzelę przestępstw, a
następnie wysłana na Seili, na której czas stanął w miejscu. Pielęgniarka Sigrid Friman
będzie łączniczką między Kristiną a Elli, tym, co stare i nowe, w okresie, gdy nad Europę nadciąga potworna wojna.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Kari Hotakainen - „Kimi Räikkönen, jakiego nie znamy”

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Fascynujący portret człowieka, który wdarł się na szczyt niezwykłej dyscypliny sportowej, stając
się jednym z najlepszych kierowców wyścigowych naszych czasów. „Kimi Räikkönen, jakiego nie
znamy” to poruszająca i pełna humoru opowieść o kulisach wyścigów Formuły 1, rodzinie, miłości
i ważnych wydarzeniach w życiu Kimiego Räikkönena. Książka zawiera unikalne, nigdy wcześniej
niepublikowane zdjęcia z prywatnego archiwum kierowcy, a oprócz samego bohatera biografii głos w
niej zabierają także jego bliscy, przyjaciele i koledzy z pracy. Wszystko to czyni tę książkę obowiązkową pozycją dla każdego, kto interesuje się sportem i motoryzacją.

ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 35
SPONSORZY NAGRÓD:

Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 4 września 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. Orson Scott Card, Aaron Johnston - „Przygotowania”,
2. Johanna Holmström - „Wyspa dusz”,
3. Kari Hotakainen - „Kimi Räikkönen, jakiego nie znamy”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 34 nagrody otrzymuj¹:

Zofia Małolepsza (Olszowa),
Oliwia Kulik (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
W tym tygodniu nie będziesz zwracał większej uwagi na towarzyskie i zawodowe sprawy. Czekają cię
spokojniejsze, ale bardzo udane dni. Wykonasz swoje
obowiązki, odwiedzisz znajomych, ale najlepiej czuć
się będziesz w samotności.

Byk 21 IV – 21 V
Uda ci się pokonać trudności lub zwyciężyć w sporze
z kimś, kto do tej pory wydawał się silniejszy od ciebie.
Zastanów się, jakich użyć argumentów i bądź dobrej
myśli. Poświęcisz tej sprawie całą swoją energię i uwagę, na jaką cię stać.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Pojawi się osoba, która postanowi rozliczyć cię z porażek i sukcesów. Otrzymasz ciekawą propozycję lub
zaproszenie do ważnego projektu, który wykonywać
będziesz pod kierownictwem kogoś doświadczonego.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Pod Kasztanami” - 29.08.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 30.08.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 31.08.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 1.09.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 2.09.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 3.09.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 4.09.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.

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.

Rak 23 VI – 22 VII
Będziesz zarządzał innymi i decydował o ważnych
przedsięwzięciach. Pomysły, w jakie włożyłeś mnóstwo zaangażowania i czasu, wreszcie zaczną przynosić spodziewane efekty. Szczęście ci sprzyja, ale
powinieneś działać szybko.

Lew 23 VII – 22 VIII
Przed tobą bardzo dobry tydzień. Powiodą się sprawy,
na których ci bardzo zależy. Nie siedź jednak z założonymi rękoma i pomóż losowi! Przedsięwzięcia, w jakie
się teraz zaangażujesz okażą się korzystne, warto o
nie bardziej zabiegać.

Panna 23 VIII – 22 IX
Sprawa, która wydała się zakończona nagle znów zaprzątnie twoją uwagę. Mogą pojawić się nowe plotki
lub informacje. Weź je pod uwagę, a nawet przedyskutuj z kimś, kto jest dla ciebie autorytetem. W miłości
karta wróży spotkanie z kimś.

REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

(62) 78 292 84
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.) w godz.
9.00-16.00.

Waga 23 IX – 23 X
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.

Skorpion 24 X – 21 XI
W tym tygodniu postanowisz uporządkować swoje
sprawy. Do nowych wyzwań podejdziesz z ostrożnością i wszystko będziesz chciał dobrze zaplanować.
Wobec ludzi będziesz wymagający, ale sprawiedliwy.

W tym tygodniu wydarzenia nabiorą tempa. Przypomnisz sobie o swoich marzeniach i znajdziesz dobrych
pomocników. Nie będziesz zwlekać z tym, co ważne.
Twój przykład pokaże innym, jak działać.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Wpadniesz na doskonały pomysł lub bezstronnie ocenisz swoją sytuację. Podejmiesz słuszną decyzję, a w
przypadku konfliktu opowiesz się po zwycięskiej stronie. Będziesz szybki, sprawiedliwy i bardzo spostrzegawczy.

Wodnik 20 I – 18 II
Odkryjesz, że masz jeszcze oszczędności, o których
zapomniałeś i rzucisz się w wir zakupów. W pracy
sprawy układać się będą po twojej myśli. Uda ci się
szybko uporać z najtrudniejszymi obowiązkami.

Ryby 19 II – 20 III
Miej oczy szeroko otwarte: przed tobą udane spotkanie lub szalona i namiętna randka. Samotni mają szansę nawiązać związek, który wyda im się spełnieniem
marzeń. Szczęście sprzyja ci nie tylko w miłości.

prośba o pomoc

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

Z teki Marka Kameckiego

Strzelec 22 XI – 21 XII

kontakt:

(62) 78 292 84
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Ogłoszenia

reklamy
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

WWW.AURAMEBLE.PL

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
20
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Tuszyński

FOT: piast-gliwice.eu

NR 33/2019 (824)

wzmocnił kadrę

mistrza Polski

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

NASI

w

LIGACH

Rafał Kurzawa (Amiens SC)
Ligue1 Conforama

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

Nieoczekiwany transfer Piasta Gliwice stał się faktem. W poniedziałkowe popołudnie Patryk Tuszyński został nowym zawodnikiem
mistrza Polski. Pochodzący z Domasłowa zawodnik w ostatnim czasie występował w Zagłębiu Lubin. Wychowanek kępińskich
Marcinków podpisał dwuletni kontrakt z Piastem, ale w umowie została zawarta opcja przedłużenia o kolejny sezon. 29-letni napastnik w tym sezonie zaliczył już pięć występów, choć przegrywał walkę o skład z Patrykiem Syszem. Ogółem wystąpił w 64. spotkaniach Zagłębia, strzelił 15. goli. W przeszłości był piłkarzem takich klubów jak turecki Rizespor, Jagiellonia Białystok, Lechia
Gdańsk, Sandecja Nowy Sączy, czy MKS Kluczbork, Gawin Królewska Wola i Ślęza Wrocław.

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej poszerza współpracę z firmą RedBox. Partner techniczny związku postanowił zwiększyć swoje zaangażowanie i został partnerem tytularnym zaplecza czwartej ligi

6. kolejka | jesień 2019
Pogoń Szczecin – Wisła Płock – 1:2 (1:1)
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)

Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
PKO Ekstraklasy

6. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Lubin – Piast Gliwice – 0:3 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się (transfer do Piasta Gliwice)

Fabian Piasecki (Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

6. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Sosnowiec – GKS Tychy – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
5. kolejka | jesień 2019
Puszcza Niepołomice – Zagłębie Sosnowiec – 0:2 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 0:1 w 37. minucie
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

6. kolejka | jesień 2019
Odra Opole – Radomiak Radom – 0:0
NA BOISKU: 78-90 minuta
5. kolejka | jesień 2019
GKS Bełchatów – Odra Opole – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

6. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Sosnowiec – GKS Tychy – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz, AKCJE: żółta kartka
5. kolejka | jesień 2019
GKS Tychy – Chrobry Głogów – 5:1 (2:0)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1

RedBox sponsorem tytularnym V ligi
Od 22 sierpnia, firma RedBox jest sponsorem tytularnym rozgrywek, którego od tego sezonu noszą nazwę piątej ligi.
Oprócz zmienionej nazwy – liga będzie funkcjonować jako RedBox V Liga – zaprezentowano również pakiet korzyści,
które spotkają kluby występujące na tym szczeblu rozgrywkowym. Kluby otrzymają vouchery za udział w rozgrywkach
oraz mistrzostwo poszczególnych grup. Firma RedBox podpisała umowę sponsorską obejmującą okres do końca sezonu 2019/2020.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | „Zawisza” kładzie fundamenty pod przyszłe sukcesy
.
Tygodnik
Kępiński

5. kolejka | jesień 2019
Olimpia Zambrów – RKS Radomsko – 4:1 (2:0)
NA BOISKU: cały mecz
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

4. kolejka | jesień 2019
Ślęza Wrocław – Ruch Chorzów – 2:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz

Marcin Tomaszewski (Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

5. kolejka | jesień 2019
Kotwica Kołobrzeg – Mieszko Gniezno – 5:1 (3:0)
NA BOISKU: 71-90 minuta

Tobiasz Jarczak (Foto-Higiena Gać)
III Liga Grupa 3

4. kolejka | jesień 2019
Foto-Higiena Gać – LZS Starowice Dolne – 2:0 (2:0)
NA BOISKU: 1-46 minuta

29 sierpnia 2019
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Sport

piłka nożna

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

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Po czterech kolejkach tylko dwóm drużynom udało
się zdobyć komplet punktów, a wśród tych zespołów nie ma największych faworytów
rozgrywek. Ligową tabelę otwierają aż trzy zespoły ze strefy kaliskiej. Tymczasem na
pierwsze punkty wciąż czekają w Kole i Ostrowie Wielkopolskim

Tylko dwie drużyny z kompletem punktów
W niedzielę zakończyła się czwarta kolejka spotkań rozgrywanych na zapleczu trzeciej ligi. Mimo, że czwartoligowe rozgrywki dopiero się rozpoczynają to już teraz możemy śmiało stwierdzić, że aktualny sezon będzie należał do niezwykle
wyrównanych. Po czterech kolejkach tylko dwóm drużynom udało się zdobyć komplet punktów, a wśród tych ekip nie ma
największych faworytów rozgrywek takich jak Victoria Września, Lubuszanin Trzcianka czy Unia Swarzędz. Jedynie Pogoń Nowe Skalmierzyce udowodniła na razie, że poważnie myśli o awansie. Pozytywnie zaskakuje wszystkich LKS Gołuchów i beniaminek z Ostrzeszowa, które to drużyny pokazały się z jak najlepszej strony w dotychczasowych spotkaniach.
Po czterech kolejkach na czele
czwartoligowej tabeli znajdują się aż
trzy zespoły ze strefy kaliskiej. Rywale wykorzystali niespodziewaną po-

Wyniki 4. kolejki
KP Obra 1912 Kościan
KKS Polonia Kępno

1 (1)
1 (0)

MLKP Warta Międzychód
SKS Unia Swarzędz

2 (2)
1 (0)

MKS Olimpia Koło
KS Polonia 1912 Leszno

0 (0)
4 (2)

KSS Kotwica Kórnik
LKS Gołuchów

0 (0)
2 (1)

MKS Victoria Września
KP Victoria Ostrzeszów

2 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Krzysztof Marchewka - 24’ (z
karnego), 1:1 Filip Latusek - 49’ (z karnego).
Polonia: Damian Grondowy – Mikołaj Kubacha, Witold Kamoś, Kacper Skupień, Remigiusz
Hojka, Wojciech Drygas, Jakub Górecki, Karol
Latusek, Łukasz Walczak, Giorgi Otarashvili
(Borys Wawrzyniak - 65’), Filip Latusek (Szymon Pawlak - 80’). Trener: Bogdan Kowalczyk.
Bramki: 1:0 Patryk Smolarek - 2’, 2:0
Patryk Smolarek - 37’, 2:1 Gerard Pińczuk - 90’.
Bramki: 0:1 Tomasz Wiśniewski - 13’,
0:2 Karol Smoła - 15’, 0:3 Wojciech
Bzdęga - 46’, 0:4 Eryk Moryson - 52’.
Bramki: 0:1 Krystian Benuszak - 27’, 0:2
Mateusz Szkudlarski - 49’.
Bramki: 1:0 Mikołaj Jankowski - 1’, 1:1
Michał Mazurek - 47’, 2:1 Mikołaj Jankowski - 64’ (z karnego).

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 3 (3)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0 (0)

Bramki: 1:0 Adam Majewski - 6’, 2:0
Piotr Józefiak - 25’ (z karnego), 3:0
Adam Majewski - 29’.

KS Opatówek
1 (0)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)

Bramki: 1:0 Aleks Sieradzki - 68’, 1:1
Adam Dyzert - 79’.

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 6 (2)
TPS Winogrady Poznań
2 (1)

Bramki: 0:1 Marceli Michalski - 11’, 1:1
Jakub Michalski - 24’, 2:1 Jakub Michalski - 38’, 3:1 Patryk Cierniewski - 57’, 3:2
Mateusz Forszpaniak - 85’, 4:2 Jakub
Michalski - 86’, 5:2 Michał Kucharski 90’, 6:2 Jakub Michalski - 90+4’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 3 (1)
LTP Pogoń Lwówek
0 (0)

Bramki: 1:0 Adrian Pietrowski - 21’, 2:0
Paweł Wicher - 78’, 3:0 Paweł Wicher - 82’.
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rażkę Unii Swarzędz, która poległa w
Międzychodzie. Na pierwsze punkty
wciąż czekają w Kole i Ostrowie Wielkopolskim. Tym razem kolejka rozpoczęła się już w piątek, kiedy to Centra
podejmowała Winogrady. Beniaminek
w drugim meczu z rzędu rozpoczął
od szybkiego objęcia prowadzenia, by
ostatecznie przyjąć kilka bolesnych
ciosów. Skończyło się na sześciu trafieniach gospodarzy i dwóch gości, ale
warto zauważyć, że kanonada zaczęła
się dopiero w końcowych minutach.
Jeszcze w 85. minucie drużyna z Poznania strzeliła gola na 2:3, lecz zamiast wyrównać dała sobie wbić jeszcze trzy gole. Centra po zwycięstwie
na kilkanaście godzin została liderem,
a później z powrotem ustąpiła miejsca
Pogoni Nowe Skalmierzyce. Drużyna
Mariusza Kaczmarka obroniła pierwszą pozycję pewnie wygrywając lokalny pojedynek z Ostrovią 1909 Ostrów
Wielkopolski 3:0. Derbowy mecz w
Nowych Skalmierzycach od początku
układał się po myśli gospodarzy. Błąd
w pierwszych minutach spotkania dał
rzut wolny Pogoni, która bez problemu
go wykorzystała. Dośrodkowanie w
szesnastkę przeciął Adam Majewski,
który wpakował piłkę do siatki. To było
jego pierwsze trafienie w tym sezonie i
pierwszy mecz po kontuzji. Jak się później okazało nie było to jego ostatnie
słowo. Pół godziny później podwyższył
na 3:0 ustalając wynik spotkania. W
międzyczasie bramkę dla zespołu gospodarzy zdobył jeszcze z rzutu karne-

Najskuteczniejsi strzelcy
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Kacper Majerz (Pogoń Nowe S.)
Program 5. kolejki
Sobota, 31 sierpnia 2019 roku
11:00
Unia Swarzędz – Victoria Września
12:00
Polonia Leszno – Ostrovia Ostrów
16:00 Tarnovia Tarnowo – Warta Międzychód
16:00
Polonia Kępno – KS Opatówek
16:00 Victoria Ostrzeszów – Centra Ostrów
16:00
Pogoń Lwówek – Kotwica Kórnik
17:00
LKS Gołuchów – Obra Kościan
17:00 Pogoń Nowe S. – Lubuszanin Trzcianka
Niedziela, 1 września 2019 roku
15:00
Winogrady Poznań – Olimpia Koło
6
6
6
5
5
4

go Piotr Józefiak. Piłkarzom Ostrovii
nie można odmówić walki, ale niewielka liczba stuprocentowych sytuacji oraz
brak skuteczności miały wpływ na to,
że goście w trzecim meczu z rzędu nie
strzelili ani jednego gola. Podopieczni
Marcina Kałuży próbowali za wszelką cenę pokazać się z dobrej strony i
zrobić choć niewielki krok w kierunku
podźwignięcia się z dna tabeli.
Swoje spotkanie wygrał również
rewelacyjnie spisujący się na początku
sezonu LKS Gołuchów. Popularne „Żubry” tym razem zwyciężyły w Kórniku,
a co szczególnie godne uwagi, ponownie
zachowały czyste konto i wciąż jako jedyna drużyna rozgrywek wciąż zachowują czyste konto. Stratę i to punktową
zaliczyła za to Unia Swarzędz, która
niespodziewanie przegrała swój mecz w
Międzychodzie. Warta świetnie otworzyła spotkanie strzelając bramkę już w
2. minucie. Prowadzenia powiększyła w
drugiej połowie i pewnie zmierzała po
pierwsze w tym sezonie punkty. Gracze
ze Swarzędza dopiero w doliczonym
czasie złapali kontakt za sprawą byłego gracza Warty, Gerarda Pińczuka,
ale na odrobienia całych strat było już
za późno i sensacja stała się faktem.
Pierwszy punkt do swojego konta dopisał również Klub Sportowy Opatówek.
Mocno przebudowany w trakcie letniej
przerwy zespół spod Kalisza strzelił
pierwszego gola i to wystarczyło do
osiągnięcia remisu z Tarnovią Tarnowo
Podgórne. Bez punktów za to pozostaje
wciąż Olimpia Koło. Drużyna, która w
ostatniej chwili została dokooptowana
do ligi w miejsce wycofanego Orkanu
Śmiłowo ponownie ma bardzo ciężki
początek sezonu. Tym razem Olimpia
okazała się zdecydowanie gorsza od
Polonii Leszno ulegając na własnym
terenie aż 0:4. Co ciekawe, zwycięzcy
zdobywali po dwie bramki na przestrzeni kilku minut w pierwszych kwadransach obu połów. We Wrześni doszło do
starcia dwóch Victorii. Lepsi okazali się
zawodnicy tej miejscowej, a wszystko
za sprawą znakomitej formy Mikołaja
Jankowskiego. Nastolatek jest jedynym graczem, który zdobywał gole we
wszystkich czterech meczach sezonu
2019/20. Zadowoleni na pewno są też
kibice w Trzciance. Lubuszanin zrehabilitował się za słaby występ w Gołuchowie i pokonał u siebie Pogoń Lwó-

Tygodnik Kępiński 29 sierpnia 2019

wek 3:0. Beniaminek już od 15. minuty
musiał grać w dziesiątkę, stracił pierwszego gola, ale potem miał swoje okazje
do wyrównania. Nie wykorzystał ich
jednak i poniósł tego konsekwencje.
Nadzieję na wywalczenie chociażby
jednego punktu rozwiały dwa gola
Pawła Wichera w ostatnim kwadransie. W ostatnim spotkaniu lepszego nie
wyłoniono, Obra Kościan zremisowała
na własnym stadionie z Polonią Kępno. Faworytem spotkania byli gracze
z Kościana, mimo tego iż nie najlepiej
rozpoczęli ligowy sezon. Obrze udało
się wygrać pierwszy mecz z Victorią
Ostrzeszów, jednak po tym dwukrotnie
schodziła z boiska bez punktów. Trzeba
jednak pamiętać, że przegrała z bardzo
mocną drużyną Unii Swarzędz, a przed
tygodniem niemal cały mecz piłkarzom
z Kościana przyszło grać w liczebnym
osłabieniu. Samo spotkanie rozpoczęło
się od ataków gospodarzy, którzy szukali swoich szans w dośrodkowaniach i
stałych fragmentach. Miejscowi na błąd
defensywy czekali niespełna pół godzi-

ny. Wtedy to w starciu z Mikołajem
Kubachą w polu karnym padł Tomasz
Marcinkowski i arbiter wskazał na jedenasty metr. Pewnym egzekutorem
okazał się Krzysztof Marchewka. Od
tego momentu na boisku było mnóstwo
walki w środku pola, lecz sytuacji bramkowych było jak na lekarstwo. Drugą
część gry zdecydowanie lepiej rozpoczęła Polonia. W 48. minucie dośrodkowanie Wojciecha Drygasa ręką zatrzymał Piotr Sznabel i sędzia podyktował
kolejny rzut karny. Silnym uderzeniem
piłkę w bramce umieścił Filip Latusek.
Z czasem jednak kępnianie zaczęli opadać z sił. Obra nękała obrońców długimi
piłkami w pole karne, a biało-niebiescy
szukali swoich szans w kontratakach.
Po jednym z nich Łukasz Walczak zdobył gola, lecz przed dośrodkowaniem
Karola Latuska piłka opuściła boisko.
W końcówce swoje szanse mieli także
Filip Latusek i Szymon Pawlak. Obie
drużyny zostawiły na murawie sporo
zdrowia, lecz spotkanie zakończyło się
podziałem punktów.
BAS

wyniki i tabele

Fortuna I Liga
6. kolejka | jesień 2019
Warta Poznań – GKS 1962 Jastrzębie ......– 1:1
Odra Opole – Radomiak Radom ..............– 0:0
Zagłębie Sosnowiec – GKS Tychy ..............– 1:2
Wigry Suwałki – Termalica Nieciecza .......– 1:0
Podbeskidzie – Olimpia Grudziądz ...........– 2:1
Chojniczanka – Puszcza Niepołomice .......– 0:1
Sandecja Nowy Sącz – GKS Bełchatów ......– 2:1
Chrobry Głogów – Stomil Olsztyn .............– 0:0
Stal Mielec – Miedź Legnica .....................– 1:0
5. kolejka | jesień 2019
GKS Bełchatów – Odra Opole ...................– 1:0
Puszcza Niepołomice – Zagłębie Sosnowiec .– 0:2
Termalica Nieciecza – Stal Mielec .............– 1:2
Stomil Olsztyn – Sandecja Nowy Sącz .......– 1:0
Radomiak Radom – GKS 1962 Jastrzębie .– 2:2
Warta Poznań – Podbeskidzie .................– 2:1
Chojniczanka – Miedź Legnica .................– 0:3
Olimpia Grudziądz – Wigry Suwałki .........– 1:2
GKS Tychy – Chrobry Głogów ...................– 5:1
1. FKS Stal Mielec
6 13 9:7
2. KS Warta Poznań
6 13 9:5
3. SKS Wigry Suwałki
6 11 7:5
4. GKS Bełchatów
6 10 9:4
5. Podbeskidzie Bielsko-Biała 6 10 9:6
6. MKS Miedź Legnica
6 10 7:4
7. MKS Puszcza Niepołomice
6 10 4:4
8. OKS Stomil Olsztyn
6 10 5:6
9. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 6 9
7:4
10. MKS Sandecja Nowy Sącz 6 9
6:8
11. GKS Tychy
6 9 13:8
12. RKS Radomiak 1910 Radom 6 8
6:9
13. GKS 1962 Jastrzębie
6 7
7:7
14. Zagłębie Sosnowiec SA
6 7
5:6
15. Chojniczanka 1930 Chojnice 6 7
7:9
16. GKS Olimpia Grudziądz
6 6 11:11
17. OKS Odra Opole
6 2
1:7
18. MZKS Chrobry Głogów
6 1 2:14
II Liga
6. kolejka | jesień 2019
Garbarnia Kraków – Lech II Poznań .........– 1:0
Stal Rzeszów – Elana Toruń .....................– 1:0
Legionovia – Górnik Polkowice ................– 1:2
Bytovia Bytów – Znicz Pruszków ..............– 2:2
Górnik Łęczna – GKS Katowice ................– 1:0
Skra Częstochowa – Widzew Łódź ............– 1:0
Olimpia Elbląg – Stal Stalowa Wola ..........– 0:1
Błękitni Stargard – Resovia Rzeszów ........– 1:2
Pogoń Siedlce – Gryf Wejherowo .............– 1:0
5. kolejka | jesień 2019
Lech II Poznań – Legionovia ....................– 2:1
Garbarnia Kraków – Pogoń Siedlce ..........– 0:0
GKS Katowice – Olimpia Elbląg ................– 1:1
Resovia Rzeszów – Bytovia Bytów ............– 1:1
Widzew Łódź – Górnik Łęczna .................– 2:2
Stal Stalowa Wola – Błękitni Stargard ......– 0:1
Elana Toruń – Skra Częstochowa ..............– 1:1
Znicz Pruszków – Gryf Wejherowo ...........– 2:1
Górnik Polkowice – Stal Rzeszów .............– 1:2
1. ZKS Stal Rzeszów
6 15 12:6
2. CWKS Resovia Rzeszów
6 14 12:3
3. RKS Garbarnia Kraków
6 13 8:3

4. MKS Znicz Pruszków
6 13 12:8
5. MKS Bytovia Bytów
6 11 12:8
6. ZKS Olimpia Elbląg
6 9
9:4
7. GKS Górnik Łęczna
6 9
6:6
8. KP Błękitni Stargard
6 9
6:8
9. RTS Widzew Łódź
6 8
8:7
10. MKP Pogoń Siedlce
6 8
6:5
11. KKS Lech II Poznań
6 7
4:8
12. TKP Elana Toruń
6 7
6:7
13. KS Skra Częstochowa
6 7
4:8
14. GKS Katowice
6 7
8:8
15. KS Górnik Polkowice
6 5
6:8
16. ZKS Stal Stalowa Wola
6 4 4:12
17. KS Legionovia Legionowo 6 3 6:12
18. WKS Gryf Wejherowo
6 1 2:10
III Liga Grupa 2
5. kolejka | jesień 2019
KKS Kalisz – KP Starogard Gdański ..........– 1:0
Pogoń II Szczecin – Świt Skolwin-Szczecin .– 1:1
Jarota Jarocin – Gwardia Koszalin ...........– 0:0
Kotwica Kołobrzeg – Mieszko Gniezno .....– 5:1
Nielba Wągrowiec – Bałtyk Koszalin ........– 1:2
Polonia Środa – Unia Janikowo ...............– 6:0
Sokół Kleczew – Bałtyk Gdynia ................– 2:0
Radunia Stężyca – Chemik Police .............– 2:1
Grom Nowy Staw – Górnik Konin .............– 1:3
1. KKS Kalisz
5 13 13:5
2. MKS Mieszko Gniezno
5 12 9:6
3. KS Świt Skolwin-Szczecin
5 11 10:2
4. KS Radunia Stężyca
5 11 9:3
5. MKS Pogoń II Szczecin
5 10 9:8
6. KS Sokół Kleczew
5 10 7:6
7. KP Starogard Gdański
5 9
6:4
8. MKP Kotwica Kołobrzeg
5 9 12:8
9. JKS Jarota Jarocin
5 8 10:7
10. KS Polonia Środa Wlkp.
5 7
9:4
11. KKPN Bałtyk Koszalin
5 5
5:6
12. KP Chemik Police
5 5
4:6
13. KS Górnik Konin
5 4 6:11
14. KS Unia Janikowo
5 4 4:10
15. MKS Grom Nowy Staw
5 3 5:10
16. MKS Nielba Wągrowiec
5 2
6:9
17. KS Gwardia Koszalin
5 2 3:11
18. SKS Bałtyk Gdynia
5 0 1:12
IV Liga Grupa Wielkopolska
4. kolejka | jesień 2019
Obra Kościan – Polonia Kępno .................– 1:1
Centra Ostrów – Winogrady Poznań .........– 6:2
Kotwica Kórnik – LKS Gołuchów ...............– 0:2
Lubuszanin – Pogoń Lwówek ...................– 3:0
Pogoń Nowe S. – Ostrovia Ostrów ............– 3:0
Olimpia Koło – Polonia Leszno .................– 0:4
Warta Międzychód – Unia Swarzędz ........– 2:1
KS Opatówek – Tarnovia Tarnowo ............– 1:1
Victoria Września – Victoria Ostrzeszów ....– 2:1
1. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 4 12 19:4
2. LKS Gołuchów
4 12 12:0
3. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 4 10 11:5
4. SKS Unia Swarzędz
4 9 15:5
5. MKS Victoria Września
4 9 10:4
6. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 4 8
6:4
7. KS Polonia 1912 Leszno
4 7 15:6
8. KP Victoria Ostrzeszów
4 6
6:5

Sport

piłka nożna

RedBox V Liga Grupa 3 >>> Po weekendowych meczach trzeciej kolejki na zapleczu czwartej ligi sensacyjnym liderem tabeli wciąż są Wilki Wilczyn. Komplet punktów
zdobyły dotąd dwa zespoły. Póki co po pełną pulę sięgnęły Odolanovia Odolanów oraz
wspomniana drużyny z Wilczyna

Orzeł wciąż bez porażki,
Marcin Górecki nie do zatrzymania

Na zapleczu czwartej ligi już tylko dwie drużyny zachowały komplet punktów, a prowadzenie w tabeli utrzymał sensacyjny lider z Wilczyna. W minionej kolejce Wilki nie dały szans drużynie z Rychwała, gromiąc Zjednoczonych 7:2 (1:1). Drugie miejsce z kompletem punktów zajmuje Odolanovia Odolanów, ale ulega ona Wilkom gorszym bilansem bramkowym. Kontakt z czołówką utrzymuje Orzeł Mroczeń, choć po pięciu kolejkach
strata drużyny Marka Wojtasiaka do prowadzącej dwójki wynosi cztery punkty. Mroczenianie tym razem zremisowali na wyjeździe z Polonusem Kazimierz Biskupi 1:1 (1:0). Bohaterem Orła znów został Marcin Górecki,
który notuje niezwykle wyśmienity początek sezonu.

Marcin Górecki ma za sobą
wyśmienity początek sezonu. Czołowy snajper rozgrywek tym razem
zdobył bramkę w zremisowanym 1:1
spotkaniu z Polonusem Kazimierz
Biskupi. Tydzień wcześniej zanotował hattricka w wygranym wysoko
spotkaniu z Raszkowianką Raszków.
Napastnik na listę strzelców wpisał

Wyniki 3. kolejki
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 1 (1)
LZS Orzeł Mroczeń
1 (0)

Bramki: 1:0 Bartłomiej Dobry - 12’, 1:1
Marcin Grądowy - 75’.
Orzeł: Rafał Peksa – Bartosz Moś, Andrzej
Nowak, Bartosz Kurzawa, Dariusz Luźniak, Łukasz Gajewski, Kacper Małolepszy (Jakub Kupczak - 66’), Jakub Strąk (Bartosz Wika - 75’),
Kamil Rabiega, Rafał Janicki, Marcin Górecki.
Trener: Marek Wojtasiak.

KS Stal Pleszew
MKS Tur 1921 Turek

4 (0)
2 (0)

Bramki: 1:0 Łukasz Jańczak - 50’, 2:0
Krzysztof Matuszak - 69’, 2:1 Bartosz
Grabowski - 76’, 3:1 Szymon Rudziński 80’, 4:1 Jacek Pacyński - 82’, 4:2 Bartosz
Grabowski - 90+3’.

KLKS Zefka Kobyla Góra
KKS Astra Krotoszyn

1 (0)
4 (3)

Bramki: 0:1 Mikołaj Lewandowski - 11’,
0:2 Adam Staszewski - 23’, 0:3 Adam
Staszewski - 45’, 1:3 Fabian Ponitka 85’, 1:4 Dariusz Reyer - 90+3’.

SKP Słupca
1 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów 3 (0)

Bramki: 1:0 Kamil Sikorski - 66’, 1:1 Jakub Kłobusek - 68’, 1:2 Karol Krystek 84’, 1:3 Szymon Celmer - 90+3’.

LKS Piast Czekanów
KS Piast Kobylin

2 (0)
1 (0)

Bramki: 0:1 Jakub Szymanowski - 67’,
1:1 Mateusz Sobczak - 78’, 2:1 Adrian
Nowak - 84’.

LKS Raszkowianka Raszków 5 (2)
GKS Vitcovia Witkowo
1 (1)

Bramki: 1:0 Damian Spaleniak - 7’, 1:1
Oskar Pietrzak - 13’, 2:1 Dawid Fórmański - 38’, 3:1 Damian Spaleniak - 53’, 4:1
Damian Spaleniak - 62’, 5:1 Krzysztof
Majewski - 90’.

się jeszcze na inaugurację, kiedy to
jego Orzeł zremisował na wyjeździe
z SKP Słupca. Pod wrażeniem występów Marcina Góreckiego są wszyscy
obserwatorzy rozgrywek na zapleczu
czwartej ligi. Forma snajpera nie do
końca przekłada się jednak na dorobek Orła. Drużyna z Mroczenia po
trzech kolejkach zgromadziła pięć
punktów. Złożyło się na to zwycięstwo i dwa remisy. W Kazimierzu Biskupim mroczenianie mogli po cichu
liczyć na zwycięstwo, ale goście nie
do końca skoncentrowani weszli w
mecz. Zawodnicy Marka Wojtasiaka starali się utrzymywać przy piłce,

MGKS Tulisia Tuliszków
GKS Sompolno

3 (1)
3 (2)

Bramki: 0:1 Mateusz Kolibowski - 23’,
0:2 Szymon Bierut - 24’, 1:2 Tomasz Kunicki - 35’, 2:2 Szymon Matuszak - 51’,
3:2 Jarosław Gorgolewski - 67’, 3:3 Filip
Wieczorek - 75’.

GKS Wilki Wilczyn
7 (1)
LKS Zjednoczeni Rychwał 2 (1)

Bramki: 1:0 Łukasz Przebieracz - 8’, 1:1
Wiktor Naworski - 18’, 2:1 Bartosz Domaniecki - 47’, 2:2 Przemysław Skibiszewski
- 52’, 3:2 Bartosz Domaniecki - 60’, 4:2
Jakub Nowakowski - 64’, 5:2 Patryk Grabowiecki - 67’, 6:2 Mikołaj Nowakowski
- 71’, 7:2 Patryk Grabowiecki - 78’.
Najskuteczniejsi strzelcy
5
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
4
Bartosz Domaniecki (Wilki Wilczyn)
4
Damian Spaleniak (Raszkowianka)
4
Patryk Grabowiecki (Wilki Wilczyn)
3
Patryk Adamski (Stal Pleszew)
3
Jakub Kłobusek (Odolanovia)
Program 4. kolejki
Sobota, 31 sierpnia 2019 roku
15:00
Odolanovia – Raszkowianka
16:00
Tur Turek – SKP Słupca
16:00 Vitcovia Witkowo – Polonus Kazimierz
16:00
Astra Krotoszyn – Piast Kobylin
17:00
Orzeł Mroczeń – Piast Czekanów
Niedziela, 1 września 2019 roku
16:00
Zefka Kobyla Góra – Wilki Wilczyn
17:00
GKS Sompolno – Stal Pleszew
17:00
Zjednoczeni – Tulisia Tuliszków

jednak gra kompletnie się nie kleiła.
Niemrawość mroczenian wykorzystali miejscowi, którzy za sprawą
Bartłomieja Dobrego objęli prowadzenie już w dwunastej minucie. W
35. minucie powinno być 2:0 dla Polonusa, jednak w sytuacji sam na sam
skrzydłowy miejscowych przegrał
rywalizację z Rafałem Peksą. Kilka
chwil później w niemal identycznej
sytuacji ponownie górą był golkiper
Orła. Po zmianie stron Orzeł próbował wywierać presję na szeregach
obronnych Polonusa, ale niewiele z
tego wynikało. W 66. minucie miała
miejsce zmiana, która okazała się kluczowa dla losów meczu. Za Kacpra
Małolepszego do ataku powędrował
Jakub Kupczak. W 75. minucie długim podaniem do Jakuba Kupczaka
popisał się Bartosz Kurzawa. Jakub
Kupczak wyskoczył, aby przedłużyć
to podanie, jednak w piłkę nie trafił
i ta spadła prosto pod nogi wbiegającego zza jego pleców Marcina Góreckiego, który nie zwykł marnować
takich okazji i bez większego trudu
umieścił piłkę w bramce. Wynik 1:1 i
podział punktów nie krzywdzi żadnej
ze stron.
W trzeciej kolejce Astra Krotoszyn nie dała szans Zefce Kobyla
Góra na jej terenie, wygrywając 4:1.
Dwa gole dla krotoszynian strzelił
Adam Staszewski. Pierwsza połowa
to zdecydowana dominacja Astry.
Przyjezdni stwarzali sobie wiele
dogodnych sytuacji i aż trzy z nich
wykorzystali. Już w 11. minucie prowadzenie przyjezdnym dał Mikołaj
Lewandowski. Kilkanaście minut
później na 2:0 podwyższył Adam
Staszewski. W końcówce pierwszej
odsłony zawodnik ten po raz drugi
trafił do siatki i krotoszynianie schodzili do szatni z wyraźną zaliczką.
Po zmianie stron Astra kontrolowała
wydarzenia na boisku. Dopiero pięć
minut przed końcem gospodarzom
udało się strzelić honorowego gola za

sprawą Fabiana Ponitki, który wykorzystał nieuwagę krotoszyńskich
defensorów. To jednak podrażniło
przyjezdnych, którzy w doliczonym
czasie gry jeszcze raz skarcili rywali.
Bramkarza Zefki pokonał Dariusz
Reyer, ustalając rezultat na 4:1 dla
Astry. Po tej wygranej krotoszynianie awansowali na trzecie miejsce w
tabeli.
Tymczasem ze zmiennym szczęściem radzi sobie inny z przedsezonowych faworytów. Mowa o Piaście
Kobylin, który przegrał po raz pierwszy w tym sezonie. W wyjazdowym
pojedynku z Piastem Czekanów
goście wprawdzie prowadzili, ale
spotkanie zakończyło się wynikiem
2:1 dla miejscowych. W pierwszej
połowie kobylinianie atakowali i
byli zespołem zdecydowanie aktywniejszym. Groźnie z dwudziestu metrów uderzył Jakub Szymanowski,
ale bramkarz gospodarzy nie dał się

zaskoczyć. Jakub Smektała kilka
razy dośrodkowywał, lecz piłka nie
odnajdywała adresata. Dobrą akcję
przeprowadził także Dominik Snela,
tyle że obrońcy z Czekanowa w porę
zażegnali niebezpieczeństwo. Druga
połowa była znacznie ciekawsza. W
67. minucie wynik spotkania otworzył Jakub Szymanowski. Po jego
mocnym uderzeniu z rzutu wolnego
z trzydziestu metrów bramkarz gospodarzy skapitulował. Kilkanaście
minut później do wyrównania doprowadził doskonale znany w Kobylinie
Mateusz Sobczak, który również
strzelał z rzutu wolnego, lecz z okolic linii pola karnego. W 84. minucie
miejscowi wyszli na prowadzenie.
Do siatki trafił Adrian Nowak i,
jak się później okazało, był to gol na
wagę zwycięstwa. Kobylinianie już w
już w najbliższy sobotę rozegrają derbowy pojedynek z Astrą Krotoszyn.
BAS

9. LTP Pogoń Lwówek
4 6
3:4
10. KKS Polonia Kępno
4 5
7:8
11. MKS Lubuszanin Trzcianka 4 5
4:5
12. KP Obra 1912 Kościan
4 4
5:9
13. MLKP Warta Międzychód 4 3
5:8
14. KSS Kotwica Kórnik
4 3 7:12
15. TPS Winogrady Poznań
4 3 5:20
16. KS Opatówek
4 1 1:10
17. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 4 0 3:11
18. MKS Olimpia Koło
4 0 1:15
RedBox V Liga
Grupa 3
3. kolejka | jesień 2019
Polonus Kazimierz – Orzeł Mroczeń .........– 1:1
Stal Pleszew – Tur Turek .........................– 4:2
Raszkowianka – Vitcovia Witkowo ...........– 5:1
SKP Słupca – Odolanovia .........................– 1:3
Zefka Kobyla Góra – Astra Krotoszyn ......– 1:4
Piast Czekanów – Piast Kobylin ................– 2:1
Tulisia Tuliszków – GKS Sompolno ............– 3:3
Wilki Wilczyn – Zjednoczeni Rychwał .......– 7:2
1. GKS Wilki Wilczyn
3 9 16:3
2. MLKS Odolanovia Odolanów 3 9
9:2
3. KKS Astra Krotoszyn
3 7
5:1
4. KS Stal Pleszew
3 6
8:7
5. LZS Orzeł Mroczeń
3 5
9:6
6. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 3 5
4:2
7. LKS Piast Czekanów
3 4
2:3
8. SKP Słupca
3 4
6:5
9. GKS Sompolno
3 4
5:7
10. KS Piast Kobylin
3 4
6:4
11. LKS Raszkowianka Raszków 3 3 9:11
12. MKS Tur 1921 Turek
3 3
3:9
13. KLKS Zefka Kobyla Góra
3 1
2:6
14. LKS Zjednoczeni Rychwał 3 1
3:9
15. MGKS Tulisia Tuliszków
3 1
3:6
16. GKS Vitcovia Witkowo
3 0 2:11
Wielkopolska Klasa Okręgowa
Grupa 1
3. kolejka | jesień 2019
Olimpia Brzeziny – Pelikan Grabów .........– 3:2
LZS Doruchów – LZS Cielcza ....................– 1:0
Wisła Borek Wlkp. – Zieloni Koźminek .....– 2:1
LKS Czarnylas – Ogniwo Łąkociny ............– 4:1
Strażak Słupia – GKS Grębanin ................– 0:2
Victoria Skarszew – Biały Orzeł ................– 2:0
WKS Witaszyce – Barycz Janków P. .........– 4:1
Grom Golina – GKS Rychtal .....................– 1:3
1. KS Victoria Skarszew
3 9
5:0
2. LKS Czarnylas
3 7
9:5
3. LKS Olimpia Brzeziny
3 7
9:6
4. LZS Pelikan Grabów
3 6
7:3
5. WKS Witaszyce
3 6
6:4
6. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
3 6
4:2
7. GKS Grębanin
3 6
4:2
8. LZS Doruchów
3 6
4:3
9. GKS Rychtal
3 4
4:4
10. GOS Zieloni Koźminek
3 3
5:5
11. LZS Cielcza
3 3
4:4
12. LKS Wisła Borek Wlkp.
3 3
3:4
13. LZS Ogniwo Łąkociny
3 3
3:7
14. LZS Strażak Słupia
3 1
1:6
15. LZS Grom Golina
3 0 2:7
16. Barycz Janków Przygodzki 3 0 3:11

Wielkopolska Klasa A Grupa 3
2. kolejka | jesień 2019
Prosna Kalisz – Teleszyna Przykona ........– 6:0
LKS II Gołuchów – Orzeł Kawęczyn ..........– 2:1
Grom Malanów – Piast Grodziec ..............– 0:3
LKS Godziesze– Prosna Chocz ..................– 0:1
Korona-Pogoń – Wicher Dobra ................– 2:1
Jaskiniowiec Rajsko – Sokoły Droszew .....– 1:2
Iskra Sieroszewice – Szczyt Szczytniki ......– 5:0
1. KS Prosna Kalisz
2 6 15:0
2. GKS Piast Grodziec
2 6
5:0
3. LZS Prosna Chocz-Kwileń
2 6
7:3
4. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 2 6
4:2
5. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 2 4
6:1
6. LKS Godziesze 1966
2 3
5:1
7. PUKS Sokoły Droszew
2 3
3:3
8. LZS Szczyt Szczytniki
2 3
2:6
9. LKS II Gołuchów
2 3 2:10
10. GKS Teleszyna Przykona 2 1
1:7
11. KS Jaskiniowiec Rajsko
2 0
2:4
12. LZS Orzeł Kawęczyn
2 0
1:4
13. KS Grom Malanów
2 0
3:9
14. KS Wicher Dobra
2 0
1:7
Wielkopolska Klasa A Grupa 4
2. kolejka | jesień 2019
LKS Jankowy – Sokół Świba ....................– 4:0
Huragan Szczury – OKS Ostrów Wlkp. ......– 0:4
KS Hanulin – Sokół Bralin .......................– 1:6
Błękitni Chruszczyny – Victoria Laski .......– 1:5
LZS Czajków – Zawisza Łęka O. ...............– 1:4
Lilia Mikstat – Płomień Opatów ................– 0:2
KS Rogaszyce – Pogoń Trębaczów ............– 1:0
1. LKS Sokół Bralin
2 6
7:1
=. LZS Płomień Opatów
2 6
7:1
3. LZS Victoria Laski
2 6
7:2
=. OKS Ostrów Wlkp.
2 6
7:2
5. LKS Zawisza Łęka Opatowska 2 6
8:4
6. KS Rogaszyce
2 3
1:1
7. LKS Jankowy 1968
2 3
5:5
8. LZS Czajków
2 3
4:4
9. LZS Pogoń Trębaczów
2 3
2:2
10. LZS Lilia Mikstat
2 0
1:4
11. LZS Błękitni Chruszczyny 2 0
4:9
12. LZS Huragan Szczury
2 0
1:6
13. KS Hanulin
2 0
3:9
14. LKS Sokół Świba
2 0 0:7
Wielkopolska Klasa B Grupa 9
1. kolejka | jesień 2019
LZS Ostrówiec – LZS Mikorzyn .................– 2:0
Masovia Kraszewice – Bonikovia Boników .. – 6:0
LZS Siedlików – Zryw Kierzno ..................– 1:5
Wielkopolanin – Ajax Rojów ..................– 12:0
LZS Trzcinica – Dąb Dębnica ....................– 4:3
LZS Chynowa .......................................– pauza
1. LKS Wielkopolanin Siemianice 1 3 12:0
2. LKS Masovia Kraszewice
1 3
6:0
3. LZS Zryw Kierzno
1 3
5:1
4. LZS Ostrówiec
1 3 2:0
5. LZS Trzcinica
1 3
4:3
6. LZS Chynowa
0 0 0:0
7. LKS Dąb Dębnica
1 0
3:4
8. LZS Mikorzyn
1 0 0:2
9. LZS Siedlików
1 0
1:5
10. LZS Bonikovia Boników
1 0
0:6
11. RLKS Ajax Rojów
1 0 0:12
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Sport

piłka nożna
Klasa A Grupa 4 >>> Po dwóch efektownych zwycięstwach i zainkasowaniu 6 punktów,
w sercach kibiców „Zawiszy” odżyły nadzieje na awans. Działacze, trenerzy i sponsorzy
studzą jednak ten zapał. – Nie wartko nadmuchiwać przedwcześnie balonika – przestrzega prezes Mateusz Joniak. – Zespół musi okrzepnąć i taki mamy plan na ten sezon – ocenia ostrożnie Mirosław Sroka – członek zarządu. A jeśli się uda wcześniej wykręcić dobry
wynik? – Pytamy podchwytliwie? – Wszystko rozstrzygnie się na boisku, ale my swoje
boisko przecież dopiero budujemy – wyjaśnia jeden ze sponsorów pragnący zachować
anonimowość

„Zawisza” kładzie fundamenty
pod przyszłe sukcesy

– Gmina na pewno pomoże, ale
większość zadania związanego z modernizacją boiska „Zawiszy” wzięli
na swoje barki społecznicy – informuje wójt Adam Kopis. - Budujemy też nową drużynę – wyjaśniają
grający trenerzy „Zawiszy”. Tak
więc dziś wiadomo jedno: „Zawisza”
jeden wielki plac budowy. Wzorowa
współpraca wójta, Rady Sołeckiej,

działaczy i sponsorów, każe wierzyć,
że wszystkim zależy na tym, by położyć solidne fundamenty pod przyszły
sukces sportowy.
Wiadomość dobra i zła
– Cóż, dla wiernych kibiców
„Zawiszy” mam dwie wiadomości.
Dobrą, i złą. Dobrą – bo na pewno
zbudujemy ładny stadionik, a złą –
bo piłkarze zagrają to nie wcześniej

- Zespół jest w budowie - informuje Łukasz Domino,
kapitan zespołu i jeden z dwóch grających trenerów

niż wiosną – wyjaśnia prezes klubu.
A wiosna to już nowy sezon i nowe
nadzieje. I nowa piłkarska jakość. Na
boisku trwają prace modernizacyjne.
– Na pewno postawimy schludne trybuny i boksy dla rezerwowych, Zamontujemy oświetlenie i monitoring.
Najważniejsze jest jednak murawa.
Zerwano starą płytę, boisko zdrenowano i przygotowano pod ułożenie
murawy z rolki, co powinno nastąpić
w ciągu najbliższych dni – informuje
Mirosław Sroka.
Hańba zmazana
Tymczasem piłkarze poganiają działaczy. Wygrali dwa pierwsze
mecze, strzelili osiem goli. – Zespół
zmienił się całkowicie. Z „Zawiszą”
pożegnali się Idczak, Szota, Ziubroniewicz, Gola. Natomiast przyszło
siedmiu nowych piłkarzy. Na pewno
mamy teraz więcej atutów w ofensywie, zwłaszcza, ze obudził się Mateusz Płóciennik a coraz skuteczniejszy
jest Iwan Parchomienko – informuje
Łukasz Domino, kapitan zespołu i jeden z dwóch grających trenerów. W
ostatnim meczu „Zawisza” zmazał
wiosenną hańbę, czyli sławetne 2:9. W
Czajkowie piłkarze z Łęki nie zostawili gospodarzom żadnych złudzeń
wbijając im aż cztery gole.
(ems)

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przedłużył współpracę z firmą Proton

Proton dalej gra z klasą B
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej podpisał kolejną umowę z firmą Proton, która w sezonie 2019/2020 wciąż będzie
partnerem tytularnym rozgrywek w klasie B. Współpraca
zostaje rozszerzona z obszaru strefy poznańskiej na całe
województwo.
Rozpoczęta przed rokiem kooperacja ograniczona była do trzech
poznańskich grup klasy B, a mimo
to okazała się dużym sukcesem obu
stron. Kluby chętnie korzystały z dedykowanej oferty na produkcję strojów, co skłoniło strony do przedłużenia współpracy na kolejny sezon z
jednoczesnym rozszerzeniem jej zasięgu na wszystkie zespoły B-klasowe w Wielkopolsce. Było to możliwe
między innymi dzięki reorganizacji
systemu zarządzania rozgrywkami i
przejęciu wszystkich rozgrywek pod
opiekę przez Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Korzyści ze współpracy z firmą Proton skierowane są
bezpośrednio do klubów. Każdy z
uczestników rozgrywek klasy B Proton otrzymuje do wykorzystania voucher na realizację kompletu strojów

sportowych lub odzieży treningowej
o wartości 800 złotych. Co istotne,
produkty sponsora rozgrywek są w
pełni spersonalizowane. Oznacza to,
że kluby mogą zaprojektować wspólnie z firmą własny wzór kompletów i
umieścić na nim wszelkie pożądane
emblematy – herb klubu, logotypy
sponsorów, nazwiska zawodników.
Dodatkowym atutem odzieży firmy
Proton jest także możliwość domówienia wcześniej zakupionych kompletów już od jednej sztuki i to przy
stałej cenie zawierającej wszelkie
nadruki. Szczegóły realizacji voucherów znajdują się na stronie producenta. Na mocy umowy rozgrywki
na najniższym szczeblu seniorskim
w sezonie 2019/2020 oficjalnie noszą
nazwę Klasa B Proton.
BAS

Młodzi piłkarze baranowskiego „Pioniera”, w którym trenują dzieci z całej gminy, wywalczyły dwa trzecie miejsca (żak i skrzat) w
sobotnim Turnieju o Puchar Burmistrza Koźmina

Udana wyprawa do Koźmina

LZS CZAJKÓW-ZAWISZA ŁĘKA OPATOWSK A 1:4 (1:2)
Bramki: Matusz Płóciennik (5’,66’), Parchomienko (15’), Szymon
Sarnowski (90’+5).
Sklad: Chałubiec, Gawędzki, Krawczyk, Albert (F. Kucharski 76’),
Glazt (Mielczarek 89),
Domino, Joniak, Fronia, J. Sarnowski, Parchomenko (Zimoch 85’),
Płóciennik (Sz. Sarnowski 80’).
Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej poszerzył współpracę z firmą RedBox. Partner techniczny związku postanowił zwiększyć swoje zaangażowanie i został
partnerem tytularnym zaplecza czwartej ligi

V liga z nowym sponsorem i nazwą
Od 22 sierpnia, firma RedBox jest sponsorem tytularnym rozgrywek, którego od tego sezonu noszą nazwę piątej ligi. Oprócz zmienionej nazwy – liga będzie funkcjonować jako
RedBox V Liga – zaprezentowano również pakiet korzyści, które spotkają kluby występujące na tym szczeblu rozgrywkowym. Kluby otrzymają vouchery za udział w rozgrywkach oraz mistrzostwo poszczególnych grup. Firma RedBox podpisała umowę sponsorską obejmującą okres do końca sezonu 2019/2020.
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej poszerzył współpracę z firmą
RedBox. Partner techniczny związku
postanowił zwiększyć swoje zaangażowanie i został w ubiegłym tygodniu partnerem tytularnym piątej
ligi. Przypomnijmy, że na na początku sierpnia podpisana została umowa, na mocy której RedBox - jako
dystrybutor marki Macron - został
partnerem technicznym Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. W strojach powyższej marki na boiskach
występować będą sędziowie, kadry
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Wielkopolski, a także uczestnicy
kursów trenerskich. Dodatkowo, dla
każdego z klubów czwartoligowych
przygotowany został wówczas voucher na sprzęt sportowy, a wszyscy
uczestnicy rozgrywek objęci zostali
specjalną ofertą rabatową. Współpraca pomiędzy stronami od początku
układa się tak dobrze, że po zaledwie
dwóch tygodniach została rozszerzona. Firma otrzymała miano partnera
tytularnego piątej ligi, która od 3.
kolejki oficjalnie przyjmuje nazwę V
Liga RedBox. Podobnie jak przy po-

dobnych umowach wcześniej podpisywanych przez związek, korzyści z
kooperacji są skierowane bezpośrednio na kluby. Wszystkie kluby rywalizujące na tym szczeblu rozgrywek
otrzymają voucher o wartości tysiąca
złotych do wykorzystania na sprzęt
sportowy w salonie RedBox. Dodatkowo zwycięzcy trzech grup otrzymają vouchery na kolejne dwa tysiące złotych. Firma RedBox podpisała
umowę sponsorską obejmującą okres
do końca sezonu 2019/2020.
BAS
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Lubimy jeździć na turnieje do
Koźmina, gdyż te zawody stoją zawsze na wysokim poziomie sportowym i wyróżniają się doskonałą organizacją. Poza tym, tak po prostu,
gospodarze są niezwykle sympatyczni. Inny ważny powód skłaniający nas do wyjazdu w to miejsce jest
zaiste i prozaiczny, i dramatyczny.
Od dwóch lat nasi najmłodsi piłkarze trenują tylko na sztucznej trawie,
a w Koźminie gra się na prawdziwej
murawie. Tym razem zabraliśmy najmłodsze grupy: orliki młodsze, żaki

i skrzaty. Wszyscy włożyli w walkę
na boisku ogromne serce, co zaowocowało dwoma pucharami. Ogromny
pech dopadł nasze orliki. Nie dość,
że wakacje zatrzymały kliku zawodników, to jeszcze dwie kontuzje zdekompletowały zespół. Starszym kolegom ruszyli więc na pomoc młodsi.
Nagrody indywidualne wywalczyli:
Filip Pałka (2009), Gracjan Rachel
(2011) i Michał Skiba (2014) – najmłodszy zawodnik i… najszczęśliwszy debiutant.
ems

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Telefon: 514 288 733

