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III Festiwal Trzech Kultur,
czyli sztuka historią zainspirowana

mięso
mięso
mielone
mielone

Uwaga Czytelnicy!!!

Kępiński festiwal to wydarzenia nawiązujące do bogatej przeszłości miasta, w którym żyły trzy nacje: Polacy, Żydzi i Niemcy. Jego idea opiera się na połączeniu
sztuki, muzyki i wrażeń artystycznych z
propagowaniem wiedzy o wspólnej przeszłości, wzajemnym zrozumieniu i pokojowym współistnieniu.
str. 5

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

Barbara

Howis

Sztafeta Pokoju
przez gminę Łęka Opatowska

dyrektorem
ZSP nr 2 w Kępnie

kotły

Termiczne przekształcanie odpadów
Zapraszamy na targi drema
hala 3, stoisko 26a
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Telefon:

693 567 773
608 674 553

Silny wiatr, pożar i kolizja,
czyli pracowity dzień strażaków
str. I „ES”
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Informacje

wiadomości
Obchody 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Dzień Solidarności i Wolności

Wicestarosta A. Śniegocka oraz członek Zarządu
Powiatu M. Potarzycki złożyli kwiaty przy pomniku

31 sierpnia br. na kępińskim Rynku miały miejsce obchody 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego delegacje władz parlamentarnych, powiatowych i gminnych oraz stowarzyszeń, instytucji i
placówek oświatowych złożyły kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Walk o
Wolność i Demokrację, upamiętniając przemiany ustrojowe zapoczątkowane w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r.
Właśnie wtedy nastąpiło podpi-

sanie porozumień między władzami
komunistycznymi a przedstawicielami robotniczych komitetów strajkowych. Rozpoczęło to przemiany 1989
r. oraz obalenie komunizmu w Polsce
i wyzwolenie narodów Europy Środkowej i Wschodniej. 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm RP 27 lipca 2005 r.
Sobotnim obchodom na Rynku w
Kępnie towarzyszyła wystawa plenerowa pt. „Dzień Solidarności i Wolności”.		
Oprac. KR

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Nigdy więcej wojny!
80 lat temu – 1 września 1939 r. –
bez wypowiedzenia wojny, III Rzesza
Niemiecka zaatakowała Rzeczpospolitą. Wojsko Polskie, mimo ogromnej
dysproporcji sił, od początku stawiało bohaterski opór, licząc na rychłą
pomoc zbrojną aliantów zachodnich.
Wojska niemieckie rozpoczęły dzia-

Uroczystość wręczenia nominacji dla nowych dyrektorów szkół oraz aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom

Otrzymali
awanse i nominacje

Burmistrz wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego czterem osobom oraz nominacje na dyrektorów dwóch szkół

27 sierpnia br. w Urzędzie Miasta
i Gminy w Kępnie odbyła się uroczystość wręczenia nominacji dla nowo
wybranych dyrektorów szkół oraz
aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom.
W tym roku do egzaminu przystąpiło czterech nauczycieli i wszyscy
pomyślnie zdali egzamin. Podczas
uroczystości nauczyciele złożyli ślubowanie, a następnie burmistrz Piotr
Psikus wręczył akty nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, które odebrali: Magdalena
Meissner (Szkoła Podstawowa nr

2 im. w Kępnie), Patrycja Kaboth
(Przedszkole Samorządowe w Hanulinie), Agnieszka Mateja (Przedszkole
Samorządowe nr 2 w Kępnie) oraz Justyna Morek (Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Mikorzynie).
Nominacje na dyrektorów szkół
odebrali: Paweł Falszewski, który
został dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie oraz Mirosław
Grabny, który objął stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej nr 3 w
Kępnie. Swoje funkcje będą pełnili
od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia
2024 r.		
Oprac. KR

terów – mówił burmistrz. - Ta wojna wywarła piętno i zmieniła bieg
historii – historii całych narodów i
państw, ale również naszego miasta
i jego mieszkańców. Jakie byłoby
Kępno, gdyby nie 1 września 1939 r. i
kolejne lata brutalnej i bezwzględnej
okupacji hitlerowskiej, naznaczo-

Delegacje oddały hołd i złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem
Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację na kępińskim Rynku

łania od zbombardowania Wielunia.
Symbolicznym początkiem II wojny
światowej stał się ostrzał polskiej
składnicy tranzytowej Westerplatte
w Gdańsku przez niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein”.
1 września br. w całej Polsce upamiętniano 80. rocznicę tego krwawego wydarzenia – wybuchu II wojny
światowej. W kościele pw. św. Marcina w Kępnie odprawiona została
msza święta w intencji ojczyzny. Następnie poczty sztandarowe, przedstawiciele władz parlamentarnych,
powiatowych i gminnych oraz liczne
delegacje instytucji, szkół, organizacji i stowarzyszeń przeszły na kępiński Rynek, gdzie rozległ się dźwięk
syren oraz uroczyście odśpiewano
hymn państwowy, aby przypomnieć
wszystkim o tej ważnej dacie w dziejach Polski. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz miasta
i gminy Kępno Piotr Psikus. - Wrzesień 1939 r. to mord na Wieluniu,
to obrona Westerplatte, gdańskiej
Poczty, bitwa nad Bzurą, pod Mławą,
Kockiem i wiele innych bitewnych
pól. Przez blisko 6 lat Polacy ginęli
za to, że byli Polakami. Bezimiennie
tracili życie w masowych grobach,
nigdy nie urastając do miana boha-

nej, jeśli nie śmiercią i terrorem, to
głodem i biedą? Trudno nam, mieszkańcom Kępna XXI wieku, znaleźć
dziś odpowiedź na to pytanie. Ale na
pewno możemy odpowiedzieć sobie
na inne pytanie: dlaczego tutaj przyszliśmy? Czy jedynie na pamiątkę,
bo jest kolejna rocznica wybuchu
II wojny światowej? Jestem przekonany, że jesteśmy tu, aby wypełnić
pewne zobowiązanie, oddać cześć
tym, którzy od 1 września 1939 r.
walczyli w Polsce. Świadomie mówię o walczących w Polsce, ponie-

waż mam na myśli wszystkie narodowości i wyznania, które w naszej
ojczyźnie znalazły dom, a walczyły i
traciły życie podczas II wojny światowej. (...) Jesteśmy tu, aby pamiętać
akty bezprawia, przemocy i zbrodni
hitlerowskiej na bezbronnej ludności, ale również, aby nigdy do nich
nie dochodziło. (...) Chcemy pamiętać o faktach z kart naszej historii – nie żeby używać jej przeciwko
komuś, tylko żeby historia stała się
fundamentem pokoju, budowania
zaufania wobec siebie i naszych
sąsiadów. To, co wydarzyło się po
1 września 1939 r., obliguje nas do
przekazywania wiedzy i wyciągania
wniosków z tragicznych wydarzeń
polskiej historii. Oby to ważne przesłanie nie zostało nigdy zapomniane – podkreślał.
Następnie przy dźwiękach werbli delegacje oddały hołd i złożyły
wiązanki kwiatów pod Pomnikiem
Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację. Wiązanki złożono również
przy pamiątkowej tablicy przy Rondzie Kombatantów oraz przy Grobie
Nieznanego Żołnierza na cmentarzu
parafialnym w Kępnie.
Z kolei harcerki, harcerze i instruktorzy ze Związku Harcerstwa
Polskiego – Hufiec Kępno już o godzinie 4.45 oddali hołd bohaterom na
cmentarzu w Kępnie przed grobem
poległych za ojczyznę w latach 19391945.			
KR

Harcerze ze Związku Harcerstwa
Polskiego – Hufiec Kępno oddali hołd
przed grobem poległych za ojczyznę
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Koncert organowy Krzysztofa Niegowskiego w Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie

Niezwykłe spotkanie z muzyką
Wieczorem, 26 sierpnia br., w
Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie odbył się kolejny koncert organowy, zorganizowany przy okazji tygodnia odpustowego w mikorzyńskiej
parafii. W tym roku mieszkańcy mieli
przyjemność posłuchać występu
Krzysztofa Niegowskiego – organisty Katedry św. Mikołaja w Kaliszu,
dyrektora Diecezjalnego Studium
Organistowskiego w Kaliszu. - Swoją
przygodę z muzyką zacząłem, kiedy
miałem 7 lat, a więc już w dzieciństwie – podkreślił muzyk. Ukończył
klasę organów w Państwowej Szkole
Muzycznej II stopnia im. H. Melcera
w Kaliszu i Akademię Muzyczną w
Katowicach w klasie kompozycji oraz
chóralistyki. Przewód doktorski z dyrygentury przeprowadził w Akademii
Muzycznej w Gdańsku.
Repertuar zaprezentowany w
Mikorzynie przez K. Niegowskiego

zawierał utwory: Jana Sebastiana
Bacha – ojca muzyki organowej,
Jana Podbielskiego, Franza Schuberta, Michała Kleofasa Ogińskiego czy Gordona Younga. Artysta zaprezentował również swoją
kompozycję, wariację nt. Sekwencji
wielkanocnej: „Victimae Paschali
laudes”, która z jednej strony była
oparta na skali doryckiej, z drugiej
zaś zawierała elementy współczesne, nawiązujące do sonoryzmu.
W świątyni zabrzmiało kilka
transkrypcji utworów napisanych w
oryginale na orkiestrę kameralną czy
fortepian i instrument solowy, takich
jak: polonez „Pożegnanie Ojczyzny”
i „Ave Maria”. Końcowym akcentem
koncertu był utwór, który jest nieodzownie kojarzony z królem instrumentów muzycznych, a więc organami, oraz z J. S. Bachem – Toccata
D-moll BWV 565. - Podczas koncer-

tu można było usłyszeć „hity” muzyki organowej, takie, które ludzie znają i lubią, plus jedna moja autorska
kompozycja – mówił K. Niegowski.
Publiczność dopisała jak co
roku, a po każdym wykonanym
utworze nagradzała artystę gromkimi brawami. Koncert był wspaniałym przeżyciem, który pozostanie w
pamięci słuchaczy na długo. Zróżnicowany repertuar mógł wybrzmieć
tak doskonale nie tylko dzięki biegłości koncertującego organisty, ale
też dzięki walorom odremontowanych i przebudowanych przez firmę
„KLARR Organs” organów, które
dysponują bardzo bogatą paletą głosów.
Organizatorem wydarzenia była
mikorzyńska parafia na czele z ks.
proboszczem Witoldem Kałmuckim
i miejscowym organistą Karolem
Kozanem.
Oprac. KR

Ul. Dworcowa
doczeka się remontu?
Podpisano trójstronne porozumienie o współdziałaniu
w zakresie przebudowy ul. Dworcowej w Kępnie
21 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisane zostało trójstronne porozumienie pomiędzy
Powiatem Kępińskim a Gminą Kępno i
Spółką „Wodociągi Kępińskie” w sprawie partnerstwa w ramach planowanej
na 2020 rok przebudowy ul. Dworcowej
w Kępnie. Ze strony Powiatu porozumienie parafowali: wicestarosta Alicja
Śniegocka oraz członek Zarządu Marek
Potarzycki, ze strony Miasta i Gminy
Kępno – burmistrz Piotr Psikus, a ze
strony spółki – prezes Marek Misała.
Zawarcie porozumienia stanowi
ważny krok w kierunku przebudowy ul.
Dworcowej w Kępnie. Zgodnie z treścią
porozumienia Powiat Kępiński zadeklarował opracowanie i złożenie wniosku o
dofinansowanie do Ministerstwa Infrastruktury w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach którego możliwe jest pozyskanie dotacji stanowiącej
nie więcej niż 50% kosztów inwestycji.
Drugą połowę kosztów, zgodnie z treścią porozumienia, pokryją wspól-

nie Powiat Kępiński i Gmina Kępno.
Udział Spółki „Wodociągi Kępińskie”
to przede wszystkim uporządkowanie
infrastruktury podziemnej – wodno-kanalizacyjnej, tak, by inwestycja miała
charakter komplementarny.
Zakres prac zakłada gruntowną
przebudowę ul. Dworcowej na odcinku
blisko 900 metrów. W ramach zadania
przewidziana jest budowa kolektora kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci
wodociągowej, oświetlenia ulicznego,
a także przebudowa nawierzchni drogowej i budowa parkingów. Wzdłuż
drogi powstanie ciąg pieszo-rowerowy.
Znacznej poprawie ulegnie również
organizacja ruchu pod wiaduktem kolejowym, gdzie ruch pieszych i rowerzystów wyseparowany będzie od ruchu
samochodowego. Dodatkowo przebudowane zostaną przejścia dla pieszych,
które oznaczone będą sygnalizacją
aktywną. Harmonogram inwestycji zakłada zakończenie inwestycji do końca
października 2020 roku. Oprac. KR

Instytut Pamięci Narodowej wydał wyjątkową publikację wymownie zatytułowaną „Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach
1939–1945.” To tom 1: dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa,
miejmy nadzieję, że będą kolejne opisujące ratowanie Żydów w innych
prowincjach III Rzeszy, w tym Kraj Warty

Świadectwa ratowania życia
Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez
Polaków w latach 1939–1945. Tom 1: Dystrykt
warszawski Generalnego Gubernatorstwa,
wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski,
Lublin–Warszawa 2018, 534, to świadectwo
ratowania naszych starszych braci w wierze.

Wydawnictwo zawiera edycję 194 relacji, dotyczących pomocy udzielanej Żydom przez Polaków na terenie dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1945.
Materiały te – obecnie przechowywane w zasobie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
– zostały zgromadzone przez Główną Komisję
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, w
ramach wieloletniego śledztwa prowadzonego
przez prokuratora Wacława Bielawskiego. Autorami świadectw są zarówno Polacy, jak i ocaleni z Holocaustu Żydzi. Chociaż znaczna część
edytowanych źródeł dotyczy wydarzeń mających miejsce w Warszawie, liczne poświęcone
zostały przypadkom ratownictwa w prowincjonalnych miejscowościach dystryktu, leżących
m.in. w okupacyjnych powiatach Garwolin,
Grójec, Łowicz, Mińsk Mazowiecki, Siedlce,
Sochaczew, Sokołów. W miejscowościach tych
mogli przebywać Żydzi deportowani z Kępna
jesienią i zimą 1939 r. Świadectwa zawarte w
książce dotyczą m.in. pomocy żywnościowej,
wyrabiania fałszywych dokumentów, ułatwiania wyjazdów na inne obszary, wreszcie ukrywania osób prześladowanych przez Niemców
w mieszkaniach, domach, zabudowaniach gospodarczych itd. Świadectwa zostały opatrzone
obszernym aparatem naukowym, dotyczącym
m.in. powojennych kontaktów ocalonych osób
z ratownikami, a także honorowania tych drugich tytułami Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata. 			
Oprac. m

Książkę można nabyć w księgarni internetowej: www.ipn.gov.pl
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We wtorek, 27 sierpnia 2019 r., Bożena Henczyca oficjalnie rozpoczęła swoją kampanię wyborczą. W jesiennych
wyborach do Sejmu posłanka Platformy Obywatelskiej wystartuje z 3. miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu
kalisko-leszczyńskim nr 36

Bożena Henczyca zainaugurowała
kampanię wyborczą

Podczas konferencji prasowej
zorganizowanej na kępińskim Rynku, posłankę Bożenę Henczycę
wspierał szef wielkopolskich struktur Platformy Obywatelskiej - Rafał
Grupiński. Zbierano również podpisy pod listami kandydatów Koalicji
Obywatelskiej do Sejmu.
- Zdecydowałam się wystartować
w kolejnych wyborach, ponieważ
przez te 4 lata udało mi się sporo zrobić – mówiła B. Henczyca. - Pracowałam w Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny. Bardzo aktywnie działałam w terenie wraz z kobietami,
seniorami, osobami niepełnospraw-

dużo robi, a co więcej - jest też osobą
utalentowaną literacko, o czym warto powiedzieć, autorką książek. W
Wodzicznej, swojej miejscowości,
wydała niezwykłą książkę, opisującą
historię wszystkich rodzin tam zamieszkałych z włożoną w to ogromną
pracą historyczną. Jest osobą, która
całe serce wkłada w ten region, powiat kępiński i losy jego mieszkańców, kimś, kogo można bardzo serdecznie polecić. Przy tym jest jedną z
najaktywniejszych posłanek także w
Sejmie, a w Komisji Spraw Społecznych razem z naszymi posłankami
przygotowywała program w sprawie

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego podpisał umowy na dofinansowanie zadania pn. „Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym
z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji”

14 spółek wodnych z dofinansowaniem

28 sierpnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie wicemarszałek województwa wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski, w obecności
burmistrza Piotra Psikusa, podpisał
umowy na dofinansowanie działalno-

i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie inwestycji. W tym roku Urząd
Marszałkowski przeznaczył na ten
cel 2.000.000 zł, a łączna kwota, którą otrzymają spółki wodne z naszego
terenu, to 108.557 zł. Z tych środków

Z dofinansowania skorzysta 14 spółek wodnych, czyli
wszystkie działające na terenie powiatu kępińskiego

ści spółek wodnych z terenu powiatu
kępińskiego z ich włodarzami. Dofinansowanie z budżetu Województwa
przeznaczone zostanie na realizację
robót, w tym bieżące utrzymanie wód

skorzysta 14 spółek, czyli wszystkie
działające na terenie powiatu kępińskiego: Gminna Spółka w Kępnie, Baranowie, Bralinie, Olszowie,
Kierznie, Myjomicach, Trzcinicy,

Rychtalu, Łęce Opatowskiej, Szklarce Mielęckiej, Perzowie, Spółka
Wodna Doliny Rzeki Niesob, Spółka
Drenarska Ostrówiec oraz Spółka
Drenarska w Baranowie.
Pomoc finansowa dla spółek
wodnych udzielana jest od 2009 r. Ze
względu na duże potrzeby, od 2016 r.
kwota na ten cel została zwiększona
i wynosi 2.000.000 zł rocznie. W
2019 r. wnioski o dotacje złożyło 140
spółek wodnych, spośród których
kryteria spełniły 134. - Aby otrzymać środki z Urzędu Marszałkowskiego, spółki wodne muszą spełnić
odpowiednie warunki. Na terenie
powiatu kępińskiego dofinansowanie otrzymuje 14 spółek. To bardzo
dużo, co świadczy bardzo pozytywnie. Kwota dofinansowania, na którą podpisaliśmy umowę, to blisko
110 tysięcy złotych. Natomiast przez
ten okres 11 lat do powiatu kępińskiego wpłynęło 782.926,73 zł. To
naprawdę bardzo duże środki, powiat kępiński wyróżnia się spośród
innych powiatów – podkreślił wicemarszałek.
Oprac. KR

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego zaprasza do oglądania wędrującej
wystawy pt. „Świat toruńskiego piernika”

Toruńskie pierniki dotarły do Kępna
Poseł Bożena Henczyca poinformowała, że w najbliższych wyborach
parlamentarnych wystartuje z 3. miejsca listy Koalicji Obywatelskiej

nymi. Na tym była głównie skupiona
moja praca i mam nadzieję, że jej
efekty są widoczne – tłumaczyła. Moje miejsce na liście to „szczęśliwa
trójka”. Jestem pierwszą kobietą na
liście i, z tego co mi wiadomo, jedyną aktualną posłanką ze wszystkich
innych list. Nasza lista jest bardzo
prokobieca, bo na 24 miejsca jest aż
13 kobiet. Bardzo mnie to cieszy, że
kobiety mają coraz więcej do powiedzenia, bo o to też przez te 4 lata walczyłam – podkreślała posłanka.
Ciepłych słów kandydatce nie
szczędził R. Grupiński. - Bożena
Henczyca jest nie tylko pierwszą
kobietą na liście, ale jest też przede
wszystkim autentycznym społecznikiem. Jest kimś, kto dla ludzi niepełnosprawnych, Kół Gospodyń Wielskich, środowisk kobiecych bardzo

kobiet, z którym posłanki Platformy Obywatelskiej jeździły po całym
kraju, prezentując go szczególnie w
mniejszych miejscowościach.
Szef regionu wielkopolskiego PO
przyznał też, że w wyborach, które
odbędą się 13 października, celem
jest zdobycie przez Platformę i jej
koalicjantów 20 mandatów w Wielkopolsce. - To wymaga tutaj, na południu Wielkopolski, zdobycia tylu
mandatów, ile zdobyliśmy, kiedy ja
byłem tu „jedynką”, czyli minimum
5 – mówił poseł, który obecnie od kilku już kadencji startuje w wyborach
do Sejmu z Poznania. - Te 5 mandatów, liczę, że zostanie zdobyte, a mam
nadzieję, że - również dzięki pracy i
popularności Bożeny Henczycy - o
ten szósty mandat także zawalczymy.
bem

63-letni mieszkaniec gminy Kępno został zatrzymany przez
policjantów

Kierował na „podwójnym
gazie” i bez uprawnień

21 sierpnia br., po godzinie 16.00,
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie zatrzymali do kontroli pojazd
marki Mercedes, którym kierował
63-letni mieszkaniec gminy Kępno.
Jak się okazało, kierował on na „po-
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dwójnym gazie”. Badanie wykazało
ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Co więcej, nie
posiadał uprawnień do kierowania
pojazdami mechanicznymi. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP
Kępno. 		
Oprac. KR

Wystawa czasowa pt. „Świat toruńskiego piernika” prezentuje tradycje toruńskiego piernikarstwa, dawne
rzemiosło, a także świat XIX-wiecznego przemysłu i handlu. Powstała w
2008 roku i stanowi „wędrujący” wariant wystawy znajdującej się w Mu-

zawdzięcza pięknej gotyckiej zabudowie, postaci Mikołaja Kopernika
oraz pysznemu przysmakowi - piernikowi.
Toruńskie pierniki są ściśle związane z tradycją i dziejami tego miasta,
a ich historia sięga XIV w. Powstawa-

W scenerii wystawy odbywać się będą warsztaty dla grup zorganizowanych,
umożliwiające własnoręczne przygotowanie pierników dekoracyjnych

zeum Toruńskiego Piernika (Oddział
Muzeum Okręgowego w Toruniu).
Dominującym akcentem ekspozycji jest stylizowana drewniana
koga, nawiązująca do żaglowców
handlowych pływających po Morzu
Bałtyckim i Północnym do XVI wieku. W jej wnętrze wpisane są m.in.
aranżacje średniowiecznego kramu,
sklepu z przełomu XIX i XX wieku
oraz XVI-wiecznej piekarni. Kogę
wypełniają kunsztownie rzeźbione
formy do pierników.
Toruń założony w 1233 roku
położony nad Wisłą, od samego początku stanowił ważny ośrodek handlowy. Do dzisiaj miasto sławę swoją
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ły w warsztatach piernikarzy zrzeszonych w cechu piekarzy. Rozwój
rzemiosła nastąpił w XVII i XVIII
wieku. Od XIX stulecia piernik wytwarzano na skalę przemysłową w
fabrykach Gustawa Weese i Herrmanna Thomasa, a od 1907 roku
również w zakładzie Jana Ruchniewicza. Obecnie największym producentem toruńskich pierników jest Fabryka Cukiernicza „Kopernik” S.A.,
której początki sięgają 1763 r.
W scenerii wystawy odbywać się
będą warsztaty dla grup zorganizowanych, umożliwiające własnoręczne przygotowanie pierników dekoracyjnych. Zainteresowani proszeni są
o wcześniejsze zapisy pod numerem
telefonu 627823058 lub osobiście w
siedzibie muzeum.
Ekspozycję podziwiać można w
siedzibie kępińskiego muzeum do
października.
Oprac. bem

Wędrująca wystawa „Świat toruńskiego piernika”
otwarta została w Kępnie 22 sierpnia 2019 r.

Aktualności

informacje

Muzyka, teatr, taniec, film i historia splatały się podczas tegorocznej edycji Festiwalu
Trzech Kultur w Kępnie

III Festiwal Trzech Kultur,
czyli sztuka historią zainspirowana

Kępiński festiwal to wydarzenie
nawiązujące do bogatej przeszłości
miasta, w którym żyły trzy nacje: Polacy, Żydzi i Niemcy. Jego idea opiera się na połączeniu sztuki, muzyki i
wrażeń artystycznych z propagowaniem wiedzy o wspólnej przeszłości,
wzajemnym zrozumieniu i pokojowym współistnieniu.

ską dziewczynkę. Była to, nazwana
wówczas Antośką, Ruth Pardess,
obecnie ceniona izraelska artystka,
gość honorowy I Festiwalu Trzech
Kultur w Kępnie.
Organizatorzy trzeciej edycji
wydarzenia zaproponowali mieszkańcom i gościom cykl wydarzeń
artystycznych,
przybliżających

Stanisława Celińska oczarowała kępińską
publiczność głosem i wielką osobowością

- Muzyka łagodzi obyczaje, muzyka nie zna granic. O tym często
mówimy, a trzy lata temu postanowiliśmy, że przełożymy to na wydarzenie artystyczne, które zapisze się
w historii miasta i ziemi kępińskiej,
stając się jednym z jej stałych elementów – mówił podczas tegorocznego Festiwalu Trzech Kultur burmistrz
miasta i gminy Kępno Piotr Psikus.
- Wszyscy wiemy, że Kępno, miasto pogranicza, do 1939 roku było
zgodnie zamieszkiwane przez nacje:
polską, niemiecką i żydowską. Tu
żyli, tu pracowali, rozwijali się, tu
się też pewnie sprzeczali i kłócili, ale
wspólnie budowali historię tego miasta i ziemi. My z tej historii chcemy
czerpać ich wiedzę i doświadczenie,
umiejętności, ale chcemy je przekładać na XXI wiek. Chcemy zachęcać
mieszkańców i wszystkich gości, którzy zechcą w tym wydarzeniu uczestniczyć, do poznawania i mówienia o
naszej przeszłości - tłumaczył intencje organizatorów. - To wydarzenie
artystyczne, ale i historyczne, ponieważ podczas festiwalu mówimy o
naszej historii – zaznaczał włodarz
Kępna.
Pierwszy, zorganizowany w 2017
roku, festiwal został zbudowany wokół bohaterskiego czynu Alojzego
Plewy, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, który podczas wojny
uratował z getta i ukrywał w podkępińskich Klinach dwuletnią żydow-

Uniwersalną historię o odwiecznym dążeniu
do szczęścia ukazał spektakl pt. „Szlemiel”

współistnienie trzech narodów. O
wielokulturowej przeszłości przypominały: muzyka, teatr, film, taniec,
ale też i sztuka kulinarna.
III Festiwal Trzech Kultur zainaugurowany został w niedzielę, 25
sierpnia 2019 r., w kinie „Sokolnia”
projekcją filmu „Austeria” (1982 r.)
w reżyserii Jerzego Kawalerowi-

w karczmie (tytułowa „austeria”),
prowadzonej przez starego, mądrego
Żyda Taga. Odbiór dzieła filmowego wzbogacony został o komentarz
wielkiego znawcy kina, jakim bez
wątpienia jest T. Raczek, który podczas spotkania autorskiego podzielił
się nie tylko swą wiedzą filmową, ale
również tą wynikającą z niezwykle
bogatego doświadczenia życiowego.
Kolejne odsłony festiwalowych
wydarzeń, zaplanowane na 30 i 31
sierpnia, odbyły się na kępińskim
Rynku.
Pierwszym z nich był wyreżyserowany przez Bogusława Słupczyńskiego spektakl pt. „Szlemiel” w wykonaniu aktorów nieistniejącego już
teatru CST z Cieszyna. Do stworzenia tej sztuki zainspirowało reżysera
opowiadanie „Jak Szlemiel wędrował
do Warszawy” Isaaca Bashevisa
Singera, tworzącego głównie w języku jidysz pisarza, laureata literackiej
Nagrody Nobla.
Tytułowy Szlemiel to wieczny
pechowiec, powszechnie uważany za
nieudacznika, nieustannie poszukujący szczęścia i w pogoni za nim wyruszający pieszo do Warszawy.
Doskonale napisany tekst i mistrzowska gra aktorska sprawiły, że
przedstawienie było prawdziwą ucztą
dla miłośników teatru i kultury ży-

Zespół „Klezmafour”, czyli wielokulturowy
żywioł sceniczny, który zachwycił kępnian

cza oraz spotkaniem z Tomaszem
Raczkiem, teatrologiem, krytykiem
filmowym i publicystą. Publiczność
zgromadzona tego dnia w sali kinowej miała niepowtarzalną okazję
zobaczenia na dużym ekranie znakomitej adaptacji jednej z najwybitniejszych powieści Juliana Stryjkowskiego, której akcja rozgrywa się w
pierwszym dniu I wojny światowej

dowskiej. W niezwykle ekspresyjnym spektaklu postacie naszkicowane zostały grubą kreską, a twórcy
sięgnęli po groteskę i poczucie absurdu. Nie przeszkodziło to jednak w
osiągnięciu subtelnego liryzmu oddającego przemijanie ludzi i świata.
Uniwersalny charakter wędrówki sprawił, że widownia z zaciekawieniem śledziła losy tytułowego
Szlemiela. Było to przedstawienie o
odwiecznych marzeniach ludzkich,
które potrafią się spełniać w przewrotny, ale i piękny sposób. Łatwiej
przecież objąć świat marzeniami niż
rozumem, zawsze zmierzając do jakiejś Warszawy…
Artystyczne walory spektaklu
dodatkowo wzbogaciła tradycyjna
muzyka klezmerska, która na dłużej
zagościła na kępińskiej scenie. Po
przedstawieniu widzowie zaproszeni
zostali bowiem na koncert w wykonaniu artystów Filharmonii Kaliskiej,
występujących pod szyldem „Accorinet Klezmer Band”. Zespół złożony
z czterech muzyków grających na

Kilkadziesiąt par odtańczyło
na kępińskim Rynku poloneza

skrzypcach, klarnecie, akordeonie i kierownictwem Macieja Muraszko.
kontrabasie, wprowadził publiczność Artystka zachwyciła swoim charyw niezwykły, barwny świat muzy- zmatycznym i ciepłym głosem oraz
ki żydowskiej, odtwarzając utwory przejmującą interpretacją śpiewanych
tradycji klezmerskiej, ale w swoisty, przez siebie tekstów. Podczas ponad
nowy sposób.
godzinnego występu wykonała utwoGłówny dzień festiwalowy, sobo- ry pochodzące w większości z płyty
tę, 31 sierpnia, rozpoczął widowisko- „Atramentowa”, która osiągnęła stawy polonez odtańczony przez miesz- tus platynowej. Nie zabrakło też jedkańców Kępna wspólnie z młodymi nak utworów z najnowszej płyty artancerzami trenującymi pod okiem tystki „Malinowa”, która ukazała się
Pawła Wielgosza. Barwny korowód w maju 2018 r. i składa się przeważkilkudziesięciu par poprowadzili nie z autorskich tekstów, do których
włodarze gminy i powiatu – w pierw- muzykę skomponował M. Muraszko.
szej parze burmistrz P. Psikus, a w drugiej wicestarosta - Alicja Śniegocka.
Na najmłodszych czekały gry i zabawy przygotowane przez Samorządową Bibliotekę Publiczną
(gra w klasy, guma, piłkarzyki, cymbergaj itp.) oraz
piraci na czele z kapitanem
Hakiem, którzy zawładnęli sceną na czas trwania
przedstawienia w wykonaniu teatru „Piccolo” z
Łodzi.
Nie zabrakło wielokulturowej kuchni. SmakoTegoroczny festiwal zainaugurowany został spotkaniem
szy przyciągnął Festiwal
z polskim kinem i jego znawcą – Tomaszem Raczkiem
Trzech Smaków z szefem
restauracji „P jak Pysznie”.
Podczas pokazu kulinarnego Paweł Za ten album pieśniarka została lauPowroźnik przyrządził wegański reatką nagrody muzycznej Fryderyki
gulasz stanowiący oryginalne po- 2019 w kategorii Album Roku Muzyłączenia żydowskiego cymesu, nie- ka Poetycka.
mieckiej kartoffelsalat i sezonowych
Po gorąco oklaskiwanym i zakońwarzyw z polskiego ogrodu. Człon- czonym bisami nastrojowym koncerkinie Koła Gospodyń Wiejskich z cie S. Celińskiej przyszedł czas na
Hanulina serwowały specjały kuchni finał III Festiwalu Trzech Kultur.
niemieckiej, takie jak currywurst.
Było to zakończenie z prawdziwym
Kulminacją
przygotowanych przytupem, bowiem zespół „Klezmaatrakcji były wieczorne koncerty. four” bez trudu porwał publiczność z
Gwiazdą sobotniego wieczoru była miejsc, zarażając energią i zmuszając
Stanisława Celińska, która zarówno do poddania się żywiołowemu rytwspaniałą osobowością, jak i głosem mowi. Artyści, w nowatorski sposób
oczarowała licznie przybyłą publicz- łącząc inspiracje klezmerską tradycją
ność. Znakomita polska aktorka te- z punkrockiem i bałkańskim szaleńatralna, filmowa i telewizyjna, pie- stwem, trafili swoją muzyka do osób
śniarka o niezwykle wszechstronnym w każdym wieku.
talencie, wystąpiła z zespołem pod
bem
Bogaty świat muzyki klezmerskiej zaprezentowali
wirtuozi z zespołu „Accorinet Klezmer Band”
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W piątek, 30 sierpnia 2019 r., starosta kępiński Robert Kieruzal, w imieniu Zarządu Powiatu Kępińskiego, powierzył
obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 2 w Kępnie Barbarze Howis, nauczycielce tej szkoły

Barbara Howis

dyrektorem ZSP nr 2 w Kępnie
Konieczność wyboru nowego dyrektora spowodowana została wnioskiem dotychczasowego dyrektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 2 w Kępnie Andrzeja Kowalczyka o rozwiązanie stosunku pracy z
końcem roku szkolnego, w związku
z zamiarem przejścia przez niego na
emeryturę.
Zarząd Powiatu Kępińskiego
ogłosił wówczas konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
jednak postępowanie konkursowe
przeprowadzone 25 czerwca 2019 r.
nie wyłoniło kandydata. Organ prowadzący szkołę 10 lipca 2019 r. ogłosił konkurs ponownie, jednak i tym
razem nie zgłosił się żaden kandydat.
Po przeprowadzaniu analizy zaistniałej sytuacji Zarząd w oparciu
o art. 63 ust. 12 ustawy z 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, postanowił wystąpić do
Kuratorium Oświaty w Poznaniu z
wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie stanowiska Barbarze Howis, nauczycielce języka angielskiego w ZSP nr 2 w Kępnie. Do wniosku
załączono dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, jak również tych zawartych

w rozporządzeniu MEN z 11 sierpnia
2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać osoba zajmująca stanowisko dyrektora szkoły.
Po uzyskaniu zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zarząd Powiatu Kępińskiego podjął
uchwałę o powierzeniu stanowiska
dyrektora B. Howis.

W poniedziałek, 2 września 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. mjra Henryka
Sucharskiego w Kępnie odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Uroczyście zainaugurowali rok szkolny

W tym roku szkolnym 910
uczniów w 34 oddziałach rozpoczyna naukę w klasach pierwszych szkół
ponadpodstawowych dla młodzieży
prowadzonych przez Powiat Kępiński. Ponad 300 z nich kształcić
będzie się w liceach ogólnokształcących, ponad 360 w technikach, a ponad 240 w szkole branżowej.
Łącznie w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat

Pod pamiątkowymi tablicami złożone
zostały wiązanki kwiatów

30 sierpnia 2019 r. podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej ZSP nr 2
starosta kępiński Robert Kieruzal
wręczył w imieniu Zarządu akt powierzenia nowej dyrektor.
B. Howis będzie piastować stanowisko dyrektora szkoły do 31 sierpnia
2024 roku.
Oprac. bem

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego zaprasza na
wystawę pt. „W pracowni artysty. Szkice T. P. Potworowskiego w
zbiorach Muzeum Ziemi Kępińskiej”, której wernisaż odbędzie
się 6 września 2019 r. o godzinie 18:00. Gościem honorowym
wernisażu będzie Jan Potworowski

będzie się uczyło ponad 2030 uczniów
oraz ponad 100 w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.
W powiatowej uroczystości zorganizowanej w kępińskim LO nr I
wzięli udział przedstawiciele parlamentarzystów, władz samorządowych Powiatu Kępińskiego, Rady
Rodziców LO, a także dyrektorzy
szkół, księża, nauczyciele, pracownicy ogólniaka i najważniejsi w tym
dniu – uczniowie.
Na początku uroczystości upamiętniano 80. rocznicę wybuchu II
wojny światowej. Starosta kępiński

Zaproszenie do pracowni
Potworowskiego

Tadeusz Piotr Potworowski – pisarz, twórca scenografii teatralnych,
pedagog i niewątpliwie jeden z czołowych przedstawicieli polskiego malarstwa nowoczesnego jest dla wielu
wzorem artysty nowoczesnego i niepokornego, wiecznie podążającego
drogą artystycznej rewolucji w poszukiwaniu własnej formuły wypowiedzi
malarskiej. Jednym z najważniejszych
źródeł inspiracji dla artysty stała się
natura. Uchwycenie jej zróżnicowanego, ulotnego i niezwykle sensualnego
portretu okazało się dla Potworowskiego najważniejszym zadaniem,
jakiego malarz podejmował się przez
cały okres swojej twórczości. Zanim
jednak w pracowni malarza powstanie
pełnowartościowy pejzaż – syntetyczny obraz doświadczonego przez malarza krajobrazu - w głowie artysty i na
kartkach jego szkicownika zrodzą się
dziesiątki szkiców, które dadzą początek późniejszemu dziełu.
T. P. Potworowski, jako jeden z
malarzy wychowujący się na doświadczeniach dawnych mistrzów, swoją
twórczość opierał na dwóch etapach
pracy: przygotowaniu szkiców z natury oraz późniejszej syntezie zebranych
materiałów i przełożeniu ich na znak
malarski już w przestrzeni pracowni.
Prezentowane podczas nowej wystawy czasowej szkice stanowiły notatki

6

Robert Kieruzal oraz wicestarosta
Alicja Śniegocka w asyście uczniów
złożyli wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły poległych w walce o wolną Polskę.
Następnie przybyłych powitała
dyrektor LO Danuta Stefańska.
- W tym roku szkolnym naukę
w naszym liceum rozpoczyna podwójny rocznik. Po gimnazjum - 97

z licznych podróży oraz wędrówek
malarza, podczas których zbierał graficzne inspiracje do późniejszej pracy.
Szkice są więc niezwykłym dowodem
procesu tworzenia się w głowie malarza syntezy widzianych obrazów,
doznań oraz wspomnień, które towarzyszyły mu podczas obcowania ze
światem natury.
Wystawa prezentowana w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego jest ekspozycją prac
studyjnych oraz szkiców przygotowawczych, pochodzących z różnych
okresów twórczości malarza. Zespół
zakupionych grafik to kolejny krok w
uzupełnianiu, a więc budowaniu regionalnej kolekcji sztuki współczesnej,
przez instytucję związaną od początku swojego istnienia z osobą Tadeusza
Piotra Potworowskiego – jej pierwszego dyrektora oraz kustosza.
Zachęcamy do odwiedzania Muzeum Ziemi Kępińskiej i zmierzenia
się z pracami leżącymi u początków
pracy malarskiej artysty. Obcowanie z
jego szkicami pozwoli nie tylko na lepsze zrozumienie jego twórczości, ale
przed wszystkim umożliwi niezwykłe
spotkanie z autentycznym znakiem –
gestem malarskim artysty bliskiego
sercom mieszkańców regionu kępińskiego.
Oprac. bem
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uczniów, po szkole podstawowej 108 uczniów, którym gratulujemy
pomyślnego wyniku prac komisji
rekrutacyjnej i faktu znalezienia
się na listach przyjętych - poinformowała D. Stefańska. – Poznawanie nowej rzeczywistości szkolnej to
wielki trud, ale swoim doświadczeniem, wiedzą i życzliwością będą was
wspierać wychowawcy klas pierwszych oraz uczący nauczyciele – zapewniła pierwszoklasistów. – Drodzy
uczniowie, życzę wam, aby lata spędzone w murach naszej szkoły były
dla was czasem twórczych poszukiwać i znajdowania odpowiedzi na
nurtujące pytania, aby edukacja służyła rozwojowi waszych talentów, a
także motywowała do nauki, poszerzała horyzonty i doskonaliła umiejętności – mówiła dyrektor, życząc
powodzenia również pracującym w
szkole nauczycielom.
Ciepłe słowa do młodzieży skierował także starosta R. Kieruzal. Bardzo się cieszę, że w takim gronie
910 uczniów w 34 oddziałach rozpocznie
naukę w klasach pierwszych szkół
ponadpodstawowych dla młodzieży
prowadzonych przez Powiat Kępiński

mogę tutaj być i inaugurować nowy
rok szkolny. Bardzo dziękuję za to, że
te wakacje przeszły wam bezpiecznie
– powiedział. - Wiem, że nabraliście
dużo energii, mocy i trudności będziecie przezwyciężać, a my z dumą
będziemy patrzeć na to, jak tę naukę
będziecie pobierać i wyrośniecie
na porządnych, godnych zaufania
mieszkańców tego powiatu. Bardzo dziękuję, że zdecydowaliście się
uczyć w szkołach powiatu kępińskiego i jesteście lokalnymi patriotami
– mówił.
Życzeń nie szczędzili także goście tegorocznej powiatowej inauguracji roku szkolnego: poseł Bożena
Henczyca, przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka, przewodnicząca Rady Rodziców
Iwona Hendrys, a także proboszcz
parafii św. Marcina w Kępnie ks. Jerzy Palpuchowski.
Podczas uroczystości wręczone
zostały akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego. Kwiaty i gratulacje z rąk włodarzy powiatu odebrali - nauczyciel
geografii i teoretycznych przedmiotów zawodowych (ochrona środowiska) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 Anna Paluszek oraz ks.
Michał Słociński, nauczyciel religii
w LO nr I.
Uroczystość zakończył program
artystyczny w wykonaniu uczniów
„Sucharka”.		
bem

Ogłoszenie

reklama

Ile razy widziałeś już tę reklamę?
3 Ci czytelnicy dziękują za “cudowne uzdrowienie”!3
Jacek, 51 l.
“Odzyskałem
radość życia”
„Nasilający się ból kolan
nie pozwalał mi normalnie funkcjonować. Nie
mogłem czasem nawet
podnieść się z łóżka,
a o jeździe na rowerze
czy majsterkowaniu już
całkiem zapomniałem.
Odkąd kupiłem wkładki
biomagnetyczne noszę
je cały czas i dopiero teraz czuję, że żyję!”

Piotr, 42 l.
“Wrzody zniknęły
jak ręką odjął”
„Przez
niewłaściwą
dietę i zamiłowanie do
mocnych trunków nabawiłem się wrzodów
żołądka. Ból był potworny, a nie mogłem
łykać żadnych przeciwbólowych tabletek.
Gdyby nie te wkładki,
chyba bym zwariował!”

Edyta, 43 l.
“Żadna pogoda
mi niestraszna”
„Miałam już dosyć ciągłego rwania w krzyżu
przy każdej zmianie
pogody. Tabletki i maści
na reumatyzm nic nie
pomagały, a kosztowały krocie. Zamówiłam
więc wkładki i poczułam ulgę już po pierwszym dniu stosowania.”

Lucyna, 52 l.
“Zapomniałam
o bólu”
„Od wielu lat cierpiałam
z powodu silnych migren. Ból głowy bywał
tak dotkliwy, że miałam
nudności i słabłam. Odkąd stosuję wkładki, ból
minął bezpowrotnie!”

Starochińska metoda przełomem
w walce z przewlekłym bólem
Pan Mirosław (67 l.) uśmiał się, gdy żona kupiła mu
wkłady magnetyczne, by uśmierzyć jego artretyczne bóle
kolan. Ale gdy ostry ból przykuł go do fotela…

W

desperacji je zastosował. Ku
jego zaskoczeniu – ból minął bezpowrotnie! „Próbowałem wszystkiego: tabletek, żeli, plastrów. Bezskutecznie. Od żony
dostałem wkłady biomagnetyczne zrobione z neodymium, oddziałujące na zakończenia nerwowe stopy.
W głowie mi się nie mieściło, że to może pomóc.

Wkładki pozwolą pomóc na:
Nos 2 Tarczyca
Tchawica 4 Gardło
5 Zatoki czołowe i nosowe
6 Nadnercza 7 Móżdżek
8 Nerw trójdzielny
9 Przytarczyca 10 Oczy 11 Uszy 12 Limfa
13 Mięsień trapezowy 14 Ramiona
15 Płuca i oskrzela 16 Serce
17 Układ trawienny 18 Żołądek
19 Pęcherz 20 Nerka 21 Śledziona 22
Dwunastnica 23 Woreczek żółciowy 24 Trzustka
25 Okrężnica poprzeczna
26 Kanał moczowy
27 Jelito cienkie
28 Zstępnica 29 Odbytnica 30
Kość guziczna
31 Odbyt 32 Kolana
33 Staw kolanowy
34 Staw biodrowy
35 Jajniki 36 Genitalia
37 Hemoroidy 38 System
nerwowy 39 Wyrostek robaczkowy
40 Przysadka mózgowa 41 Nadciśnienie
1
3

Wkładki magnetyczne to biomagnesy
wielokrotnego użytku, o mocy

970 Gaussów

Umieszczasz je w butach
i zapominasz o bólu.

Pasują do każdego
rodzaju butów

wania biomagnetycznych wkładów. Po
tygodniu 97% badanych przestało całkowicie odczuwać ból, bez względu na
jego źródło.
Włożyłem wkład początkowo
Pole magnetyczne wnika w bolątylko do lewego buta. Chciałem
ce tkanki, powodując, że wzrasta ich
zobaczyć, czy uciski na stopie, wynatlenienie i odżywienie komórkowe.
wołane za pomocą impulsów magneGojenie się stanów zapalnych przyspietycznych, poprawią mój stan. Co chwila
sza, znikają obrzęki i opuchlizny. Porobiłem kilka kroków i nagle zorienŚ� widrowanie w lewym kolanie zmniej- zytywne efekty kumulują się na potowałem się, że ból ustaje.
szało się, czułem, jak noga staje się ziomie komórkowym i po 30 dniach
silniejsza, a staw sprawniejszy! kuracji ból mija na stałe”.
Uratowałam
kręgosłup
Prawe kolano nadal bolało, ale
miałem już dowód, że bioma- Wkładasz i zapominasz
Bóle kręgosłupa dokuczały mi od
gnetyczne wkłady działają.
o bólu!
wczesnej młodości. Chodziłam po
lekarzach, fizjoterapeutach, łykałam
proszki, stosowałam obuwie korygujące. Kompletnie żadnych efektów! 35 lat
się z tym męczyłam! Gdyby nie wkłady biomagnetyczne, pewnie już tak, by zostało. Połamana, pokrzywiona… Ale te wkłady zadziałały fenomenalnie. Z racji moich dolegliwości i wieku
polecono mi zakup dwóch par mocniejszej wersji wkładek o mocy 4000 GS. Zapłaciłam odrobinę więcej, ale nie żałuję. Wzięłam też kolejną
parę dla męża ze względu na jego bóle stawów.
Dodatkowo otrzymałam w prezencie czwartą
parę wkładek, które są lepiej wyprofilowane i
przez to wygodniejsze w stosowaniu w bardziej
eleganckim obuwiu. Po trzech dniach poczułam
ulgę. Po kolejnych pięciu, ból w zasadzie ustąpił.
Nie pamiętam już życia sprzed bólu, tak dawno
to było. Czuję, jakbym się urodziła na nowo.
Ewa Bąk (72 l.) z Ełku

Włożyłem wkład do drugiego
buta. Zacząłem chodzić po mieszkaniu. I tu też przestało rwać! Teraz
używam wkładów na każdy przewlekły ból, nie tylko kolan. Akupresura
oddziałuje na zakończenia nerwowe
w stopie. Odpowiedni nacisk pomaga
wyeliminować ból każdego organu
(wątroby, nerek)! Nie muszę już truć
się proszkami”.

Na czym polega ta nowa
metoda?

Dr Nakagawa, twórca magnetoterapii,
wyjaśnia: „W naszych testach wybraliśmy przypadki bólu, na które już nic
nie pomagało. W 80% przypadków ból
znikał już po pierwszym dniu stoso-

Aby uśmierzyć ból, wystarczy umieścić
wkłady biomagnetyczne w butach i regularnie w nich chodzić. Nieważne, czy
powodem bólu jest artretyzm, reumatyzm, rwa kulszowa, migrena, schorzenia wątroby, nerek, bolące stawy, plecy,
biodra, kolana, kręgosłup, żołądek, czy
stopy.
Problem zostaje stopniowo likwidowany. Dzięki bezpiecznie dobranej
mocy pola magnetycznego, kurację
można prowadzić niemal ciągle przez
30 dni, przeciwdziałając ponad 41
przyczynom bólu.
Gdy ból minie, wkłady biomagnetyczne należy zachować do ponownego wykorzystania. Utrzymują one właściwości przeciwbólowe przez 50 lat.

WYJĄTKOWA OKAZJA! WKŁADKI MAGNETYCZNE dla Ciebie i Twoich bliskich!
Marek, 35 l.
“Koniec z ciągłym
chorowaniem”
„Te wkładki biomagnetyczne to jakiś cud! Nie
dość, że wyleczyły mnie
z przewlekłego bólu zatok, to odkąd je stosuję,
ani razu nie byłem przeziębiony! Polecam!”

Barbara, 58 l.
“Wnuki znów mają
ze mnie pociechę”
„Próbowałam
już
wszystkiego, żeby pozbyć się uciążliwego
bólu kręgosłupa. Tabletki, maści, opaski,
a nawet fizjoterapia
i masaże – wszystko
na darmo. Te wkładki
okazały się strzałem
w 10! Odzyskałam
sprawność ruchową
i w końcu mogę bawić
się z wnukami.”

Masz ostatnią szansę, by otrzymać BIOMAGNETYCZNE WKŁADKI z tak ogromną zniżką za udział w Fabryce Zdrowia.
Jeśli zadzwonisz do 12 września 2019 r., otrzymasz 72% rabatu!
Przeczytaj opinie ludzi, którzy już je mają. Są szczęśliwi, ponieważ pozbyli się bólu i dolegliwości, które nękały ich od wielu lat.
Dzięki połączeniu techniki magnoterapii i starochińskiej refleksologii zwalczyli ból całkiem naturalnie. Skorzystaj z ostatniej szansy, by zdobyć biomagnetyczne wkładki za udział w Fabryce Zdrowia za jedyne 317zł 87zł (przesyłka GRATIS)!

Zadzwoń: 81 300 33 49

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

87 zł

Zdzisław, 78 l.
“W końcu przesypiam
całe noce!”
„Ciągłe wizyty w toalecie to była istna udręka.
Dzięki wkładkom biomagnetycznym znów
mogę cieszyć się zdrowym pęcherzem i nie
muszę wstawać w nocy.”

Iwona, 38 l.
“Znów czuję się
kobietą”
„Cierpię na niedoczynność tarczycy, przez co
mam problemy z wagą
i bolesnym miesiączkowaniem. Dzięki tym
wkładkom, „burza hormonów” minęła, a „te
dni” przestały być dla
mnie koszmarem. Do
tego udało mi się schudnąć ponad 15 kg, a mąż
znów patrzy na mnie
z pożądaniem!”
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Policja

ogłoszenia
GKNOŚiPP.6840.6.2019/8

Kępno, dnia 29 sierpnia 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

I przetargów ustnych nieograniczonych dotyczących sprzedaży niezabudowanych
nieruchomości gruntowych, położonych w Kępnie przy ul. Piotra Potworowskiego,
Os. Jana Pawła II (dz. 3199, 3200, 3201)
1. PRZEDMIOT PRZETARGÓW, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENY WYWOŁAWCZE
DO I PRZETARGÓW
Nieruchomości gruntowe, niezabudowane położone przy ul. Piotra Potworowskiego w Kępnie (Os. Jana Pawła II),
oznaczone w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako:
1) działka nr 3199 o powierzchni 0,0784 ha,
2) działka nr 3200 o powierzchni 0,0776 ha,
3) działka nr 3201 o powierzchni 0,0759 ha,
dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę wieczystą
nr KZ1E/00003379/0.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Kępno, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz
nie są przedmiotem zobowiązań.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomości przeznaczone są pod tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol rysunku planu AC43MN.
Ceny wywoławcze do pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych sprzedaży nieruchomości wynoszą
odpowiednio:
1) działka nr 3199 o powierzchni 0,0784 ha: 196.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy
złotych), plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości,
2) działka nr 3200 o powierzchni 0,0776 ha: 194.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące
złotych), plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości,
3) działka nr 3201 o powierzchni 0, 0759 ha: 189.750,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu
sprzedaży nieruchomości.
2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2019 roku, od godz. 9:00, w sali narad (I piętro)
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie.
3. INFORMACJE DODATKOWE
1) Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wnoszenia
podano w ogłoszeniu o przetargu.
2) Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
- Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http:/www.um.kepno.pl
oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gmina Kępno.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 78 25 810)
lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
/-/ mgr inż. Piotr Psikus
GKNOŚiPP.6840.7.2019/8

Kępno, dnia 29 sierpnia 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

I przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży niezabudowanej nieruchomości
gruntowej, położonej w pobliżu ul. Piotra Potworowskiego w Kępnie, Os. Jana Pawła II (dz. 429/3)
1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENa WYWOŁAWCZa
DO I PRZETARGu
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w pobliżu ul. Piotra Potworowskiego w Kępnie (Os. Jana
Pawła II), oznaczona w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Miasto Kępno,
jako działka nr 429/3 o powierzchni 0,0703 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą
nr KZ1E/00055048/0.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz
nie jest przedmiotem zobowiązań.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomości przeznaczone są pod
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol rysunku planu AC41MN.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wynosi 140.600,00 zł
(słownie: sto czterdzieści tysięcy sześćset złotych) netto, plus należny podatek VAT.
2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2019 roku, o godz. 9:00, w sali narad (I piętro)
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie.
3. INFORMACJE DODATKOWE
1) Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wnoszenia
podano w ogłoszeniu o przetargu.
2) Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
- Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http:/www.um.kepno.pl
oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gmina Kępno.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 78 25 810)
lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
/-/ mgr inż. Piotr Psikus
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W rejonie Osiedla 700-lecia w Kępnie został zatrzymany
56-letni mieszkaniec Kępna

Kierowca miał prawie
2,5 promila alkoholu

15 sierpnia br., o godzinie 1.00, w
rejonie Osiedla 700-lecia w Kępnie został zatrzymany 56-letni mieszkaniec
Kępna, poruszający się na „podwójnym gazie” samochodem marki Mazda. Jak wykazało badanie alkomatem,
mężczyzna miał prawie 2,5 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy.
Przypominamy, że za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu
grozi kara grzywny, kara ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
Oprac. KR

STAROSTA KĘPIŃSKI
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych w Mieście Kępnie - oznaczonych geodezyjnie jako obręb
0001, arkusz mapy 7, działki nr: 676/16, 677/24 i 691/15 o łącznej powierzchni 0,0128 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kępnie – Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00062327/2.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiadujących,
nr działek: 676/10, 676/15, 677/12, 677/19, 677/23, 691/2, 691/14 położonych w Mieście Kępnie.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kępno zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kępnie nr
XLII/249/2013 z dnia18.09.2013 r., działki nr: 677/24, 691/15 znajdują
się w terenach oznaczonych jednostką bilansową AA1UOT – tereny zabudowy usług obsługi transportu, 676/16 – AA11ZI - tereny zieleni
izolacyjnej.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kępnie, w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno oraz na
stronie Wojewody Wielkopolskiego w dniach od 15 lipca 2019 r. do dnia
05 sierpnia 2019 r.. Informację o jego wywieszeniu zamieszczono w prasie
lokalnej i na stronie internetowej starostwa.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2019 roku
o godz. 12:00 w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Kępnie,
ul. Kościuszki 5.
Cena wywoławcza – 40.000,00 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dowody potwierdzające spełnienie w/w warunki w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Ponadto oprócz spełnienia w/w wymogów, warunkiem uczestnictwa jest wpłata wadium w wysokości 4.000,00
złotych, które należy dokonać najpóźniej do dnia 07 października 2019
roku - na konto
Starostwo Powiatowe w Kępnie
PKO BP SA
24 1020 2212 0000 5702 0372 5900
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj.: 400,00 zł.
Ustalony w drodze przetargu nabywca, zobowiązany jest do uiszczenia w całości ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej
o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi
się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, Starosta Kępiński może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
Starosta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie.
Wszelkich informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kępnie
ul. Staszica 12, tel.: 62 / 78-28-900, -912, -924.
Ponadto informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej
www.bip.powiatkepno.pl
Starosta Kępiński
Robert Kieruzal

Policja / Straż pożarna
W ciągu jednego dnia wpłynęło 15 zgłoszeń wymagających
podjęcia interwencji przez jednostki straży pożarnej

Silny wiatr, pożar i kolizja,
czyli pracowity dzień strażaków

28 sierpnia br. do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie wpłynęło 15 zgłoszeń wymagających podjęcia interwencji przez
jednostki straży pożarnej. Odnotowano zdarzenia drogowe w Kępnie i
na drodze S8, pożar lasu w miejscowości Świba oraz zdarzenia związane z anomaliami pogodowymi, które
miały miejsce w powiecie kępińskim.

Natomiast w godzinach 15.45
– 22.45 dyżurny SKKP PSP Kępno odebrał 12 zgłoszeń dotyczących
połamanych drzew, uszkodzonych
budynków, zerwanych dachów oraz
zalanych posesji. - Najpoważniejsze
zdarzenie miało miejsce w Rakowie,
gdzie drzewo przewróciło się na stodołę, w wyniku czego uszkodzony został dach oraz konstrukcja budynku
– poinformował asp. J. Sobczak.

aktualności

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

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

wo jazdy, a po wytrzeźwieniu usłyszał odpowiednie zarzuty.
Postawa i zachowanie mieszkanki Kępna zasługuje na szczególną
pochwałę. Dzięki czujności i zdecydowanemu działaniu kobiety, kolejny
pijany kierowca został wyeliminowany z naszych dróg.
Oprac. KR

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski
serdecznie zaprasza na

Szkolenie z zakresu ubiegania się o pomoc na wdrażanie operacji w ramach
realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
na lata 2016-2023

w dniu 12 września 2019 r. o godzinie 13:00
W Drołtowicach (pow. oleśnicki) nawałnica powaliła przydrożne drzewo na przejeżdżające
samochody. Poszkodowany został mieszkaniec Bralina. Fot. Marek Radziszewski

O godzinie 14.42 otrzymano
zgłoszenie o pożarze lasu w miejscowości Świba. Do zdarzenia zadysponowano duże ilości sił i środków – 9
samochodów gaśniczych. - Intensywne działania gaśnicze doprowadziły
do sprawnego ugaszenia pożaru,
dzięki czemu spaleniu uległy tylko
4 ary poszycia leśnego – mówi asp.
Jakub Sobczak z KP PSP Kępno.
O godzinie 16.17 wpłynęło zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego na drodze S8. Na wysokości
miejscowości Szklarka Mielęcka samochód osobowy uderzył w barierki
oddzielające pasy drogi. Jedna osoba
została poszkodowana, nie wymagała
jednak udzielenia pomocy medycznej, dlatego zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję.

Na szczęście w wyniku gwałtownych zjawisk pogodowych w naszym
powiecie nikt nie odniósł poważnych
obrażeń ciała. Inaczej było na drodze krajowej nr 25 koło Drołtowic
w powiecie oleśnickim, gdzie nawałnica powaliła przydrożne drzewo na
przejeżdżające samochody. Kilka
osób zostało rannych – najpoważniej
mieszkaniec Bralina, kierujący osobowym peugeotem. Samochód został
całkowicie zmiażdżony, a w środku
uwięziony był nieprzytomny kierowca, którego musieli uwolnić strażacy.
Mężczyzna z bardzo poważnymi obrażeniami ciała został zabrany przez
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego do szpitala we Wrocławiu.
Oprac. KR

Szkolenie będzie dotyczyć składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w programie szkolenia między innymi:
- zasady przyznawania pomocy,
- kryteria oceny,
- zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
Informujemy, że w biurze Stowarzyszenia świadczone jest przez pracowników bezpłatne doradztwo
oraz pomoc w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych w tym wypełniania wniosków
w godzinach od 7.00 do 15.00.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 737 486 540 oraz na www.wrota.info.pl
Udział w szkoleniu oraz doradztwo są bezpłatne.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” w ramach następujących przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie nr 2.1.1.
„Aktywna i odpowiedzialna,
wspólnie działająca społeczność Wrót Wielkopolski”
Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 189 069 zł
Przedsięwzięcie nr 2.2.1.
„Eko Wrota Wielkopolski”
Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 40 800 zł
W Rakowie drzewo przewróciło się na stodołę, w wyniku czego
uszkodzony został dach oraz konstrukcja budynku. Fot. KP PSP Kępno

Zdarzenie na drodze technicznej prowadzącej wzdłuż drogi S8 w Myjomicach

Samochód wypadł z drogi

22 sierpnia br., o godzinie 7.30,
w miejscowości Myjomice, na drodze technicznej prowadzącej wzdłuż
drogi S8, wywrócił się pojazd marki
Mazda. Policjanci, którzy przybyli na

miejsce zdarzenia, ustalili, że kierujący mazdą nie dostosował prędkości
do warunków ruchu. Był trzeźwy.
Został ukarany mandatem karnym.
Oprac. KR

Przedsięwzięcie nr 3.1.1.
„Nowoczesna baza rekreacyjno-kulturalna”
Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 230 000 zł
Przedsięwzięcie nr 3.2.1.
„Dziedzictwo lokalne Wrót Wielkopolski”
Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 199 885 zł
Termin składania wniosków:

od 19.09.2019 – do 03.10.2019
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wrota.info.pl
Informacji i doradztwa udziela się w biurze Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski
ul. Jana Pawła II 2, Baranów; nr tel. 737 486 540.
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Dożynki gminne w Drożkach

„Niesiemy wieniec z kłosów spleciony,
żeby rolnika docenić...”
31 sierpnia br. rolnicy oraz mieszkańcy gminy Rychtal dziękowali za tegoroczne plony. Dożynki gminne zorganizowane zostały na
boisku sportowym w Drożkach. Organizatorami wydarzenia były: sołectwo Drożki oraz Urząd Gminy w Rychtalu.
Uroczystość rozpoczął przejazd korowodu dożynkowego wszystkich sołectw, wchodzących w skład gminy Rychtal. Następnie poszczególne sołectwa złożyły dziękczynne wieńce na ręce wójta Adama Staszczyka oraz przewodniczącej Rady Gminy Aleksandry
Olejnik. Uroczystą polową mszę świętą odprawił ks. kan. Mariusz Białobłocki wraz z ks. kan. Andrzejem Milianem oraz ks. Rafałem
Wawrzyniakiem. Podczas eucharystii poświęcono chleb złożony na ręce wójta i przewodniczącej Rady Gminy przez tegorocznych
starostów dożynkowych: Alicję i Andrzeja Ostrysz. Po mszy świętej starostowie podzielili się chlebem z przybyłymi na wspólne świętowanie gośćmi oraz mieszkańcami gminy.
Wójt A. Staszczyk podziękował w swym przemówieniu za trud włożony w ciężką pracę na roli, podkreślając, że to właśnie dzięki
rolnikom nie zabraknie chleba na polskich stołach. Ponadto w swych przemówieniach podziękowania na ręce gospodarzy złożyli: poseł
na Sejm RP Bożena Henczyca, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wicestarosta Alicja Śniegocka
oraz przewodniczący Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej Krzysztof Zawada.
Po części oficjalnej przybyli mogli dopingować drużynom rywalizującym w I Turnieju Sołectw Gminy Rychtal. Rywalizacja była
niezwykle zaciekła, co dodatkowo wzbudzało emocje zarówno wśród zawodników, jak i kibiców. Losy sołectw, biorących udział w zmaganiach, do ostatniej konkurencji były wielką niewiadomą. I tak oto zwycięskim sołectwem została Sadogóra, otrzymując przechodni
Puchar Wójta Gminy Rychtal za zwycięstwo w I Gminnym Turnieju Sołectw Gminy Rychtal oraz nagrodę w wysokości 1.500 zł z
przeznaczeniem na dowolny cel. Na drugim miejscu uplasowało się sołectwo Drożki, otrzymując nagrodę w wysokości 1.000 zł. Trzecie
miejsce przypadło natomiast sołectwu Rychtal, z nagrodą w wysokości 500 zł. Nagrody ufundowała firma „Interbeds”.
Swoje talenty zaprezentowały dzieci oraz młodzież ze szkół podstawowych z gminy Rychtal. Przygotowana część artystyczna wzbudzała wśród widzów ogromny zachwyt, a momentami na twarzach zgromadzonych widać było głębokie wzruszenie. Całej oprawie
towarzyszył śpiew i taniec, a zarazem świetna zabawa.
Organizatorzy przygotowali też dla mieszkańców szereg atrakcji, m.in. naukę plecenia wianków, dmuchane zamki, darmową grochówkę oraz szeroką ofertę gastronomiczną.
Gwiazdą wieczoru był powstały niedawno, bowiem z początkiem tego roku, zespół „Daj to głośniej”, budzący wiele pozytywnych
emocji wśród fanów muzyki rozrywkowej. Hit pt. „Mama ostrzegała” porwał publiczność do wspólnegj zabawy. Ponadto swój talent
wokalno-artystyczny zaprezentował duet Ewa i Krzysztof Kaźmierczak – „Blok Góralski/Biesiadny”, który bawił publiczność bogatym, wspaniale przygotowanym repertuarem. Podczas obu występów emocje sięgały zenitu, o czym świadczyć mogły bisy dla obu grup
artystycznych.
Zwieńczeniem wspaniałego dnia była dyskoteka, podczas której do tańca zachęcali: DJ K@rol M, Mosque oraz DJ Stasiu. Oprac. KR
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GONIEC PERZOWSKI
wrzesień 2019, nr 36 (889)

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu”

Seansem filmowym pod gołym niebem i emocjami tenisowymi zakończyły się tegoroczne wakacje w gminie Perzów

Powstanie miejsce relaksu dla seniorów

30 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Baranowie została podpisana
umowa na realizację zadania pn. „Za-

gospodarowanie terenu przy Klubie
Seniora w Mroczeniu”. Wykonawcą
prac została firma „DK” Dariusz

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

Ostrycharz z Sycowa, a ich wartość
oszacowana została na 79.985,00 zł.
Przypomnijmy, że Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w
wysokości 30.000 zł z Samorządu
Województwa Wielkopolskiego w
ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Otoczenie wokół Klubu Seniora
już niebawem zmieni się nie do poznania. W ramach prac planuje się
budowę altany grillowej z miejscami
do odpoczynku. Seniorom z pewnością spodobają się rabaty z roślinami
ozdobnymi, wokół których wić się
będą kamienne ścieżki.
Wszystkie prace przy Klubie
mają się zakończyć do końca października br.
UG Baranów

Kolejna edycja projektu Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej
czytanie pn. „Mała książka – wielki człowiek”

W przyjaźni z książką od najmłodszych lat
Gminna Biblioteka Publiczna im.
Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie wraz z filiami bibliotecznymi
w Mroczeniu i Słupi pod Kępnem
zakwalifikowały się do kolejnej edycji projektu Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie pn. „Mała książka
– wielki człowiek”. Już od września
na wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat) będzie czekać
wyjątkowy prezent – wyprawka czytelnicza na dobry, czytelniczy start.
Biblioteki w Baranowie, Mroczeniu lub Słupi pod Kępnem zapraszają
dzieci do odwiedzenia i odebrania w
prezencie książeczki pt. „Pierwsze
czytanki dla…” oraz Karty Małego
Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu

– zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania.
W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla
nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania

w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających
z częstego odwiedzania biblioteki.
Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem.
Oprac. KR

Od września na wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym
w bibliotekach czekać będzie wyprawka czytelnicza

Ta ostatnia sobota...

Baranowskie Orliki (2010/2011)
wywalczyły 4. miejsce

Podczas letniej kanikuły 2019
dzieci z terenu gminy Perzów mogły uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury oraz Bibliotekę Publiczną w
Perzowie. Najmłodsi brali udział w
zajęciach plastycznych, oglądali bajki, grali na Xboxie i w gry planszowe,
a także ćwiczyli swoją kondycję umysłową, rozwiązując zagadki. Kolejną
z atrakcji był dmuchaniec, na którym
każde dziecko mogło bawić się do
woli, rozładowując energię i spędzając wesoło czas.
Na początku sierpnia na zaproszenie GOK do Perzowa przybył

w rozgrywkach laserowego paintballa.
W ostatnią sobotę tegorocznych
wakacji, 31 sierpnia br., dla miłośników rywalizacji sportowej i rozgrywek tenisowych przeprowadzono
Turniej Tenisa Ziemnego Perzów
OPEN 2019. Na perzowskim „Orliku” bój o zwycięstwo stoczyło pięciu
zawodników. Zwyciężył Grzegorz
Kapica, za którym uplasował się
Marek Piórek, a trzecie miejsce wywalczyła Aneta Piórek.
Punktem kulminacyjnym letniej
oferty, który zakończył tegoroczne
wakacje, było kino plenerowe. Wy-

Na początku sierpnia dzieci w Perzowie mogły korzystać
z licznych atrakcji w ramach akcji „Happy Bus”

Grupa piłkarzy baranowskiego Pioniera wzięła udział w Turnieju o Puchar Wójta Gminy
Trzcinica

31 sierpnia br., czyli w ostatnią
sobotę wakacji, trzydziestoosobowa
grupa piłkarzy baranowskiego Pioniera wzięła udział w Turnieju o Pu-

Kino plenerowe
na zakończenie wakacji

char Wójta Gminy Trzcinica. Orliki
(2010/2011) wywalczyły 4. miejsce.
Najmłodsi (2012-2014) zmierzyli
się w towarzyskim wielomeczu z

piłkarskim narybkiem gospodarzy.
- Dla starszych chłopców start w
tym turnieju był przetarciem przed
rozgrywkami ligowymi, w których
nasi młodzi piłkarze zadebiutują.
Dla najmłodszych zaś, to kolejna
wspaniała piłkarska zabawa w gronie przyjaciół – informuje sekretarz
klubu Mirosław Sokołowski. Najlepszym bramkarzem turnieju mianowano Adama Lenorta (2011).
ems
Grupa Orlik (2010/2011)
Pionier Baranów – Pogoń Trębaczów .......– 4:0
Pionier Baranów – Orlik Kraszewice .........– 2:2
Pionier Baranów – Strażak Słupia ............– 0:3
Pionier Baranów – GKS Trzcinica II ..........– 1:1
Pionier Baranów - GKS Trzcinica I .............– 1:3

kolorowy autobus fundacji „Happy
Kids”. Dzieci przez 3 dni mogły korzystać z oferty „Happy Busa” - objazdowego placu zabaw, pozostając
pod opieką wolontariuszy z różnych
stron świata i szlifując przy tym znajomość języków obcych.
W ostatnim wakacyjnym tygodniu przygotowano atrakcję dla miłośników „strzelania”, którzy mogli
spotkać się i wspólnie uczestniczyć

darzenie przyciągnęło wielu mieszkańców i gości, którzy pod chmurką
i w miłym towarzystwie na przygotowanych leżakach obejrzeli film „Jutro
będziemy szczęśliwi”.
- Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć za wspólne spędzanie
letnich dni i do zobaczenia za rok –
podsumowują animatorzy wakacyjnego wypoczynku z gminy Perzów.
Oprac. bem

W ostatnim dniu sierpnia odbył się Turniej
Tenisa Ziemnego Perzów OPEN 2019
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G£OS TRZCINICY
wrzesień 2019, nr 36 (1102)

W niedzielę, 1 września 2019 r., w Kuźnicy Trzcińskiej odbyły się Dożynki Gminy Trzcinica

Gmina Trzcinica
podziękowała za plony

Tegoroczne Święto Plonów zainaugurował barwny korowód, w którym
delegacje wszystkich sołectw gminy Trzcinica oraz Janówki wraz z gośćmi
przejechały przez udekorowaną miejscowość do Domu Ludowego. Zarówno
delegacje sołeckie, które przystroiły biorące udział w korowodzie pojazdy, jak
i mieszkańcy, którzy udekorowali swoje posesje, wykazali się dużą pracowitością i pomysłowością.
Uroczystości dożynkowe, będące podziękowaniem za zebrane plony, rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną, którą odprawił ks. kanonik Wiesław
Cieplik. Następnie rozpoczął się Obrzęd Chleba i Wieńca, w trakcie którego
delegacje poszczególnych sołectw przekazały na ręce wójta gminy Trzcinica
Grzegorza Hadzika wieńce dożynkowe.
Starostowie dożynkowi, którymi w tym roku byli Katarzyna Matysiak
i Maciej Makiola, wręczyli wójtowi gminy bochen chleba upieczony z mąki
z tegorocznych zbiorów. Wójt G. Hadzik życzył wszystkim, aby im nigdy nie
zabrakło chleba i by zawsze był on sprawiedliwie dzielony. Następnie głos zabrali goście, dziękując rolnikom za zebrane plony, a organizatorom gratulując
przygotowania uroczystości.
Podczas dożynek podsumowano gminny konkurs plastyczny „Od ziarenka do bochenka” oraz „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, nad którym patronat
objęła Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Miłym urozmaiceniem imprezy był występ uczniów z Zespołu Szkół w
Trzcinicy oraz kabaretu EWG. Swoje umiejętności zaprezentowali również
tancerze z Baranowskiego Studia Tańca, a następnie wspólnie spędzony czas
uatrakcyjniły występy zespołu z Kuźnicy Trzcińskiej oraz „Laskowian”.
Delegacje i goście dożynkowi bawili się wyśmienicie, a o poczęstunek zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kuźnicy Trzcińskiej. Nie zabrakło
również tradycyjnej dożynkowej grochówki.
G. Hadzik na ręce sołtys Anny Bartkowiak przekazał podziękowania
skierowane do organizatorów oraz wszystkich mieszkańców sołectwa Kuźnica Trzcińska za zaangażowanie i przygotowanie tegorocznego Święta Plonów
Gminy Trzcinica. 				
Oprac. bem

12

Tygodnik Kępiński 5 września 2019

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 13

Region

gmina
Samorząd gminny zadbał o organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Trzcinica

cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 12
Kępiński pasjonat wypraw rowerowych Leszek Dąbrowski wziął udział w kolejnym wakacyjnym rajdzie, tym razem zorganizowanym w Trzcinicy

Letni wypoczynek

Trzcinicka wyprawa rowerowa dzieci i młodzieży

Uczestników rajdu, który odbył
się 10 sierpnia 2019 r., powitał sołtys
Trzcinicy Krzysztof Ostrowski. Po
zaopatrzeniu cyklistów w napoje i wykonaniu wspólnego zdjęcia 40-osobowa grupa wyruszyła na trasę.
Przez Wodziczną i Ignacówkę
Trzecią dojechano do Komorzna,
gdzie zwiedzano drewniany kościół
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po świątyni uczestników oprowadził ks. proboszcz, który zgodził się
również, aby chętne osoby weszły na
dzwonnicę. Kolejnym przystankiem
były Proślice, w których wysłuchano opowieści o starej lipie. Przez

Polanowice cykliści dotarli
do Byczyny. W tym zabytkowym miasteczku przewodnik
oprowadził grupę z Trzcinicy
po jego wąskich uliczkach,
pokazał też historyczną fosę.
Kulminacją zwiedzania było
podziwianie panoramy miasta
z wieży ratusza.
Pomimo deszczyku, który zmoczył rowerzystów w
drodze powrotnej, szczęśliwie
powrócono do Trzcinicy. Po
drodze serdecznie witano się z
napotkanymi pielgrzymami. Na
mecie na strudzonych podróż-

Podczas letnich turnusów zadbano o atrakcyjny
program pobytu dzieci i młodzieży z gminy Trzcinica

Leszek Dąbrowski z Kępna podkreśla
świetną organizację trzcinickiej wyprawy

ników czekał słodki poczęstunek i
specjały z grilla.
- Tegoroczny trzcinicki rajd tradycyjnie już był świetnie zorganizowany, a uczestnicy bardzo zdyscyplinowani – podsumowuje Leszek
Dąbrowski. - Jak co roku poznałem
mnóstwo sympatycznych osób. Organizatorom należą się wielkie podziękowania – dodaje rowerzysta z
Kępna.
Oprac. bem

Uczestnicy rajdu zwiedzali zabytki i słuchali
ciekawych opowieści o regionie

Wójt gminy Trzcinica wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego

Nauczyciele uzyskali awans zawodowy
Podczas obrad Komisji Oświaty
i Spraw Społecznych Rady Gminy
Trzcinica, 27 sierpnia 2019 roku, wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik
wręczył akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego. Akty wręczone zostały: Alinie
Lenort, Joannie Jendzie oraz Piotrowi Czarnasiakowi.
Posiedzenie komisji egzaminacyjnych w sprawie postępowania

egzaminacyjnego o awans na stopień
nauczyciela mianowanego odbyło
się 2 sierpnia 2019 roku w Urzędzie
Gminy Trzcinica. Komisje egzaminacyjne zostały powołane zarządzeniami wójta gminy Trzcinica, a w ich
składzie znaleźli się: przedstawiciele
organu prowadzącego szkołę oraz
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, dwóch
ekspertów z danych przedmiotów

Powiatowy Zarząd Dróg zamontował bariery energochłonne w Kuźnicy Trzcińskiej

Zamontowano bariery

Potrzebę zamontowania tego barier energochłonnych poprawić ma
typu urządzeń w ciągu drogi po- bezpieczeństwo, poprawiając równowiatowej relacji Kuźnica Trzcińska- cześnie wygląd tego odcinka drogi.
-Pomiany, w imieniu mieszkańców,
Oprac. bem
zgłaszała Gmina Trzcinica. Montaż

z listy ekspertów ustalonej przez
Ministra Edukacji Narodowej oraz
w jednej z komisji przedstawiciel
związków zawodowych.
W trakcie trwania posiedzenia
członkowie komisji zapoznawali się
z oceną pracy nauczycieli i sprawozdaniem z realizacji ich planu rozwoju zawodowego. Przeprowadzony
został egzamin podczas, którego
starający się o awans prezentowali
dorobek zawodowy, wiedzę i umiejętności oraz odpowiadali na pytania
dotyczące wymagań niezbędnych
do uzyskania stopnia nauczyciela
mianowanego. Wszystkie osoby,
składające wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, zdały
egzamin na nauczyciela mianowanego i z rąk przewodniczącej komisji
egzaminacyjnej otrzymały stosowne
zaświadczenie.
Oprac. bem

21 lipca 2019 r. 30 dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzcinica wyjechało na 15-dniowy turnus do Wielenia na Pojezierzu Leszczyńskim.
Dla 20 dzieci wypoczynek zorganizowany został w ramach Gminnego
Programu Profilaktycznego. Podczas
turnusu, który trwał do 4 sierpnia,
zorganizowano wiele atrakcji, takich

jak: turystyka rowerowa, kajakowa,
zajęcia tematyczne i inne.
Od 3 do 16 sierpnia 2019 r. trwał
wypoczynek dzieci zorganizowany w
miejscowości Murzasichle. Wakacyjny turnus odbył się dzięki współpracy
z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Oprac. bem

23 sierpnia 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Trzcinicy po raz drugi wystąpił Teatr „Blaszany Bębenek”, tym razem prezentując najmłodszym mieszkańcom
gminy przedstawienie pt. „Dzwonnik z Notre Dame”

Poznali historię Quasimodo
W tym dniu do biblioteki zawitał także wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik, który wspólnie z
dyrektor placówki Renatą Gość życzył dzieciom dobrej zabawy podczas
spektaklu.
„Dzwonnik z Notre Dame” to
spektakl na podstawie powieści Wiktora Hugo z 1831 roku, inspirowany
filmem animowanym Disneya z 1996

czym go bardzo rozzłościł. Sędzia
chciał ukarać Quasimoda, ale w jego
obronie stanęła urocza Esmeralda,
która za swe odważne zachowanie
została uwięziona w katedrze. Jednak
z pomocą dzwonnika udało się jej
uciec i po licznych przygodach przepędzić złego sędziego.
Aktorzy za swą wspaniałą grę zostali nagrodzeni brawami oraz kwiat-

Tym razem najmłodsi mieszkańcy gminy zaproszeni zostali do
wspólnego obejrzenia perypetii słynnego dzwonnika z Notre Dame

roku. Dzieci przeniosły się do Paryża,
gdzie odbywało się coroczne święto
głupców, podczas którego odbył się
konkurs na najśmieszniejszą twarz.
Do konkursu stanęły trzy urocze
ochotniczki z publiczności, jednak
pomimo strojenia wspaniałych min,
zostały pokonane przez dzwonnika
o imieniu Quasimodo, zamieszkującego katedrę Notre Dame. Mieszkający do tej pory w ukryciu dzwonnik
wyszedł z niej bez pozwolenia swego pana, okrutnego sędziego Frollo,

kami, a na dzieci na końcu czekała
słodka niespodzianka.
Spektakl stanowił kolejną odsłonę projektu Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy pn. „Dziecięcy
Festiwal Książki” realizowanego w
ramach programu „Partnerstwo dla
książki” i został dofinansowany ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
Oprac. bem
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Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Łęka Opatowska, która miała miejsce w środę, 21
sierpnia 2019 r., podjęto uchwałę w sprawie skargi na działalność wójta gminy

Radni uznali skargę za bezzasadną
Przedmiotem skargi na działalność wójta Adama Kopisa było
zawarcie umowy na usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego bez
ogłoszenia na stronie BIP. Zdaniem
strony skarżącej wpłynęło to na
zmniejszenie możliwego kręgu wy-

zł netto. Umowa została zawarta na
podstawie paragrafu 4 regulaminu
udzielania przez jednostki organizacyjne Gminy Łęka Opatowska
zamówień o wartości szacunkowej
nie przekraczającej równowartość
kwoty 30.000 euro, który stanowi

Przedmiotem skargi na działalność wójta Adama Kopisa było zawarcie umowy na
usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego bez ogłoszenia na stronie BIP

konawców. Nie wyklucza też umyślnego działania organu wykonawczego na szkodę jednostki samorządu
terytorialnego w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu środków
publicznych poprzez wybieranie wykonawców w sposób nietransparentny z potencjalnie wyższą ceną usługi
niż występująca na rynku usługodawców tej usługi.
Organem właściwym do rozpoznania tego typu skarg jest Rada
Gminy Łęka Opatowska. Jej przewodniczący - Michał Jerczyński
przekazał skargę do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, która rozpatrzyła
ją na swoim posiedzeniu 12 sierpnia
2019 r.
Członkowie komisji zapoznali
się z treścią zarządzenia wójta gminy
Łęka Opatowska w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
przez jednostki organizacyjne Gminy
Łęka Opatowska zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30.000
euro, jak również z treścią umowy
zawartej z audytorem wewnętrznym.
- Umowa zawarta z audytorem
określa wynagrodzenie na poziomie
1138,21 zł netto miesięcznie przez
okres trwania umowy, czyli 14 miesięcy. To daje łącznie sumę 15.934.94

o procedurze udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 20.000 zł – uzasadniał
opinię Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji jej przewodniczący Łukasz
Olbrych.
Jak wskazywał przewodniczący
komisji, zgodnie z tym przepisem
pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację zamówienia
dokonuje wyboru wykonawcy, kierując się zasadą należytej staranności
i uzyskaniem najlepszych efektów z
danych nakładów. Podstawą udokumentowania udzielenia zamówienia
może być jednorazowe zlecenie (zamówienie) albo opisana faktura lub

rachunek. Podstawą udokumentowania zamówienia zgodnie z regulaminem winna być szczegółowa umowa,
jeżeli rodzaj zamówienia wskazuje
na celowość takiego rozwiązania. Komisja stwierdziła, że procedura
zawarcia umowy pomiędzy Gminą Łęka Opatowska a audytorem
wewnętrznym przeprowadzona została zgodnie z obowiązującym regulaminem i nie zostały naruszone
żadne przepisy obowiązujące w tym
zakresie. Jednocześnie komisja nie
znalazła podstaw, z których wynikałby obowiązek podawania na stronach BIP ogłoszenia o zamówieniu
publicznym
nieprzekraczającym
20.000 zł – tłumaczył Ł. Olbrych.
W czasie obrad komisji wysłuchano także wyjaśnień sekretarz
gminy Małgorzaty Gąszczak, która
przedstawiła sposób postępowania
przy wyborze audytora wewnętrznego. Członkowie komisji stwierdzili,
że procedura zawarcia umowy pomiędzy Gminą Łęka Opatowska a audytorem wewnętrznym przeprowadzona
została zgodnie z obowiązującym regulaminem. Tym samym nie zostały
naruszone żadne przepisy obowiązujące w tym zakresie. W wyniku przeprowadzonej analizy Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji uznała zarzuty za
nieuzasadnione i bezpodstawne.
Rada Gminy Łęka Opatowska,
biorąc pod uwagę poczynione ustalenia, uznała skargę z 26 lipca 2019 r. za
bezzasadną. Uchwała w tej sprawie
podjęta została jednogłośnie.
bem

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Łukasz Olbrych
przedstawił uzasadnienie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną

Gmina Łęka Opatowska uzyskała dofinansowanie projektu pt. „Inwestycja w przedszkolaków - utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących
szanse edukacyjne w gminie Łęka Opatowska”

Inwestują w najmłodszych

Projekt realizowany jest od 1
maja 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Jego wartość wynosi 379.657,00
zł, a pozyskane dofinansowanie –
322.708,45 zł.
Wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Wielkopolskiego na
lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
wyrównanie dostępu do edukacji
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przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna,
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu „Inwestycja w przedszkolaków - utworzenie nowego oddziału przedszkolnego
oraz realizacja zajęć wyrównujących
szanse edukacyjne w Gminie Łęka
Opatowska” jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji przed-

szkolnej na terenie gminy Łęka
Opatowska poprzez utworzenie 20
nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania. Założeniem
jest również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycieli pracujących w placówkach
objętych wsparciem oraz rozszerzenie oferty OWP w gminie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 118 dzieci.
Oprac. bem
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KLASA A GRUPA 4 >>> „Zawisza” wygrał trzeci kolejny mecz
wyjazdowy, ale uczynił to w stylu boksera, który zaczyna pojedynek ślamazarnie i chaotycznie, ale mocno wierzy w moc prawego sierpa. Ponownie w tej roli wystąpił Szymon Sarnowski.
Na strzelenie gola, który dobił rywala, wystarczyły mu trzy minuty. Drugim niewątpliwym bohaterem dnia był Sebastian Joniak. W porę zabrał się do roboty, uporządkował grę w środku
pola i to po jego podaniach padły dwa pierwsze gole. A przed
meczem koledzy nie mogli się nadziwić opowieści o jego magicznej diecie. Sponsorzy mogli więc odetchnąć z ulgą, ale jeśli „Zawisza” wygra jeszcze ze trzy-cztery razy na wyjeździe,
to koniecznie trzeba będzie wzmocnić tempo budowy nowego
stadionu. Sponsorzy już mogą sięgać do kieszeni, bo trenerzy
mają w rękawie prawdziwego asa

Joker niczym As z rękawa

Zawisza zaczął ten mecz w spacerowym tempie i tylko nieudolności
gospodarzy może zawdzięczać fakt,
iż po 20 minutach nie przegrywał
0:2. Choć uczciwość nakazuje przypomnieć, że i „Zawisza” miał w tym
czasie ze dwie szanse (piękna akcja
Płóciennika, uderzenie Parchomienki). Jednak w tej części gry ani jeden
strzał piłkarzy z Łęki nie poszybował w światło bramki. Obaj trenerzy – Domino i Chałubiec - musieli

w tym zespole rozbłysła zatruta iskra
altruizmu. Zamiast spokojnie dobić
przygnębionego rywala, Zawiszanie
postanowili pomóc mu podnieść się z
kolan. Oto w 61. minucie za faul na leżącym już zawodniku sędzia wyrzucił z boiska Kurkiewicza. Jeśli trenerzy „Zawiszy” mieli jakiś plan na
ostatnie pół godziny meczu, to po tym
zdarzeniu raptownie musieli go zmieniać. Utrata doświadczonego stopera i
perspektywa walki w obezwładniają-

Zespół Zawiszy
Łęka Opatowska

sięgnąć po słowne środki perswazji
bezpośredniej (nie da się tego zacytować), co przyniosło natychmiastowy
skutek. Bezładna do tej pory druga linia „Zawiszy” zabrała się wreszcie do
roboty i w stronę napastników zaczęły
sunąć dokładne podania. Po jednym z
nich (Joniak posyła długą piłkę na
prawe skrzydło) Albert w 25. minucie zdobywa gola dającego „Zawiszy”
prowadzenie. Tuż po wznowieniu gry,
w 50. minucie ponownie dokładnym
podaniem, tym razem z wolnego, popisał się Joniak, a Krawczyk pięknym
wolejem podwyższył na 2:0. Nie da się
ukryć, że dla „Zawiszy” taki wynik to
marzenie. Jednak ku ogólnemu zdumieniu sponsorów i działaczy, nagle

cym upale z rywalem, który niczym
basior już zwietrzył krew, wymusiła
wprowadzenie innych zmian, niż
pierwotnie planowali. Na szczęście
jedna z nich okazała się klasycznym
strzałem w dziesiątkę. Oto wprowadzony na boisko w 88. minucie Szymon Sarnowski znów popisał się i
ofensywnym zmysłem, i szaleńczą
odwagą, i znakomitym dryblingiem.
Tuż przed końcem meczu złapał piłkę
jeszcze na swojej połowie, pofrunął z
nią prawą stroną z szybkością huraganu Dorian, wdarł się w pole karne
rywala, w kilka sekund zdemolował
całą obronę i strzelił nie do obrony.
Taki joker to prawdziwy As! (ems)

OWSKA 0:3 (0:1)
Victoria Laski-ZAWISZA ŁĘKA OPAT
owski (90+4).
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usługi elektryczne i elektromechaniczne

Telefon: 514 288 733

Region

gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
wrzesień 2019, nr 36 (1212)

Gminno-Parafialne Święto Plonów w Nowej Wsi Książęcej

„Przynosimy plon w nasz ojczysty dom...”
31 sierpnia br. w Nowej Wsi Książęcej odbyły się dożynki gminno-parafialne. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji
rolników, sadowników, pszczelarzy i ogrodników w kościele pw. Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej. Następnie ulicami wsi przejechał barwny korowód dożynkowy, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich dwunastu sołectw gminy Bralin. Uczestnicy
korowodu z wysokości bryczek i wozów dożynkowych mogli obserwować przepięknie ustrojoną miejscowość – mieszkańcy włożyli
mnóstwo pomysłów i starań w udekorowanie swoich posesji.
Część oficjalna odbyła się na placu przy Domu Ludowym. Wydarzenie zgromadziło liczną publiczność, przybyli również zaproszeni goście, m.in.: wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, poseł na Sejm RP Bożena Henczyca i starosta kępiński Robert Kieruzal. Mieszkańcom w trakcie dożynek
towarzyszyła także zaprzyjaźniona delegacja z partnerskiej gminy Svinica na czele z burmistrzem Lubomirem Simko. Po obrzędzie
chleba i wieńca w wykonaniu zespołu „Ale Babki” i złożeniu przez przedstawicieli wszystkich sołectw barwnych, bogato przystrojonych wieńców dożynkowych, tradycyjny chleb wypieczony z mąki z tegorocznych zbóż na ręce wójta gminy Bralin Piotra Hołosia
złożyli starości dożynkowi: Hanna Jańska i Maciej Jański. Aby tradycji stało się zadość, wójt wraz ze starostami, sołtysem Nowej
Wsi Książęcej Adamem Hełmińskim i burmistrzem gminy Svinica L. Simko podzielił się chlebem z uczestnikami dożynek. W swoim
przemówieniu wójt P. Hołoś dziękował rolnikom, sadownikom, pszczelarzom i ogrodnikom za ich ciężką pracę, dzięki której możemy
cieszyć się tegorocznymi plonami. Podziękowania i życzenia na ręce gospodarzy złożyli także zaproszeni goście.
Podczas Święta Plonów przyznano szereg nagród, które wręczono m.in. rolnikom za wybitne osiągnięcia. Rozstrzygnięto też konkurs na najpiękniej przystrojoną posesję. Pierwsze miejsce otrzymała posesja państwa Białek, drugie – państwa Sutowicz, a trzecie
– państwa Kotas. Wyróżnienie otrzymali państwo Banach, Foryś, Nadolscy, Łukianowscy i Talarek.
Po części oficjalnej gospodarze tegorocznych dożynek zastawili wszystkie stoły pysznymi daniami, aby nikt z obecnych na dożynkach nie opuścił ich głodny. Najmłodsi mogli skorzystać z miasteczka zamków dmuchanych, a starsi – wziąć udział w warsztatach z
wyrobu masła oraz podziwiać wystawę sprzętu rolniczego.
Kolejne godziny dożynek należały do wykonawców, którzy ze sceny prezentowali swoje umiejętności. Orkiestra „Kobierzyce
Band” dała wspaniały koncert, grając tradycyjną muzykę. Następnie na scenie pojawiły się dzieci z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej, których w tym dniu wspomógł „UKS ATUT”, prezentując piękne, ludowe tańce. Tuż przed główną gwiazdą wieczoru wystąpili
sygnaliści myśliwscy, którzy zaprezentowali swoje niezwykłe umiejętności.
Punktualnie o godzinie 20.00 koncert dała gwiazda wieczoru – zespół „Skaner”. Występ tego zespołu zgromadził prawdziwe tłumy, które przez ponad godzinę bawiły się w rytmach disco-polo. Imprezę zakończyła zabawa taneczna do późnych godzin nocnych, w
trakcie której grał zespół „Meteor”. 								
Oprac. KR
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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

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Sprzedam działki 10-arowe - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 198/08/19)

Skup gruntów, łąk, nieużytków.
Tel. 503 520 607.
(TK 201/08/19)

Sprzedam działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe z
możliwością przekształcenia, o powierzchni
0,6992 ha. Do działki tej przylega o powierzchni 0,2452 ha - pod użytkowanie
rolnicze. Dobra lokalizacja przy drodze
Baranów - Jankowy. Cena do negocjacji.
Tel. 609 750 609 (po 16:00). (TK 193/08/19)

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)

Zamienię mały nowy dom - Os. Jana Pawła II
na mieszkanie dwupokojowe Os. 700-lecia
(z dopłatą). Tel. 603 519 415.
(TK 203/09/19)

Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

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

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

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

sprzedam

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

Sprzedam: dynie jadalniane i ozdobne,
cukinie i kabaczki - ul. Długa 5 (do jazd
od ul. Wieluńskiej). Tel. 62 / 78 228 05.
(TK 206/09/19)
Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polską.
Tel. 62 78 15 664.
(TK 204/09/19)

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

nieruchomości różne

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

Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)

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

Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)

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

Sprzedam 3-kołowy rower dla osoby
niepełnosprawnej, używany, niezależny
mechanizm tylnych kół. Tel. 796 698 530.
(TK 191/08/19)
Sprzedam drewniany „wychodek”, stolarka
bdb, przydatny: ogródek / budowa.
Tel. 796 698 530.
(TK 189/08/19)
Przyjmę zamówienia na szczenięta owczarka niemieckiego po rodowodowych rodzicach. Tel. 796 698 530.
(TK 190/08/19)

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)
Korepetycje - język angielski.
Tel. 889 769 525.
(TK 196/08/19)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)

Zatrudnimy osoby do prac remontowych.
Tel. 509 543 677.
(TK 177/07/19)
Firma zatrudni osobę na stanowisko
ślusarz. Bardzo dobre warunki płacy.
Więcej informacji pod numerem telefonu
793 308 355.
(TK 187/08/19)
US£UGI

rolnicze

Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
klinkier i inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 180/08/19)

Sprzedam siewnik zbożowy „Amazone” D-8,
4 m, ścieżki technologiczne.
Tel. 502 385 248.
(TK 199/08/19)

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

Sprzedam: przyczepę, rozrzutnik, siewnik
„Poznaniak”, kombajn „Anna”.
Tel. 535 975 659.
(TK 197/08/19)

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

motoryzacja
Skup aut po 2000 roku. Tel. 503 520 607.
(TK 202/08/19)
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)
REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

(62) 78 292 84

- 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 Gabinet chirurgiczny

Wojciech Żółtaszek
Wtorki od 16:00 / tel. 508 139 409.

Gabinet Internistyczno
-Kardiologiczny
Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.

MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.
16

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.
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Ogłoszenia

reklamy
VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

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

Fabryka mebli mars
w Bralinie

zatrudni:

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

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

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

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

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

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Paweł Majka - „Berserk: Spowiednik”
Wyobraź sobie, że przez dziewięć lat siedziałeś w więzieniu i niemal każdego dnia
wyobrażałeś sobie w jaki sposób zabijesz swoją żonę. A w dniu, w którym wychodzisz
na wolność, na świat spada największa katastrofa w dziejach. Tracisz świadomość. Gdy ją
odzyskujesz, stoisz pośród zgliszczy i trupów. Masz krew na rękach i na zębach. Masz ją na
podeszwach butów, zlepia ci włosy, drażni pod rozrośniętymi paznokciami. Co się stało?
Kim teraz będziesz? Dlaczego pragnienie mordu cię nie opuszcza? Świat tonie w stosach
trupów. A ty zadajesz sobie bez końca jedno pytanie – kogo jeszcze musisz zabić?

TAPICERÓW

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

tel.:

GS „SCh” w Bralinie sprzeda

sklep nr 22 w Bralinie
przy ul. Miodowej 5.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jillian Cantor - „Stracony list”
Austria, 1938. Kristoff terminuje u żydowskiego mistrza grawerskiego, projektanta
i twórcy znaczków. Miłość, która zastaje Kristoffa wśród brutalnego chaosu wojny, każe
mu znaleźć sposób, by ocalić ukochaną Elenę, a przy okazji także siebie. Los Angeles,
1989. Katie przechodzi trudny okres. Musiała umieścić swojego ojca w domu opieki i jest
w trakcie rozwodu. W czasie porządków odkrywa kolekcję znaczków ojca, którą oddaje
do wyceny, a filatelista, Benjamin, znajduje wśród nich niespotykany austriacki znaczek z
czasów drugiej wojny światowej, naklejony na kopertę, zawierającą prawdopodobnie list
miłosny. Katie i Benjamin wspólnie rozpoczynają poszukiwania, które odkryją przed nimi
tragiczną historię miłości.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Joanna Dymmel - „Gdzie rosną pieniądze. Pierwszy poradnik
o tym, jak znaleźć pieniądze, nie wychodząc z domu”

Tel.: 62 / 78 126 54.

Rata kredytu, rachunki, jedzenie – i pensja z głowy? I kolejny raz nici z wypadu w
góry. Znowu nic nie odłożysz… Ech, gdyby tak wygrać w totka… Stop! A co, jeśli tak naprawdę ty już masz pieniądze? Rozejrzyj się po swoim mieszkaniu: w szafach nieużywane
ubrania, które mogliby nosić inni, na półkach wazony z PRL-u, na które polują kolekcjonerzy, i mnóstwo gotówki zamrożonej w szufladach, pawlaczu i piwnicy! Oto pierwszy poradnik, który odblokuje Twoje myślenie o pieniądzach, pokaże Ci, jak skutecznie
zrobić porządek w mieszkaniu i dostrzec wartość rzeczy, które posiadasz, nauczy Cię,
jak prawidłowo konstruować ogłoszenia, pakować przesyłki oraz zamieniać stare graty
w przydatne i użyteczne przedmioty. Marie Kondo pomogła nam posprzątać mieszkanie.
Joanna Dymmel powie nie tylko, jak pozbyć się nadmiaru rzeczy, ale i jak jeszcze nieźle
na tym zarobić!
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

MASAŻ I REHABILITACJA Krzy¿ówka nr 36
DOMOWA - TANIO.
SPONSORZY NAGRÓD:

TEL. 723 882 777

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 11 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. Paweł Majka - „Berserk: Spowiednik”,
2. Jillian Cantor - „Stracony list”,
3. Joanna Dymmel - „Gdzie rosną pieniądze...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 35 nagrody otrzymuj¹:

Jan Jokiel (Nowa Wieś),
Tomasz Hoja (Lipie).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Otrzymasz zadania, które wymagać będą koncentracji i opanowania. Pewne sprawy mogą się nawet opóźniać lub pozornie zakończyć. Rozmowy
będą się przedłużać, a wymagania wobec ciebie
będą rosły.

Byk 21 IV – 21 V
Jeśli masz jeszcze trochę dni wolnych do wykorzystania, weź urlop i wyjedź daleko od marudzącego
szefa i narzekającej rodziny. Nie podejmuj ważnych
decyzji, nie podpisuj niczego ważnego, jeżeli nie
musisz.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Masz szansę zdobyć ciekawe zadanie, wywalczyć
sobie podwyżkę lub lepsze od innych oceny. Choć
energii ci nie zabraknie, to powinieneś panować
nad nerwami. Będziesz szybki i pewny siebie.

Rak 23 VI – 22 VII
W szkole lub na studiach otrzymasz zadanie, z którego będziesz się musiał wywiązać. Okaże się, że
masz zdolności lub wiedzę, jakich brakuje innym
osobom w twoim otoczeniu. Nie zwlekaj więc i z entuzjazmem zabierz się do pracy.

Lew 23 VII – 22 VIII
Będziesz zarządzał innymi i decydował o ważnych przedsięwzięciach. Pomysły, w jakie włożyłeś mnóstwo zaangażowania i czasu, wreszcie
zaczną przynosić spodziewane efekty. Szczęście
ci sprzyja.

Panna 23 VIII – 22 IX
To dobry czas na pogodzenie się z przeciwnikiem,
łagodzenie rodzinnych konfliktów i pomaganie
przyjaciołom. Dla studentów i uczniów karta wróży
zdanie egzaminu. W sprawach zawodowych czeka
cię korzystny interes.

Waga 23 IX – 23 X
Twoje decyzje i wybory będą słuszne, jednak pod
warunkiem, że będziesz szczery i zaufasz swojej
intuicji. Konflikty uda się załagodzić, a trudne sprawy szybko rozwiązać. Nowe propozycje będą warte starannego przemyślenia.

Skorpion 24 X – 21 XI
Poczujesz, że nie jesteś samotny. Otoczą cię przyjaźni ludzie, dla których twój los okaże się ważny.
Skorzystaj z ich rad i podpowiedzi, nie obawiaj przyznać do błędów. W sprawach zawodowych zapowiada propozycję, która może przynieść gotówkę.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Bądź serdeczny i życzliwy, ale pilnuj swoich interesów. Unikaj w tym tygodniu otwartych sporów, bo
możesz stać się ofiarą cudzych intryg. W miłości
Karta zapowiada spory o pieniądze lub wyjazd.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Pokonasz przeciwnika, z którym od dawna nie dajesz sobie rady. Nie przemocą, ale łagodnością,
sprytem i mądrością udowodnisz sobie i innym, co
potrafisz. W miłości masz szanse nawiązać bardzo
namiętny flirt, a nawet romans.

Wodnik 20 I – 18 II
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.

Ryby 19 II – 20 III
Wycofasz się z ryzykownych decyzji, a w obliczu
konfliktów będziesz starał się zachować neutralność. Czas nie sprzyja rozpoczynaniu nowych
spraw. Możesz coś przeoczyć lub o czymś zapomnieć.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Burchacińscy” - 5.09.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 6.09.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 7.09.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 8.09.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 9.09.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 10.09.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 11.09.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.

AB.6745.3.2019

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.

Kępno, dnia 02.09.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j) - zwanej dalej ustawą,

zawiadamiam,
o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Kępińskiego postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi powiatowej nr 5688P Trzcinica
–Wielki Buczek od km 2+793,10 do km 2+918,10”
I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

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

Powiat Kępiński, gmina Rychtal Jednostka ewidencyjna 300806_2.0001
Buczek ark.1; 63/1,
Powiat Kępiński, gmina Rychtal Jednostka ewidencyjna 300806_2.0001
Buczek ark.3; 5188,
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu
Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie
mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, Starosta wysyła zawiadomienie o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie
tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w Starostwie Powiatowym w Kępnie, a także w urzędach gmin właściwych ze
względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów - Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Rychtal oraz w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018, poz. 2096 ze zm.) - zwanej dalej
k.p.a., zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po
upływie czternastu dni od dnia 05.09.2019 r., tj. dnia w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie;
- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w
Kępnie ul. Kościuszki 5 p. 115 (tel. 78 28 946), oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 19.09.2019 r.;
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.
Starosta Kępiński
Robert Kieruzal

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

(62) 78 292 84

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

prośba o pomoc

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

reklamy

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

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

my z:

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
20
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NR 34/2019 (825)
1 września 2019 r. o godz. 4.45 nastąpił start Sztafety Pokoju, której organizatorami byli: Gmina Wieruszów, Gmina Bolesławiec, Gmina Byczyna, Gmina Łęka Opatowska, Gmina Doruchów, Towarzystwo Historyczno-Kulturalne Arsonium
oraz Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie. Sztafeta przebiegała na trasie: Byczyna - Bolesławiec - Łęka
Opatowska - Wieruszów - Torzeniec, a łączny dystans wyniósł około 62 km, który podzielony był na pięć etapów

Sztafeta Pokoju przez gminę Łęka Opatowska

Miejscem rozpoczęcia Sztafety
Pokoju był Cmentarz komunalny w
Byczynie. Meta biegu usytuowana była w miejscowości Torzeniec,
przy Pomniku ku czci mieszkańców

w latach 1939-45. To są niewielkie
pomniki symbolizujące wielką tragedię, jaka dotknęła wówczas tysiące niewinnych ludzi – relacjonował
Wojciech Murański.

Wójt wraz z sekretarz gminy
oddali hołd ofiarom wojny

zamordowanych podczas II wojny
światowej w Torzeńcu, do której
uczestnicy dotarli około godz. 13.00.
Wczesniej bo o godz. 8.00 biegacze
wraz z wójtem gminy Łęka Opatowska Adamem Kopisem dotarli Siemianic.
W Siemianicach znajduje się pamiątkowa tablica zamordowanych
mieszkańców tej parafii w latach
1939-45. Biegacze oddali im hołd,
po czym wyruszyli w dalszą trasę.
Około godziny 9.00 dobiegli do Łęki
Opatowskiej. Także i tam są miejsca pamięci poświęcone ofiarom II
wojny światowej. - W gminie Łęka
Opatowska, w której byliśmy, zatrzymywaliśmy się w miejscach pamięci,
poświęconym mieszkańcom, którzy
zostali zamordowani przez nazistów

Uczestnicy sztafety do celu, pod
pomnik poświęcony pomordowanym
cywilom polskim w Torzencu dotarli o godz. 13:00. W grupie biegaczy,
którzy dotarli do Torzeńca są osoby,
które przebiegły całą 62-kilometrową
trasę, jak i takie, które przyłączyły
się po drodze. Celem tego biegu było
na równi upamiętnienie 80. rocznicy
wybuchu II wojny światowej, uczczenie lokalnych miejsc pamięci, jak i
zachęcenie do uprawiania sportu i
aktywnego spędzania czasu.
Sztafeta Pokoju organizowana
była celem upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
oraz uczczenia lokalnych miejsc pamięci, które były szczególnie ważne
dla lokalnej i narodowej tożsamości.
Lokalne miejsca pamięci uczczone

zostały minutą ciszy, złożono także
kwiaty i zapalone „Ogniem Pokoju”
znicze. Ponadto, w celu szerzenia
wiedzy na temat lokalnych miejsc pamięci, przypomniana została ich historia oraz ukazane zostały wartości,
które są znaczące dla mieszkańców
i całej społeczności upamiętnionych
miejsc.
W sztafecie wzięli udział uczestnicy powyżej 16. roku życia. Podczas biegu do uczestników dołączały
kolejne osoby, które chciały uczcić
ofiary września 1939 r. W związku z
organizacją biegu o charakterze sztafety uczestnicy mogli się zmieniać po
pokonaniu odpowiedniego dla siebie
dystansu. Mimo to wielu uczestni-

bardzo wysokich temperatur i długiego dystansu, starali się jak najdłużej
brać udział w tym wydarzeniu.
W imieniu organizatorów i
uczestników serdecznie dziękujemy
wszystkim za okazane serce i życzliwość, bezinteresownie poświęcony czas przy organizacji i podczas
trwania Sztafety. - Pragniemy, aby
Sztafeta Pokoju na stałe wpisała się
w program rocznicowych obchodów
wybuchu II wojny światowej, a jednocześnie weszła do kalendarium
wydarzeń sportowo-kulturalnych,
popularyzujących biegi - prognozują
organizatorzy. - Serdecznie dziękujemy obsłudze medyczno-technicznej
oraz realizatorom foto-video z tra-

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

NASI

w

LIGACH

Rafał Kurzawa (Amiens SC)
Ligue1 Conforama

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

Na trasie Sztafety Pokoju

7. kolejka | jesień 2019
Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin – 1:1 (1:1)
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)
Patryk Tuszyński (Piast Gliwice)
PKO Ekstraklasy

7. kolejka | jesień 2019
Piast Gliwice – Lechia Gdańsk – 1:2 (0:0)
NA BOISKU: 73-90 minuta
AKCJE: żółta kartka
Fabian Piasecki (Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

7. kolejka | jesień 2019
Stomil Olsztyn – Zagłębie Sosnowiec – 1:3 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz

ków biegło dalej, aniżeli początkowo
zakładali, co świadczyć może o ich
ogromnej determinacji.
Każdy uczestnik biegu otrzymał
pamiątkowy medal oraz koszulkę
techniczną, w której pokonywana
była trasa. Uczestnicy biegu, pomimo

sy sztafety, mediom lokalnym oraz
regionalnym za patronat, samorządom, organizacjom, instytucjom,
bez wsparcia których organizacja
sztafety byłaby niemożliwa - dodają.
Oprac. m

Transferu nie będzie,

Kurzawa zostaje we Francji
Górnik Zabrze miał wypożyczyć z francuskiego Amiens SC swojego byłego zawodnika, Rafała Kurzawę. Świbianin przeszedł testy medyczne,
ustalił warunki umowy, ale francuski klub w nocy, tuż przed zamknięciem okienka transferowego nie potwierdził porozumienia. Rafał Kurzawa do Amiens trafił latem 2018 roku z Górnika Zabrze na zasadzie
wolnego transferu. Wystąpił w jedenastu spotkaniach Ligue 1, głównie
jako rezerwowy, strzelił gola. W styczniu 2019 roku został wypożyczony
do duńskiego FC Midtjylland. W Danii też nie pograł za dużo. Najlepszą
opcją dla 26-latka wydawał się więc powrót do Polski. Zawodnik przeszedł testy medyczne i wszystko wskazywało na to, że w obecnym sezonie będzie reprezentował barwy klubu, w którym rozkwitał jego talent.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Terminarz: I liga wojewódzka C1 trampkarz grupa
2.
Tygodnik
Kępiński

5

Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

7. kolejka | jesień 2019
GKS 1962 Jastrzębie – Odra Opole – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: 75-90 minuta
AKCJE: żółta kartka
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

7. kolejka | jesień 2019
Chojniczanka Chojnice – GKS Tychy – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1

6. kolejka | jesień 2019
RKS Radomsko – Pogoń Grodzisk Maz. – 1:3 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

5. kolejka | jesień 2019
LZS Starowice Dolne – Ślęza Wrocław – 0:0
NA BOISKU: nie pojawił się
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

6. kolejka | jesień 2019
Mieszko Gniezno – Jarota Jarocin – 3:1 (2:0)
NA BOISKU: cały mecz
Tobiasz Jarczak (Foto-Higiena Gać)
III Liga Grupa 3

5. kolejka | jesień 2019
Pniówek Pawłowice – Foto-Higiena Gać – 2:1 (0:0)
września 2019NA BOISKU: cały mecz
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Sport

piłka nożna
IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Piłkarze z Gołuchowa jako jedyni mogą się pochwalić kompletem zwycięstw po pięciu kolejkach. W sobotę gołuchowianie pokonali Obrę
Kościan, która jako pierwszy zespół w tym sezonie zdołał strzelić bramkę dotychczasowej rewelacji rozgrywek

LKS rewelacją początku sezonu
Po pięciu kolejkach obecnego sezonu LKS Gołuchów zajmuje w tabeli pierwsze miejsce. Drużyna prowadzona przez Macieja Dolatę
zdobyła piętnaście punktów, straciła tylko jedną bramkę i jako jedyni mogą się pochwalić kompletem zwycięstw. Gołuchowianie
to jedno z największych pozytywnych zaskoczeń początku sezonu w czwartej lidze. Lider rozgrywek może nie gra porywającej
piłki, ale jest niesamowicie skuteczna. Jako jedyna w lidze zgarnęła komplet punktów, na dodatek nie straciła jeszcze ani jednego
gola z gry. Sposób na gołuchowską defensywę znalazł tylko zawodnik.. Gołuchowa, który zdobył bramkę samobójczą.
Piąta seria gier na zapleczu trzeciej
ligi upłynęła pod znakiem kilku dosyć
zaskakujących wyników. Z ligowej
czołówki nie zawiódł tylko LKS Gołuchów, który jest już jedynym zespołem
mogącym pochwalić się kompletem
zwycięstw po pięciu kolejkach. Gołuchowianie tym razem nie dali szans
Obrze Kościan. Gospodarze musieli
jedna sporo się namęczyć, by ponownie zgarnąć trzy punkty. Już w 9. minucie prowadzenie objęli goście. LKS
stracił pierwszego w tym sezonie gola,
którego na dodatek... sam sobie strzelił.

Wyniki 5. kolejki

KKS Polonia Kępno
KS Opatówek

1 (1)
2 (1)

TPS Winogrady Poznań
MKS Olimpia Koło

4 (2)
0 (0)

LTP Pogoń Lwówek
KSS Kotwica Kórnik

2 (0)
2 (2)

Bramki: 0:1 Aleks Sieradzki - 11’, 1:1 Filip
Latusek - 30’, 1:2 Łukasz Grabowski - 90+2’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Maciej Sikora,
Witold Kamoś (Rafał Padiasek - 78’), Kacper
Skupień, Remigiusz Hojka, Wojciech Drygas
(Mikołaj Kubacha - 66’), Karol Latusek (Szymon Pawlak - 75’), Jakub Górecki, Giorgi Otarashvili (Borys Wawrzyniak - 58’), Łukasz Walczak, Filip Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.
Bramki: 1:0 Kamil Lulka - 15’, 2:0 Kamil
Lulka - 38’, 3:0 Marceli Michalski - 49’,
4:0 Filip Silski - 83’.
Bramki: 0:1 Dawid Urbanek - 19’, 0:2
Dawid Urbanek - 45’, 1:2 Bartosz Nowak
- 55’, 2:2 Bartosz Nowak - 85’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1 (0)
MKS Lubuszanin Trzcianka 4 (2)

Bramki: 0:1 Michał Pakuła - 11’, 0:2 Michał Pakuła - 36’, 1:2 Dawid Kuczyński
- 77’, 1:3 Paweł Wicher - 81’, 1:4 Piotr
Przygocki - 89’.

LKS Gołuchów
KP Obra 1912 Kościan

2 (1)
1 (1)

Bramki: 0:1 Michał Grzesiek - 9’ (samobójcza), 1:1 Krystian Benuszak - 19’ (z
karnego), 2:1 Krystian Benuszak - 88’.

KS Polonia 1912 Leszno
2 (2)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0 (0)

Bramki: 1:0 Eryk Moryson - 12’, 2:0 Karol Smoła - 36’.

KP Victoria Ostrzeszów
2 (0)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 0 (0)

Bramki: 1:0 Kornel Skorzybót - 60’ (z
karnego), 2:0 Maciej Stawiński - 69’.

SKS Unia Swarzędz
MKS Victoria Września
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
MLKP Warta Międzychód

22
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0
0
0
0

Do własnej bramki piłkę niefortunnie
skierował Michał Grzesiek. Gracze
LKS-u szybko straty jednak odrobili,
a zwycięskiego gola strzelili tuż przed
końcem spotkania. W obu przypadkach na listę strzelców wpisywał się
Krystian Benuszak. Najlepszy strzelec poprzedniego sezonu ma na koncie
siedem trafień i pokazuje, że ponownie
będzie liczyć się w grze o koronę króla
strzelców. Niepokonana po pięciu seriach pozostaje też Tarnovia Tarnowo
Podgórne, tyle, że na swoim koncie
ma już trzy remisy. Kibice oglądający
mecz z Wartą Międzychód bramek się
nie doczekali, w efekcie choć Tarnovia wciąż nie przegrywa, sklasyfikowana jest dopiero na ósmym miejscu.
Bramek nie doczekali się też kibice w
Swarzędzu, gdzie miejscowa Unia podejmowała Victorię Września. Mecz
dwóch faworytów sezonu zakończył
się podziałem punktów, z którego bardziej zadowoleni mogli być gracze z
Wrześni. Początek sezonu zarówno dla
Victorii, jak i Unii jest jednak dosyć
trudny. Nawet w zwycięskich meczach
oba zespoły musiały się sporo namęczyć, by powiększyć swój dorobek.
Słaby start zanotował też Lubuszanin
Trzcianka, ale wszystko wskazuje na
to, że jedyny w stawce zespół z północy regionu ma już gorsze chwile za
sobą. W sobotę Lubuszanin zatrzymał
dotychczasowego lidera, Pogoń Nowe
Skalmierzyce na jego boisku. Weryfikacja możliwości i siły Pogoni miała
nadejść w zbliżających się meczach
wyjazdowych, tymczasem gracze Mariusza Kaczmarka wpadkę zaliczyli

Najskuteczniejsi strzelcy
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Kacper Majerz (Pogoń Nowe S.)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Program 6. kolejki
Środa, 4 września 2019 roku
17:45 Victoria Ostrzeszów – Unia Swarzędz
Sobota, 7 września 2019 roku
11:00
Warta Międzychód – Polonia Kępno
12:00
Kotwica Kórnik – Pogoń Nowe S.
13:00
KS Opatówek – LKS Gołuchów
16:00
Lubuszanin – Polonia Leszno
16:00 Tarnovia Tarnowo – Victoria Września
17:00
Obra Kościan – Pogoń Lwówek
17:00
Centra Ostrów – Olimpia Koło
17:00 Ostrovia Ostrów – Winogrady Poznań
7
7
6
6
5
4
4
4

już w ostatnim z pięciu rozgrywanych
na własnym terenie meczów. Pogoń
wynik goniła już od 11. minuty, a niespełna dziesięć minut przed końcem
pierwszej połowy miejscowi mieli już
do odrobienia dwie bramki. W ostatnim kwadransie za sprawą Dawida
Kuczyńskiego złapali kontakt, lecz
miast wyrównania, skończyło się na
jeszcze dwóch straconych bramkach
i porażce 1:4. Gorycz porażki, tyle że
na wyjeździe, przełknąć musiała też
Centra Ostrów Wielkopolski, która na
tarczy wracała z terenu beniaminka.
Victoria Ostrzeszów od początku sezonu ambitnie pracuje na miano najsilniejszego z tegorocznych beniaminków
i na razie taką opinię potwierdza. Po
zwycięstwie 2:0 na koncie drużyny
jest już dziewięć punktów i miejsce w
górnej części tabeli. Potknięcie Centry
wykorzystała Polonia Leszno, która
po zwycięstwie 2:0 nad Ostrovią 1909
Ostrów Wielkopolski zrównała się
w tabeli właśnie z ostrowską Centrą.
Początek sezonu na to nie wskazywał, choć oddać też trzeba, że Polonia
punkty traciła na boiskach innych drużyn ze ścisłego topu – Pogoni Nowe
Skalmierzyce i Centry. Zespoły niżej
notowane pewnie odprawia z kwitkiem, a jak pokazuje, doświadczenie,
to właśnie regularne punktowanie ze
słabszymi jest kluczem do zajmowania
najwyższych lokat. Takiej drogi nie obrali w sobotę piłkarze Polonii Kępno,
którzy podejmowali outsidera z Opatówka. Drużyna spod Kalisza przed
tygodniem zdobyła pierwszą bramkę
i punkt, a w sobotę dopisała do konta
pierwsze zwycięstwo, na dodatek wywalczone na niewygodnym terenie w
Kępnie. Mecz już od samego początku nie ułożył się po myśli gospodarzy,
którzy po niespełna kwadransie gry
przegrywali ze skazywanym na pożarcie Opatówkiem. Drogę do bramki
odnalazł Aleks Sieradzki. Kępnianie
zdołali jednak odpowiedzieć wyrównującym trafieniem Filipa Latuska,
który na dobre wraca już do pełnej dyspozycji. Najlepszy strzelec kępińskiej
drużyny zdobył już w tym sezonie
cztery bramki. Wydawało się, że mecz
w Kępnie zakończy się podziałem
punktów. Tymczasem w doliczonym
czasie gry szalę zwycięstwa na swoją
stronę przechylili gracze Opatówka, a
konkretnie Łukasz Grabowski. Ligową kolejkę zakończyło niedzielne starcie zespołów typowanych do ostatnich
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miejsc w lidze. Winogrady Poznań po
raz pierwszy w tym sezonie mogły
zagrać na własnym obiekcie po jego
letniej modernizacji. Mecz otwarcia
zmodernizowanego obiektu wypadł
wyjątkowo okazale. Poznaniacy rozbili
bowiem Olimpię Koło 4:0, a do zwycięstwa poprowadził ich lider drugiej
linii, Kamil Lulka. Goście pozostają
z zerowym dorobkiem i potwierdza się
opinia, że dołączenie do grona czwartoligowców w ostatniej chwili może im
się odbić czkawką. Winogrady zaś na
swoim koncie mają już sześć punktów i
w perspektywie szansę na trzy kolejne,
bo za tydzień poznańska jedenastka jedzie na mecz z drugim zespołem pozostającym bez jakiejkolwiek zdobyczy
punktowej, a więc Ostrovią. Trudne
chwile przeżywają jeszcze w Kórniku.
Kotwica boleśnie przekonuje się bowiem, ile prawdy jest w stwierdzeniu,
że prowadzenie 2:0 to bardzo niebezpieczny wynik. Ekipa Piotra Sołtysiaka już trzeci raz w tym sezonie miała

komfort takiej przewagi schodząc na
przerwę i spotkania te zakończyła z
zaledwie jednym punktem. Tym razem
wywalczonym we Lwówku. Spory
wpływ na przebieg spotkania mieli jednak sędziowie, a w zasadzie ich mizerna postawa. Kluczowa sytuacja miała
miejsce w 55. minucie. Wychodzącego
na dogodną pozycję napastnika Pogoni
sfaulował wówczas, zdaniem sędziów,
Tymoteusz Gabski. Początkowo arbiter wskazał na rzut karny, ale później
słusznie się z tego wycofał. Z boiska
wyrzucił jednak nie jednego, a dwóch
zawodników, bo za krytykę orzeczeń
arbitra, bezpośrednią czerwoną kartkę obejrzał Piotr Kalak. Ostatnie pół
godziny Kotwica grała więc o dwóch
zawodników mniej, a co więcej, czerwoną kartkę na ławce zobaczył później
jeszcze trener gości, Piotr Sołtysiak.
Pogoń przewagę wykorzystała wyrównując na pięć minut przed końcem.
Podział punktów nikogo jednak w tym
meczu nie zadowolił.
BAS

wyniki i tabele

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

Bałtyk Gdynia – KP Starogard Gdański ....– 1:0
Górnik Konin – Kotwica Kołobrzeg ...........– 1:2
Bałtyk Koszalin – Grom Nowy Staw .........– 2:2
Chemik Police – Polonia Środa .................– 0:2
Sokół Kleczew – Radunia Stężyca ............– 0:2
Świt Skolwin – Nielba Wągrowiec .............– 0:0
1. KKS Kalisz
6 16 15:5
2. MKS Mieszko Gniezno
6 15 12:7
3. KS Radunia Stężyca
6 14 11:3
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
6 12 10:2
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
6 12 14:9
6. KS Polonia Środa Wlkp.
6 10 11:4
7. MKS Pogoń II Szczecin
6 10 12:12
8. KS Sokół Kleczew
6 10 7:8
9. KP Starogard Gdański
6 9
6:5
10. JKS Jarota Jarocin
6 8 11:10
11. KS Unia Janikowo
6 7 8:13
12. KKPN Bałtyk Koszalin
6 6
7:8
13. KP Chemik Police
6 5
4:8
14. KS Górnik Konin
6 4 7:13
15. MKS Grom Nowy Staw
6 4 7:12
16. MKS Nielba Wągrowiec
6 3
6:9
17. SKS Bałtyk Gdynia
6 3 2:12
18. KS Gwardia Koszalin
6 2 3:13
IV Liga Grupa Wielkopolska
5. kolejka | jesień 2019
Polonia Kępno – KS Opatówek .................– 1:2
Unia Swarzędz – Victoria Września ..........– 0:0
LKS Gołuchów – Obra Kościan ..................– 2:1
Winogrady Poznań – Olimpia Koło ...........– 4:0
Victoria Ostrzeszów – Centra Ostrów ........– 2:0
Pogoń Lwówek – Kotwica Kórnik .............– 2:2
Tarnovia Tarnowo – Warta Międzychód ....– 0:0
Polonia Leszno – Ostrovia Ostrów ............– 2:0
Pogoń Nowe S. – Lubuszanin ...................– 1:4
1. LKS Gołuchów
5 15 14:1
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 5 12 20:8
3. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 5 10 11:7
4. KS Polonia 1912 Leszno
5 10 17:6
5. SKS Unia Swarzędz
5 10 15:5
6. MKS Victoria Września
5 10 10:4
7. KP Victoria Ostrzeszów
5 9
8:5
8. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 5 9
6:4
9. MKS Lubuszanin Trzcianka 5 8
8:6
10. LTP Pogoń Lwówek
5 7
5:6
11. TPS Winogrady Poznań
5 6 9:20
12. KKS Polonia Kępno
5 5 8:10
13. MLKP Warta Międzychód 5 4
5:8
14. KSS Kotwica Kórnik
5 4 9:14
15. KP Obra 1912 Kościan
5 4 6:11
16. KS Opatówek
5 4 3:11
17. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 5 0 3:13
18. MKS Olimpia Koło
5 0 1:19
RedBox V Liga Grupa 3
4. kolejka | jesień 2019
Orzeł Mroczeń – Piast Czekanów .............– 5:0
Tur Turek – SKP Słupca ...........................– 0:3
Astra Krotoszyn – Piast Kobylin ...............– 3:1
Vitcovia Witkowo – Polonus Kazimierz .....– 0:2
Odolanovia – Raszkowianka ....................– 2:0
Zefka Kobyla Góra – Wilki Wilczyn ..........– 1:5
GKS Sompolno – Stal Pleszew ..................– 0:1
Zjednoczeni – Tulisia Tuliszków ................– 0:2

Sport

piłka nożna

RedBox V Liga Grupa 3 >>> Zefka Kobyla Góra, Zjednoczeni Rychwał i Vitcovia Witkowo
to zespoły, które w dalszym ciągu nie zaznały smaku zwycięstwa w obecnych rozgrywkach.
W najgorszej sytuacji jest Vitcovia, która nie zdołała ugrać chociażby jednego punktu

Orzeł gromi i goni czołówkę

Tylko dwa zespoły mogą pochwalić się kompletem punktów po czterech kolejkach na zapleczu
czwartej ligi – to Wilki Wilczyn i Odolanovia Odolanów. Drużyny te goni Orzeł Mroczeń, w barwach którego fenomenalnie spisuje się Marcin Górecki. Snajper mroczenian w czterech meczach
strzelił już sześć bramek i pokazuje, że ponownie będzie odgrywać kluczowe role w wyścigu po
koronę króla strzelców.
Dzięki pewnemu i efektownemu
zwycięstwu nad Piastem Czekanów
5:0 drużyna z Mroczenia jest drugą,
ofensywną siłą rozgrywek. Orzeł
w czterech dotychczasowych spo-

tkania zdobył czternaście bramek
(najskuteczniejsza drużyną są Wilki Wilczyn z 21. trafieniami). Mroczenianie w starciu z Czekanowem
chcieli zmazać plamę po ubiegłotygodniowym, słabym występie z Polonusem Kazimierz Biskupi. Tym ra-

LZS Orzeł Mroczeń
LKS Piast Czekanów

MKS Tur Turek
SKP Słupca

Wyniki 4. kolejki

5 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Kamil Rabiega - 16’, 2:0 Jakub Strąk - 64’, 3:0 Rafał Janicki - 75’, 4:0
Rafał Janicki - 87’, 5:0 Marcin Górecki - 90’.
Orzeł: Rafał Peksa – Dariusz Luźniak, Andrzej Nowak, Jakub Kupczak, Bartosz Moś,
Kacper Małolepszy, Jakub Strąk (Bartosz Kurzawa - 72’), Bartosz Wika (Łukasz Gajewski
- 64’), Kamil Rabiega (Tobiasz Rabiega - 80’),
Rafał Janicki (Marcin Grądowy - 88’), Marcin
Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

KKS Astra Krotoszyn
KS Piast Kobylin

3 (2)
1 (0)

Bramki: 1:0 Adam Staszewski - 12’, 2:0
Adam Staszewski - 25’ (z karnego), 3:0
Mateusz Mizerny - 80’, 3:1 Jakub Smektała - 89’ (z karnego).

MLKS Odolanovia Odolanów 2 (0)
LKS Raszkowianka Raszków 0 (0)

Bramki: 1:0 Karol Krystek - 75’, 2:0 Piotr
Skrzypczak - 90’.

0 (0)
3 (1)

Bramki: 0:1 Jakub Kwaśny - 28’, 0:2 Jacek
Mikołajczyk - 75’, 0:3 Igor Sarnowski - 89’.

GKS Vitcovia Witkowo
0 (0)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 2 (0)

Bramki: 0:1 Patryk Kaczmarek - 67’, 0:2
Krzysztof Słowiński - 76’.

KLKS Zefka Kobyla Góra
GKS Wilki Wilczyn

1 (0)
5 (3)

GKS Sompolno
KS Stal Pleszew

0 (0)
1 (0)

Bramki: 0:1 Patryk Grabowiecki - 19’,
0:2 Krystian Robak - 40’, 0:3 Patryk Grabowiecki - 45’, 0:4 Adrian Górecki - 47’,
0:5 Jakub Nowakowski - 68’, 1:5 Dawid
Ponitka - 85’.
Bramka: 0:1 Patryk Adamski - 59’.

LKS Zjednoczeni Rychwał 0 (0)
MGKS Tulisia Tuliszków
2 (0)

Bramki: 0:1 Szymon Matuszak - 60’, 0:2
Zbigniew Raszewski - 68’.

zem kibice nie mieli na co narzekać.
Orzeł dyktował warunki na boisku i
tylko dzięki wyśmienitej postawie
bramkarza przyjezdnych, Krystiana
Anioła ten mecz nie rozstrzygnął się
w pierwszej połowie. Ostre strzelanie
rozpoczęło się po upływie nieco poNajskuteczniejsi strzelcy
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Patryk Grabowiecki (Wilki Wilczyn)
Patryk Adamski (Stal Pleszew)
Damian Spaleniak (Raszkowianka)
Adam Staszewski (Astra Krotoszyn)
Bartosz Domaniecki (Wilki Wilczyn)
Rafał Janicki (Orzeł Mroczeń)
Jakub Kłobusek (Odolanovia)
Igor Sarnowski (SKP Słupca)
Program 5. kolejki
Piątek, 6 września 2019 roku
18:00
Piast Kobylin – Orzeł Mroczeń
Sobota, 7 września 2019 roku
17:00 Tulisia Tuliszków – Zefka Kobyla Góra
17:00
SKP Słupca – GKS Sompolno
17:00
Polonus Kazimierz – Odolanovia
Niedziela, 8 września 2019 roku
11:00
Raszkowianka – Tur Turek
11:00
Piast Czekanów – Vitcovia Witkowo
15:00
Wilki Wilczyn – Astra Krotoszyn
15:00
Stal Pleszew – Zjednoczeni
6
6
4
4
4
4
3
3
3

Totolotek Puchar Polski >>> Pod koniec sierpnia zakończyła się druga część rywalizacji w Totolotek Pucharze Polski w sezonie 2019/2020. Na tym etapie do gry przystąpiły
trzydzieści dwa zespoły z najniższych klas rozgrywkowych

Kolejne kluby poza Pucharem Polski

Za nami druga runda Totolotek Pucharu Polski strefy kaliskiej. Tym razem obyło się bez większych
niespodzianek. Spośród reprezentantów naszego regionu do kolejnego etapy walki o trofeum w
strefie kaliskiej awansowały Strażak Słupia, GKS Grębanin oraz GKS Rychtal.

Przypomnijmy, że od sezonu
2019/2020 rozgrywki na szczeblu
wojewódzkim i okręgowym przeszły
diametralne zmiany. Rozgrywki pucharowe zostały zdynamizowane, a
rywalizacja na szczeblu okręgowym
toczy się z udziałem zespołów występujących co najwyżej w piątej lidze.
Najistotniejszą zmianą obecnych rozgrywek jest modyfikacja podziału
rozgrywek na etapy. W pierwszym
rywalizacja toczyć się będzie po-

Wyniki II rundy

LKS Jankowy – GKS Rychtal ....................– 2:4
Sokół Świba – Pelikan Grabów ................ – 3:8
Masovia Kraszewice – GKS Grębanin ........– 0:6
Płomień Opatów – Strażak Słupia ............– 0:3
Sokoły Droszew – Victoria Skarszew ........– 2:0
Prosna Kalisz – Zieloni Koźminek ............– 3:0
LZS Czajków – Olimpia Brzeziny – 2:2 / 7:6 karne
Sokół Bralin – LKS Czarnylas ...................– 1:4
OKS Ostrów Wlkp. – LZS Cielcza ...............– 1:6
Pogoń II Nowe S. – Barycz Janków P. ......– 1:3
Huragan Szczury – Biały Orzeł ................ – 0:3
GKS Jaraczewo – Grom Golina .................– 5:1
Iskra Sieroszewice – LZS Doruchów ..........– 1:4
Błękitni Chruszczyny – Ogniwo Łąkociny .– 1:1 / 6:5 karne
LKS II Gołuchów – WKS Witaszyce ............– 2:1
Gladiatorzy Pieruszyce – CKS Zbiersk ......– 4:0

między zespołami z piątej ligi i klas
niższych w podziale na strefy odpowiadające dotychczas funkcjonującym okręgom. Zgłoszone drużyny
niezrzeszone oraz grające w Klasach
A i B rozpoczną zmagania od rundy
wstępnej. W pierwszej rundzie (1/32
finału strefowego) do gry włączą się
zespoły z klas okręgowych, a w strefie
poznańskiej - również drużyny z piątej ligi. W pozostałych strefach piątoligowcy udział w pucharze zaczną
dopiero od trzeciej rundy (1/8 finału).
Finały rozgrywek strefowych zaplanowano we wszystkich częściach regionu na 11 listopada. Ich zwycięzcy
otrzymają trofeum i prawo gry wiosną na szczeblu wojewódzkim. Tam
do zmagań dołączy siedem zespołów
z trzeciej ligi i osiemnastu czwartoligowców. Daje to łącznie trzydzieści
drużyn, co oznacza, że w 1/16 finale
etapu wojewódzkiego Totolotek Pucharu Polski dwa zespoły otrzymają
wolny los. Będą to najwyżej sklasyfikowani uczestnicy rozgrywek na
podstawie tabel końcowych poprzedniego sezonu, a więc KKS Kalisz i
Mieszko Gniezno. Przypomnijmy, że
w Totolotek Pucharze Polski obligatoryjnie biorą udział zespoły do klasy

okręgowej włącznie, a kluby Klasy A,
B oraz niezrzeszone startują dobrowolnie. W okręgowych rozgrywkach
„Pucharu tysiąca drużyn”, jak zwykło się nazywać rozgrywki o Puchar
Polski, rozegrano już drugi etap. Tym
razem obyło się bez większych niespodzianek. Za jedyną można uznać
wyeliminowanie WKS Witaszyce
przez rezerwy LKS-u Gołuchów.
Do dalszych gier nie udało się natomiast awansować rezerwom Pogoni
Nowe Skalmierzyce. Drugi zespół
czwartoligowca uległ na własnym
terenie Baryczy Janków Przygodzki.
W kolejnej rundzie zameldowały się
trzy kluby reprezentujące powiat kępiński. Do dalszych gier awansował
GKS Rychtal, który wyeliminował
LKS Jankowy. Okazałe zwycięstwo
6:0 w Kraszewicach dało z kolei
awans GKS-owi Grębanin. Ostatnim
zespołem, który zameldował się na
kolejnym etapie jest Strażak. Słupianie ograli na wyjeździe Płomień Opatów 3:0. W rozgrywkach nie ma już
natomiast Sokoła Świba, który odpadł w starciu z Pelikanem Grabów
(3:8) oraz Sokoła Bralin, który okazał
się gorszy od LKS-u Czarnylas (1:4).
BAS

nad kwadransa gry, kiedy to Kamil
Rabiega uderzył bez zastanowienia,
a piłka jeszcze po rykoszecie wylądowała w bramce przyjezdnych.
Skromne prowadzenie Orła, mimo
ogromnej przewagi, utrzymało się do
przerwy. Druga część meczu wyglądała bardzo podobnie do pierwszej,
jednak podopieczni Marka Wojtasiaka byli już zdecydowanie bardziej
skuteczni. W 64. minucie prowadzenie podwyższył Jakub Strąk, który
świetnie wyskoczył do dośrodkowania i bardzo silnym strzałem głową,
nie dał szans na obronę bramkarzowi
gości. Jedenaście minut później było
już 3:0. Tym razem bramkę dla Orła
zdobył Rafał Janicki, a asystę dołożył Marcin Górecki. Obaj piłkarze
w 87. minucie znów mieli udział przy
kolejnej akcji, zakończonej bramką
Rafała Janickiego. Marcin Górecki
do dwóch asyst dołożył jeszcze trafienie, które w 90. minucie ustaliło
wynik spotkania. Rozmiary zwycięstwa mogły być jeszcze bardziej
okazałe, ale Łukasz Gajewski trafił w
słupek. Kolejne spotkanie mroczenianie rozegrają już w najbliższy piątek,
6 września. O godzinie 18:00 Orzeł
zmierzy się na wyjeździe z Piastem
Kobylin. Ekipa z Kobylina przystąpi
do tego spotkania z zamiarem zmycia
plamy po porażce w derbach regionu

z Astrą Krotoszyn. Piast od samego
początku derbów sprawiał zdecydowanie gorsze wrażenie od gospodarzy. Krotoszynianie już na początku
stworzyli dwie dobre okazje – z rzutu
wolnego i po rzucie rożnym – ale kobyliński bramkarz jeszcze zachował
czyste konto. Jednak w 12. minucie
skapitulował, a prowadzenie Astrze
dał Adam Staszewski. Stracony gol
zmotywował jednak kobylinian do
bardziej zdecydowanych ataków.
Udało im się nawet trafić do siatki,
lecz arbiter gola nie uznał, odgwizdując pozycję spaloną Dawida Ratajczaka. Niedługo później znów było
groźnie pod bramką Astry, lecz piłka
po strzale jednego z graczy Piasta tylko otarła się o słupek. W 25. minucie
gospodarze prowadzili już 2:0. Arbiter podyktował rzut karny dla Astry
za zagranie piłki ręką, a Adam Staszewski po raz drugi wpisał się na listę strzelców. W drugiej połowie obie
drużyny wypracowały sobie dogodne
sytuacje, ale zawodziła skuteczność.
Wreszcie w 80. minucie Mateusz
Mizerny wykonywał rzut wolny i po
błędzie bramkarza Piasta piłka wpadła do siatki. Pogodzeni z porażką goście zdołali zdobyć honorową bramkę
i zmniejszyć rozmiary porażki, kiedy
to rzut karny na gola zamienił Jakub
Smektała.		
BAS

1. GKS Wilki Wilczyn
4 12 21:4
2. MLKS Odolanovia Odolanów 4 12 11:2
3. KKS Astra Krotoszyn
4 10 8:2
4. KS Stal Pleszew
4 9
9:7
5. LZS Orzeł Mroczeń
4 8 14:6
6. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 4 8
6:2
7. SKP Słupca
4 7
9:5
8. LKS Piast Czekanów
4 4
2:8
9. MGKS Tulisia Tuliszków
4 4
5:6
10. GKS Sompolno
4 4
5:8
11. KS Piast Kobylin
4 4
7:7
12. LKS Raszkowianka Raszków 4 3 9:13
13. MKS Tur 1921 Turek
4 3 3:12
14. KLKS Zefka Kobyla Góra
4 1 3:11
15. LKS Zjednoczeni Rychwał 4 1 3:11
16. GKS Vitcovia Witkowo
4 0 2:13
Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 1
4. kolejka | jesień 2019
Biały Orzeł – Strażak Słupia ....................– 2:2
LKS Czarnylas – LZS Doruchów ................– 3:2
Pelikan Grabów – Ogniwo Łąkociny .........– 6:1
LZS Cielcza – Barycz Janków P. ...............– 4:2
Grom Golina – GKS Grębanin ..................– 2:4
WKS Witaszyce – Wisła Borek Wlkp. ........– 4:1
Zieloni Koźminek – Victoria Skarszew ......– 0:4
GKS Rychtal – Olimpia Brzeziny ..............– 4:1
1. KS Victoria Skarszew
4 12 9:0
2. LKS Czarnylas
4 10 12:7
3. LZS Pelikan Grabów
4 9 13:4
4. WKS Witaszyce
4 9 10:5
5. GKS Grębanin
4 9
8:4
6. GKS Rychtal
4 7
8:5
7. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
4 7
6:4
8. LKS Olimpia Brzeziny
4 7 10:10
9. LZS Doruchów
4 6
6:6
10. LZS Cielcza
4 6
8:6
11. LKS Wisła Borek Wlkp.
4 3
4:8
12. LZS Ogniwo Łąkociny
4 3 4:13
13. GOS Zieloni Koźminek
4 3
5:9
14. LZS Strażak Słupia
4 2
3:8
15. LZS Grom Golina
4 0 4:11
16. Barycz Janków Przygodzki 4 0 5:15
Wielkopolska Klasa A Grupa 3
3. kolejka | jesień 2019
Prosna Kalisz – Szczyt Szczytniki .............– 4:2
Sokoły Droszew – Iskra Sieroszewice .......– 4:0
Orzeł Kawęczyn – Grom Malanów ............– 6:1
Wicher Dobra – Jaskiniowiec Rajsko ........– 2:7
Piast Grodziec – LKS Godziesze ................– 4:3
Teleszyna Przykona – LKS II Gołuchów ....– 1:2
Prosna Chocz-Kwileń – Korona-Pogoń ......– 1:2
1. KS Prosna Kalisz
3 9 19:2
2. GKS Piast Grodziec
3 9
9:3
3. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 3 9
6:3

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

piłka nożna

i liga wojewódzka c1 trampkarz grupa 2
SEZON 2018/2019
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