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Powiatowe
Święto Plonów
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Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

Tegoroczne powiatowo-gminne uroczystości dożynkowe wspólnie zorganizowały Starostwo Powiatowe w Kępnie oraz Urząd Gminy w Baranowie.
Dożynki Powiatu Kępińskiego rozpoczął tradycyjny, barwny korowód. W intencji rolników i w podziękowaniu za tegoroczne plony odprawiona została msza święta.
str. 6

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

O przyszłości

kotły

kępińskiego

Termiczne przekształcanie odpadów

szpitala

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

693 567 773
608 674 553

W pracowni patrona Wielkie świętowanie u Idziego
kępińskiego muzeum

str. 5

Odpust w Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie jak co
roku przyciągnął tysiące wiernych
str. 10

Informacje

wiadomości
Ponad 70 tysięcy osób w Wielkopolsce, które są niezdolne
do samodzielnej egzystencji i których dochód miesięczny nie
przekracza 1600 zł brutto, może już złożyć wniosek o tzw. dodatek 500+ dla osób niepełnosprawnych. Z szacunków ZUS
wynika, że od października br. do marca 2020 r. wnioski o nowe
świadczenie może złożyć nawet 850 tysięcy osób w całym kraju

500+ dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji
Uzyskanie świadczenia uzupełniającego uzależnione będzie od
łącznego spełnienia kilku warunków.
Po pierwsze, świadczenie to jest adresowane wyłącznie do osób, które
ukończyły 18 lat i są niezdolne do
samodzielnej egzystencji. Po drugie,
świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych
lub też łączna wysokość brutto tych

ZUS opracował formularz wniosku
o świadczenie uzupełniające. Fot. ZUS

świadczeń, z kwotą wypłacaną przez
zagraniczną instytucję właściwą do
spraw emerytalno-rentowych, nie
przekroczy 1600 zł. O dodatek będą
się mogli ubiegać także cudzoziemcy, w tym obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, legalnie
przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Mimo że przepis
wejdzie w życie dopiero 1 października br., ZUS opracował już formularz
wniosku o świadczenie uzupełniające
dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji. Jest on dostępny na stronie internetowej www.zus.pl oraz w
salach obsługi klientów ZUS. Nasi
doradcy chętnie pomogą każdemu
w wypełnieniu wniosku – zapewnia
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
Osoby, które nie mają orzeczenia
o niezdolności do samodzielnej egzystencji, będą musiały do wniosku o
świadczenie uzupełniające dołączyć
dokumentację medyczną oraz inne
dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania
profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej
oraz zaświadczenie o stanie zdrowia
(wydane przez lekarza nie wcześniej
niż na miesiąc przed złożeniem wniosku). Osoby posiadające orzeczenie

o znacznym stopniu niepełnoprawności powinny je także dołączyć do
wniosku.
Od kiedy ZUS wypłaci pieniądze? Świadczenie uzupełniające dla
osób niesamodzielnych będzie przysługiwało od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek, nie wcześniej
jednak niż od 1 października br., tj.
od daty wejścia w życie przepisów. W
pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy ZUS będzie miał
nie 30, lecz 60 dni od wyjaśnienia
ostatniej okoliczności na rozpatrzenie
wniosku i wydanie decyzji.
Nowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej
niż 500 zł, przy czym łączna kwota
tego świadczenia i innych świadczeń
finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł.
Zgodnie z tą zasadą uprawnione do
świadczenia są również osoby, których suma świadczeń ze środków
publicznych zawiera się w przedziale
od 1100 zł do 1600 zł. Przykładowo,
jeżeli suma tych świadczeń wynosi
1200 zł, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie
400 zł.
Do kryterium dochodowego będą
brane pod uwagę prawie wszystkie
świadczenia stałe finansowane ze
środków publicznych, m.in. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia z pomocy społecznej. Istotne będą także świadczenia
emerytalno-rentowe z zagranicy. Nie
będą wliczane świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki
socjalne lub zasiłek pogrzebowy. Nie
będzie wliczany także zasiłek pielęgnacyjny ani dodatki (np. dodatek
kombatancki), dochody z pracy, renty
cywilnoprawne, a także – w niektórych przypadkach – renta rodzinna.
Do dochodu nie będzie wliczana
renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu osobom, które stały się
całkowicie niezdolne do pracy przed
ukończeniem 16 lat lub przed ukończeniem 25 lat w przypadku kontynuowania nauki.
Oprac. KR
ODDZIAŁ
Ostrów Wlkp.
Piła
Poznań I
Poznań II
Suma

LICZBA
UPRAWNIONYCH
22.536
8.464
16.703
22.955
70.658

Wicestarosta A. Śniegocka i burmistrz P. Psikus spotkali się z wicewojewodą A. Niestrawską

Rozmawiali o rozwoju samorządów

29 sierpnia br. wicestarosta po- wodę o podpisaniu porozumienia mięW zakresie realizacji przez gminwiatu kępińskiego Alicja Śniegocka dzy Gminą Kępno a Powiatem Kępiń- ny samorząd inwestycji drogowych,
oraz burmistrz miasta i gminy Kępno skim, dotyczącego współpracy przy burmistrz P. Psikus poruszył również
Piotr Psikus podczas spotkania
ważny temat dotyczący dofinansowania do realizacji przebudowy
z wicewojewodą wielkopolską
Anetą Niestrawską poruszyli
ul. Bohaterów Września, na którą
szereg istotnych tematów zwiąGmina Kępno może uzyskać aż
zanych z rozwojem obu samo50% środków z budżetu Wojerządów.
wództwa Wielkopolskiego. W
A. Śniegocka wnioskowała o
spotkaniu uczestniczył również
zakup ambulansu dla kępińskiego
dyrektor Wydziału Infrastruktury
szpitala i uzyskała pełne poparcie
Urzędu Wojewódzkiego Tomasz
Małyszka.
dla tej inicjatywy ze strony A. NieOd lewej: wicestarosta Alicja Śniegocka, wojewoda
strawskiej oraz dyrektora Wydziału
W najbliższym czasie ma takAneta Niestrawska i burmistrz Piotr Psikus
Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego
że dojść do wizyty wicewojewody
A. Niestrawskiej w Kępnie, która
Damiana Marciniaka.
W trakcie spotkania omówiono przebudowie ul. Dworcowej w Kępnie będzie odpowiedzią na zaproszenie,
też temat budowy dróg. Wicestarosta oraz zwrócili się o wsparcie władz wo- jakie wystosowali włodarze obu kęi burmistrz poinformowali wicewoje- jewódzkich dla tej inwestycji.
pińskich samorządów. Oprac. KR

Polskie Stronnictwo Ludowe rozpoczęło kampanię wyborczą na kępińskim Rynku

Przedstawiono kandydatów oraz najważniejsze cele PSL

9 września br. na kępińskim Rynku
Polskie Stronnictwo Ludowe zainaugurowało kampanię wyborczą. Zaprezentowano kandydatów z okręgu kalisko-leszczyńskiego w wyborach do Sejmu.
PSL na wielkopolskich listach ma
80 kandydatów, z czego 24 znajduje się
na liście okręgu kalisko-leszczyńskiego,
którą otwiera Andrzej Grzyb, a zamyka obecny wicemarszałek województwa
wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Podczas inauguracji kampanii na
kępińskim Rynku A. Grzyb przedstawił
dwóch kandydatów: Beatę Kucharską i
Alojzego Motylewskiego.
B. Kucharska jest przedstawicielką Stowarzyszenia Kukiz’15 z powiatu
kaliskiego. To jedyna kandydatka Kukiz’15 na liście. - Moim priorytetem
jest działanie na rzecz dzieci, a szczególnie tych, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Chcę, aby każde
dziecko czuło się bezpieczne, nie tylko
w rodzinie, ale i całym społeczeństwie.
Byłam współtwórcą projektu pod nazwą „Wyciągamy dzieci z bram”, który
wspierał dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Działam również w Kole Gospodyń Wiejskich – oznajmiła kandydatka.
Z kolei A. Motylewski to przedsiębiorca z Ostrowa Wielkopolskiego.
- Byłem członkiem Zarządu miasta,
wieloletnim radnym, dwa razy startowałem jako niezależna osoba do
senatu z tego okręgu, powołałem dwa
stowarzyszenia w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas mojej pracy zawodowej
powołałem osiem zakładów, a 20 lat
temu budowaliśmy najwspanialszą,
pierwszą w Polsce cysternę do gazu.
Ten teren jest mi doskonale znany –
przedstawił się.
A. Grzyb jako najważniejszy cel
w kampanii PSL w tegorocznych wyborach parlamentarnych wśród spraw
społecznych wskazał emeryturę bez
podatku, natomiast wśród spraw gospodarczych – dobrowolny ZUS, w

szczególności dla osób prowadzących
działalność małych i mikroprzedsiębiorstw. - Częstokroć koniunktura
gospodarcza sprawia, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, głównie firmy jednoosobowe, rezygnują
z tej działalności, np. ze względu na
niemożność obsłużenia składek ZUS.
Dobrowolność miałaby pozwolić na
kontynuację tej działalności w odpo-

rekompensaty za straty. Przede wszystkim trzeba zmienić nakłady i sposób
prowadzenia retencji wodnych, ponieważ Wielkopolska stepowieje, co odczuwamy wszyscy. To nie tylko kwestia
strat w rolnictwie, ale też wszystkich
innych działach gospodarki – zauważył. Ważnym aspektem w kampanii jest
również transformacja energetyczna z
uwzględnieniem rosnącego znaczenia

Andrzej Grzyb (2. od prawej) przedstawił dwóch kandydatów PSL:
Beatę Kucharską (3. od prawej) i Alojzego Motylewskiego (pośrodku)

wiedni sposób – podkreślił lider ugrupowania. Istotna dla kandydatów tego
ugrupowania w kwestiach gospodarczych będzie także sprawa rolnictwa,
głównie: zakończenie nierówności w
dopłatach bezpośrednich i ich wyrównanie, kwestia ilości lat, przez które
rolnicy powinni pracować, aby uzyskać
prawa emerytalne (obecnie zostały one
podwyższone o 5 lat) oraz zwalczanie
choroby ASF, dziesiątkującej stada w
Polsce. - W Wielkopolsce mamy ponad
1/3 polskiej produkcji wieprzowiny,
jest to więc istotny problem gospodarczy. Jeśli tego się nie zatrzyma, wiele
gospodarstw, które w tej chwili odzyskały pewien oddech, ponieważ wzrosły ceny, może ponieść ogromne straty
ekonomiczne – zaznaczył A. Grzyb.
Ugrupowanie planuje również zareagować na coraz większe susze. - Tutaj nie
wystarczą ubezpieczenia, ewentualne

odnawialnych źródeł energii. - Ostatnie
inwestycje realizowane w Wielkopolsce z funduszy europejskich pokazały,
że ilość zainteresowanych np. budową
własnych instalacji fotowoltaicznych
jest wielokrotnie większa, niż ilość
pieniędzy, które można przeznaczyć na
to z obecnej perspektywy finansowej przyznał A. Grzyb. Ostatnia sprawa to
kwestie ustrojowe. - Proponujemy powszechny wybór prokuratora generalnego, rzecznika praw obywatelskich
oraz możliwości zmiany ordynacji na
system mieszany, system niemiecki,
który konsumuje postulat Kukiz’15, a z
drugiej strony pozwala na wyłonienie
stabilnej większości – wyjaśnił lider
ugrupowania.
PSL w tegorocznych wyborach
wystawiło też jednego kandydata w
okręgu kalisko-leszczyńskim do senatu
– Jana Libickiego.		
KR
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Informacje

wiadomości

Nowo wybrana dyrektor kępińskiego szpitala Beata Andrzejewska odpowiadała na pytania radnych i przedstawiła swoją wizję funkcjonowania kierowanej przez siebie placówki
podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Kępińskiego

O przyszłości kępińskiego szpitala

W trakcie obrad Rady Powiatu, dobrze sprawę z problemów ogólnie
we wtorek, 3 września 2019 r., radni pojętej ochrony zdrowia w naszym
nie kryli zainteresowania szczegó- kraju, nie tylko w naszym powiecie
łami procedury konkursowej,
która zakończyła się wyborem
nowego dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
Radny Włodzimierz Mazurkiewicz poprosił również
obecną na powakacyjnej sesji
dyrektor Beatę Andrzejewską
o nakreślenie jej wizji dalszego
funkcjonowania szpitala.
- Chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaufanie, którym obdarzyła mnie
komisja konkursowa i Zarząd
Powiatu Kępińskiego, wybierając mnie na to trudne stanowisko. Naprawdę trudne, po- Na pytania radnych powiatowych odpowiadała
nieważ, pracując 18 lat w tym nowa dyrektor SPZOZ w Kępnie Beata Andrzejewska
szpitalu, zdaję sobie bardzo

– mówiła B. Andrzejewska. - Stojące
przed nami, bo nie tylko przede mną,
zadanie jest bardzo trudne, natomiast podjęłam się go świadomie
po rozmowie nie tylko z bliskimi,
ale również współpracownikami, a
częściowo także na prośbę pracowników szpitala. Postaramy się zrobić wszystko, co możliwe, żeby ten
szpital uchronić i utrzymać. (…)
Zadaniem moim jest, aby utrzymać ten szpital w niezmniejszonym
zakresie działalności, żebyśmy nie
musieli stanąć przed dylematem
zamykania oddziałów. (…) Naszym zadaniem głównym jest nie
dopuścić do tego, żeby zabrakło
środków na wynagrodzenia, ponieważ w tej trudnej sytuacji, jeżeli
pozwolimy sobie na jakiekolwiek
opóźniania, może to spowodować
więcej problemów – podkreślała
dyrektor SPZOZ w Kępnie.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

Powrót w szkolne mury
2 września br. we wszystkich
szkołach rozpoczął się kolejny rok
szkolny. Uroczystość z tej okazji
odbyła się również w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.
Dyrektor szkoły Bogumiła
Drobina powitała uczniów oraz zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców. - Minął czas wakacji, czas
beztroskiego wypoczynku, radości.
Przed nami nowy rok szkolny, który
jak zwykle przyniesie nowe wyzwania i nowe obowiązki – podkreśliła.
Przypomniała też o priorytetach placówki i całej oświaty na rok szkolny
2019/2020. - W nowy rok szkolny
wkraczamy z optymizmem, którym
napawają nas sukcesy i osiągnięcia
z ubiegłego roku. Nasi absolwenci
zdali bardzo dobrze egzamin maturalny – w liceum wskaźnik zdawalności wynosił 96%, po raz pierwszy od
wielu lat był on tak wysoki. W technikum – 76%. Obydwa wyniki były
wyższe od średniej kraju, okręgu i
województwa – przypomniała dyrektor, wspominając ubiegłoroczne osiągnięcia uczniów i nauczycieli. - Nastąpiła też kolejna znaczna poprawa

je pasje, zdobywać doświadczenie,
rozwijać się. Chciałabym, abyście
wykorzystali te możliwości – a w jaki
sposób to zrobicie, to zależy od was
– zaznaczyła. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie liczy
obecnie 875 uczniów, z czego 398 to
uczniowie klas pierwszych, jest więc
to najliczniejszy rocznik ze względu

Podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego dyrektor witała gości,
uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców

na reformę oświaty. W placówce zatrudnionych jest 79 nauczycieli i 13
pracowników niepedagogicznych.
Dyrektor skierowała do uczniów
życzenia. - Życzę wam, aby ta szkoła
stała się dla was miejscem realizacji
pasji, marzeń, miejscem, w którym

ZSP nr 1 w Kępnie liczy obecnie 875 uczniów,
z czego 398 to uczniowie klas pierwszych

bazy lokalowej, dzięki czemu nawet
pomimo podwójnego rocznika będziemy pracować w bardzo dobrych
warunkach – dodała.
B. Drobina w szczególny sposób
witała pierwszoklasistów. - Wybraliście naszą szkołę, w sumie osiem
zawodów. Postawiliście na szkołę,
która daje wam duże możliwości rozwoju, gdzie możecie realizować swo-

Będziecie musieli dostosować się do
norm, zwyczajów i obowiązków. (...)
Życzę wam zapału, pięknych przyjaźni i wartościowych relacji. Żyjcie
pełnią życia, szczęśliwie i świadomie, nie tracąc jednak z oczu priorytetów. Pamiętajcie, że to właśnie
na etapie szkoły średniej obierane
są życiowe kierunki i układane tory

spotkacie się z życzliwością, zrozumieniem, szacunkiem, miejscem, do
którego będziecie chętnie przychodzić. Mam nadzieję, że znajdziecie w
nas pomoc, ale musicie liczyć również na konstruktywną krytykę, która pozwoli wam na korektę obranego
kursu. Stawiamy poprzeczkę bardzo
wysoko, zarówno pod względem dydaktycznym, jak i wychowawczym.

waszych karier i losów – mówiła.
Zwróciła się też do nauczycieli. - Życzę, aby ten trudny, rozpoczynający
się rok przyniósł wiele sukcesów i
możliwości kontynuowania rozwoju zawodowego. Niech uczniowie
darzą was szacunkiem i zaufaniem.
Ogromnie dziękuję za wasze zaangażowanie, dzięki któremu te trudne
zadania, stojące przed nami, uda się
zrealizować. Przed nami nie tylko
podwójny rocznik, ale także organizacja 100-lecia szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim – przypomniała B. Drobina.
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego było także okazją do wspomnienia obchodzonej 1 września br. 80.
rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem Violetty
Piaseckiej, Marka Noculaka i Katarzyny Grabickiej. Obchodom towarzyszyło hasło „Pamięć i przestroga”. - Niech to hasło będzie dla nas
wytyczną do podejmowania działań i
decyzji – podsumowała dyrektor.
KR

W trakcie sesji nie zabrakło pytań
o realizację programu naprawczego
stworzonego po przeprowadzonym
w szpitalu audycie. - Czy będzie
Pani realizowała surowe elementy
programu naprawczego? - zwrócił
się do nowej dyrektor radny Michał
Solecki. - Z tego, co pamiętam, to
największe oszczędności dałyby, niestety, zwolnienia, wśród pielęgniarek, jak i personelu sprzątającego.
Tam było prawie 50 osób... – przypominał. - Czy będzie Pani realizowała
te plany z programu naprawczego, a
jeżeli tak to w jakim zakresie?
B. Andrzejewska zapewniła, że
w przypadku kępińskiej placówki tak
duże zwolnienia personelu nie wchodzą w grę. - Nie będzie takich dużych
zwolnień w sekcji czystości, ponieważ wtedy szpital nie mógłby funkcjonować. Natomiast będą zmiany
organizacyjne, które pomogą nam
zaoszczędzić może około 2 - 3 etatów
jeżeli chodzi o tę sekcję – stwierdziła.
- Jeżeli chodzi o pielęgniarki, znaczna cześć naszych pielęgniarek, bo,
o ile pamiętam, około 25% do 30%,
są to osoby na emeryturze albo pracujące na umowę zlecenie. Na razie
na ten stan, który mamy, pielęgniarek brakuje. Wiemy jednak, że część
łóżek faktycznie u nas jest zbyteczna
i można je zlikwidować czy czasowo
usunąć. Jeżeli dostosowanie liczby
łóżek spowoduje u nas jakąkolwiek
nadmiarowość pielęgniarek, wtedy
mamy możliwość rozmowy z pielęgniarkami czy osobami zatrudnionymi na innej formie umowy niż
umowa o pracę – tłumaczyła, przyznając, iż pieniędzy szpital szukać
musi przede wszystkim w przychodach. - Wprowadzamy pewne zmiany
organizacyjne, które pomogą nam
te środki znaleźć, natomiast nie
znajdziemy wewnątrz szpitala tyle
pieniędzy, aby pokryły one wynik
finansowy i stratę. Nieoszacowanie
przychodów w stosunku do kosztów
jest o wiele większe, dlatego musimy
poszukać pieniędzy w przychodach –
stwierdziła. - Natomiast, oczywiście,
nie wzbraniamy się przed zapisami z
programu naprawczego, takimi, jak,
między innymi, likwidacja portierni,
która już się u nas dzieje. Zostały
także zrealizowane ograniczenia w
dziale gospodarczym. W każdej komórce szukamy oszczędności. Nawet
w wymiarze czasu pracy.
Dyrektor wskazywała na możliwości pozyskiwania środków dzięki
świadczeniom nielimitowanym. Naszym zadaniem jest przywrócenie
liczby porodów w szpitalu w Kępnie.
To jest jedno z naszych głównych za-

dań, ponieważ są to właśnie świadczenia nielimitowane. (…) Odnotowujemy niewielki wzrost liczby
porodów w naszym szpitalu, co jest
bardzo pozytywne. Na razie szacunek jest taki, że około 30% rocznej
straty odrabiamy - straciliśmy rocznie około 100 porodów i teraz może
uda się około 30% odzyskać do
końca tego roku – mówiła dyrektor,
podkreślając, iż wymaga to inwestycji w kadrę i polepszania warunków
pobytu pacjentek na oddziale. - Ważna wiadomość związana z oddziałem
położniczym jest taka, że otrzymaliśmy pozytywną, na razie ustną
opinię konsultanta, iż uzyskamy
akredytację na prowadzenie u nas
specjalizacji w zakresie położniczo-ginekologicznym, co nie było do tej
pory możliwe w naszym szpitalu. To
jest jeden duży krok do przodu, bo
będziemy mogli wykształcić własną
kadrę, a mamy lekarzy zainteresowanych taką specjalizacją.
Dyrektor poinformowała też,
między innymi, o prowadzonych z lekarzami rozmowach, zmierzających
do pozyskania dla szpitala specjalistów, a tym samym do podniesienia
poziomu jakości świadczonych usług
w zakresie chirurgii, jak również o
rozpoczęciu realizacji programów
zdrowotnych. Przykładem może być
bezpłatny program, który będzie od
października prowadzony w ramach
szpitalnej przychodni diabetologicznej. Kolejna informacja dotyczyła
planowanego uruchomienia w Kępnie bezpłatnej szkoły, w której będzie
można uzyskać licencjat z zakresu
pielęgniarstwa.
Beata Andrzejewska nie ukrywała, iż przed dyrekcją kępińskiego
szpitala stoją trudne decyzje i poważne wyzwania. Wskazywała między
innymi na kwestie wynagrodzeń i
liczby łóżek szpitalnych. - Mamy
trudne oczekiwania związane z wynagrodzeniami personelu. Właśnie
dzisiaj odbyłam dwie trudne rozmowy, ale myślę, że pozytywne, z pracownikami fizjoterapii i pracownikami laboratorium (…). Czekają nas
ważne decyzje, jeżeli chodzi o dostosowanie do norm pielęgniarskich
liczby łóżek. Jest to też zapisane w
programie naprawczym, natomiast
nie do końca będziemy realizować
czysto jego zapisy. Będziemy analizować każdy oddział indywidualnie,
ponieważ nie możemy pozwolić sobie
na likwidację łóżek w oddziale położniczym, jeżeli zależy nam na wzroście liczby porodów, czy w oddziale
chirurgicznym, jeżeli podnosimy tu
jakość świadczeń zdrowotnych. bem

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

zastrzyki, kroplówki, opatrunki,
cewnikowanie,
toaleta i pielęgnacja pacjenta,
pobieranie krwi,
oraz inne zabiegi specjalistyczne.

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

Tel. 697 727 251, 606 878 616.
www.uslugipielegniarskiekepno.pl
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Konferencja, podsumowująca osiem miesięcy działalności kępińskiej krytej pływalni „Qarium”

„Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni frekwencją”
Kryta pływalnia „Qarium” w
Kępnie została oficjalnie otwarta
18 grudnia 2018 r. Obiekt kosztował
w sumie 27 milionów złotych, co budziło wiele kontrowersji, jednak cieszy się o ogromnym powodzeniem, o
czym świadczy fakt, że od początku

ale również kiedy świeci słońce. Wakacje były dla nas niewiadomą, jednak pomimo działającego obiektu
zewnętrznego, wyniki prezentują się
imponująco – podsumowuje prezes
Spółki „Projekt Kępno” Karolina
Pilarczyk-Dworaczyńska. Dotych-

Od lewej: zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki „Projekt
Kępno” Michał Pyrzyk, przewodniczący Rady Nadzorczej Aleksander
Woźniak i prezes Zarządu Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska

jego funkcjonowania, czyli przez
8 miesięcy, pływalnię odwiedziło
ponad 115 tysięcy osób. Najwięcej
klientów odnotowano na początku
funkcjonowania obiektu: w styczniu
– 16.541 osób, w lutym – 17.150 osób i
w marcu – 16.116 osób. - Frekwencja
na obiekcie pozytywnie nas zaskoczyła. Wszyscy administratorzy wiedzą, że jest to uzależnione od pogody,
okresów świątecznych, my świetnie
funkcjonujemy nie tylko kiedy pada,

czas sprzedano ponad 1750 sztuk karnetów okresowych. Do popularności
„Qarium” przyczyniła się też duża
liczba dodatkowych atrakcji oraz zajęć: grupowych, dedykowanych, dla
osób niepełnosprawnych (basen jest
w pełni przystosowany), dla uczniów,
możliwość wyprawienia urodzin dla
dzieci czy korzystania z torów przeszkód, imprezy na obiekcie (np. walentynki, dyskoteka, Dzień Kobiet,
Dzień Dziecka), nauka pływania i

nurkowania oraz wiele innych. Basen
oferuje również atrakcyjne zniżki dla
posiadaczy Karty Dużej Rodziny i
kart lojalnościowych, a także dzieci i
młodzieży, osób niepełnosprawnych,
rodzin z dziećmi, rencistów i emerytów, zasłużonych honorowych dawców krwi oraz czynnych ratowników
WOPR. Jeszcze w tym roku spółka
planuje utworzenie szkółki pływackiej „Qarium Kępno Team” i organizację pierwszych zawodów.
Sąsiedzi odwiedzają Kępno
Jak wynika z analiz, w pierwszym sezonie działania „Qarium”
65% osób, korzystających z obiektu,
to mieszkańcy gminy Kępno, a 35%
– ościennych miejscowości, w tym
również miast oddalonych od Kępna o kilkadziesiąt kilometrów, jak
Ostrów Wielkopolski, Namysłów,
Kluczbork czy Wieluń.
1,3 miliona złotych strat
Od stycznia do lipca br. koszty
związane z utrzymaniem basenu wyniosły ponad 2,8 milionów złotych.
Przychody ze sprzedaży to ponad
1,5 miliona złotych, a więc strata za
siedem miesięcy funkcjonowania
wynosi około 1,3 miliona złotych.
Co ciekawe, porównywalne straty
kaliski aquapark generuje w ciągu
całego roku. - W Kaliszu działa dodatkowo rehabilitacja, kręgielnia, a

Narodowe Czytanie zorganizowane przez Samorządową Bibliotekę Publiczną w Kępnie

Czytać może każdy i wszędzie
7 września br., podobnie jak w całej Polsce, również i w Kępnie odbyło
się Narodowe Czytanie, zorganizowane przez Samorządową Bibliotekę
Publiczną w Kępnie.

lina Różewska – dyrektor Muzeum
Ziemi Kępińskiej, Piotr Wieczorek
– prezes Kępińskiego Koła Literatów, Agnieszka Żółtaszek – lekarz i
Bogumił Stempin – dyrektor Szkoły

Wydarzenie nie mogło obyć się bez wspólnego zdjęcia osób,
które włączyły się w organizację Narodowego Czytania

Narodowe Czytanie to polska
akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej, która
polega na publicznym, wspólnym
czytaniu z mieszkańcami fragmentów poszczególnych dzieł. Wydarzenie zostało zainaugurowane w 2012
r. W tym roku para prezydencka zaproponowała osiem lektur – polskich
noweli. Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest
polskość w połączeniu z treściami
uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem.
W pomieszczeniach Muzeum
Ziemi Kępińskiej przybyli na spotkanie mieszkańcy mogli wysłuchać wywiadów z... autorami nowel. W rolę
polskich pisarzy wcielili się: Tomasz
Gatner – dyrektor kępińskiego oddziału Santander Bank Polska, Karo-
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Podstawowej w Mikorzynie. Rozmowy z nimi przeprowadziła dyrektor
biblioteki Magdalena Wieczorek.
Fragmenty pięciu nowel: „Dobra
pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym”

Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec
wstępuje do strażaków” ze zbioru
„Sanatorium pod Klepsydrą” Bruna
Schulza oraz „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego
przeczytali zaproszeni goście: Aldona Wojtasik – pielęgniarka, Małgorzata Frala-Kędzior – naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
Zbigniew Ziok – czytelnik, Anna
Zmyślona – trener Sportowego Klubu Taekwon-do „Niedźwiedź” oraz
Katarzyna Rybczyńska – druhna z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaninie.
Na zakończenie zgromadzeni goście obejrzeli krótki film, składający
się z epizodów nagranych przez czytelników, który udowadnia, że czytać
może każdy i wszędzie – dosłownie.
Dodatkowo każdy z uczestników
wydarzenia, który przyniósł swoją
ulubioną lekturę, mógł otrzymać pamiątkową pieczęć. 		
KR

Przybyli na spotkanie mieszkańcy mogli wysłuchać fragmentów
wybranych nowel oraz wywiadów z ich autorami
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to są znaczne kwoty w przychodach,
dlatego ta strata jest na innym poziomie – wyjaśnia K. Pilarczyk-Dworaczyńska. - Nie ma w Polsce obiektu
pływalni, może poza wrocławskim,
który wychodziłby na plus, wszyscy
jesteśmy stratni. Ale czy budowanie
dróg, inwestycje kulturalne, budowa
szkół to działania, które mają przynosić zyski? Nie. Budowa pływalni
również, nam chodzi o edukację
dzieci, korektę ich wad postawy,
zabezpieczenie relaksu i czasu wolnego rodzin, zdrowie i profilaktykę
mieszkańców poprzez sport – po to
budowaliśmy ten obiekt. Frekwencja pokazuje, że była to decyzja
słuszna, bo zapotrzebowanie jest
duże – zauważyła. Bilans strat jest
jednak pozytywnym zaskoczeniem,
ponieważ kępińska pływalnia nie
generuje tak dużych strat, jakich się
spodziewano. W grudniu, podczas
otwarcia, szacowano, że rocznie pływalnia może przynosić straty rzędu
nawet 4 milionów złotych. - Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni również
frekwencją. To, co zakładaliśmy w
prognozach i czego się obawialiśmy, czyli te „osobogodziny”, liczymy jako 700 osobogodzin dziennie.
To dla takiej miejscowości i takiego
obiektu bardzo pozytywny wynik –
podkreśliła prezes spółki. Najwięcej
kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektu stanowią koszty materiałów i energii elektrycznej – blisko
670 tysięcy złotych. W związku z
tym Spółka „Projekt Kępno” planuje
w niedalekiej przyszłości wybudować instalacje fotowoltaiczne dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych
krytej pływalni i hali widowiskowo-sportowej.
Potrzebne są remonty
i poprawki
Podczas przerwy technologicznej, która miała miejsce w minionych dniach, przeprowadzono m.in.
czyszczenie i konserwację niecek ze
stali nierdzewnej, przeglądy instalacji, technologii basenowej, central
wentylacyjnych czy zjeżdżalni. W
ramach gwarancji przeprowadzono
również prace naprawcze obiektu.
- Terminy budowy nas goniły, ale
nie możemy sobie pozwolić, aby coś
było na niższym standardzie niż jest
to określone w umowie, teraz egzekwujemy wszystko, co należy nam
się od generalnego wykonawcy w
ramach 5-letniej gwarancji. (...) Wykonawca elewacji w naszej ocenie
poległ, dlatego musiało być to poprawione (...). Trwają też prace wewnątrz, w zakresie wymiany płytek
i szklanych balustrad. To wszystko
elementy gwarancyjne. Całe szczęście wszystko, co związane z technologią basenu, funkcjonuje dobrze.
(…) Z sauną mieliśmy problemy,
bo notorycznie była przez klientów
zalewana. Zacieki, które nam się pojawiły w strefie saun, to nic innego,
jak zabawy dzieci i wlewanie wody
do elementów wentylacji, które są
przy „Strefie maluszka”. Dlatego
już dwa razy musieliśmy malować
sufit – wyjaśniła K. Pilarczyk-Dworaczyńska. Podkreśliła, że, niestety,
osoby korzystające z krytej pływalni
trzeba edukować również w zakresie
m.in. higieny osobistej, kultury czy
tzw. poprawnego saunowania (beztekstylnego). - Możemy bardzo dbać
o obiekt, ale jeżeli nie będziemy mieli po drugiej stronie partnera, który

będzie z nami współpracował i przestrzegał regulaminów, to będzie ciężko. (...) Edukacja, nauka, to wszystko jeszcze przed nami – stwierdziła.
Problemem w obiekcie był
również nieprzyjemny zapach w
szatniach, który zgłaszali klienci. Wszystkie firmy odpowiedzialne za
instalacje sanitarne i wentylacje
były przez nas wzywane. Szukaliśmy
przyczyny, wymienialiśmy wszystkie możliwe uszczelki. Sprawdzaliśmy odpływy liniowe, bo mimo
wszystko to jest infrastruktura, która charakteryzuje się dość płytkim
fragmentem na wodę. Mamy jeszcze ogrzewanie podłogowe, to jest
kłopot. Wdrożyliśmy harmonogram
częstszego zalewania tych odpływów
i póki co udaje nam się zniwelować
ten problem, jest coraz lepiej – zauważyła prezes spółki.
Co znajdziemy w „Qarium”?
Do dyspozycji klientów „Qarium” są: basen sportowy (o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od
1,35 m do 1,80 m), basen rekreacyjny (o wymiarach około 20 m x 13,6 i
głębokości od 1,10 m do 1,25 m), a w
nim 3 tory do nauki pływania i liczne atrakcje wodne, strefa maluszka,
zjeżdżalnia wodna „Anaconda” (o
długości 78,45 m) z pomiarem czasu
zjazdu, wanny jacuzzi oraz bogata
strefa saun, składająca się z: łaźni parowej, sauny fińskiej, sauny infrared,
biosauny, groty lodowej, podgrzewanych ławek, w tym jednej z brodzikami do moczenia stóp, studni lodowej,
basenu wody zimnej, zespołu natrysków ślimakowych (ślimak wrażeń,
wiadro Kneipp’a), jacuzzi oraz pokoju
relaksu z widokiem na taras i ogród.
Obiekt czynny jest 7 dni w tygodniu,
w godzinach od 6.00 do 22.00.
W obiekcie działają również
dwie restauracje – „sucha” i „mokra” oraz siłownia prowadzona przez
„ST8Gym”.
Dlaczego „Kępińskie
Kąpielówki” były nieczynne?
Podczas konferencji K. Pilarczyk-Dworaczyńska odniosła się także
do niedawnej głośnej sprawy – w
sierpniowy, długi weekend (15 sierpnia br.), Spółka „Projekt Kępno” zamknęła basen zewnętrzny z powodu
braku ratowników, co wywołało zniesmaczenie, oburzenie i falę krytyki
mieszkańców, którzy, korzystając ze
sprzyjającej pogody, zamierzali wypoczywać na „Kępińskich Kąpielówkach”. - Mieliśmy taki epizod, mnie
on również zaskoczył. Mimo stawki,
którą proponujemy ratownikom,
nawet podwójną w weekendy, trzeba zauważyć, że są to ludzie młodzi,
którzy mają jakieś swoje plany, np.
na długi weekend. Musieliśmy zabezpieczyć kadrę na „Qarium” i został nam jeden chętny, który chciał
dla nas świadczyć tę usługę. Niestety, jako zarządca nie podejmę takiej
decyzji, żeby był jeden ratownik na
tak dużym obiekcie, gdzie było wielu korzystających. Może nie była to
decyzja popularna, ale na pewno podyktowana bezpieczeństwem – tłumaczyła prezes spółki. - Stało się tak
raz, ale całe szczęście mieliśmy tego
dnia alternatywę. Była świetna promocja tego dnia i faktycznie wiele
osób, które nie skorzystały z basenu
zewnętrznego, skorzystały z tarasu
w „Qarium”, więc nic złego się nie
stało – dodała.
KR
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W miniony piątek, 6 września 2019 r., odbył się wernisaż wystawy pt. „W pracowni artysty.
Szkice T. P. Potworowskiego w zbiorach Muzeum Ziemi Kępińskiej”

W pracowni patrona kępińskiego muzeum
Wystawa prezentowana w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego stanowi ekspozycję

Gościem honorowym wernisażu był
syn malarza - Jan Potworowski

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 – tłumaczy kurator wystawy
Joanna Kuźnik. - Muzeum Ziemi Kępińskiej
pragnie w ten sposób
stworzyć miejsce stałej
ekspozycji dzieł oraz
pamiątek związanych
z artystą, czyli muzeal-

nego archiwum. Zyska ono charakter atelier malarza poprzez ukazanie
procesu twórczego, począwszy od
prezentacji luźnych szkiców przygotowawczych oraz szkicownika, a
skończywszy na gotowych już obrazach na płótnie. W przyszłości
wystawa ta zostanie również uzupełniona o materiały źródłowe i archiwalne, które dopełnią wrażenie
przebywania w pracowni artysty –
objaśnia zamysł twórców ekspozycji.
Dotychczas twórczość Tadeusza
Piotra Potworowskiego tworzyła w
Muzeum Ziemi Kępińskiej wystawę
stałą, która teraz została wzbogacona
o nowe prace, pochodzące od spadkobiercy artysty, jego syna Jana Potworowskiego, gościa honorowego
piątkowego wydarzenia.
Podczas otwarcia wystawy J. Potworowski nie ukrywał wzruszenia,
wracając we wspomnieniach do dzie-

We wtorek, 27 sierpnia 2019 r., odbył się kolejny rajd rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie Seniorów „Razem” oraz Całodzienny Klub Seniora „Pod Żurawiem”

Prezentowane szkice Tadeusza Piotra Potworowskiego dają możliwość poszerzenia
wiedzy o malarstwie artysty oraz zrozumienia jego procesu twórczego

ciństwa spędzonego w Grębaninie i
Kępnie. - Przyjeżdżam tu co 2 lata
i przez ostatnie dwadzieścia kilka
lat, jak przyjeżdżam, to odjeżdżam
zawsze lekko zdenerwowany i smutny, dlatego, że wizyta szczególnie w
Grębaninie, ale też i Kępnie, jest silnie połączona z traumą wojny. Kiedy
wróciliśmy po ucieczce we wrześniu
39 roku ojciec był z nami, ale dowiedział się, że Niemcy rozstrzeliwują
wracających oficerów i znikł. W ten
sposób straciłem ojca na długi czas.
Niemcy wyrzucili nas z domu i właściwie całe moje życie, pierwszych
9 lat jakby znikło. I jak wracałem,
to wspomninie zawsze wisiało nade
mną - mówił J. Potworowski. - Dziś

malarstwa nowoczesnego, dla wielu wzorem artysty nowoczesnego i
niepokornego, podążającego drogą
artystycznej rewolucji w poszukiwaniu własnej formuły wypowiedzi malarskiej. Jednym z najważniejszych
źródeł inspiracji dla artysty stała się
natura.
Jako jeden z malarzy wychowujących 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 w Kępnie szkice stanowią notatki z licznych podróży oraz

Kolejny rajd kępińskich seniorów
Peleton, liczący około 40 osób,
wyruszył o godz. 15.00 spod siedziby kępińskiego klubu i skierował się
w kierunku Baranowa, a następnie
przejechał przez Lisiny i dotarł do
Grębanina.
Tam seniorzy udali się najpierw
do kościoła pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP, gdzie wysłuchali

historii zabytkowego kościoła. Następnie udali się na posiłek regenerujący, przy którym można było
odpocząć i nabrać energii do dalszej
jazdy.
Rajd przebiegał w bardzo miłej
atmosferze i świetnie zintegrował
jego uczestników. Taka forma spędzania wolnego czasu cieszy się co-

raz większym zainteresowaniem w
każdej kategorii wiekowej.
Zadanie zostało dofinansowane
ze środków PFRON.
- Serdecznie zapraszamy do
udziału w kolejnych wyprawach rowerowych - mówią organizatorzy.
Oprac. bem

Burmistrz Piotr Psikus dziękował Janowi Potworowskiemu, podkreślając,
iż wydarzenie jest jednym z najważniejszych w historii miasta i muzeum

już to nade mną nie wisi, dlatego że
już nie myślę o tym co było 100 lat
temu, myślę o tym, co będzie. Czuję
tą waszą energię. Kępno kojarzę z
radością, przyjemnością i będę robić
wszystko, żeby wspierać i pomagać,
żeby przekazywać dokumentację
ojca, listy, to, co mogę znaleźć w
malarstwie, jak na przykład prezentowane dzisiaj duże płótno. Zrobię
wszystko, żeby wrócić i współpracować. Naprawdę dla mnie to jest
taki przełom – podkreślił w swojej
emocjonalnej wypowiedzi syn T. P.
Potworowskiego.
Tadeusz Piotr Potworowski był
pisarzem, twórcą scenografii teatralnych, pedagogiem i jednym z czołowych przedstawicieli polskiego

wędrówek malarza, podczas których
zbierał graficzne inspiracje do późniejszej pracy.
- Dzięki uzupełnianiu kolekcji o
nowe zbiory, wystawa stała „Kolory
Potworowskiego” stanie się wystawą
bardziej dynamiczną i łatwiejszą w
odbiorze dla zwiedzających. Obcowanie z pracami leżącymi u początków twórczości artysty, a więc szkicami, pozwoli odbiorcom poszerzyć
swoją wiedzę na temat malarstwa
Potworowskiego oraz zrozumieć
proces twórczy malarza, a dzięki
temu także poznać historię życia artysty, niewątpliwie bliskiego sercom
mieszkańców regionu – podsumowuje kurator wystawy.
bem
Wydarzenie zgromadziło spore grono
miłośników sztuki i historii regionu
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Dożynki Powiatowo-Gminne

W niedzielę, 8 września 2019 r., w Donaborowie odbyły się
Dożynki Powiatowo-Gminne

Powiatowe Święto
Plonów w Donaborowie

Tegoroczne powiatowo-gminne uroczystości dożynkowe wspólnie
zorganizowały Starostwo Powiatowe w Kępnie oraz Urząd Gminy w Baranowie.
Dożynki Powiatu Kępińskiego rozpoczął tradycyjny, barwny korowód. Gospodarzami uroczystości byli: starosta kępiński Robert Kieruzal
i wójt gminy Baranów – Bogumiła Lewandowska-Siwek. Rolę starostów
dożynkowych pełnili: Karolina Kokot i Paweł Wróbel.
W intencji rolników i w podziękowaniu za tegoroczne plony odprawiona została msza święta. Wzięli w niej udział mieszkańcy oraz samorządowcy gmin powiatu kępińskiego oraz zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych.
Starosta R. Kieruzal wraz z wójt B. Lewandowską-Siwek podziękowali rolnikom za trud, jaki włożyli oni w tegoroczne żniwa i zbiory. Odebrali
także chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów.
- Dożynki to uroczystość dziękczynna. Zbieramy się tutaj wszyscy,
aby dziękować ludziom, ale także Panu Bogu - mówił starosta kępiński.
- Ostatni okres żniwny nie był łatwy. Życzymy wam i waszym rodzinom
dużo pracy, ale również tego, aby ta praca przyniosła godny plon – zwrócił się do rolników powiatu R. Kieruzal.
Na scenie pojawił się tego dnia Mirosław Jędrowski z zespołem oraz
zespół „Jorrgus”. Wcześniej wystąpili: zespół „Słupianie”, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Donaborowie oraz grupa z Opatowa.
Oprac. bem
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Ogłoszenie

reklama

Skandynawscy naukowcy wyleczyli z przerostu prostaty
juz 77 tys. mężczyzn z całego świata w zaledwie 28 dni.
Odzyskaj pewność siebie i męską sprawność!

Prostata męska rzecz

D

waj najwięksi rywale świata urologii połączyli siły i stworzyli
preparat doskonały! Od dzisiaj przerost prostaty i zaburzenia
erekcji są już przeszłością. Przełomowy środek na „męskie
dolegliwości” w końcu dostępny na rynku!

Dramatyczna sytuacja
Profesor Paul Brodstick z Norwegian Urological
Institute w Tromso od wielu lat próbował wynaleźć preparat, który uwolni świat od przerostu
gruczołu krokowego i zaburzeń erekcji. Niestety
mimo wielu prób wszelkie środki, które opracowywał i sprzedawał aptekom, okazywały się
nieskuteczne.
Podobnie było w przypadku jego największego konkurenta prof. Andersa Johansona
z Uniwersytetu Medycyny Naturalnej w Goteborgu. Panowie ciągle rywalizowali o to, który
z nich pierwszy odkryje kompleksowy preparat na „męskie schorzenia”. Wszystko zmieniło
się, jednak gdy okazało się, że ojciec Brodsticka
ma tak duży przerost gruczołu krokowego, że
grozi mu nawet śmierć. Mimo, że Pan Bjørn całe
życie dbał o prawidłową dietę, unikał alkoholu
i papierosów oraz w młodości trenował biegi
narciarskie to nawet on nie ustrzegł się tych
groźnych dla zdrowia i krępujących problemów.

Męski problem,
męskie rozwiązania
Brodstick wiedział, że prof. Johanson posiada
możliwość pozyskania powszechnie niedostępnych składników, które jak podejrzewał, mogły
być „tym czymś”, czego brakowało recepturom
stosowanym w jego preparatach. Tylko że środki opracowywane przez Szweda też przecież nie
były doskonałe… Postanowił więc odłożyć na
bok dumę i zawalczyć o zdrowie i życie swojego ojca. Zaproponował swojemu największemu
konkurentowi połączenie sił. Johanson gdy dowiedział się o całej sytuacji, bez wahania zdecydował się pomóc.
Obaj Panowie po wsparcie w przeprowadzeniu testów laboratoryjnych swojego autorskiego środka zgłosili się do Scandinavian
Clinical Laboratory w Kopenhadze. Przez
wiele lat opracowywano coraz to nowsze formuły środków na „męskie dolegliwości”.

Jednak do tej pory żaden z nich nie różnił się
od niekompletnych produktów obecnych w aptekach od wielu lat. Teraz dzięki tej wielkiej
skandynawskiej współpracy możliwe okazało się
stworzenie jednego wszechstronnego i niezwykle skutecznego preparatu.
Fenomen tej metody polega na tym, że
w przeciwieństwie do tzw. niebeskiej tabletki nie
działa jedynie doraźnie, a wprowadza organizm
w fazę autoregeneracji, dzięki czemu mechanizm
powstawania erekcji zostaje przywrócony w pełni naturalny i w 100% bezpieczny sposób. To
wszystko sprawia, że ten skandynawski preparat
bije na głowę inne dostępne na rynku środki.

Dr Paul Brodstick

Choroba ojca sprawiła, że podjąłem najważniejszą decyzję
w moim naukowym życiu. Zaproponowałem wspólną pracę
nad innowacyjnym, nowatorskim preparatem mojemu największemu rywalowi prof. Johansonowi. Dzięki połączeniu
naszej wiedzy i naturalnych składników mój tata znowu jest
zdrowy, tak samo, jak i tysiące innych mężczyzn na całym
świecie. Uniwersalność tej metody sprawiła, że poza naturalnym odbudowaniem mechanizmu powstawania erekcji i zmniejszeniem przerostu gruczołu krokowego nasz preparat kompleksowo regeneruje też męski
układ moczowy dzięki czemu pozwala 5-krotnie zredukować częstotliwość
oddawania moczu oraz rozszerzyć światło cewki moczowej likwidując
uczucie pieczenia. Bez wątpienia to moje największe zawodowe osiągnięcie!
PRZEROST PROSTATY

Badania potwierdziły
skuteczność

Zanim przełomowy preparat skandynawskich naukowców ujrzał światło dzienne, czekał go szereg
badań, których wyniki zszokowały nie tylko opinię
publiczną, ale i samych badaczy. Po przeprowadzeniu 4-tygodniowych testów klinicznych na 876
mężczyznach zaobserwowano:
zmniejszenie przerostu prostaty
aż o 82%,
5-krotne zredukowanie częstotliwości
oddawania moczu,
3x mniej intensywne pieczenie cewki
moczowej,
podniesienie testosteronu o 76%,
ustąpienie niebezpiecznych stanów
zapalnych i obrzęków już w pierwszych
dniach stosowania,
aż 4-krotne wzmocnienie wzwodu
i wydłużenie stosunku średnio aż
o 30-35 minut.

W czym tkwi jego siła?
Fenomen tej zupełnie nowatorskiej, nieznanej
wcześniej metody tkwi w zawartych w preparacie specjalnie wyselekcjonowanych bio-

stymulujących substancjach aktywnych.

Próbowałem wielu specyfików na moje coraz bardziej
uciążliwe „męskie dysfunkcje”. Większość z z nich podrzucała mi żona zirytowana moim ciągłym nocnym
wstawaniem do toalety i stale niezadowolona z naszego współżycia, a raczej jego prób. Codzienne łykanie garści tabletek było już
moim osobistym i bardzo kosztownym rytuałem. Przygnębiony tym
faktem pożaliłem się bratu, który opowiedział mi, że przeczytał
gdzieś o odkryciu tego preparatu. Zamówiłem ten środek jeszcze tego samego
dnia. To była najlepsza decyzja w moim życiu! Nie muszę już ciągle latać do
łazienki z każdą kropelką, a moje życie seksualne ponownie nabrało rumieńców. Żona
znów jest dumna, że ma takiego męża i w łóżku nie daje mi ani chwili wytchnienia…”
Kazimierz K. (63l.), Ostróda

niepełne
opróżnianie pęcherza

pęcherz
moczowy

PRAWIDŁOWA PROSTATA
pęcherz
moczowy

całkowite
opróżnianie pęcherza

mocz

zwieracz

cewka
moczowa

zwieracz

przerost
prostaty

cewka
moczowa

zdrowa
prostata

blokowanie mechanizmów prowadzących do ponownego
rozrostu prostaty.
Ryzyko nawrotu choroby zmniejszone jest
o 97.8%! Mężczyznom zostaje przywrócona też silna,
młodzieńcza erekcja.

Odzyskaj swoją
męskość

Tuż po tym spektakularnym
odkryciu,
Przed
Po
koncerny
farmaceukuracji
kuracją
tyczne z całego świata
ustawiały
się
w
kolejce
do wykupienia
Wyłącznie dzięki połączeniom naturalnych
praw
dystrybucji
produktu.
Wiązało się
składników możliwe było znalezienie recepz
tym
jednak
ogromne
ryzyko,
że preparat
ty na najczęstsze „męskie dolegliwości”.
trafi do aptek po zawyżonej, nieosiągalnej
Kluczem okazało się zestawienie ze sobą
dla klientów cenie. Obaj jego wynalazcy
unikatowej mieszanki wywaru z owoców
nie chcąc, aby koncerny bogaciły się na ich
i liści specjalnej odmiany myszopłocha
odkryciu, kosztem zwykłych ludzi zdecykolczastego rosnącego jedynie w okolicach
dowali, że EroSept będzie rozprowadzany
norweskiego fjordu Sognefjord z ekstraktem
jedynie w limitowanym nakładzie. Niestez nasion Hippocastinum L występujących
ty z powodu wysokiego kosztu produkcji
głównie na szwedzkiej wyspie Tjorn.
producent wyraził zgodę na odstąpienie
Dzięki specjalnym właściwościom jedynie niewielkiej ilości preparatu.
tego ekstraktu gruczoł krokowy zmniejsza
W Polsce środek Brodsticka i Johansona
się o 82%, nawet 3-krotnie zwiększa się za można otrzymać ze specjalnym dofinansoto chłonność ciał jamistych. Automatycz- waniem, jedynie dzwoniąc na poniższy nunie rozpoczyna się też proces samorege- mer telefonu. Liczba opakowań jest limitoneracji przerośniętej tkanki. Pozwala to na wana. Decyduje kolejność zgłoszeń.

WYJĄTKOWA PROMOCJA DLA
PIERWSZYCH 120 MĘŻCZYZN!

Pierwszym 120 osobom, które zadzwonią
do 19.09.2019 r. przysługuje całkowicie darmowa
wycena i dofinansowanie 73% producenta na zakup
preparatu do walki z prostatą.
Darmowa przesyłka!

Zadzwoń:

81 300 34 10

Linia czynna od pon. do niedz. w godz. 8:00-20:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
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Narodowe Czytanie już po raz ósmy odbyło się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

Fot. Tomasz Wyciszkiewicz

Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w okolicach Bolesławca

Zginęło 5 osób, dwie są ranne.
Wśród ofiar mieszkańcy gminy Kępno

1 września br., po godzinie 6.00,
na autostradzie A4 w okolicach Bolesławca, bus, którym 7 mężczyzn
podróżowało do pracy we Francji,
wypadł z drogi, dachował i zatrzymał
się kilkanaście metrów od autostrady.
Pięć osób zginęło, a dwie są ranne,
w tym jedna ciężko. Przetransportowano ją do szpitala śmigłowcem
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Dwie ofiary śmiertelne to Dolnoślązacy, trzy – mieszkańcy Wielkopolski. Dwoje z nich zamieszkiwa-

i tam nastąpiła najprawdopodobniej
różnica przyczepności, a następnie
wyjazd tego pojazdu poza pas autostrady. Ustalamy przyczyny zdarzenia, szukamy świadków, będziemy
ich przesłuchiwać. Nie wykluczamy,
że przyczyną mogło być zaśnięcie
kierowcy – mówi Sebastian Woźniak, zastępca prokuratora rejonowego w Bolesławcu.
Droga była zablokowana przez
ponad osiem godzin.
Kierowca, 26-letni mieszkaniec

Jedna ciężko ranna osoba przetransportowana została do
szpitala śmigłowcem LPR. Fot. Tomasz Wyciszkiewicz

ło gminę Kępno, a jeden – powiat
ostrzeszowski.
Na miejscu pojawił się prokurator. Zabezpieczone zostały ślady
na drodze, na podstawie których
wstępnie określono prawdopodobny
przebieg zdarzenia. - Ze śladów, które zostały ujawnione wynika, że ten
pojazd zjechał na lewe pobocze, na
pas zieleni rozgraniczający pasy autostrady. Stamtąd wrócił na jezdnię

gminy Kępno, który nie odniósł poważnych obrażeń, usłyszał zarzut
nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu
8 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia. Wiadomo, że w wypadku zginęli
krewni podejrzanego: 59-letni ojciec i
24-letni brat.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe na drodze S8 w kierunku Warszawy

Uszkodził

ponad 30 metrów barierek
16 sierpnia br., po godzinie 20.00,
na drodze S8 w kierunku Warszawy
(95 km trasy) doszło do zdarzenia
drogowego. - Policjanci, po przybyciu na miejsce, ustalili, że mieszkaniec powiatu wrocławskiego, kierujący oplem insignia, nie dostosował
prędkości do warunków panujących
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na drodze i wpadł w poślizg, uszkadzając bariery ochronne na długości
ponad 30 metrów – relacjonuje oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie st. post. Rafał Stramowski.
Kierowca na szczęście nie odniósł
obrażeń, był trzeźwy. Został ukarany
mandatem karnym.
Oprac. KR

Ósme Narodowe Czytanie w bibliotece
Tegoroczne Narodowe Czytanie
w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Kępnie miało miejsce w sobotę, 7
września 2019 r. Kępińska biblioteka
uczestniczy w tej akcji od początku,
czyli od 2012 roku.
Podczas tegorocznej odsłony akcji para prezydencka zaproponowała
do czytania nowele polskie. - Jest to
wybór tekstów, których wspólnym
mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi,
refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem – napisał w specjalnym
liście prezydent RP Andrzej Duda.
Z pond stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta
wybrano 8 nowel.
W bibliotece powiatowej zaproszeni lektorzy czytali fragment ze
zbioru „Sanatorium pod Klepsydrą”
Brunona Schulza - „Mój ojciec
wstępuje do strażaków”.
Spotkanie rozpoczął dyrektor kępińskiej PBP Wiesław Walas, który
powitał przybyłych gości i przypomniał krótko poprzednie Narodowe
Czytania, które odbywały się w bibliotece. Następnie wystąpiły dzieci
i młodzież z Klubu Tańca „Madar”
Marzeny Rogalińskiej. Dzieci wzięły również udział w zabawie ze składaniem z puzzli portretu Brunona
Schulza. Kilka utworów zaśpiewał

chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Powiatu Kępińskiego prowadzony
przez Jacka Klytę.
Po występach, przyszła pora na
wysłuchanie fragmentu noweli. Tekst
czytali przedstawiciele kępińskich
instytucji i stowarzyszeń: Alicja
Śniegocka – wicestarosta kępiński,
Janina Gorzendowska, Maria Adamek – Stowarzyszenie Plastyków
Amatorów Powiatu Kępińskiego,
Stanisława Bachan i Romualda
Ząbkiewicz – Uniwersytet Trzeciego
Wieku Powiatu Kępińskiego, Adam
Burzała – Powiatowe Koło Pszczelarzy, Edward Stankowiak – prezes
kępińskiego Koła Polskiego Związku
Filatelistów, Julia Kowalczyk i Paulina Sondaj - uczennice LO z ZSP
nr 1 w Kępnie oraz Szymon Sroka
z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie.
Nastrój nawiązujący do treści czytanej noweli współtworzył
Krzysztof Radefeld z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kępnie ubrany w
mundur i złoty hełm strażacki.
Podczas spotkania otwarcia wystawy pt. „Historia Narodowego
Czytania filatelistyką opowiadana”
dokonał E. Stankowiak, który opowiedział o eksponatach. Wystawa
poświęcona jest ośmiu edycjom Narodowego Czytania. Pokazane są wa-

lory filatelistyczne, wydawane przez
Pocztę Polską i nawiązujące do treści
czytanych utworów. Uzupełnieniem
każdego wydania są koperty ze stemplem okolicznościowym przysłanym
przez Kancelarię Prezydenta, które
ozdobione są znaczkiem pocztowym
nawiązującym do tytułów literatury
oraz datownikiem pocztowym „Kępno 1” i datą Narodowego Czytania w
danym roku.
Każdy uczestnik spotkania mógł
opieczętować przyniesioną przez siebie książkę okolicznościową pieczęcią Narodowego Czytania.
Akcja organizowana jest przez
prezydenta RP od 2012 roku. Została
zainicjowana wspólną lekturą „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza. W
2013 roku w całej Polsce odbyło się
czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a
podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka
Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa. W 2016 roku A. Duda i
Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku
lekturą Narodowego Czytania było
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W całej Polsce i za granicą dramat
ten przeczytano w ponad 2000 miejscach. 		
PBP w Kępnie

W ciągu trzech dni odebrano 11 zgłoszeń o zdarzeniach wymagających interwencji straży pożarnej

Weekend pracowity dla strażaków

Od piątku, 6 września, do poniedziałkowego poranka, 9 września br.,
dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie odebrali 11
zgłoszeń o zdarzeniach wymagających interwencji straży pożarnej.
6 września br. w Myjomicach doszło do zderzenia samochodu osobowego z dostawczym. - Pracujący na
miejscu strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli zasilanie w
obu pojazdach oraz udzielili pomocy
medycznej jednemu poszkodowanemu – poinformował asp. Jakub Sobczak z KP PSP Kępno.
7 września br. doszło do zdarzenia na drodze S8. Kierujący osobowym busem ciągnącym lawetę z
ładunkiem w postaci samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego bus oraz laweta
z ładunkiem przewróciły się na bok.
- Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzieleniu pomocy medycznej dziewięciu
osobom biorącym udział w zdarze-
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niu. Przybyły na miejsce lekarz po
ponownym przebadaniu poszkodowanych podjął decyzję o przetransportowaniu dwóch osób do szpitala
w Kępnie – relacjonuje strażak.

ją sprawdzenie przewodów kominowych przez kominiarza co najmniej
raz w roku, a czyszczenie przewodów spalinowych od pieca na paliwo
stałe – co kwartał. W przypadku wy-

Kierujący busem ciągnącym lawetę stracił panowanie nad
pojazdem, w wyniku przewrócił się na bok. Fot. KP PSP Kępno

Kolejne dwa zdarzenia dotyczyły pożaru sadzy w kominie. - Po raz
kolejny przypominamy o obowiązku
okresowego czyszczenia przewodów kominowych spoczywającym
na właścicielu budynku. Przepisy
ochrony przeciwpożarowej nakazu-

stąpienia pożaru komina oraz braku
aktualnego protokołu od kominiarza właściciel budynku może zostać
ukarany mandatem o wysokości do
500 zł – podkreśla asp. J. Sobczak.
Oprac. KR

Wiadomości

ogłoszenia

W trakcie zwołanej po wakacyjnej przerwie sesji Rady Powiatu Kępińskiego starosta
Robert Kieruzal poinformował o pozyskaniu blisko 10 mln 400 tys. zł dofinansowania na
przebudowę drogi powiatowej na odcinku Laski-Trzcinica

80-procentowe dofinansowanie
inwestycji drogowej
W dniu sesji, 3 września br., wojewoda wielkopolski opublikował listę wniosków zakwalifikowanych do
dofinansowania w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych.
Powiat Kępiński pozyskał rekordowe dofinansowanie na realizację
zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń-Laski Borek i 5688P Laski Borek-Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 km
7+489,68 w miejscowościach Laski
i Trzcinica w gminie Trzcinica” w
kwocie 10.382.536,55 złotych, co stanowi 80% kosztów zadania. Pozostałe 20% kosztów inwestycji pokryte
zostanie ze środków budżetu Powiatu oraz budżetu Gminy Trzcinica,
co łącznie obejmować będzie kwotę
2.595.634,14 złotych.
- Złożyliśmy do Funduszu
Dróg Samorządowych wniosek o
dofinansowanie tej inwestycji ze
środków budżetu państwa. Projekt

zakłada przebudowę drogi powiatowej Mroczeń-Laski Borek-Wielki
Buczek na odcinku blisko 2,3 km.
Wartość tego zadania opiewa na
prawie 13 mln i - jak wiecie Państwo - finansowanie zakładane było
pół na pół, 50% na 50%. Natomiast
po bardzo dobrym wniosku, który
został złożony do wojewody, premier wsparł nas wartością dofinansowania w wysokości 80% wartości
tego zadania - mówił w trakcie sesji
Rady Powiatu starosta kępiński Robert Kieruzal. - Składam podziękowania w imieniu Zarządu i radnych
na ręce pana premiera, bo jesteśmy
mile zaskoczeni wysokością dofinansowania i mam nadzieję, że
będziemy mogli wspólnie cieszyć
się oddanym już odcinkiem drogi.
Chciałbym podziękować wszystkim,
którzy wzięli udział w procedurze
napisania wniosku i w jakikolwiek
sposób przyczynili się do jego wyso-

kiej oceny. To nasz wspólny sukces
– zaznaczył włodarz.
Zakres rzeczowy zadania objętego wnioskiem zakłada przebudowę
odcinka drogi powiatowej 5692P (Laski-Laski Borek) oraz odcinka drogi
powiatowej 5688P (Laski Borek-Trzcinica). Drogi powiatowe 5692P
i 5688P to kluczowe połączenia drogowe stanowiące główny dojazd do
miejscowości z obszaru gmin Trzcinica i Rychtal. Inwestycja, która w
całości realizowana będzie na terenie
gminy Trzcinica, obejmuje: przebudowę odcinków dróg powiatowych
5692P i 5688P o łącznej długości
2250 mb o szerokości pasa ruchu 3,0
mb, przebudowę 3 skrzyżowań, przebudowę 55 zjazdów, budowę 4 zatok
autobusowych i 9 przejść dla pieszych.
Dodatkowo w obrębie przebudowywanych odcinków dróg powiatowych
powstanie ciąg pieszo-rowerowy o
łącznej długości 2223 mb.
bem

Instytut Pamieci Narodowej wydał wyjątkowy reprint niemieckiej listy proskrypcyjnej Sonderfahndungsbuch Polen

Listy eksterminacyjne
„Sonderfahndungsbuch Polen”.
Specjalna księga gończa dla Polski,
wstęp i opracowanie Grzegorz Bębnik, Katowice–Warszawa 2019, 216
stron. Publikacja stanowi reprint oryginalnej niemieckiej listy proskrypcyjnej z początku 1940 r., zawierającej nazwiska osób z terenu Polski
przeznaczonych do natychmiastowego aresztowania. W publikacji mogą
znajdować się osoby z powiatu kępińskiego. Reprint przygotowany na
podstawie egzemplarza z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach (sygn. IPN Ka 32/899) z uzupełnieniami z egzemplarza z zasobu
Biblioteki Śląskiej w Katowicach
(sygn. II 849588), opatrzony krytycznym wstępem dr. hab. Grzego-

rza Bębnika. - W tej liczącej niecałe
dwieście stron książce zamieszczono
– często niekompletne – dane osobowe blisko 8,8 tys. osób, obywateli II
Rzeczypospolitej lub Wolnego Miasta
Gdańska, którzy ze względu na swą
działalność (najczęściej o charakterze społecznym lub politycznym)
czy też określoną postawę wzbudzili
zainteresowanie niemieckich służb
policyjnych. Nazwiska ułożone są w
kolejności alfabetycznej, a po każdej
kolejnej literze pozostawiono wolne
miejsce – najczęściej dwie lub trzy
stroniczki, przeznaczone na wklejanie uzupełnień dodrukowanych już po
wydaniu księgi. Każde nazwisko opatrzone jest odpowiednimi symbolami,
oznaczającymi sposób potraktowania

jego właściciela w przypadku ujęcia
przez niemieckie formacje policyjne
czy wojskowe – ze wstępu do książki
Grzegorza Bębnika.
Książka do nabycia w księgarni
internetowej IPN.
Oprac.m

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Jedno ze zdarzeń, do jakich zadysponowani zostali strażacy 4 września br., okazało się
tragiczne w skutkach

Nie żyje kobieta przygnieciona przez baloty słomy

4 września br. dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
odebrał trzy zgłoszenia o zdarzeniach:
kolizji drogowej na ul. Estkowskiego w
Kępnie, alarmie z monitoringu pożarowego, który okazał się fałszywy oraz
starszej osobie przygniecionej przez
baloty słomy w Siemianicach.

Do zdarzenia w Siemianicach do
pomocy funkcjonariuszom Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie w wydostaniu starszej kobiety przygniecionej
przez baloty słomy zadysponowano
cztery zastępy straży pożarnej. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
uwolnieniu spomiędzy balotów słomy

kobiety, u której jednak przybyły na
miejsce lekarz stwierdził zgon – poinformował asp. Jakub Sobczak z KP
PSP Kępno.
Dalsze czynności prowadzone były
przez policję oraz prokuratora.
Oprac. KR

Telefon: 514 288 733
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Odpust w Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie

Odpust w Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie jak co
roku przyciągnął tysiące wiernych

Wielkie świętowanie u Idziego
Choć Mikorzyn to niewielka wieś, słynie z wielkiego patrona – św. Idzi znany
jest jako potężny wspomożyciel. Tradycja mówi, że św. Idzi objawił się w miejscu,
gdzie teraz stoi kościół. Jego wstawiennictwo pomagało ludziom w różnych sprawach. Od wieków w przekonaniu społeczeństwa mikorzyńskie sanktuarium to
miejsce święte. Wielu ludzi za przyczyną św. Idziego doznaje tam różnych łask, a
w szczególności uzdrowień, daru potomstwa czy scalenia małżeństw i rodzin. Do
Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie, w szczególności podczas wrześniowych
uroczystości odpustowych, przybywają tysiące wiernych – młodzi, osoby starsze,
małżonkowie, również ci oczekujący potomstwa, rodzice z dziećmi, chorzy, kapłani, siostry zakonne, tłumy ludzi z bliska, jak i daleka – aby powierzyć swoje
prośby i podziękować za otrzymane dary Bogu za wstawiennictwem św. Idziego.
Wielu podejmuje trud pieszej bądź rowerowej pielgrzymki.
Odpust w Mikorzynie przypada 1 września, jednak główne uroczystości odbywają się co roku w pierwszą niedzielę września. W tym roku te dwa dni nałożyły
się na siebie. Przygotowania do głównych uroczystości odpustowych w Mikorzynie trwały 9 dni i rozpoczęły się rekolekcjami, które głosił ks. Damian Słotwiński.
Uroczystej sumie odpustowej ku czci św. Idziego przewodniczył ks. prał.
Adam Modliński – prepozyt Kapituły Katedralnej i proboszcz Parafii Katedralnej
św. Mikołaja w Kaliszu. Słowa powitania i wprowadzenia wypowiedział kustosz
Sanktuarium Świętego Idziego w Mikorzynie ks. Witold Kałmucki, zachęcając
wszystkich do wspólnej modlitwy. W homilii ks. prał. A. Modliński wskazywał,
że ludzie ciągle doświadczają wstawiennictwa św. Idziego. Przypomniał historię
mikorzyńskiego sanktuarium i podkreślił aktualność patronatu świętego, przywołując wiele świadectw. - Trzeba iść do Mikorzyna, trzeba iść do św. Idziego,
aby na nowo zawierzyć siebie i swoich bliskich przemożnej opiece tego świętego
– mówił. Wraz z ks. prałatem A. Modlińskim w ogrodach sanktuarium modlili
się także kapłani z dekanatu ostrzeszowskiego, przedstawiciele władz samorządowych oraz kilka tysięcy wiernych, a świetności wydarzeniu dodawała orkiestra.
Tradycyjnie na odpust do Mikorzyna przybyły tłumy pielgrzymów z: Doruchowa,
Ostrzeszowa, Kępna, Rogaszyc, Myjomic, Olszowy i Świby, a także grupy rowerzystów. Eucharystia zakończyła się procesją wokół kościoła oraz błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
W organizację odpustu w mikorzyńskim sanktuarium jak zawsze włączyli się
parafianie, wspierając proboszcza. Dzięki temu całe wydarzenie było dopięte na ostatni guzik, a wierni przybyli na tę uroczystość wrócili do domów umocnieni, radośniejsi i wsparci licznymi łaskami otrzymanymi za wstawiennictwem św. Idziego. KR

Fot. Ks. Mateusz Puchała / Radio Rodzina Kalisz
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W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyły się zajęcia z organizowania gry
miejskiej

Gmina Kępno realizuje projekt pt. „Wyposażenie 7 przedszkoli z terenu gminy Kępno w mobilne ekologiczno-przyrodnicze pomoce dydaktyczne”

Ekologia

od najmłodszych lat
Wolnościowa gra miejska
zbliża się wielkimi krokami!
Warsztaty prowadził Karol Baranowski, który zorganizował wiele
takich gier w Krakowie, w którym
obecnie mieszka. Na co dzień prelegent pracuje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie
oraz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Zajmuje się nowymi tech-

nologiami, jego pasją jest także wirtualna i rozszerzona rzeczywistość.
Jest członkiem i Ambasadorem Sieci Labib. Prowadzi też bloga: www.
charliethelibrarian.com.
Do Kępna przyjechał na zaproszenie biblioteki powiatowej, w której odbywa się właśnie projekt „Wol-

Warsztaty w Powiatowej Bibliotece Publicznej prowadził Karol
Baranowski, organizator wielu gier miejskich w Krakowie

nościowa Gra Miejska”. Tematem
gry są przemiany w regionie kępińskim, które nastąpiły po 1989 roku.
Młodzież zaprosiła do zabawy wiele kępińskich instytucji, które swój
rozwój lub powstanie zawdzięczają
zmianom ustroju w Polsce lub wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej,
co pozwoliło im skorzystać z funduszy unijnych na rozwój lub remont.
Zagrać w grę będzie można już we
wrześniu, do tego czasu młodzież
musi wymyślić wszystkie szczegóły
i fabułę gry oraz zakupić potrzebne
przedmioty.
Projekt realizowany jest dzięki
funduszom pozyskanym z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności „Równać Szanse 2018 Konkurs Specjalny - 30 lat wolności
1989-2019”, którym zarządza Polska
Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Partnerem medialnym projektu
jest „Tygodnik Kępiński”.
Oprac. bem

Warsztaty czerpania papieru – projekt „Biblioteka –
wejdź, zobacz, zostań”

Prawie jak
w młynie

papierniczym
Dzieci wykonywały barwienie papieru
tradycyjną japońską techniką

Uczniowie mogli spróbować
techniki pisania gęsim piórem

28 sierpnia br. w Samorządowej
Bibliotece Publicznej im. Marii z
Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie
odbyły się niecodzienne warsztaty
dla dzieci. W wyobraźni uczestnicy
przenieśli się do średniowiecznego
młyna papierniczego. Dzięki Czerpalni Papieru „Art-Papier” dzieci poznały historię papieru i papiernictwa,
spróbowały techniki pisania gęsim
piórem i odciskania pieczęci lakowych. Wykonały też barwienie papieru tradycyjną japońską techniką,
liczącą ponad 2000 lat i za pomocą sit
czerpały papier ozdobiony płatkami
nagietków i chabrów.
Przedsięwzięcie dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
Oprac. KR

Na realizację zadania pt. „Wyposażenie 7 przedszkoli z terenu gminy
Kępno w mobilne ekologiczno-przyrodnicze pomoce dydaktyczne” Gmina Kępno pozyskała środki w wysokości 52.576,20 zł z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Zadanie obejmuje zakup dla siedmiu przedszkoli z gminy Kępno różnego rodzaju ekologiczno-przyrodniczych pomocy dydaktycznych, które
wykorzystane zostaną w celu poszerzenia wiedzy przyrodniczej i kształtowania postaw proekologicznych
wśród najmłodszych mieszkańców
gminy. Dla przedszkoli zakupione
zostaną nowoczesne pomoce, m.in.

rolę diagnostyczną, weryfikując poznane wcześniej zagadnienia przyrodnicze. Poprzez zabawę dzieci łatwiej przyswajają wiedzę i aktywniej
uczestniczą w zajęciach z zakresu
ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
Realizacja niniejszego projektu jest istotna z punktu widzenia
kształtowania wśród dzieci postaw
proekologicznych, poczucia moralnej odpowiedzialności za jakość otaczającego środowiska społecznego i
przyrodniczego, gotowość do aktywnego uczestnictwa w działalności na
rzecz ochrony i ulepszania otaczającego środowiska oraz zamiłowanie
do przyrody ojczystej.

Zadanie obejmuje zakup dla 7 przedszkoli z gminy Kępno różnego
rodzaju ekologiczno-przyrodniczych pomocy dydaktycznych

traktujące o prawidłowej segregacji
odpadów wytwarzanych w domach,
diagnozujące najważniejsze skutki
zanieczyszczeń powietrza dla środowiska, takich jak: smog, zanieczyszczenie lasów, efekt cieplarniany, jak
również poszerzające wiedzę z zakresu pszczelarstwa. Materiały rozwijają
wiedzę z zakresu ekologii i ochrony
przyrody.
Gry i plansze edukacyjne przeznaczone dla dzieci są doskonałym
i ciekawym uzupełnieniem zaplecza
dydaktycznego przedszkoli. Gier
można używać jako narzędzi poznawczych, świetnie spełniają także

Celem niniejszego projektu jest
edukacja ekologiczna najmłodszych
mieszkańców gminy Kępno poprzez
kształtowanie świadomego stosunku
do środowiska przyrodniczego, miłości i szacunku dla różnorodnych
form życia, właściwych, aktywnych
postaw wobec przyrody i jej ochrony. Projekt przyczyni się do wzrostu
i właściwego kształtowania świadomości i kultury ekologicznej oraz
rozwoju zainteresowań przyrodniczych wśród przedszkolaków oraz i
kształtowania ich postaw proekologicznych.
Oprac. KR

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

gmina
echo rychtala
wrzesień 2019, nr 35 (902)

kurier baranowa
wrzesień 2019, nr 36 (1131)

Uroczystość odpustowa w parafii pw. Męczeństwa św. Jana
Chrzciciela w Rychtalu i obchody Roku Sióstr Elżbietanek

Wernisaż pleneru malarskiego odbędzie się w czwartek, 12 września br., w Baranowskiej
Chacie

Święto rychtalskiej parafii
25 sierpnia br. w parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w
Rychtalu odbył się odpust oraz główne uroczystości Roku Sióstr Elżbietanek. W rychtalskiej wspólnocie goszczono siostrę prowincjalną Prowincji
Poznańskiej Kamilę Paszkowiak z
siostrą wikarią Józefą Krupą z Po-

znania, siostrę przełożoną Teresę
wraz z pięcioma siostrami z klasztoru w Ostrowie Wielkopolskim oraz
siostrę przełożoną Konstancję z Jarocina. Sumę odpustową sprawował
ks. Adam Bilski ze Strzelina, który
przywiózł ze sobą relikwie kilkunastu świętych.
Oprac. KR

Kolejna edycja baranowskiego pleneru malarskiego
Już ponad tydzień gmina Baranów gości na swoim terenie malarzy z
całej Polski w ramach kolejnej edycji
baranowskiego pleneru malarskiego.
15 artystów, nie zważając na pogodę, przez cały ten tydzień tworzyło
swoje malarskie dzieła. Baranowskie
pejzaże we wrześniowej scenerii potrafią zachwycić swoimi barwami

W sumie odpustowej, którą sprawował
ks. A. Bilski, wzięły udział tłumy wiernych

Bartek Federowicz odwiedził Szkołę Podstawową im. Ojca
Konrada Stolarka w Rychtalu, do której kiedyś uczęszczał

Bartek już wybrał
– i taka jest kolej rzeczy
9 września br. do Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu w mundurze kadeta
leśnictwa przybył z odwiedzinami
jej absolwent Bartek Federowicz.
Niby zwykłe spotkanie, przyjacielska
wizyta, a jednak miłe wspomnienia
przyciągnęły Bartka w miejsca, gdzie
całkiem niedawno wraz z kolegami
sadził drzewka, upamiętniające ich
znaczącą obecność w murach szkoły.
Bartek już od siedmiu lat interesuje się leśnictwem, zna lokalne lasy
doskonale, współpracował z kołem
łowieckim w dokarmianiu zwierzyny. - Robiłem z kolegami lizawki dla
saren i jeleni, dowoziliśmy siano do
paśników, zbieraliśmy żołędzie oraz
sypaliśmy kukurydzę dla dzików –
wspomina. Stąd też kierunek dalszej
nauki Bartka – Technikum Leśne w
Miliczu. Opowiadając o nowej szkole, chłopak zwraca uwagę na dużą
dyscyplinę, wpajanie szacunku do
przyrody, munduru i symboli narodowych. W drodze na targi leśne w Poznaniu zatrzymał się na moment, by
rzucić okiem na drzewostan otaczający mury rychtalskiej szkoły i porozmawiać o swoich zainteresowaniach,
którymi są również łowiectwo i strze-
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lectwo. Należy również podkreślić,
że Bartek, jako członek dwuosobowego zespołu w czasie nauki szkolnej
w Rychtalu, zajął pierwsze miejsce
w powiatowym konkursie „Sprawni
w przyszłym zawodzie”, zrealizował
projekt edukacyjny o tematyce myśliwskiej oraz, wykorzystując wiedzę zdobytą na lekcjach informatyki,

B. Federowicz odwiedził Rychtal, by rzucić
okiem na drzewostan otaczający mury szkoły

opracował program dla zakładu usług
leśnych do obliczania objętości elementów drewnianych.
Bartek, tak trzymaj! A może Ty
jutro nam coś opowiesz?
P. Nasiadek

niejednego artystę. Jednak nie tylko
na malowaniu płynął im czas – w niedzielę goście byli pod niemałym wrażeniem, obserwując baranowskie obchody powiatowo-gminnych dożynek
w Donaborowie, a w poniedziałek,
9 września br., zawitali do szkół, by
swoim doświadczeniem podzielić się
z tamtejszą twórczą młodzieżą.

Podsumowaniem tegorocznego
pleneru malarskiego w gminie Baranów będzie wernisaż, podczas którego mieszkańcy będą mogli zobaczyć
wszystkie powstałe prace, a być może
nawet kupić jakiś wybrany przez siebie obraz. Wernisaż odbędzie się w
czwartek, 12 września br., w „Baranowskiej Chacie”.		
ems

Rajd rowerowy

poznaj sołectwa wrót wielkopolski
Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski zaprasza
mieszkańców powiatu kępińskiego do udziału w Rajdzie Rowerowym

29 września 2019 r.
PROGRAM TRASY:
- 	Rajd gwiaździsty. Start o godzinie 13:00
z każdej gminy powiatu kępińskiego
- 	Zakończenie rajdu około godziny 15:00.
Piknik integracyjny w miejscowości

Marianka Mroczeńska

- centralna część powiatu

ZAPISY:
- w biurze Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski, ul. Jana Pawła II 2, Baranów
od 12.09.2019 r. do 25.09.2019 r. w godz. 7:00 do 15:00, lub telefonicznie
pod nr tel. 737 486 540, lub wysłanie zgłoszenia poprzez formularz
na stronie www.wrota.info.pl
- UWAGA: udział w Rajdzie jest bezpłatny
- 	Rajd odbędzie się bez względu na pogodę
- 	Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko pod opieką rodziców lub dorosłego opiekuna.
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Region

gmina
III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Trzcinica

G£OS TRZCINICY
wrzesień 2019, nr 37 (1103)
2 września br. w placówkach oświatowych gminy Trzcinica uroczyście rozpoczął się rok
szkolny 2019/2020

Nowy rok szkolny rozpoczęty

W uroczystościach inaugurujących rok szkolny wzięli udział: wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik
oraz sekretarz gminy Renata Ciemny.
W Zespole Szkół w Laskach
naukę rozpoczęło 160 uczniów
szkoły podstawowej oraz 63 dzieci

przedszkolnych. Natomiast w Zespole Szkół w Trzcinicy było to 262
uczniów szkoły podstawowej oraz 99
dzieci przedszkolnych.
W Zespole Szkół w Laskach uroczystość stała się okazją do podziękowania za wieloletnią współpracę

W uroczystościach inaugurujących rok
szkolny wzięli udział włodarze gminy

Danucie Podejmie, która pełniła
funkcję głównej księgowej i przeszła
na emeryturę.
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Laskach rozpoczęło zajęcia
w przebudowanym i rozbudowanym
obiekcie. Inauguracja roku szkolnego
była zatem okazją do obejrzenia nowych pomieszczeń przez
rodziców i gości. W bieżącym
roku szkolnym dzięki inwestycjom oświatowym udało się
zapewnić miejsce wszystkim
dzieciom przedszkolnym. Nauka w szkołach podstawowych
odbywa się na jedną zmianę.
Wszystkim
dzieciom
przedszkolnym, uczniom, dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom życzymy
wielu sukcesów i osiągnięć.
Oprac. bem

Rozpoczęły się zajęcia prowadzone w ramach projektu „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”

Akademia wesołego przedszkolaka w Laskach
Gmina Trzcinica przy udziale
Urzędu Gminy Trzcinica i Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Laskach

dowym w Laskach”, który został
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Projekt zakłada utworzenie
nowego oddziału przedszkolnego

jest realizatorem projektu pn. „Akademia wesołego przedszkolaka w
Publicznym Przedszkolu Samorzą-

Funduszu Społecznego z WRPO na
lata 2014-2020. Całkowita wartość
projektu to 157.987,00 zł przy dofi-

nansowaniu w wysokości 134.289,37
zł w roku szkolnym 2019/2020.
Projekt zakłada utworzenie nowego oddziału przedszkolnego. W
sierpniu br. zakupiono wyposażenie i
doposażono ogród. Ponadto od września dla 25 dzieci w grupie wiekowej
3-4 lata uruchomione zostały zajęcia
wychowania przedszkolnego oraz
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, psycho-ruchowe i logorytmiczne (łączące elementy logopedii
i rytmiki).
W ramach realizowanego w Laskach projektu przewidziano też takie
zadania, jak wycieczkę autokarową,
warsztaty teatralne oraz szkolenia dla
kadry pedagogicznej.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Biuro projektu zostało utworzone w
Urzędzie Gminy Trzcinica.
Oprac. bem

Zakończono budowę dróg

Bramkami powitali
rok szkolny
W rozgrywkach udział wzięło 18 drużyn walczących
o puchary w trzech kategoriach wiekowych

31 sierpnia 2019 r. w Trzcinicy na puchary oraz wyróżnienia ufundował
terenie stadionu sportowego oraz boi- oraz wręczył wójt gminy Trzcinica
-ska Zespołu Szkół w Trzcinicy odbył Grzegorz Hadzik.
Oprac. bem
się III Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Trzcinica pn. „Futbolowy początek roku szkolnego”, któturniejowa
rego współorganizatorami byli: GKS
Orlik i żak
Trzcinica i Urząd Gminy Trzcinica.
1. GKS Trzcinica
Był to największy turniej piłki
2. Strażak Słupia
nożnej dla dzieci i młodzieży szkol3. Łużyczanka Kuźnica Grabowska
nej zorganizowany w powiecie kępińskim w okresie wakacyjnym. W
Młodzik
rozgrywkach udział wzięło 18 dru1. Łużyczanka Kuźnica Grabowska
2. Marcinki Kępno
żyn, walczących o puchary w trzech
3. AP Reissa
kategoriach wiekowych: żak i orlik,
młodzik oraz trampkarz. W grupie
Trampkarz
1. rywalizowali piłkarze z rocznika
1. Łużyczanka Kuźnica Grabowska
2010 i młodsi (6 drużyn), w grupa 2.
2. GKS Trzcinica
- rocznik 2008 i młodsi (6 drużyn), a
3. Strażak Słupia
w grupie 3. - rocznik 2006 i młodsi (6
Wyróżnienia indywidualne
drużyn). Do turnieju zgłoszone zostaW grupie orlik i żak:
ły drużyny z Kuźnicy Grabowskiej,
najlepszy zawodnik
Słupi, Sokolnik, Kępna, Wilkowa,
Dominik Kamienik - Strażak Słupia
Baranowa, Trębaczowa i Trzcinicy.
najlepszy bramkarz
Gospodarze turnieju zgłosili po dwie
Alan Lenort - Pionier Baranów
drużyny w każdej kategorii wiekowej.
najlepszy strzelec
Mecze przeprowadzono równoOskar Ilski - Łużyczanka Kuźnica Grabowska
legle na trzech boiskach trawiastych.
W grupie młodzik:
Obowiązywał system gier każdy z
najlepszy zawodnik
każdym w grupie, a czas trwania meMateusz
Marciniak - Marcinki Kępno
czu wynosił 2 x 8 minut.
najlepszy
bramkarz
Uczestnicy turnieju mogli skoAlan Rokicki - AP Reissa Kępno
rzystać z małej gastronomii oraz
najlepszy strzelec
przygotowanej przez organizatorów
Mikołaj Bednarz - Łużyczanka Kuźnica Grab.
atrakcji - dmuchańca.
W grupie trampkarz:
Każdy uczestnik turnieju otrzynajlepszy zawodnik
mał pamiątkowy medal, a drużyna
Miłosz
Pilarczyk
- Łużyczanka Kuźnica Grab.
– dyplom. Zdobywcom miejsc menajlepszy bramkarz
dalowych wręczone zostały puchaMikołaj Lubojański - Strażak Słupia
ry. Pamiątkowe statuetki trafiły do
najlepszy strzelec
najlepszego zawodnika i bramkarza
Jakub Parzonka - GKS Trzcinica
w każdej grupie wiekowej. Medale,

Klasyfikacja

Zdobywcom miejsc medalowych wręczone zostały puchary,
a wszystkim uczestnikom i drużynom medale i dyplomy

Zakończyła się budowa
dwóch gminnych dróg w
miejscowościach Borek i
Kwasielina.

Wykonanych zostało 730 metrów asfaltowej
drogi wraz z kamiennymi poboczami

Wykonawcą zadania była firma
CARBON. Łącznie wykonano 730
metrów bieżących asfaltowej drogi
wraz z kamiennymi poboczami za
łączną kwotę 239.325, 98 zł.
Na zadanie związane z budową
dróg gminnych Gmina Trzcinica pozyskała 187.600,00 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w
Poznaniu.		
Oprac. bem
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gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
wrzesień 2019, nr 37 (1213)
94. urodziny Jadwigi Kasprzak

Narodowe Czytanie w Bibliotece Gminnej w Bralinie

Czytano polskie nowele

Wielki jubileusz pani Jadwigi

4 września br. Jadwiga Kasprzak, mieszkanka Bralina, obcho-

dziła swoje 94. urodziny. Z tej okazji w odwiedziny do niej przybyła

Sekretarz Ewelina Pieles i kierownik USC Marzena Urbańska
odwiedziły Jadwigę Kasprzak – 94-latkę z Bralina

delegacja z Urzędu Gminy Bralin w
składzie: sekretarz Ewelina Pieles
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Urbańska. E. Pieles
wręczyła pani Jadwidze kosz upominkowy wypełniony słodkościami, składając w imieniu swoim oraz
władz samorządowych Gminy Bralin
najserdeczniejsze życzenia kolejnych
lat życia w dobrym zdrowiu, miłości
oraz wszelkiej pomyślności.
Pani Jadwiga w trakcie spotkania udowodniła, że tak piękna rocznica urodzin może być powodem do
wielkiej, osobistej radości. Jubilatka
na zakończenie spotkania zaprosiła
z wyprzedzeniem na swoje kolejne
urodziny już za rok. W spotkaniu
wraz z panią Jadwigą brała udział jej
najbliższa rodzina. Życzymy Pani Jadwidze wielu radosnych dni oraz kolejnych lat w dobrym zdrowiu.
KW

92. urodziny Mariana Wardęgi

Sto lat i jeszcze dłużej!

27 sierpnia br. wójt gminy Bralin Piotr Hołoś wraz z kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego Marzeną
Urbańską mieli przyjemność gościć u
Mariana Wardęgi, mieszkańca Chojęcina – Parceli, który 16 sierpnia br. obchodził swoje 92. urodziny. Z tej okazji
wójt wręczył panu Marianowi list gratulacyjny wraz z koszem upominkowym,
jednocześnie składając w imieniu swoim
oraz władz samorządowych Gminy Bralin najserdeczniejsze życzenia kolejnych
lat życia w dobrym zdrowiu, miłości
oraz samych szczęśliwych chwil w otoczeniu najbliższych.
Całość spotkania przebiegała w
bardzo miłej atmosferze. W trakcie uroczystości wraz z panem Marianem był
obecny syn z żoną. Życzymy panu Marianowi jeszcze wielu lat w takiej formie
i zdrowiu.		
KW

Wójt Piotr Hołoś i kierownik USC Marzena Urbańska mieli przyjemność
gościć u Mariana Wardęgi, który obchodził swoje 92. urodziny

W sobotę, 7 września br., w Bibliotece Gminnej w Bralinie odbyło
się Narodowe Czytanie pod patronatem honorowym pary prezydenckiej.
Tym razem czytano „Nowele polskie”, w skład których weszły dzieła
ośmiu autorów: Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława
Prusa, Władysława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza, Henryka Rzewuskiego
oraz Bruna Schulza. Piotr i Krystyna Hołosiowie przeczytali fragment
noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony...” Stefana Żeromskiego, Regina
Marczak wraz z Aleksandrą Jokiel

oraz księdzem proboszczem Romanem Krzyżaniakiem czytali fragmenty „Katarynki” Bolesława Prusa,
natomiast Danuta Gudra i Maria
Dwernicka odczytały fragmenty noweli Marii Konopnickiej pt. „Dym”.
Wydarzenie zgromadziło wielu
mieszkańców gminy Bralin. Na koniec spotkania Zofia Jokiel odczytała list prezydenta Andrzeja Dudy do
organizatorów Narodowego Czytania
we wszystkich miejscach w kraju.
Biblioteka w Bralinie już zapowiada
kolejne edycje tej pięknej inicjatywy.
KW

„Mała książka – wielki człowiek” już od września dla dzieci
w wieku 3-6 lat

Wyprawka na dobry
czytelniczy start

Biblioteka Publiczna w Bralinie zakwalifikowała 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 od 3 do 6 lat będzie czekać
wyjątkowy prezent – wyprawka czytelnicza na dobry start.
Biblioteka w Bralinie zaprasza
do odwiedzin 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 dziecię-

cego, 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 pt.
„Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” 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.
Ewa Jędrysiak

Podpisanie umowy na realizację zadania publicznego pn. „Poznajemy dziedzictwo kulturalne naszego kraju”

KGW Chojęcin zaprosi mieszkańców na wycieczkę

29 sierpnia br. wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś podpisał z przedstawi-

cielami Koła Gospodyń Wiejskich
w Chojęcinie umowę na realizację

Wójt Piotr Hołoś z przedstawicielką KGW Chojęcin po
podpisaniu umowy na realizację zadania publicznego
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zadania publicznego pn. „Poznajemy dziedzictwo kulturalne naszego
kraju”. Zadanie będzie polegało na
przygotowaniu i przeprowadzeniu
jednodniowej wycieczki do Krakowa
i Wadowic dla mieszkańców gminy
Bralin.
Koło Gospodyń Wiejskich w
Chojęcinie złożyło ofertę w trybie,
o którym mowa w art. 19a ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z którym gmina Bralin
może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego
konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw.
małego grantu.
Marta Brząkała
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- OGŁOSZENIE Wójt Gminy Bralin

zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997r., (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 2204 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości,
iż został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy Bralin ul. Rynek 3,
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bralin
przeznaczonych do dzierżawy - lokale użytkowe.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 12 września 2019 r.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszczono
na stronie internetowej www.bip.bralin.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Bralinie pokój 15,
nr telefonu 062 78 11 230 w godz. pn - pt 7.30 -15.30.
Wójt Gminy Bralin
/-/ Piotr Hołoś

Region

gmina
wieści znad pomianki
wrzesień 2019, nr 37 (939)

GONIEC PERZOWSKI
wrzesień 2019, nr 37 (890)
W placówkach oświatowych gminy Perzów uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny

Na ten dzień czekali najmłodsi mieszkańcy gminy Łęka
Opatowska, powstałego 2 września 2019 r. wreszcie mogli wraz ze swoimi rodzicami po raz pierwszy przekroczyć
progi nowo wybudowanego budynku przedszkola i żłobka w Łęce Opatowskiej

Zainaugurowano

Przedszkole już otwarte

rok szkolny
Po długim okresie wakacyjnym
uczniowie powrócili do szkół wypoczęci i radośni, pełni zapału do nauki.
Uroczystości rozpoczęły msze święte
odprawione w parafialnych kościołach w Turkowach i Trębaczowie.
Następnie uczniowie, nauczyciele i
rodzice zgromadzili się w szkołach.
Tam
dyrektorzy
szkół: Barbara Maras –
dyrektor Zespołu Szkół
w Perzowie oraz Artur
Tokarz – dyrektor Zespołu Szkół w Trębaczowie powitali wszystkich
zebranych, przedstawili
wychowawców klas oraz
nauczycieli
poszczególnych przedmiotów.
Zapoznali też rodziców
i uczniów z nowym harmonogramem dowozów
i odwozów ze szkoły oraz godzinami pracy świetlicy
szkolnej. Zaprezentowali ofertę zajęć
dodatkowych, a także przekazali naj-

ważniejsze informacje organizacyjne
i techniczne. Przedstawili również
swoich zastępców. W Zespole Szkół
w Perzowie jest to Leszek Urbański,
a w Zespole Szkół w Trębaczowie Magdalena Grzunka.
W uroczystych apelach szkolnych w obu szkołach wzięła udział

sów w nauce, a także zapału i energii
do pracy. Nauczycielom i rodzicom
życzyła cierpliwości, satysfakcji i
zawodowego spełnienia. Podkreśliła
wagę współpracy samorządu, rady
pedagogicznej, rodziców i obsługi
szkół dla dobra dzieci.
Szkoły w gminie Perzów zostały
odpowiednio przygotowane, odświeżone i pomaloW uroczystych apelach szkolnych wzięła
wane, tak, aby uczniowie
udział wójt gminy Perzów Danuta Froń
mogli czuć się w nich bezpiecznie i komfortowo. W
Zespole Szkół w Perzowie
naukę rozpoczęło 167
uczniów, w Zespole Szkół
w Trębaczowie jest ich
115. Do Samorządowego
Przedszkola w Perzowie
uczęszczać będzie 84
przedszkolaków, a do Samorządowego Przedszkola w Trębaczowie - 70 wywójt gminy Perzów Danuta Froń, chowanków. Do Gminnego Żłobka w
która skierowała do wszystkich Perzowie uczęszcza 24 dzieci.
uczniów w gminie życzenia sukceDominika Drapiewska

„Katarynka” Bolesława Prusa i „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej - te dwie nowele były
bohaterkami Narodowego Czytania w Perzowie

Narodowe Czytanie w Perzowie
Nowele wybrane zostały spośród
ośmiu, które w tym roku para prezydencka zaproponowała na 8. edycję
Narodowego Czytania.
- Staram się, aby kolejne edycje Narodowego Czytania w pewien
sposób odstępowały od przyjętego
schematu tej imprezy. Myślę, że włączenie do współpracy młodzieży zdecydowanie wzbogaca i ubarwia rangę całego wydarzenia, które ma stać
się okazją do spotkania przy czytaniu dzieł literatury polskiej – powiedziała Natalia Kowalczyk, dyrektor
Biblioteki Publicznej w Perzowie.
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Perzowie oraz wójt gminy Perzów
Danuta Froń włączyły się po raz
czwarty do ogólnopolskiej akcji Na-

rodowego Czytania. Z tej okazji w pani” E. Orzeszkowej oraz udzieliła
piatek, 6 września 2019 r., w sali wi- krótkiego wywiadu, podczas którego
dowiskowej Gminnego Ośrodka Kul- opowiedziała o swojej pracy i życiotury można było zobaczyć występ wych priorytetach.
kataryniarza Kamila Hesa, a także
Natalia Kowalczyk
występ
teatralny
młodzieży ze szkół
podstawowych
i
p o n a d p o d s t awo wych z terenu gminy Perzów. Młodzi
artyści wystawili
„Katarynkę”.
Gościem specjalnym była znana
aktorka Dominika
Ostałowska,
która przeczytała Gościem specjalnym była znana aktorka Dominika Ostałowska,
która przeczytała fragment „Dobrej pani” E. Orzeszkowej
fragment „Dobrej

Po około 10 miesiącach intensywnych prac w miejscu starego
przedszkola powstał zupełnie nowy
obiekt, w którym mieszczą się dwa
odziały przedszkolne, jeden odział
żłobkowy oraz w pełni wyposażona kuchnia z zapleczem. W ramach
inwestycji zagospodarowano tereny
wokół budynku, a także wykonano nową nawierzchnię bezpieczną
na placu zabaw. W nowym obiekcie
docelowo będzie mogło się bawić i

Łęce Opatowskiej została uzyskana
w ramach resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”
edycja 2019. Kolejne 322.708,45 zł na
realizację projektu pn. „Inwestycja w
przedszkolaków - utworzenie nowego
oddziału przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse
edukacyjne w gminie Łęka Opatowska” Gmina uzyskała w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

50 przedszkolaków i 16 maluchów w żłobku będzie mogło
się bawić i uczyć w nowo wybudowanym budynku

uczyć 50 przedszkolaków i 16 maluchów w żłobku.
Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 4.105.979,02 zł, a
wykonawcą inwestycji była firma
Zakład Usługowo-Budowlany Alina
Malik z Pieczysk.
Warto wspomnieć, że Gmina
Łęka Opatowska pozyskała środki zewnętrzne na budowę i bieżące funkcjonowanie przedszkola i żłobka.
Kwota 352.000,00 zł na utworzenie 16 miejsc dla dzieci w żłobku w

Operacyjnego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Środki w wysokości 306.467,75 zł na
realizację projektu pn. „Nowy żłobek
w gminie Łęka Opatowska szansą
dla rodziców” pozyskano również
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020. Projekt ten obejmuje
dofinansowanie wyposażenia oraz
bieżącej działalności żłobka przez 12
miesięcy.		
Oprac. bem

- OGŁOSZENIE -

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały
Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 17 lipca 2019 r. podaję do publicznej wiadomości
informację o przyjęciu dokumentu pn. zmiana
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łęka Opatowska.
Z treścią studium, uzasadnieniem
oraz podsumowaniem można się zapoznać
w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska - BIP.
Wójt Gminy Łęka Opatowska
/-/ Adam Kopis
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działki 10-arowe - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 198/08/19)
Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
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)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)

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

Zatrudnię operatora koparko-ładowarki.
Tel. 507 134 393.
(TK 207/09/19)

sprzedam

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

Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego, rodzice z rodowodami - Bralin.
Tel. 796 698 530.
(TK 205/09/19)
Sprzedam drzewo kominkowe suche,
150 zł/metr przestrzenny. Tel. 515 693 139.
(TK 210/09/19)
Sprzedam: dynie jadalniane i ozdobne,
cukinie i kabaczki - ul. Długa 5 (dojazd
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)
rolnicze
Sprzedam słomę w balotach, średnica 120,
800 sztuk. Tel. 660 756 361. (TK 208/09/19)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

US£UGI
Księgowa z certyfikatem i doświadczeniem
podejmie współpracę. Tel. 500 137 503.
(TK 209/09/19)
Udzielę pomocy dzieciom z trudnościami
w nauce w klasach początkowych.
Tel. 603 904 702.
(TK 195/08/19)
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)
Wycinanie drzew, cięcie, rąbanie
drewna, koszenie i karczowanie
traw kosą - posiadam sprzęt.
Tel. 692 963 835.
(TK 211/09/19)

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

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

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

Sprzedam: przyczepę, rozrzutnik, siewnik
„Poznaniak”, kombajn „Anna”.
Tel. 535 975 653.
(TK 197/08/19)

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)

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

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

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

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

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

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

Pokoje dla pracowników w Kępnie.
Tel. 889 143 311.
(TK 172/07/19)
Do wynajęcia połowa domu - Os. Mściwoja
(dwa pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie
gazowe). Tel. 798 173 425, 792 024 525.
(TK 200/08/19)

motoryzacja
praca
Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w Ostrówcu. Praca na pełen etat.
Tel. 609 022 524.
(TK 212/09/19)

prośba o pomoc
POTRZEBNA POMOC
W ODBUDOWANIU DOMU
DLA RODZINY SPOD KĘPNA

Osoby, chcące wesprzeć akcję, znajdą informację,
wpisując link: www.pomagam.pl/basia3

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

STAROSTA KĘPIŃSKI
Kępno, ul. Kościuszki nr 5
informuje, że

w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5
i ul. Staszica nr 12 w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno
oraz na stronie Wojewody Wielkopolskiego został wywieszony
na okres 21 dni, tj.: od 10 września 2019 roku
do 1 października 2019 roku - wykaz nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka
nr 33/1 o pow. 0,0500 ha, położonej w miejscowości Świba,
gmina Kępno - księga wieczysta nr KZ1E/00057538/6
przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
na rzecz Gminy Kępno.
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal

GS „SCh” w Bralinie sprzeda

sklep nr 22 w Bralinie
przy ul. Miodowej 5.
Tel.: 62 / 78 126 54.

Firma Ekostal
- Technika Grzewcza -

oferuje usługi w zakresie kompleksowego
wykonawstwa robót sanitarnych tj.:
- wykonywanie przyłączy wodnych, kanalizacyjnych, gazowych,
- montaż przydomowych oczyszczalni ścieków,
- wykonawstwo kotłowni gazowych, olejowych, na paliwa stałe
- montaż pomp ciepła oraz instalacji solarnych
- montaż wewnętrznych instalacji wodnych, kanalizacyjnych
- montaż wewnętrznych instalacji grzewczych
oraz wiele innych z zakresu instalacji sanitarnych.

Informacji udzielamy pod numerami telefonów:

697-171-129 oraz 723-916-099.

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

Ogłoszenia

reklamy

- Komunikat -

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.

Wójt Gminy Trzcinica
informuje,

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.

- INFORMACJA -

Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych
inicjatyw i będzie wkładem w rozwój oraz edukację następnych pokoleń.

Wójt Gminy Trzcinica podaje do publicznej wiadomości
informację o zrealizowaniu inwestycji drogowej
pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych
do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji
gruntów jako obręb Laski i Kuźnica Trzcińska.
Na w/w zadanie uzyskano pomoc finansową w formie dotacji
celowej na podstawie umów zawartych pomiędzy
Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzcinica:
- umowa nr 45/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r.
- dofinansowanie w kwocie 90 000 zł
- umowa nr 391/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.
- dofinansowanie w kwocie 97 600 zł.

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

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”

komfortowe mieszkanie

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

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

do wynajęcia

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

lokal handlowo-usługowy

OFERUJEMY TAK¯E:

o powierzchni 21 m2

 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2204 ze zm.), został wywieszony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy.
Miejsce wywieszenia:
– tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcinicy,
- tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach gminy,
- strona internetowa http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzcinica,
ul. Jana Pawła II 47, tel. 62 78 15 010.

kontakt: 600 959 111.

TAPICERÓW

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

oraz osoby
do przyuczenia
w zawodzie tapicer.

ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.
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Recenzje

nasze bobasy pozują dla prasy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

Nasi milusiñscy
w obiektywie
„TK”

Katarzyna Puzyńska - „Policjanci. Ulica”
Prawdziwy świat przestępstw i zbrodni bez cenzury. Po raz pierwszy tak szczerze o
policjantach z ulicy! Kim tak naprawdę są? Brutalami w starciu z ofiarą czy najbardziej
wszechstronnymi funkcjonariuszami w Polskiej Policji? Pierwsi na miejscu zbrodni, oko w
oko z agresją, bezradnością, śmiercią. Widzą więcej, choć jadąc na wezwanie – nie wiedzą
nic. To od szybkości i słuszności ich decyzji zależy dalsze postępowanie.

Aleksander, syn Agaty i Karola Kuźników z Jankowych, urodził się 3 września
2019 r. Chłopiec waży 4450 gramów i ma
58 cm długości.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

Józef Hen - „Oko Dajana. Pingpongista”
Czerwiec 1967 – marzec 1968. Partia Gomułki i Moczara rozpętuje haniebną kampanię antysemicką. (Nazywając ją walką z „syjonistami”). Józef Hen reaguje jak na pisarza
przystało: publikuje w paryskiej „Kulturze” pod pseudonimem „Korab” wysokiej klasy
opowiadania z cyklu „Oko Dajana” (1969–1972). „Korab” odnosi sukces, jest przekładany
na francuski, włoski, niemiecki, angielski i często cytowany. Autor wpisany na czarną
listę, z zakazem wyjazdów za granicę. Czterdzieści jeden lat później, w 2008 roku, Józef
Hen pisze wstrząsającą powieść „Pingpongista”. Miasteczko, w którym podczas okupacji
dokonała się zbrodnia, nazywa się tu Cheremiec, ale nie ma wątpliwości, że inspiracją
literacką była tragedia Żydów spalonych w Jedwabnem. Narratorem jest przybyły na uroczystości rocznicowe sędzia z Brooklynu, Mike (znany mieszkańcom jako Michaś). Usiłował wtedy uratować życie swojemu rówieśnikowi, znakomitemu pingpongiście, któremu
obiecał rewanż. Bezskutecznie. Minęło sześćdziesiąt lat, Mike wdziera się w
sumienia świadków zbrodni, także i kilku wciąż żyjących uczestników. Wśród
nich znajduje się ksiądz, który wyznaje Mike’owi, że dręczą go podjęte wtedy
decyzje. Żałuje, że nie wykonał wówczas księżowskiego zadania, nie przeciwstawił się zbrodni. Obie książki połączono w jeden zbór, który porusza bolesny
temat antysemityzmu.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Justyna Wydra - „Esesman i Żydówka”
Kwiecień 1943 roku. Debora Singer wyskakuje z wagonu transportującego krakowskich Żydów. Podczas próby ucieczki boleśnie skręca w kostce nogę i nie jest w stanie
uciekać. Przekonana, że nie ocali życia, siada w sosnowym zagajniku, czekając na śmierć.
Słyszy odgłosy obławy. Nagle nadjeżdża wojskowy motocykl. Do przestraszonej dziewczyny zbliża się esesman. Debora jest Żydówką, czyli – jest winna. Przed nią staje hauptsturmführer Bruno Kramer. W tym miejscu ta historia mogłaby się właściwie skończyć. To
jednak dopiero jej początek... Pełna niespodziewanych zwrotów akcji, barwnych postaci,
osadzona w realiach II wojny światowej, powieść, w której nic nie jest proste, ale wszystko
staje się możliwe, gdy w grę wchodzą uczucia.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

MASAŻ I REHABILITACJA Krzy¿ówka nr 37
DOMOWA - TANIO.
SPONSORZY NAGRÓD:

TEL. 723 882 777

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 18 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. Katarzyna Puzyńska - „Policjanci. Ulica”,
2. Józef Hen - „Oko Dajana. Pingpongista”,
3. Justyna Wydra - „Esesman i Żydówka”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 36 nagrody otrzymuj¹:

Grażyna Seiffert (Baranów),
Oliwia Kulik (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Otrzymasz ciekawą propozycję lub zaproszenie.
Skorzystaj z szansy! Możesz poznać nowych ludzi i
odkryć ciekawe zainteresowania. Karta wróży udany początek: interesu, miłości lub przyjaźni.

Byk 21 IV – 21 V
Pojawią się osoby, z którymi łączą cię wspomnienia
dawnych miłości i spraw, które uważasz za źle załatwione. Byle uwaga, byle krytyka szybko wyprowadzi cię z równowagi. Panuj nad emocjami.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Zawrzesz zgodę z nieprzyjaciółmi, podpiszesz korzystną umowę lub zdobędziesz nagrodę, na jaką
od dawna pracowałeś. Ciesz się swoim sukcesem,
chwal dokonaniami. Jeśli zajmujesz się sztuką, to
poczujesz wielki przypływ natchnienia.

DY¯URY APTEK
1.	Apteka „Na Kopie” - 12.09.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
2.	Apteka „Nowa” - 13.09.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
3.	Apteka „Prima” - 14.09.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
4.	Apteka „Centrum” - 15.09.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
5.	Apteka „Św. Maksymiliana” - 16.09.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
6.	Apteka „Burchacińscy” - 17.09.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
7.	Apteka „Na Zdrowie” - 18.09.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

Rak 23 VI – 22 VII
Kłopotów i trudnych spraw będzie mniej, a okazji do
zabawy i radości o wiele więcej. Będziesz towarzyski i bardzo wyrozumiały. Uda ci się zakończyć konflikt lub pogodzić ludzi, na których ci zależy. Karta
zwiastuje zaproszenie na imprezę.

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, ale powinieneś działać szybko.

Panna 23 VIII – 22 IX
Nie chwal się tym, co ostatnio zdobyłeś, bo ktoś
zazdrosny zacznie działać przeciwko tobie. Karta
przestrzega przed lekkomyślnym podejściem do
spraw pieniędzy, umów i obietnic. Czytaj uważnie
dokumenty.

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

Waga 23 IX – 23 X

(62) 78 292

Weźmiesz udział w ostrej dyskusji, ktoś sprawdzi
siłę twoich argumentów. Bądź czujny i nie daj się
zaskoczyć. Powodzenie jest po twojej stronie, a
twoja postawa zaimponuje pewnej ważnej osobie.

Skorpion 24 X – 21 XI
Uważaj, aby duma i chęć zaimponowania innym
ludziom nie stały się przyczyną twoich strat. Nie
kupuj tego, na co cię nie stać, tylko dlatego, że nie
chcesz być gorszy od znajomych lub współpracowników.

Pewne wydarzenie, takie jak sen lub niezwykły
zbieg okoliczności sprawi, że zwrócisz swoją uwagę we właściwym kierunku. Odkryjesz, czego ci
potrzeba do szczęścia i odważnie po to sięgniesz.

Koziorożec 22 XII – 19 I
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.

Wodnik 20 I – 18 II
Staniesz przed koniecznością wyboru. Ktoś będzie
domagać się od ciebie jasnej i wyczerpującej odpowiedzi. Bądź szczery i odważ się powiedzieć to, co
myślisz. W miłości karta wróży dylematy.

Ryby 19 II – 20 III
Sprawa, która wydała się zakończona, nagle znów
zaprzątnie twoją uwagę. Mogą pojawić się nowe
plotki lub informacje. Weź je pod uwagę, a nawet
przedyskutuj z kimś, kto jest dla ciebie autorytetem.

Drodzy Czytelnicy, „Tygodnik Kępiński” można znaleźć także
w internecie. Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski

kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Strzelec 22 XI – 21 XII

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin

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

reklamy
Współpracu
je

my z:

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

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

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

WWW.AURAMEBLE.PL

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

BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SIEDZIBIE FIRMY:
Łęka Opatowska, ul Kępińska 5 lub pod numerem telefonu 509 877 122
20
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NASI

w LIGACH
Fabian Piasecki
(Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

8. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Sosnowiec – GKS Bełchatów – 1:1 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Miłosz Trojak
(Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

8. kolejka | jesień 2019
Warta Poznań – Odra Opole – przełożony
Marcin Kowalczyk
(GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

8. kolejka | jesień 2019
Stal Mielec – GKS Tychy – przełożony

Trwają zapisy do Pucharu Tymbarku
Tylko do 30 września można zgłaszać się do XX edycji Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Rejestrowanie drużyn do największego w Europie turnieju dla dzieci odbywa się za pośrednictwem strony www.zpodworkanastadion.pl. Drużyny tradycyjnie rywalizować będą w trzech kategoriach wiekowych – U-8, U-10 i U-12. Wielki
finał dwudziestej edycji tradycyjnie już zostanie rozegrany na PGE Narodowym. Wszystko rozpocznie się jednak na
podwórkach i boiskach szkolnych. Do Turnieju mogą zgłaszać się szkoły podstawowe, uczniowskie kluby sportowe,
kluby sportowe, a także inne organizacje prowadzące działalność sportowo-edukacyjną.
Głuchołazy były areną zmagań zawodników startujących w szóstej edycji Pucharu Polski XC-MTB oraz corocznego
Maratonu Gold Hill. Na starcie tych imprez nie mogło zabraknąć oczywiście reprezentantów UKS Sport Bralin

Paweł Baraniak
(RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1

7. kolejka | jesień 2019
Znicz Biała Piska – RKS Radomsko – 0:0
NA BOISKU: 1-66 minuta
Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

6. kolejka | jesień 2019
Ślęza Wrocław – Pniówek Pawłowice – 0:2 (0:2)
NA BOISKU: 46-90 minuta
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

7. kolejka | jesień 2019
KKS Kalisz – Mieszko Gniezno – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Tobiasz Jarczak
(Foto-Higiena Gać)
III Liga Grupa 3

6. kolejka | jesień 2019
Foto-Higiena Gać – Zagłębie II Lubin – 2:1 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:0 w 54. minucie
Adrian Gawlik
(Gwarek Zabrze)
Centralna Liga Juniorów U-18

5. kolejka | jesień 2019
Arka Gdynia – Gwarek Zabrze – 3:1 (2:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 2:1 w 68. minucie

Bralinianka dominuje
w Pucharze Polski MTB

W wyścigu juniorek szóstej edycji Pucharu Polski, Mielna Drelak pod nieobecność ósmej zawodniczki mistrzostw
Świata Matyldy Szczecińskiej, startowała jako faworytka i jak na faworytkę przystało, od początku narzuciła bardzo
mocne tempo, czym wypracowała sobie znaczną przewagę nad resztą stawki. W drugiej części wyścigu na drugim
miejscu znalazła się Patrycja Zawierta z WKK Wieruszów, która na ostatnim okrążeniu rzuciła się w pogoń za bralińską juniorką. Ostatecznie po Żukowie i Lublinie, Milena Drelak po raz trzeci w tym sezonie wygrała Puchar Polski w
kategorii juniorek.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Pierwsza porażka Orła w sezonie.

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236
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Sport

piłka nożna

FOT: Mariusz Kruchowski

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Paweł Boryczka nie jest już trenerem Unii Swarzędz.
Powodem rozwiązania umowy były niezadowalające wyniki osiągane przez drużynę ze
Swarzędza. Miejsce Pawła Boryczki zajął Patryk Kniat, który prowadził Unię przed krótkim pobytem na trenerskiej ławce w Wiśle Płock

Rewelacja sezonu nie zwalnia tempa
Kibice w Gołuchowie przecierają oczy ze zdumienia, ale to nie żaden sen. Ich LKS wygrał szósty mecz z rzędu, pokonując tym
razem na wyjeździe KS Opatówek 1:0 (1:0). Gołuchowianie są na czele czwartoligowej tabeli, wyprzedzając o pięć punktów
drugą w stawce Centrę Ostrów Wielkopolski. Zresztą, drużyny ze strefy kaliskiej są póki co rewelacją jesiennych rozgrywek. W
czołowej piątce rozgrywek znajdują się aż cztery zespoły reprezentujące dawny okręg kaliski.
Szósta seria gier w czwartej lidze
była tym razem rozgrywana przez
blisko tydzień, bowiem spotkania
rozgrywano od środy do wtorku. Już
pierwsze spotkanie szóstej kolejki
doprowadziło do zmiany na stanowisku trenera. Po trzecim z rzędu
meczu bez zwycięstwa do roszady na
ławce trenerskiej i głośnego powrotu
doszło w Unii Swarzędz. Na daleki
wyjazd do Ostrzeszowa, Unia Swarzędz pojechała podrażniona ostatnimi gorszymi występami i z zamiarem

Wyniki 6. kolejki
MLKP Warta Międzychód
KKS Polonia Kępno

4 (2)
0 (0)

Bramki: 1:0 Patryk Smolarek - 29’, 2:0
Michał Kępski - 45+1’, 3:0 Michał Kępski
- 68’, 4:0 Jakub Giełda - 78’ (z karnego).
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Mikołaj Kubacha
(Maciej Sikora - 85’), Witold Kamoś, Kacper Skupień, Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Wojciech
Drygas, Karol Latusek (Volodymyr Yurechko
- 78’), Borys Wawrzyniak (Szymon Pawlak 65’), Giorgi Otarashvili (Rafał Padiasek - 78’),
Filip Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.

TPS Winogrady Poznań
2 (0)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 5 (3)

Bramki: 0:1 Mateusz Ziemiański - 6’,
0:2 Daniel Kaczmarek - 17’, 0:3 Daniel
Kaczmarek - 21’ (z karnego), 1:3 Filip
Silski - 61’, 1:4 Szymon Jankowski - 67’,
2:4 Ernest Maćkowiak - 70’, 2:5 Daniel
Kaczmarek - 83’ (z karnego).

KSS Kotwica Kórnik
3 (2)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 (1)

Bramki: 1:0 Patryk Bordych - 3’, 2:0 Dawid Urbanek - 11’, 2:1 Dawid Kuczyński
- 37’, 3:1 Oskar Baraniak - 75’, 3:2 Dawid
Kuczyński - 80’.

KS Opatówek
LKS Gołuchów

0 (0)
1 (1)

Bramka: 0:1 Krystian Benuszak - 6’ (z
karnego).

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (0)
MKS Olimpia Koło
0 (0)

Bramki: 1:0 Tomasz Krakowski - 48’, 2:0
Michał Kucharski - 90+1’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 2 (1)
KS Polonia 1912 Leszno
2 (0)

Bramki: 1:0 Mikołaj Łuczak - 11’, 1:1
Eryk Moryson - 55’, 2:1 Orlande Kpassa
- 83’, 2:2 Łukasz Bugzel - 89’.

KP Victoria Ostrzeszów
SKS Unia Swarzędz

4 (0)
1 (1)

Bramki: 0:1 Krystian Antczak - 17’, 1:1
Patryk Pasiak - 76’, 2:1 Robert Skrobacz
- 81’, 3:1 Miłosz Nowicki - 83’, 4:1 Robert
Skrobacz - 87’.

22
II

zdobycia trzech punktów. Wydawało
się, że ten plan zostanie zrealizowany,
bo od 17. minuty goście prowadzili i
kontrolowali spotkanie. W ostatnim
kwadransie doznali jednak szoku.
Beniaminek z Ostrzeszowa w ciągu
dwunastu minut aż cztery razy znalazł sposób na pokonanie Andrzeja
Budnika i to Victoria odniosła okazałe zwycięstwo. Po porażce władze
faworyta do wygrania rozgrywek
zdecydowały o rozstaniu z trenerem
Pawłem Boryczką. Zastąpił go ten,
który prowadził zespół wcześniej,
a więc Patryk Kniat. Zarząd Unii
wykorzystał fakt, że szkoleniowiec
zakończył pracę w Ekstraklasie i skusił go na drugie podejście do pracy w
Swarzędzu. Tymczasem do sześciu
wzrosła liczba zwycięstw z rzędu
LKS-u Gołuchów. Rewelacyjny lider
pozostał z perfekcyjnym dorobkiem
pokonując na wyjeździe KS Opatówek. Jedyną bramkę z rzutu karnego
na początku meczu strzelił niezawodny Krystian Benuszak. Król strzelców poprzedniego sezonu zwiększył
tym samym dorobek w obecnym do
ośmiu trafień. Warto przypomnieć, że
jedyną bramkę straconą gołuchowia-

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)
MKS Victoria Września
1 (1)

Bramki: 0:1 Mikołaj Jankowski - 39’, 1:1
Maurycy Niemczyk - 90+1’ (z karnego).

KP Obra 1912 Kościan
LTP Pogoń Lwówek

3 (0)
4 (2)

Bramki: 0:1 Bartosz Nowak - 25’ (z
karnego), 0:2 Bartosz Nowak - 44’, 1:2
Krzysztof Marchewka - 49’, 2:2 Tomasz
Marcinkowski - 64’, 2:3 Krystian Skórczyński - 80’, 2:4 Mateusz Malczyk - 87’,
3:4 Mansur Maigari - 90’.
Najskuteczniejsi strzelcy
9
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
8
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
6
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
6
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
6
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Program 7. kolejki
Sobota, 14 września 2019 roku
11:00
Unia Swarzędz – Centra Ostrów
13:00
Pogoń Lwówek – KS Opatówek
13:00
Pogoń Nowe S. – Obra Kościan
14:00 Victoria Ostrzeszów – Tarnovia Tarnowo
15:00
Olimpia Koło – Ostrovia Ostrów
16:00
Polonia Kępno – Victoria Września
16:00
Winogrady Poznań – Lubuszanin
17:00
Polonia Leszno – Kotwica Kórnik
Niedziela, 15 września 2019 roku
17:00
LKS Gołuchów – Warta Międzychód

nie jak na razie strzelili sobie sami.
Kolejnym zespołem, który spróbuje
pokrzyżować szyki lidera, będzie w
najbliższą niedzielę Warta Międzychód. Na spotkanie z LKS-em piłkarze Warty wybiegną opromienieni
rozbiciem Polonii Kępno. Drużyna
Bogdana Kowalczyka przegrała w
Międzychodzie aż 0:4, doznając tym
samym drugiej porażki z rzędu. Biało-niebiescy wpadli w mały kryzys,
choć ostatnie spotkania rozgrywali
z teoretycznie słabszymi rywalami.
Kępnianie przestali punktować i zaczynają zadamawiać się w dolnych
rejonach tabeli. Tymczasem Warta
wyraźnie się rozkręciła i plasuje się w
środku stawki.
Oprócz prowadzącego LKS-u Gołuchów jeszcze jedna drużyna
zachowuje status niepokonanej. Tym
zespołem jest Tarnovia Tarnowo Podgórne. Sęk w tym, że gracze spod Poznania już po raz czwarty podzielili
się punktami z rywalem. Tym razem
jednak z wywalczonego punktu mogą
być zadowoleni, bo wydarli je Victorii Września w doliczonym czasie
gry. Wówczas to już po raz czwarty
w tym sezonie nie pomylił się z jedenastu metrów Maurycy Niemczyk.
Trzeci remis natomiast zapisał na
swoim koncie Lubuszanin Trzcianka,
ale w tym przypadku można mówić
na pewno o niedosycie. Gospodarze
dwukrotnie wychodzili na prowadzenie w starciu z Polonią Leszno i dali je
sobie odebrać. Przyjezdni bramkę na
wagę punktu, kolejny raz w tym sezonie, strzelili w końcowych fragmentach meczu. Polonia konsekwentnie
powiększa swój dorobek, a w najbliższych tygodniach ma bardzo korzystny układ gier. Jeśli podtrzyma dotychczasową formę, za kilka tygodni
może być drugą siłą w lidze, czym
potwierdziłaby aspiracje do trzecioligowego awansu. Drugie miejsce
zajmuje obecnie Centra Ostrów Wielkopolski. To jedyny zespół ze ścisłej
czołówki, który w szóstej serii gier
nie stracił dystansu do liderującego
LKS-u Gołuchów. Ostrowianie pewnie pokonali Olimpię Koło 2:0, choć
ligowy outsider niemal do końca spotkania miał szansę na zdobycie pierwszego w sezonie punktu. Gracze Centry kropkę nad „i” postawili dopiero
w doliczonym czasie gry.
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Zdecydowanie gorzej prezentuje
się inny z przedstawicieli regionu,
który miał w tym sezonie walczyć
o najwyższe cele. Mowa o Pogoni
Nowe Skalmierzyce, która od kilku
sezonów ma zakusy na trzecią ligę.
Drużyna Mariusza Kaczmarka
doznała drugiej porażki z rzędu. Po
pięciu meczach na własnym stadionie, tym razem trzeba było udać się
na mecz do Kórnika i pierwszy wyjazdowy egzamin został oblany przez
ekipę spod Kalisza. Na nic zdały się
dwa trafienia Dawida Kuczyńskiego, który łącznie ma ich na koncie już
dziewięć i otwiera klasyfikację najskuteczniejszych graczy ligi. Mimo
porażki 2:3 Pogoń zachowała trzecie
miejsce. Na czwartym plasuje się beniaminek z Ostrzeszowa, co sprawia,
że drużyny z rejonu kaliskiego póki
co nadają ton czwartoligowym rozgrywkom. Ze zwycięstwa cieszył się
też w minionej inny z beniaminków.

Pogoń Lwówek po szalonym, pełnym
emocji i bramek meczu wygrała w
Kościanie z tamtejszą Obrą 4:3. Znów
dwukrotnie na listę strzelców wpisał
się Bartosz Nowak. Za jego sprawą
goście schodzili do szatni z prowadzeniem, ale w drugiej połowie Obra
wzięła się za odrabianie strat i wydawało się, że odwróci losy meczu. W
końcówce więcej zimnej krwi zachowali jednak nowicjusze, co pozwoliło
im dowieźć korzystny wynik do końca. Nie przeszkodził im w tym nawet
fakt, że mecz kończyli w dziesiątkę.
Dokończenie szóstej serii miało miejsce we wtorek. Beniaminkom nie
udało się w komplecie zgarnąć kompletu zwycięstw. Stało się tak po tym,
jak Winogrady Poznań przed własną
publicznością poległy z Ostrovią 2:5.
Dla ostrowian było to pierwsze zwycięstwo w obecnych rozgrywkach i
pierwsze punkty wywalczone w sezonie 2019/2020.		
BAS

wyniki i tabele

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

Kotwica Kołobrzeg – Bałtyk Koszalin .......– 2:0
Nielba Wągrowiec – Unia Janikowo .........– 1:4
Polonia Środa – Sokół Kleczew ................– 2:3
Radunia Stężyca – Bałtyk Gdynia ............– 1:0
KP Starogard Gdański – Gwardia Koszalin ...– 3:0
Grom Nowy Staw – Świt Skolwin . ............– 0:0
1. KKS Kalisz
7 19 16:5
2. KS Radunia Stężyca
7 17 12:3
3. MKP Kotwica Kołobrzeg
7 15 16:9
4. MKS Mieszko Gniezno
7 15 12:8
5. KS Świt Skolwin-Szczecin
7 13 10:2
6. MKS Pogoń II Szczecin
7 13 14:13
7. KS Sokół Kleczew
7 13 10:10
8. KP Starogard Gdański
7 12 9:5
9. KS Polonia Środa Wlkp.
7 10 13:7
10. KS Unia Janikowo
7 10 12:14
11. JKS Jarota Jarocin
7 8 12:12
12. KS Górnik Konin
7 7 9:14
13. KKPN Bałtyk Koszalin
7 6 7:10
14. MKS Grom Nowy Staw
7 5 7:12
15. KP Chemik Police
7 5 5:10
16. MKS Nielba Wągrowiec
7 3 7:13
17. SKS Bałtyk Gdynia
7 3 2:13
18. KS Gwardia Koszalin
7 2 3:16
IV Liga Grupa Wielkopolska
6. kolejka | jesień 2019
Warta Międzychód – Polonia Kępno . .......– 4:0
Tarnovia Tarnowo – Victoria Września . ....– 1:1
Centra Ostrów – Olimpia Koło . ................– 2:0
KS Opatówek – LKS Gołuchów .................– 0:1
Victoria Ostrzeszów – Unia Swarzędz .......– 4:1
Kotwica Kórnik – Pogoń Nowe S. .............– 3:2
Lubuszanin – Polonia Leszno ...................– 2:2
Obra Kościan – Pogoń Lwówek ................– 3:4
Winogrady Poznań – Ostrovia Ostrów ......– 2:5
1. LKS Gołuchów
6 18 15:1
2. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 6 13 13:7
3. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 6 12 22:11
4. KP Victoria Ostrzeeszów
6 12 12:6
5. KS Polonia 1912 Leszno
6 11 19:8
6. MKS Victoria Września
6 11 11:5
7. SKS Unia Swarzędz
6 10 16:9
8. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 6 10 7:5
9. LTP Pogoń Lwówek
6 10 9:9
10. MKS Lubuszanin Trzcianka 6 9 10:8
11. MLKP Warta Międzychód 6 7
9:8
12. KSS Kotwica Kórnik
6 7 12:16
13. TPS Winogrady Poznań
6 6 11:25
14. KKS Polonia Kępno
6 5 8:14
15. KP Obra 1912 Kościan
6 4 9:15
16. KS Opatówek
6 4 3:12
17. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 6 3 8:15
18. MKS Olimpia Koło
6 0 1:21
RedBox V Liga Grupa 3
5. kolejka | jesień 2019
Piast Kobylin – Orzeł Mroczeń .................– 1:0
Raszkowianka – Tur Turek ......................– 4:1
Wilki Wilczyn – Astra Krotoszyn . .............– 3:2
Piast Czekanów – Vitcovia Witkowo .........– 1:4
Tulisia Tuliszków – Zefka Kobyla Góra .....– 3:2
Stal Pleszew – Zjednoczeni Rychwał . .......– 6:0
SKP Słupca – GKS Sompolno . ..................– 1:0
Polonus Kazimierz – Odolanovia .............– 0:4

Sport

piłka nożna

RedBox V Liga Grupa 3 >>> Równym krokiem kroczą na zapleczu czwartej ligi lider i
wicelider rozgrywek. Wilki oraz Odolanovia po pięciu seriach gier pozostają niepokonane i z kompletem punktów otwierają ligową tabelę

Pierwsza porażka Orła w sezonie

Każda passa się kiedyś kończy. W meczu 5. kolejki piątej ligi piłkarze Orła Mroczeń doznali pierwszej porażki w sezonie, a
zespołem który przerwał serię podopiecznych Marka Wojtasiaka został Piast Kobylin. Tym samym na zapleczu czwartej ligi bez
porażki zostały już tylko dwa zespoły – Wilki Wilczyn i Odolanovia Odolanów. Na przeciwnym biegunie tabeli smaku pierwszego zwycięstwa w tym sezonie nie zaznali jeszcze gracze Zjednoczonych Rychwał oraz Zefki Kobyla Góra.

Wyniki 5. kolejki
KS Piast Kobylin
LZS Orzeł Mroczeń

1 (0)
0 (0)

LKS Piast Czekanów
GKS Vitcovia Witkowo

1 (0)
4 (3)

Bramka: 1:0 Patryk Wciórka - 76’.
Orzeł: Rafał Peksa – Dariusz Luźniak, Andrzej Nowak, Jakub Kupczak, Bartosz Moś,
Kacper Małolepszy, Bartosz Wika (Bartosz
Kurzawa - 77’), Jakub Strąk, Kamil Rabiega
(Łukasz Gajewski - 46’), Rafał Janicki, Marcin
Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.
Bramki: 0:1 Daniel Nowaczyk - 3’, 0:2
Michał Wiśniewski - 20’ (z karnego), 0:3
Oskar Pietrzak - 30’, 1:3 Łukasz Adamczyk - 46’, 1:4 Oskar Pietrzak - 90+3’.

MGKS Tulisia Tuliszków
KLKS Zefka Kobyla Góra

3 (0)
2 (1)

Bramki: 0:1 Łukasz Kaźmierczak - 10’,
0:2 Filip Wiatrak - 63’, 1:2 Adam Pacholski - 80’, 2:2 Adam Pacholski - 86’, 3:2
Zbigniew Raszewski - 90+3’.

LKS Raszkowianka Raszków 4 (2)
MKS Tur 1921 Turek
1 (1)

Bramki: 1:0 Damian Spaleniak - 1’, 1:1
Bartosz Grabowski - 27’, 2:1 Szymon
Nowicki - 36’, 3:1 Szymon Nowicki - 55’,
4:1 Dawid Fórmański - 67’.

SKP Słupca
GKS Sompolno

Bramka: 1:0 Jakub Kwaśny - 59’.

1 (0)
0 (0)

KS Stal Pleszew
6 (3)
LKS Zjednoczeni Rychwał 0 (0)

Bramki: 1:0 Jacek Pacyński - 16’ (z karnego), 2:0 Patryk Adamski - 28’, 3:0 Jacek
Pacyński - 43’, 4:0 Patryk Adamski - 53’, 5:0
Błażej Ciesielski - 65’, 6:0 Michał Siuda - 86’.

Piąta kolejka na zapleczu czwartej ligi nie okazała się szczęśliwa
dla Orła Mroczeń, który już w piątkowe popołudnie zmierzył się na
wyjeździe ze starym znajomym z
Kobylina. Po golu Patryka Wciórki
to jednak gospodarze zainkasowali
komplet punktów. Podopieczni Marka Wojtasiaka okazali się bardzo
wymagającym rywalem. Sam mecz
toczył się w dobrym i szybkim tempie. Od samego początku inicjatywa
była po stronie Piasta, który stwarzał

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 0 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów 4 (3)

Bramki: 0:1 Mikołaj Marciniak - 2’, 0:2 Karol Krystek - 26’, 0:3 Patryk Sikora - 32’, 0:4
Mateusz Gołębiowski - 64’ (samobójcza).

GKS Wilki Wilczyn 3 (0)
KKS Astra Krotoszyn
2 (1)

Bramki: 0:1 Łukasz Budziak - 27’, 0:2
Szymon Jankowski - 59’, 1:2 Mikołaj Nowakowski - 68’, 2:2 Jakub Nowakowski
- 80’, 3:2 Patryk Grabowiecki - 85’.
Najskuteczniejsi strzelcy
7
Patryk Grabowiecki (Wilki Wilczyn)
6
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
6
Patryk Adamski (Stal Pleszew)
5
Damian Spaleniak (Raszkowianka)
4
Bartosz Domaniecki (Wilki Wilczyn)
4
Adam Staszewski (Astra Krotoszyn)
3
Bartosz Grabowski (Tur Turek)
3
Rafał Janicki (Orzeł Mroczeń)
3
Karol Krystek (Odolanovia)
3
Jakub Nowakowski (Wilki Wilczyn)
3
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
3
Jakub Kłobusek (Odolanovia)
3
Oskar Pietrzak (Vitcovia Witkowo)
3
Igor Sarnowski (SKP Słupca)

pod bramką Orła sporo zagrożenia.
W atakach miejscowych brakowało
jednak czystych sytuacji. Po zmianie
stron na boisku zdecydowanie lepiej
prezentowali się gracze Orła, ale to
kobylinianie wyszli na prowadzenie i jak się później okazało zdobyli
bramkę, która zaważyła na losach
spotkania. W 76. minucie bramkę na wagę trzech punktów zdobył
wprowadzony z ławki rezerwowych
Patryk Wciórka. Pomocnik Piasta popisał się płaskim strzałem zza
pola karnego, po indywidualnej akcji. Strata bramki jeszcze bardziej
zmobilizowała przyjezdnych, ale za
sprawą świetnej postawy Bartłomieja Wośka w bramce oraz skutecznej gry defensywnej całego zespołu
Piast dowiózł skromne prowadzenie
do końca. W końcówce groźny strzał
z ponad dwudziestu metrów oddał
jeszcze Marcin Górecki, jednak
nie był to dzień najskuteczniejszego
zawodnika Orła. Wiele emocji wzbudziła natomiast sytuacja z ostatniej
Program 6. kolejki
Sobota, 14 września 2019 roku
12:00
Orzeł Mroczeń – Astra Krotoszyn
14:00
Odolanovia – Piast Czekanów
16:00
Wilki Wilczyn – Tulisia Tuliszków
16:00
Tur Turek – Polonus Kazimierz
16:00
Vitcovia Witkowo – Piast Kobylin
Niedziela, 15 września 2019 roku
16:00
Zefka Kobyla Góra – Stal Pleszew
17:00
GKS Sompolno – Raszkowianka
17:00
Zjednoczeni Rychwał – SKP Słupca

Piłka nożna >>> Tylko do 30 września można zgłaszać się do XX edycji Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Wielki finał dwudziestej edycji tradycyjnie już zostanie rozegrany na PGE Narodowym. Wszystko rozpocznie się jednak na podwórkach i
boiskach szkolnych

Trwają zapisy do największego turnieju w Europie
Tylko do 30 września można zgłaszać się do XX edycji Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. W największym w
Europie turnieju dla dzieci drużyny tradycyjnie rywalizować będą w trzech kategoriach wiekowych – U-8, U-10 i U-12. Wielki
finał dwudziestej edycji tradycyjnie już zostanie rozegrany na PGE Narodowym. Wszystko rozpocznie się jednak na podwórkach
i boiskach szkolnych. Do Turnieju mogą zgłaszać się szkoły podstawowe, uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, a także
inne organizacje prowadzące działalność sportowo-edukacyjną.

Turniej z Podwórka na Stadion o
Puchar Tymbarku daje również szansę
na odkrycie piłkarskich talentów, które
po zakończeniu rozgrywek zapraszane
są na Letnią Akademię Młodych Orłów,
czyli cykl zgrupowań organizowanych
przez Polski Związek Piłki Nożnej. Dla
wielu młodych piłkarzy i piłkarek jest to
początek drogi do występów w kadrach
młodzieżowych. Do tej pory ponad 50
uczestników turnieju zostało reprezentantami Polski w różnych kategoriach
wiekowych. Na przestrzeni 20-letniej
historii turnieju, udział w nim brali między innymi występujący obecnie w AC
Milan Krzysztof Piątek, Arkadiusz
Milik i Piotr Zieliński z SSC Napoli, Paulina Dudek z PSG czy Bartosz

Bereszyński grający w Sampdorii Genua. Wielki finał już po raz siódmy zostanie rozegrany na PGE Narodowym.
Wszystko jednak rozpocznie się na
podwórkach i boiskach szkolnych. Do
Turnieju mogą zgłaszać się szkoły podstawowe, uczniowskie kluby sportowe,
kluby sportowe, a także inne organizacje prowadzące działalność sportowo-edukacyjną. Rejestracja drużyn odbywa się za pośrednictwem strony www.
zpodworkanastadion.pl i potrwa do 30
września. W rozgrywkach mogą wziąć
udział zespoły dziewcząt i chłopców do
lat 8, 10 i 12. Za udział każdej drużyny
w turnieju opiekunowie otrzymają piłkarskie upominki. Aby zgłosić drużynę
należy przejść do formularza rejestracyjnego klikając w przycisk „Zgłoś drużynę” na stronie www.zpodworkanastadion.pl, a następnie za pośrednictwem
portalu „Łączy nas piłka” wypełnić
formularz zgłoszeniowy. Po zakończeniu zapisów, od października do marca
rozgrywane będą etapy gminne i po-

wiatowe. Następnie najlepsze drużyny
spotkają się w finałach wojewódzkich,
które będą rozgrywane od 18 marca do
26 kwietnia 2020 roku, a których zwycięzcy w kategoriach U-10 i U-12 zmierzą się w finale ogólnopolskim w Warszawie (29 kwietnia – 2 maja przyszłego
roku). Nagrodą główną dla najlepszych
drużyn dziewcząt i chłopców do lat 10
i 12 będzie wyjazd na mecz reprezentacji Polski oraz spotkanie z piłkarzami i
trenerem. Każde dziecko, które zagra w
turnieju otrzyma wyjątkowy medal. Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, sponsorem głównym
już od 13 lat firma Tymbark, a sponsorem brązowym od trzech edycji Electrolux. Rozgrywki objęte są Patronatem
Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także
wsparciem Komitetu Honorowego, na
który składają się patronaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa
Zdrowia.			
BAS

minuty regulaminowego czasu gry,
kiedy to wyprostowaną nogą na
środku boiska Mateusz Olikiewicz
zaatakował Andrzeja Nowaka, za
co zdecydowanie powinien obejrzeć
drugi żółty kartonik, jednak bardzo
łaskawie potraktowali go sędziowie.
Nie zmieniło to jednak sytuacji na
boisku i pierwsza porażka Orła w
sezonie stała się faktem. Tymczasem
Piast wygrał drugi mecz w sezonie,
zmazującym tym samym plamę po
ubiegłotygodniowej porażce w derbowym starciu z Astrą Krotoszyn.
– Jestem w klubie od połowy lipca i
powoli, małymi kroczkami wdrażam
swój pomysł na ten zespół, który ma
spory potencjał, jeśli chodzi o umiejętności czysto piłkarskie. Wierzę, że
kiedy dołożymy do tego większą ambicję oraz odpowiedzialność na boisku, będzie to wyglądało coraz lepiej. Mamy określony cel, czyli grać
jak najlepiej, zdobywać punkty i bić
się o jak najwyższe miejsce w lidze
– powiedział Kamil Pilarski, trener
Piasta. Orzeł z ośmioma punktami
na koncie zajmuje szóste miejsce w
ligowej tabeli. W najbliższą sobotę
drużynę z Mroczenia czeka domowe spotkanie z Astrą Krotoszyn,
która w ostatniej kolejce była bardzo
bliska pokonania aktualnego lidera
rozgrywek. Mecz okazał się jednak

bardzo pechowy dla krotoszynian,
którzy mimo prowadzenia 2:0, przegrali 2:3 i na domiar złego okupili to
kontuzjami kilku graczy. Już sama
rozgrzewka okazała się bardzo pechowa, bowiem dwóch zawodników
Astry doznało kontuzji uniemożliwiającej im grę. Pechowcami okazali
się Jakub Błaszczyk oraz Szymon
Polowczyk. W 27. minucie krotoszynianie wyszli na prowadzenie. Łukasz Budziak pokonał bramkarza
rywali strzałem z szesnastu metrów.
Niedługo potem powinno być 2:0,
lecz krotoszynianie nie wykorzystali
rzutu karnego. W 59. minucie Szymon Jankowski wykonywał rzut
rożny, piłka odbiła się najpierw od
słupka, później od bramkarza i wpadła do bramki. Gdy wydawało się,
że Astra ma wszystko pod kontrolą,
wówczas czerwoną kartką ukarany
został Daniel Olejnik. Gospodarze
w tym momencie zwietrzyli szansę i
wzięli się za odrabianie strat. W 68.
minucie kontaktowego gola strzelił
Mikołaj Nowakowski. Potem do remisu doprowadził Jakub Nowakowski, a pięć minut przed końcowym
gwizdkiem Patryk Grabowiecki
strzałem z ponad dwudziestu metrów
zapewnił Wilkom komplet punktów,
który pozwolił z kolei na utrzymanie
pozycji lidera.		
BAS

1. GKS Wilki Wilczyn
5 15 24:6
2. MLKS Odolanovia Odolanów 5 15 15:2
3. KS Stal Pleszew
5 12 15:7
4. SKP Słupca
5 10 10:5
5. KKS Astra Krotoszyn
5 10 10:5
6. LZS Orzeł Mroczeń
5 8 14:7
7. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 5 8
6:6
8. KS Piast Kobylin
5 7
8:7
9. MGKS Tulisia Tuliszków
5 7
8:8
10. LKS Raszkowianka Raszków 5 6 13:14
11. GKS Sompolno
5 4
5:9
12. LKS Piast Czekanów
5 4 3:12
13. GKS Vitcovia Witkowo
5 3 6:14
14. MKS Tur 1921 Turek
5 3 4:16
15. KLKS Zefka Kobyla Góra
5 1 5:14
16. LKS Zjednoczeni Rychwał 5 1 3:17
Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 1
5. kolejka | jesień 2019
Olimpia Brzeziny – GKS Grębanin ...........– 1:1
LZS Doruchów – Pelikan Grabów .............– 3:1
Ogniwo Łąkociny – GKS Rychtal ..............– 2:6
LZS Cielcza – LKS Czarnylas . ...................– 4:6
Strażak Słupia – Zieloni Koźminek ..........– 3:1
Victoria Skarszew – WKS Witaszyce .........– 3:0
Grom Golina – Biały Orzeł . .....................– 0:6
Wisła Borek Wlkp. – Barycz Janków P. ....– 3:2
1. KS Victoria Skarszew
5 15 12:0
2. LKS Czarnylas
5 13 18:11
3. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
5 10 12:4
4. GKS Rychtal
5 10 14:7
5. GKS Grębanin
5 10 9:5
6. LZS Doruchów
5 9
9:7
7. WKS Witaszyce
5 9 10:8
8. LZS Pelikan Grabów
5 9 14:7
9. LKS Olimpia Brzeziny
5 8 11:11
10. LZS Cielcza
5 6 12:12
11. LKS Wisła Borek Wlkp.
5 6 7:10
12. LZS Strażak Słupia
5 5
6:9
13. GOS Zieloni Koźminek
5 3 6:12
14. LZS Ogniwo Łąkociny
5 3 6:19
15. Barycz Janków Przygodzki 5 0 7:18
16. LZS Grom Golina
5 0 4:17
Wielkopolska Klasa A Grupa 3
4. kolejka | jesień 2019
Prosna Kalisz – Sokoły Droszew ..............– 1:1
LKS II Gołuchów – Grom Malanów .........– 11:0
Iskra Sieroszewice – Wicher Dobra ..........– 0:0
LKS Godziesze 1966 – Orzeł Kawęczyn . ..– 2:3
Korona-Pogoń – Piast Grodziec . ..............– 3:2
Jaskiniowiec Rajsko – Prosna Chocz-Kwileń .– 3:2
Teleszyna Przykona – Szczyt Szczytniki ...– 1:2
1. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 4 12 9:5
2. KS Prosna Kalisz
4 10 20:3
3. GKS Piast Grodziec
4 9 11:6

4. LKS II Gołuchów
4 9 15:11
5. PUKS Sokoły Droszew
4 7
8:4
6. LZS Szczyt Szczytniki
4 6 6:11
7. KS Jaskiniowiec Rajsko
4 6 12:8
8. GKS Orzeł Kawęczyn
4 6 10:7
9. LZS Prosna Chocz-Kwileń
4 6 10:8
10. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 4 5
6:5
11. LKS Godziesze 1966
4 3 10:8
12. GKS Teleszyna Przykona 4 1 3:11
13. KS Wicher Dobra
4 1 3:14
14. KS Grom Malanów
4 0 4:26
Wielkopolska Klasa A Grupa 4
4. kolejka | jesień 2019
Huragan Szczury – Pogoń Trębaczów . .....– 3:1
LKS Jankowy – Zawisza Łęka O. ..............– 0:4
Victoria Laski – OKS Ostrów Wlkp. ...........– 1:0
KS Hanulin – Płomień Opatów .................– 2:3
Lilia Mikstat – LZS Czajków .....................– 2:5
KS Rogaszyce – Sokół Świba . ..................– 1:5
Błękitni Chruszczyny – Sokół Bralin .........– 1:4
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 4 12 15:4
2. LZS Płomień Opatów
4 12 12:3
3. LKS Sokół Bralin
4 10 15:6
4. LZS Czajków
4 9 13:6
5. LZS Victoria Laski
4 9
8:5
6. OKS Ostrów Wlkp.
3 6
7:3
7. LKS Sokół Świba
4 6 13:12
8. LZS Pogoń Trębaczów
4 6
5:6
9. LZS Huragan Szczury
4 4 8:11
10. KS Rogaszyce
4 3
2:8
11. LKS Jankowy 1968
4 3 5:13
12. KS Hanulin
4 0 6:14
13. LZS Błękitni Chruszczyny 3 0 5:13
14. LZS Lilia Mikstat
4 0 7:17
Proton Wielkopolska Klasa B Grupa 9
3. kolejka | jesień 2019
LZS Mikorzyn – Zryw Kierzno . ................– 3:2
Masovia Kraszewice – LZS Chynowa ........– 3:1
LZS Trzcinica – Ajax Rojów ......................– 3:0
LZS Ostrówiec – Dąb Dębnica ..................– 3:2
LZS Siedlików – Bonikovia Boników . .......– 0:0
Wielkopolanin Siemianice ....................– pauza
1. LZS Ostrówiec
3 7
7:4
2. LKS Masovia Kraszewice
3 6
9:2
3. LZS Trzcinica
3 6
7:6
4. LZS Zryw Kierzno
3 4
9:6
5. LZS Bonikovia Boników
3 4
3:6
6. LZS Siedlików
3 4
4:6
7. LKS Wielkopolanin Siemianice 2 4 13:1
8. LZS Mikorzyn
2 3
3:4
9. RLKS Ajax Rojów
3 3 1:15
10. LZS Chynowa
2 1
2:4
11. LKS Dąb Dębnica
3 0 6:10
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Sport

piłka nożna

wielkopolska klasa b grupa 9

SEZON 2018/2019

RUNDA jesieNNA 2019

KLASA A GRUPA 4 >>> 11. minutę pojedynku w Jankowach kibice powinni zapamiętać na całe życie, gdyż taka akcja, i to na żywo, zdarza się raz na 1000 meczów. Oto potężny golkiper
gospodarzy, Piotr Ochnio, chwycił piłkę w swoim polu karnym i natychmiast posłał kosmiczną lagę pod bramkę rywala. Futbolówka spadła Sebastianowi Joniakowi za przysłowiowy
kołnierz i zatrzymała pod nogami kapitana LKS-u, Piotra Stempina, ten zszedł na lewy skraj pola karnego i na swoje nieszczęście wybrał najtrudniejszy wariant, bo zamiast strzelić,
podał wprost do… Joniaka. Troszkę zaskoczony takim prezentem pomocnik „Zawiszy” w spacerowym tempie podciągnął piłkę do środka i niezrażony niecenzuralnymi podpowiedziami
kibiców, tuż za linią wypuścił Mateusza Płóciennika w czeską uliczkę. Zainteresowanych tym terminem odsyłam do „Encyklopedii futbolu”, albo do Joniaka. On, nawet jeśli nigdy nie
słyszał ani o Masopouście, ani dwóch czeskich mundialowych srebrach, to na pewno potrafi wybornie wypuścić napastnika w czeską uliczkę

Czeska uliczka w Jankowach

Jankowska Maracana rzadko kiedy okazuje przyjezdnym gościnność, a
przecież „Zawisza” przyjechał tu w niedzielę osłabiony brakiem stopera (czerwona kartka Kurkiewicza) i napastnika
(kontuzja Parchomienki). Tym razem
jednak gospodarze byli bardzo gościnni, a najgroźniejszy strzał na bramkę
rywala oddał w 10. minucie Fronia z
… „Zawiszy”. „Zawisza” był tego dnia
po prostu lepszym zespołem. I nawet
wolne tempo tego meczu było jego
atutem. Drużyna z Łęki Opatowskiej
lepiej radziła sobie z grą po ziemi, ła-

twiej rozgrywała piłkę, no i była bardzo
skuteczna. Choć nikt by się nie zdziwił,
gdyby w tym meczu padły jeszcze ze
dwa–trzy gole dla „Zawiszy”. Drugiego gola (20) również wypracował
Joniak, który w porę dostrzegł wbiegającego na prawe skrzydło Alberta.
Tuż przed gwizdkiem zamykającym
pierwszą połowę arbiter podyktował
„jedenastkę” za faul na Krawczyku.
Karnego bezbłędnie wykorzystał kapitan „Zawiszy” i jeden z dwóch grających trenerów – Łukasz Domino.
Czwarty gol był owocem niespożytej

sportowej fantazji futbolistów z Łęki,
bo po raz kolejny próbowali połączyć
bilard, handbal i futbol. Piłka przez niemal trzy minuty wędrowała wokół pola
karnego gospodarzy, a kiedy wydawało
się, że i tym razem nikt nie zdecyduje
się na strzał, sprawę postanowił zakończyć Piotr Krawczyk. Zanosi się na to,
że „Zawisza” wszystkie jesienne mecze
zagra na wyjeździe. Wygrał już cztery
razy i skoro tak dobrze idzie, to może
warto rozważyć pomysł, by i wiosną
grać na… wyjeździe. Ciekawe, co na to
działacze i sponsorzy?

LKS 1968 Jankowy – Zawisza Łęka Opatowska 0:4 (0:3)
Bramki: 11’ Mateusz Płóciennik, 20’ Przemysław Albert, 45’ Łukasz Domino, 76’ Piotr Krawczyk.
Zawisza: Paweł Chałubiec, Łukasz Domino, Kamil Glatz (Jakub Mielczarek 75), Michal Zimoch (Sławomir Gola 46), Łukasz Gawędzki,
Filip Kucharski, Przemysław Albert (Szymon Sarnowski (58), Sebastian Joniak, Marcin Fronia (Jakub Sarnowski 46),
Mateusz Płóciennik (Marcel Kulak 80), Piotr Krawczyk (Jakub Kucharski (88).
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Sebastian Joniak (nr 15) z „Zawiszy”,
niewątpliwy gracz meczu,
w tym spotkaniu zanotował dwie asyst
y.

