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Już 90 lat w służbie mieszkańcom
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kiełbasa
czosnkowa

Uwaga Czytelnicy!!!

7 września br. Ochotnicza Straż Pożarna w Kierznie świętowała jubileusz 90-lecia. Podczas uroczystości poświęcono też nowy sztandar. W
wydarzeniu udział brały poczty sztandarowe i
delegacje jednostek OSP z terenu miasta i gminy
Kępno, przedstawiciele Komend Powiatowych
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i Ostrzeszowie oraz parlamentarzyści.
str. 3

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

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

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

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

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

Sytuacja Matko Boża Pólkowska
– módl się za nami
oświatowa
gminy
Kępno
str. 5

kotły
Termiczne przekształcanie odpadów:
(płyta wiórowa, MDF, płyta laminowana)

Adres:
ul. Przemysłowa 1a/19
63-600 Kępno
Telefon:
693 567 773, 608 674 553

Historia rodziny Mańkowskich
z Grębanina i Słupi część I
str. 10

str. 4

Informacje

wiadomości
Podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja
zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru
rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 17 września 2019 r. odszedł

śp.

Stanisław Kowalski
Wieloletni nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym
im. Henryka Sucharskiego w Kępnie
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Kępnie

W naszej pamięci śp. Stanisław Kowalski
pozostanie jako człowiek prawy,
pełen życzliwości i troski o powiat kępiński.
Rodzinie i bliskim składamy kondolencje
i wyrazy głębokiego współczucia.

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

Z nieskrywanym
żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Dofinansowanie
dla synagogi i parków

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp.

Stanisława Kowalskiego
wieloletniego dyrektora, zasłużonego nauczyciela i wychowawcy,
niestrudzonego badacza historii, regionalisty z zamiłowania,
autora wielu artykułów i publikacji, w tym książki
pt. „Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015 roku”,
współorganizatora Komitetu Założycielskiego „Solidarności”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Kępnie, odznaczonego
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotą Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci.
Jego odejście dotknęło nas wszystkich,
żegnamy Go z wielkim smutkiem.
Wyrazy współczucia rodzinie składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
oraz pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

śp.
Stanisława Kowalskiego
naszego Przyjaciela, cenionego regionalisty,
wieloletniego współpracownika „Tygodnika Kępińskiego”,

odszedł od nas

Alicji Młot

Radnej Rady Miejskiej w Kępnie
serdeczne wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Mamy

człowiek prawy i dobry.
Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim
składa

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

Przewodniczący
oraz Radni Rady Miejskiej
w Kępnie

składają:

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

16 września br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie burmistrz Piotr
Psikus, przy kontrasygnacie skarbnika Jarosława Ciesielskiego, podpisał
umowę z członkiem Zarządu Zarządu
Województwa Wielkopolskiego Marzeną Wodzińską. Umowa dotyczy
przyznania Gminie Kępno dotacji w
kwocie 9.239.653,21 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 20142020. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na remont dawnej synagogi i
rewitalizację dwóch parków: miejskiego
i starościańskiego. Podpisaniu umowy
towarzyszyła poseł na Sejm RP Bożena
Henczyca.
Program zakłada rewitalizację
zdewastowanej synagogi i nadanie jej
nowych funkcji społecznych, rewitalizację Parku Starościańskiego w celu
eliminacji zdiagnozowanych problemów społecznych oraz rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązania
problemów społecznych. Całkowita
wartość projektu wynosi 16.763.849,74
zł. Brakujące środki – około 7.500.000
zł – zabezpieczone zostały w gminnym
budżecie.
- Bez wsparcia finansowego, bez
środków zewnętrznych, budynek po
byłej synagodze żydowskiej, znajdujący
się w Kępnie, od blisko 20 lat stanowiący własność miasta, nie mógłby być odremontowany. Próbowaliśmy w innych
programach, zawsze znajdowaliśmy się
na liście rezerwowej. Trafiliśmy wreszcie na listę podstawową i otrzymaliśmy
ponad 9 milionów złotych, za które
zmodernizujemy też dwa parki – oznajmił P. Psikus. Burmistrz dziękował też
M. Wodzińskiej za przyznanie dotacji i
możliwość zrealizowania długo oczekiwanych inwestycji.
Z kolei M. Wodzińska gratulowała
otrzymania tak dużej dotacji. - Bardzo
się cieszę, bo to nie są pierwsze środki,
które płyną do miasta i gminy Kępno.
Widać, jak Kępno pięknie się rozwija,
ile rzeczy wokół się zmienia – podkreśliła. - To bardzo ważna rzecz, że osoby zarządzające miastem myślą o tym,
żeby budynki użyteczności publicznej
służyły wszystkim, żeby zakończona
była dyskryminacja pewnych grup społecznych, bo posiadana do tej pory infrastruktura jest piękna, ale nie wszyscy mogą z niej korzystać – przyznała.
Kompleksowy remont zabytkowego
obiektu zdewastowanej synagogi umożliwi prowadzenie w niej działalności
terapeutycznej, edukacyjnej, wspierającej przedsiębiorczość, kulturalnej i rekreacyjnej ograniczającej wykluczenie
społeczne. Park Starościański to teren
za budynkiem starostwa powiatowego,
który stanie się miejscem odpoczynku.
Przebudowany zostanie też teren przed
biblioteką i ul. Ks. Magnuszewskiego.
Również Park Miejski zyska nowe oblicze. - Jestem przekonany, że za kilka
lat park miejski będzie naszą kolejną
dumą i powodem do wielkiej satysfakcji – dodał P. Psikus.
Inwestycja ma zostać zrealizowana
do końca 2021 r.		
KR
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Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierznie oraz poświęcenie nowego
sztandaru

Już 90 lat w służbie mieszkańcom
7 września br. Ochotnicza Straż
Pożarna w Kierznie świętowała jubi-

leusz 90-lecia. Podczas uroczystości
poświęcono też nowy sztandar. W

Sztandar został przekazany na ręce
prezesa OSP Kierzno Zenona Pietrzaka

wydarzeniu udział brały m.in. poczty sztandarowe i delegacje jednostek
OSP z terenu miasta i gminy Kępno,
przedstawiciele Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie i Ostrzeszowie oraz samorządowcy i parlamentarzyści.
Obchody rozpoczęły się mszą
świętą w intencji strażaków, ich rodzin oraz zmarłych druhów, którą
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kierznie
koncelebrował biskup pomocniczy
diecezji kaliskiej ks. Łukasz Buzun.
Podczas mszy poświęcono nowy
sztandar.
Następnie strażacy i goście w
asyście Orkiestry Dętej OSP Wieruszów przemaszerowali pod remizę,

W jubileuszu jednostki OSP Kierzno
uczestniczyli licznie zgromadzeni goście

gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Sołtys Kierzna Ewa Pastusiak,
jako przedstawiciel Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru, przekazała akt fundacji sztandaru. Fundatorzy
wbili też pamiątkowe gwoździe w
drzewce sztandaru, który następnie
przekazany został na ręce prezesa
OSP Kierzno dh Zenona Pietrzaka.
Ten przekazał go pocztowi sztandarowemu.

Uroczystość była okazją, aby
przypomnieć historię oraz podsumować działalność miejscowych
strażaków, a także wręczyć odznaczenia i medale zasłużonym druhom. Po przekazaniu wyróżnień głos
zabrali zaproszeni goście, którzy
dziękowali strażakom za ich służbę
i poświęcenie oraz złożyli życzenia.
Wydarzenie zakończono strażackim
poczęstunkiem.		
KR

WYRÓŻNIENI DRUHOWIE

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
dh Kazimierz Goździaszek, dh Kazimierz Błach
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
dh Robert Pieczonka, dh Ireneusz Jeziorny
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
dh Bartosz Wróbel, dh Michał Klain, dh Paweł Pałka, dh Łukasz Klain
Odznaka „Wzorowy Strażak”:
dh Patryk Pieczonka

Na terenach Spółki „Projekt Kępno” odbyła się kolejna edycja „Lata na sportowo”

Deszczowo, kolorowo,
sportowo, muzycznie

Fot. Dominik Kubacki

Artysta swoją energetyzującą muzyką przyciągnął tłumy oraz rozgrzał
każdego, a dopełnieniem była dobra zabawa podczas „Colorfest”

Gwiazdą wieczoru był artysta polskiej
sceny reggeae, Mesajah z zespołem

WYNIKI ZAWODÓW „POLAND STREET WORKOUT BATTLES”:
1. Kirill Karabut – mistrz Ukrainy
2. Vitaliy Melnik – ubiegłoroczny mistrz zawodów w Kępnie, mistrz Ukrainy 2017
3. Olek Waszkiewicz – aktualny mistrz Polski

7 września br. na terenach przy
Hali Widowiskowo-Sportowej im.
Gwiazd Piłki Ręcznej w Kępnie odbyła się kolejna edycja niezwykłego
wydarzenia, jakim jest „Lato na sportowo”, organizowane przez Spółkę
„Projekt Kępno”. Niestety, deszczowa pogoda zmusiła organizatorów do
odwołania lub zmiany miejsca niektórych atrakcji. Mieszkańcy Kępna
nie mogli skorzystać z lotu balonem
ani podziwiać wystawy Kępińskich
Klasyków. Mimo niesprzyjającej
aury, impreza była udana, radosna i
pełna pozytywnej energii. Sportowe
zmagania najmłodsi zainicjowali turniejem piłki nożnej oraz grami i zabawami. Ogromnym zainteresowaniem
cieszyły się zawody „Poland Street
Workout Battles” oraz pokaz sztuk
walki w wykonaniu Akademii Sportu
„Chikara Kępno”, które przeniesione

zostały do wnętrza hali.
Podczas imprezy dokonano też
prezentacji drużyn, które wystąpią na
X Międzynarodowym Turnieju „Giganci Siatkówki”. Odbędzie się on w
Kępnie 12-13 października br.
Oprócz sportowej rywalizacji
nie brakowało także wspaniałych,
muzycznych wydarzeń, które dopełniła znakomita zabawa podczas
„Colorfest”. Koncert w amfiteatrze
rozpoczęła grupa „So fresh”, bardzo

dobrze znana mieszkańcom regionu,
a następnie wystąpiła gwiazda wieczoru – artysta polskiej sceny reggeae, Mesajah z zespołem, który swoją
energetyzującą muzyką przyciągnął
tłumy oraz rozgrzał każdego. Manuel Rengifo Diaz, bo tak brzmi jego
pełne imię i nazwisko, zaprezentował
w Kępnie swoje największe przeboje,
takie jak: „Każdego dnia”, „Lepsza
połowa” czy „Szukając szczęścia”.
KR

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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historia

Wiadomości

Dwa lata temu ukazała się wyjątkowa publikacja autorstwa Andrzeja Emeryka Mańkowskiego – „Kronika domowa Mańkowskich”, licząca prawie 1000
stron. O wydawnictwie już jakiś czas temu pisaliśmy w „Tygodniku Kępińskim”. Dziś rozpoczynamy publikowanie w odcinkach streszczenia wątku rodzinnego związanego z Grębaninem i Słupią, więcej można przeczytać we wspomnianej książce, wydanej przez Fundację Andrzeja Mańkowskiego w
Szczawnicy oraz Oficynę Wydawniczą ASPRA-JR w Warszawie

Historia rodziny Mańkowskich z Grębanina i Słupi część I

starszy był Ryś o rok czy dwa starszy le niezłe, możliwości wychowania tam założyć duży tartak i w tym celu
Jeżeli chodzi o przystąpienie w
ode mnie przystojny i wyrośnięty, i wykształcenia doskonałe. Jakaś wysłał tam maszyny zakupione w 1913 roku do interesu we wspomniapóźniej się zmarnował i rozpił; żyje chmura nieszczęścia wisiała nad po- Niemczech. Niewiele wiemy o gospo- nym Sieniejewie w guberni kałuskiej,
dziś w Australii. Po nim szła równa tomstwem generała Dąbrowskiego i darstwie w Rudkach, Słupii i Gręba- to należy wspomnieć, że Teodor zromi wiekiem Niunia, śliczna jak obra- nad tymi gniazdami.”
ninie. Wiadomo o zamiłowaniach ho- bił to w tajemnicy przed swoim brazek, miała później dość urozmaicone
W 1899 roku Teodor
tem Henrykiem, który
życie. Po maturze wstąpiła do klasz- Mańkowski poślubił Annę
w liście do Stanisława
toru Urszulanek czarnych i bardzo ja Michałowską z DobrzeTurno pisał: „Już mi w
zakonnice chwaliły za świątobliwość. chowa. O jej przodkach w
Poznaniu opowiadano, że
Po pewnym czasie wystąpiła i wzięła następujących słowach piTotek kupił duży majątek
ślub cywilny z malarzem Strzałec- sze Konstanty Przewłocki:
w głębi Rosyi. Dziwne,
kim, którego po- „matką Anny Mańkowskiej
żeby tak nikomu z rodziznała w Krakowie. była Marynia [córka Anny o tem nie doniósł”.
Miała bodaj z nim drzeja Edwarda Koźmiana]
Według Jana Pacórkę. Siostra jej inteligentna, zdolna, ładna
chońskiego po wybuchu
Magda wyszła za i miła […], [która wyszła
I wojny światowej Teomąż za Tadeusza za Romana Michałowskiedorostwo
Mańkowscy
Potworowskiego i go] również inteligentnego
przenieśli się do Drezna.
zamieszkali w sta- bardzo, życiowo praktyczWobec przeciągającej się
rej siedzibie Mań- nego, zamożnego i bardzo
wojny postanowili jednak
kowskich Gręba- swym mieniem rządzić
wrócić na ziemie polskie
ninie koło Kępna. umiejącego
ziemianina,
i ze względu na dzieci
Sława
malarska następnie przez Franciszka
wybrali Kraków. OkaPotworowskiego ro- Józefa tytułem hrabiowzało się, że kamienica
sła z czasem, a dziś skim obdarowanego. Mikrakowska będąca władoszła do szczytu. chałowscy mieszkali latem
snością
Mańkowskich
Znałem go dobrze w Dobrzechowie, a zimą w
jest pełna lokatorów,
i widywałem, nazy- Krakowie, gdzie mieli piękwynajęli więc pałacyk z
wał się pośród nas ną kamienice (przy placu
ogrodem przy ul. BatoPierre i nigdy nie Franciszkańskim). Dom ich
rego 17. Córki Teodora
myślałem, że spo- w Krakowie, niezmiernie
chodziły do gimnazjum
Napoleon Mańkowski, ojciec Teodora
tykam geniusza, za gościnny, był [...] wysoce
Urszulanek na Starowiśljakiego dziś ucho- kulturalnym ogniskiem tonej, a syn Henryk do IV
dzi. Miałem zresztą warzyskiem, gromadzącem wszyst- dowlanych Teodora – Witold Pruski gimnazjum realnego przy ul. Krupjego ciekawy obraz ko, co było wybitnem w literaturze, omawiając konie półkrwi wspomina, niczej. W 1918 roku Mańkowscy po(Ukrzyżowanie) ale nauce i sztuce.”
że Teodor Mańkowski ze Słupi posy- stanowili wrócić do Słupi, przy czym
Teodor Mańkowski z Rudek
przepadł w czasie
W pierwszej połowie XX wieku. łał swoje klacze do Obry w powiebliźniaków Henryka (1872-1924) i okupacji. Trzecia śliczna Itka wy- Teodor Mańkowski poszerzył zasób cie olsztyńskim do znanego hodowTeodora oraz dwie córki – Barbarę szła skromniej za Szuberta. Dwaj majętności ziemskich będących w cy Mieczysława Swinarskiego. W.
(1870–1936) i Zofię (1883–1972). Sy- najmłodsi z rodzeństwa synowi Sta- jego posiadaniu, w dużej mierze po- Pruski podaje szczegóły związane
nowie Napoleona i Marii Mańkow- sinek, najmniej udany i Dicus ożeni- nad stan swoich możliwości finanso- z uzyskanym w ten sposób przyskich – Henryk i Teodor – przyszli na li się, ale zdaje się nie mają męskich wych. Po otrzymaniu pieniędzy od chówkiem.
świat w Rudkach 26 marca 1872 roku potomków. Po naJan Pachoński – na podstawie
O Teodorze Mańkowskim – nie głej śmierci zdolwspomnień syna Teodora Henryka
zachowało się tak dużo zapisków i nego Totka dzieci
Mańkowskiego (Rysia) z okresu,
wspomnień, jak o jego bracie Henry- podzieliły się makiedy przebywał on w Melbourne –
ku. Historyk rodziny Mańkowskich jątkami, a były ich
pisze, że: „dla harmonijnego – zdaJan Pachoński pisze, że „chociaż trzy: Słupia i Gręwałoby się – stadła prawdziwym
bliźniacy Henryk i Teodor Mań- banin koło Kępna
kataklizmem stał się przyjazd na
kowscy wychowywali się razem w i rodzinne Rudki z
praktykę rolną do Słupi Włodzidomu, potem na studiach we Wrocła- pięknym pałacem
mierza Podhorskiego. Nawiązał się
wiu, Niemczech i Francji, do śmierci spalonym w czasie
romans pomiędzy nim a 30-letnią
utrzymywał się między nimi chłod- II wojny światowej.
wciąż atrakcyjną (choć miała już 4
ny dystans”. We wspomnieniach Tak jak ich strydzieci) Anną. Kiedy urodził się w
Krzysztofa Morawskiego czytamy: jeczni
MańkowSłupi Władysław (20 stycznia 1910)
„Były teraz w Krakowie (1918– scy z Winnejgóry
dość głośno mówiono, że to Wło1922) nowe domy naszych krewnych były to kończące
dzimierz jest ojcem. Teodor wziął
i znajomych, w których bywaliśmy się gniazda rodzinsobie to bardzo do serca i rozpił się.
Nakrolog Teodora Mańkowskiego
już jako młodzież. Na ulicę Batore- ne, w upadku. Na
Nastrój w domu zmienił się nie do
go do obszernego domu w ogrodzie, usprawiedliwienie
poznania.”
Anna miała pozostać w Krakowie dla
po lewej stronie idąc do mojej szkoły młodej generacji
Brat wspomnianego Włodzi- zlikwidowania mieszkania.
zjechała Anna Mańkowska ze Słupi trzeba powiedzieć,
mierza, Zygmunt Podhorski, w swoJan Pachoński pisze, że Teodor
w Poznańskim – żona Totka brata że ojcowie pili,
ich wspomnieniach pisał: „Mój brat „miał coś w sobie z artysty – przepaHenryka z Winnejgóry i cioci Basi Henryk z WinWłodzimierz po ukończeniu wy- dał za literaturą, zwłaszcza poezją [...]
Stanisławowej Turno.
nejgóry i Totek.
działu rolniczego na Uniwersytecie przy każdej okazji wracał do ulubionej
Totek Mańkowski był synem Piła już ich babJagiellońskim wyjechał na praktykę epoki napoleońskiej [...] ulubionym
Marii z Chłapowskich Napoleonowej ka, córka generała
w Poznańskie, do naszego krewnego jego okresem była wojna w Hiszpanii
Mańkowskiej, córki barona Stanisła- Henryka DąbrowTeodora Mańkowskiego i tam sie- (1808–1812), był towarzyski, lubili go
wa z Szołdr, był więc naszym cio- skiego. W mojej
dział, rzadko przyjeżdżając do domu. sąsiedzi, choć już wtedy zauważano,
teczno ciotecznym kuzynem. Totek generacji pił już
Poza praktyką, która jeśli miała być że czasami nadużywa alkoholu”.
Anna z Michałowskich Mańkowska
nie przyjeżdżał do Krakowa i nigdy w tylko Ryś, ale zaskuteczne, to musiała objąć cały rok
Mirosław Łapa
życiu go nie widziałem, choć podob- pił się kompletnie. Żadne z licznych stryja Wacława Mańkowskiego z gospodarczy, znalazł inny magnes w
(oprac. na podst. książki
no był uroczy. Zapił się kompletnie i 10 Mańkowskich się nie wybiło, Mojówki na Podolu kupił w 1905 r. od postaci pani Teodorowej, w której poAndrzeja Emeryka Mańkowskiego
popełnił samobójstwo. Z żoną Anną chyba jedna Marysia Mańkowska z Aleksandra Szembeka Słupię. Na- ważnie się zadurzył.”
„Kronika domowa Mańkowskich”)
Michałowską z Dobrzechowa, piękną Winnejgóry, przełożona Sacre Co- był również Grębanin oraz majątek
panią choć nieco przyciężką i zwali- eur w Zbylitowskiej Górze była w leśny Siniejewo w guberni kałuskiej
- Ogłoszenie stą nie żył w zgodzie za to dzieci miał swoim zakresie znakomitością. A (19 tysięcy hektarów). Administrację
W
związku
z
publikacją
cyklu artykułów opisujących ród
z nią aż sześcioro, wszystkie ładne. mieli wszystkie warunki. Ujmują- Siniejewa powierzył kuzynowi DoMańkowskich,
zwracamy
się z prośbą do czytelników
Bawiliśmy się u nich doskonale. Naj- cą powierzchowność, majątki wca- minikowi Łempickemu. Zamierzał
o nadsyłanie swoich wspomnień związanych z mieszkającym
w Grębaninie lub Słupi członkami rodziny Mańkowskich.
Wspomnienia będziemy publikowali.
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Teodor Mańkowski
(1872-1920)
Jedno z czwórki dzieci powstańca styczniowego, więźnia cytadeli
poznańskiej, gorącego orędownika
powstania państwa polskiego Napoleona Ksawerego Mańkowskiego
(1836-1888) - Teodor Mańkowski
(1872-1920) kupił w na początku XX
wieku majątek w Grębanine i Słupi.
Napoleon miał czworo dzieci: braci
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W Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie odbyła się konferencja prasowa, podczas której
omówiono przygotowanie kępińskiego samorządu do roku szkolnego 2019/2020

Sytuacja oświatowa gminy Kępno

Szkoły już bez gimnazjów
Od 1 września br. Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla 5
przedszkoli samorządowych z siedzibą w 7 miejscowościach, 4 oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych i 10 szkół podstawowych.
Jest także organem dotującym 1 niepubliczne przedszkole (Przedszkole
Sióstr Boromeuszek w Kępnie). - W
tej strukturze organizacyjnej nie ma
już oddziałów gimnazjalnych, które dla uczniów funkcjonowały do
czerwca, a dla budżetu - do sierpnia. To są podstawowe zmiany, które
rzutują na resztę liczb – wyjaśniła
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Kępnie Małgorzata
Frala-Kędzior. Przypomniała też, że

- Wbrew powszechnym teoriom,
mniejsza ilość uczniów w klasie wcale nie przekłada się na lepsze wyniki
w nauce. Pokazują to przeprowadzane sprawdziany zewnętrzne. Im
większa liczebność w klasach, tym
ten wskaźnik okazuje się lepszy –
oznajmiła M. Frala-Kędzior. Najwięcej uczniów jest w Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie (670), zaś najmniej
– w Szkole Podstawowej w Kierznie
(62).
Dowóz droższy
niż w latach ubiegłych
W związku z reformą oświaty i
likwidacją gimnazjów, Gmina Kępno
ograniczyła dowóz uczniów do szkół.
Dzienny i roczny przebieg kilometrów znacznie spadł (w skali roku z

Od lewej: Sylwia Humelt z Wydziału Administracji i Komunikacji Społecznej, naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Małgorzata Frala-Kędzior oraz burmistrz Piotr Psikus

od 1 września br. nastąpiły zmiany na
stanowiskach dyrektorów. Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr
3 w Kępnie objął Mirosław Grabny,
a dyrektorem kępińskiej „dwójki” został Paweł Falszewski.
Spadła liczba uczniów
Porównując rozpoczęty niedawno rok szkolny z poprzednim,
liczba miejsc w przedszkolach samorządowych oraz oddziałach przy
szkołach podstawowych wzrosła
w sumie o 4,2%. Spadła natomiast
liczba uczniów szkół podstawowych
– z 2546 do 2082, czyli aż o 18,3%.

około 115.810 km na około 67.284
km), nie przekłada się to jednak na
mniejsze koszty. Stawki przedstawione przez firmy podczas przetargu
są wyższe niż w latach ubiegłych, w
związku z czym na niektóre trasy ponownie ogłoszono przetargi.
Reforma oświaty spowodowała
również, że w wyniku zmniejszenia
liczby roczników objętych edukacją
na poziomie szkoły podstawowej i
gimnazjum, od 1 września br. pracę
straciło sześciu nauczycieli. Dwoje
z nich przeszło na przedemerytalne
świadczenie kompensacyjne, troje

znalazło pracę w innej szkole, a jeden
zmienił branżę.
Coraz więcej dzieci
zza granicy
Wzrasta liczba dzieci nieposiadających obywatelstwa polskiego,
którzy uczęszczają do placówek
oświatowych w gminie Kępno. Dotyczy przedszkoli i szkół podstawowych. We wrześniu 2016 r. uczniów i
przedszkolaków zza granicy było 14,
na chwilę obecną liczba ta wzrosła
do 135. - Każdy obcokrajowiec, trafiający do szkoły podstawowej, może
skorzystać z nauki języka polskiego. Na mocy przepisów prawnych
gmina Kępno realizuje to w 100%.
Nie mamy jednak przygotowanych
nauczycieli języka polskiego dla obcokrajowców. Nie może tego uczyć
nauczyciel języka polskiego, bo ma
on inną metodykę pracy. (…) W jednym z oddziałów przedszkola, na 23
osoby jest 9 obcokrajowców i żaden
z nich nie potrafi powiedzieć słowa
po polsku. (…) Mimo że prawo nas
do tego nie zobowiązuje, burmistrz
postanowił wprowadzić na kilka
miesięcy naukę języka polskiego dla
obcokrajowców, aby nie odbywało
się to kosztem innych dzieci – poinformowała naczelnik.
Remonty i inwestycje
w oświatę
Podczas konferencji przypomniano zrealizowane i trwające inwestycje oświatowe. Wśród nich znalazły
się: adaptacja sali na czwarty oddział
przedszkolny oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, a także
dostosowanie budynku do przepisów
przeciwpożarowych oraz remont i
modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie,
remont kapitalny kuchni i jadalni
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kępnie, zaadaptowanie pomieszczeń
na salę lekcyjną, bibliotekę i toaletę
dla uczniów w Szkole Podstawowej
w Olszowie oraz remont generalny
dachu przedszkola w Osinach. W
trakcie realizacji jest budowa sali

gimnastycznej wraz z dwoma salami
dydaktycznymi przy Szkole Podstawowej w Krążkowach, termomodernizacja przedszkola w Mikorzynie
i kępińskiej „piątki” oraz „Przerwa
Marzeń”, czyli adaptacja dziedzińca
szkolnego przy Szkole Podstawowej
nr 3 w Kępnie.
Podwyżki dla nauczycieli
Od 1 września br. rząd zapowiedział podwyżki dla nauczycieli na
poziomie 9,6%. Prócz zmiany wynagrodzenia zasadniczego, do kwoty
300 zł wzrósł dodatek za wychowawstwo. Mają też pojawić się jednorazowe dodatki dla nauczycieli stażystów
w kwocie 1.000 zł. Według obliczeń,
miesięczny skutek podwyżek dla
nauczycieli w skali gminy wyniesie
około 185.000 zł, a więc do końca roku
Gmina Kępno musi znaleźć w budżecie dodatkowe 750.000 zł. - Rządzący
nie zagwarantowali wzrostu wynagrodzeń za wychowawstwo w przedszkolach. My w tych 185.000 zł założyliśmy też podwyżki dla nauczycieli
przedszkoli, wychodząc z założenia,
że nauczyciel jest nauczycielem, nie
chcemy dzielić na tych, którym podwyżka się należy i tych, których przepis nie dotyczy. Dlaczego mamy różnie traktować wychowawców, skoro
nauczyciel w szkole może być wychowawcą klasy, która liczy 6-7 uczniów,
a wychowawca w przedszkolu ma zawsze grupę ponad 20-osobową? Podwyżki dostaną więc wszyscy – podkreślił burmistrz Piotr Psikus.
Najmniejsze szkoły
będą zamknięte?
Spadek ilości uczniów w gminie
Kępno jest niepokojący, ponieważ
subwencja oświatowa, przekazywana do samorządów, uzależniona jest
głównie od liczby uczniów. Należy
spodziewać się więc spadku subwencji oświatowej dla gminy Kępno.
Jednocześnie liczba godzin przydzielonych nauczycielom w ramach podstawy programowej spadła tylko o
1,5%. Oznacza to wyższe wydatki dla
gminy jako organu prowadzącego.
Łączne wydatki z budżetu oświaty w gminie Kępno w 2018 r. wyniosły 38.808.882,07 zł, z czego jedynie
19.058.663,00 zł to subwencja oświatowa, a 18.496.317,01 zł to wkład własny gminy.

Na barki samorządów spadły ponadto podwyżki dla nauczycieli. Jak
zaznaczyła naczelnik M. Frala-Kędzior, Gmina nie otrzymała na ten cel
ani złotówki dodatkowej subwencji.
Rząd pracuje nad rozporządzeniem
mającym na celu wsparcie samorządów poprzez zwiększenie subwencji
oświatowej. Na sfinansowanie podwyżek w budżecie państwa ma zostać
wyodrębniony dodatkowo 1 miliard
złotych. Mimo zapowiedzi, Gmina
Kępno może nie odczuć tej podwyżki
ze względu na spadek liczby uczniów.
Oznacza to, że w związku z rozdrobnieniem sieci szkolnej w gminie Kępno, gdzie istnieją oddziały liczące
zaledwie 6-7 uczniów, przelicznik
przydzielanej samorządom subwencji
będzie niekorzystny. W dalszej perspektywie wiąże się to z kolejnymi
wzrostami wydatków na oświatę z
budżetu własnego gminy.
Aby temu zapobiec, gmina Kępno
może zdecydować się na drastyczne
kroki – nie wyklucza się zamknięcia
najmniejszych szkół podstawowych
w gminie Kępno. - Ten proces musi
być zatrzymany, dłużej nas na to
nie stać. Środki finansowe, jakie
przeznaczamy na oświatę, stanowią
ponad 40% całego budżetu. Analizujemy szkoły pod względem wielkości i ilości oddziałów, nie może być
dłużej przyzwolenia na szkoły, które
mają po kilku uczniów w oddziale –
oznajmił burmistrz. Przysłowiowym
gwoździem do trumny są wyższe
koszty, np. dowozu uczniów czy energii elektrycznej, które, nawet w przypadku wzrostu podatków, nie będą
rozwiązaniem problemu. - Nie może
być jeszcze więcej środków z budżetu
gminy przeznaczanych na oświatę,
bo za chwilę budżet to będzie tylko
oświata, szeroko rozumiana pomoc
społeczna i trochę wydatków bieżących – zaznaczył.
Zamknięcie grozi najmniejszym
szkołom wiejskim. Podczas analiz
pod uwagę brana będzie liczebność
oddziałów, odległość od innej szkoły podstawowej, jakość nauczania,
kadra nauczycielska oraz stan techniczny budynków. – Możliwe są różne rozwiązania, które na pewno nie
zadowolą wszystkich – podsumował
P. Psikus.			
KR

Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
Fabryka Mebli Gabi Jerczyńscy Sp. J.
Piaski 9a, gmina Łęka Opatowska, zatrudni:

- kierowcę kat. C+E – transport międzynarodowy
- kontrolera jakości mebli tapicerowanych
- osobę z biegłą znajomością języka niemieckiego
do działu sprzedaży
- osobę z biegłą znajomością języka francuskiego
do działu sprzedaży
- pracownika do obsługi linii do produkcji pelletu
- pracownika do transportu wewnętrznego
- mechanika samochodowego
- konserwatora maszyn i rządzeń z uprawnieniami SEP
- portiera
- szwaczki, tapicerów i stolarzy.
Oferujemy pracę na bardzo dobrych warunkach płacowych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 62/78 298 72
lub osobiście w siedzibie firmy.
CV prosimy składać pod adresem e-mail: kadrypiaski@gabi.com.pl
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Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w sobotę, 14 września 2019 r., odwiedził nasze miasto

Pozyskano 80 tys. zł dofinansowania na zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem

Nowy samochód dla WTZ

W środę, 11 września br., w
Starostwie Powiatowym w Kępnie
podpisana została umowa w ramach

„Programu wyrównywania różnic
między regionami III”, finansowanego ze środków Państwowego Fun-

Przedmiotem dofinansowania jest zakup 9-osobowego samochodu z miejscami
do przewozu osób na wózku inwalidzkim dla WTZ w Słupi pod Kępnem

Grzegorz Schetyna
z wizytą w Kępnie

W godzinach popołudniowych na
kępińskim Rynku odbywała się konferencja prasowa, po której lider PO
rozmawiał z mieszkańcami powiatu
kępińskiego.
Przybyłych powitała poseł Bożena Henczyca. - Witam serdecznie
na dzisiejszej konferencji prasowej z
udziałem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. Bardzo się cieszę, że przyjechał,
zgodnie z obietnicą, do Kępna. Przyjechał tu po to, żeby wesprzeć nas,
kandydatów do Sejmu - moją osobę
i Marcina Gagatka z Ostrzeszowa.
Ale przede wszystkim przyjechał tutaj, żeby się spotkać z wami, porozmawiać, tak jak to nasi politycy czynią od wielu miesięcy. Spotykamy
się z ludźmi, rozmawiamy i budujemy bardzo dobry program dla Polski
– mówiła posłanka, która następnie
oddała głos Grzegorzowi Schetynie.
- Chciałem tutaj przyjechać,
żeby pokazać, że są to ważne wybory
i ważna jest mobilizacja przed tymi
wyborami – powiedział lider Platformy. - Ważne jest, żeby też wspierać
i wybierać takich ludzi jak Bożena
Henczyca, doświadczonych wcześniej samorządowców, a teraz bardzo dobrych parlamentarzystów. Bo
ma sens, żeby ta Polska lokalna, nasze małe ojczyzny, lokalne społecz-
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ności miały dobrych reprezentantów
w polskim parlamencie. I wtedy, kiedy dominuje taka sieczka partyjna,
kiedy politycznie wszyscy się kłócą,
ważne jest, że ten głos z Kępna, z
południowej Wielkopolski powinien
być słyszalny – przekonywał. - Nie
będę tu głosował, ale gdybym mógł,
to nie miałbym wątpliwości, żeby zagłosować na Bożenę Henczycę albo
na Marcina Gagatka. Jestem pełen
takiego głębokiego przekonania, że
właśnie tak powinien funkcjonować
parlamentarzysta, który ma kontakt
z wyborcami, który o nich nie zapomina, który jeśli podejmuje zobowiązania to po to, żeby je realizować
- mówił G. Schetyna.
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej prosił o wsparcie i zaangażowanie nie tylko w dniu wyborów,
ale także przez najbliższe 4 tygodnie.
- Ważne jest, żeby rozmawiać, żeby
przekonywać, żeby pokazywać, że
potrzebna jest rozmowa między ludźmi, żeby tych złych emocji było coraz
mniej. One zawsze są w kampanii
wybiorczej, jednak ważne jest, żeby
dominowało przekonanie, że trzeba
znajdować to, co wspólne, co może
łączyć. Nie jest to typowe w polskiej
polityce, wiem, ale trzeba o to walczyć i będziemy to robić.
bem

Do zdarzenia w Krążkowach zadysponowano zastępy
z JRG Kępno, OSP Olszowa, OSP Świba i OSP Mikorzyn

Paliła się stodoła i garaż

Strażacy podali dwa prądy gaśnicze w natarciu na palącą się konstrukcję
dachu, co doprowadziło do ugaszenia pożaru. Fot. KP PSP Kępno
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duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Umowa została podpisana pomiędzy Powiatem Kępińskim, reprezentowanym przez starostę kępińskiego
Roberta Kieruzala oraz wicestarostę Alicję Śniegocką, a Caritas Diecezji Kaliskiej, który reprezentował
dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej ks. mgr lic. Jacek Andrzejczak.
Przedmiotem
dofinansowania
jest zakup 9-osobowego samochodu z
miejscami do przewozu osób na wózku inwalidzkim w ramach projektu
pn. „Samochód dla WTZ Słupia pod
Kępnem z miejscami do przewozu
osób na wózku inwalidzkim”.
Kwota dofinansowania ze środków PFRON to 80.000,00 zł, a całkowity koszt zakupu samochodu 136.530,01 zł.
Oprac bem
W środę, 10 września br., około
godziny 2.31, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie odebrał zgłoszenie o pożarze stodoły i garażu w miejscowości
Krążkowy. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP
Olszowa, OSP Świba i OSP Mikorzyn.
Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek stwierdzono, że pożarem objęta jest konstrukcja dachu
w budynku stodoły oraz przyległym
garażu. - Strażacy, po odłączeniu
zasilania w energię elektryczną i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podali dwa prądy gaśnicze w natarciu
na palącą się konstrukcję dachu, co
doprowadziło do ugaszenia pożaru.
Następnie budynek sprawdzono za
pomocą kamery termowizyjnej –
powiadomił oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Ogłoszenie

reklama

KONIEC STRZYKANIA W KOLANACH

200% więcej mazi stawowej po 1. użyciu

Autorski środek

likwiduje reumatyzm w 14 dni!

POKONAJ ZWYRODNIENIA STAWÓW BEZ OPERACJI

Dzięki nowatorskiej kuracji już 89 500 Polaków pozbyło się bólu i sztywnienia stawów
Badania potwierdzają: by uwolnić się od zwyrodnień stawów i odzyskać sprawność ruchową sprzed
lat, wystarczy kilka dni. Nowy preparat, odbudowuje chrząstkę stawową, usuwa trzeszczenie,
ból, sztywność stawów już w 24 h, a co najważniejsze – likwiduje reumatyzm i cofa zmiany
zwyrodnieniowe bez żadnej operacji. Już niemal 90 tys. osób jest zadowolonych z kuracji!

S

kuteczna nawet w najbardziej zaawansowanym stadium artrozy, bez względu na
wiek chorego, stopień uszkodzenia chrząstki i przyczynę
zwyrodnień.
Przełomowa
formuła prof. Hopkinsona to pierwszy
tak profesjonalny, błyskawiczny ratunek dla przeciążonych stawów. 85% pacjentów pierwsze efekty jej działania
zauważa już po 24 godzinach, a aż 9/10
badanych deklaruje powrót do pełnej
sprawności ruchowej bez ograniczeń bólowych zaledwie po 14 dniach kuracji.
Jak to możliwe? Prof. wyjaśnia:

Nie truj się
chemią – zaufaj
naturalnym
składnikom
Prof. Luis Hopkinson, twórca innowacyjnej
metody zwalczania zwyrodnień stawów
Zamiast łykać tony leków przecibólowych,
które powierzchownie łagodzą objawy zwyrodnień, warto postawić na JEDNĄ sprawdzoną, w 100% naturalną formułę, która
kompleksowo zregeneruje uszkodzone
stawy, likwidując dolegliwości u źródła.
Tym właśnie kierowaliśmy się przy tworzeniu Arthrocare. Już 1 kapsułka 3-krotnie
zwiększa produkcję mazi stawowej, gwarantując „naoliwienie” stawów. Gdy kości
przestają o siebie trzeć, mikrouszkodzenia
chrząstki stawowej ulegają naprawie, a ból,
dyskomfort, trzeszczenie i sztywność stawów znikają w ciągu kilku dni.

Odzyskaj swobodę ruchów
BEZ OPERACJI

Innowacyjna metoda leczenia artrozy
zdobyła ogromną popularność na Kongresie Nova Medica w Sztokholmie, gdzie
udowodniono 98% skuteczność kuracji
zarówno u osób cierpiących z powodu
reumatoidalnych stanów zapalnych, po
kontuzjach, jak i u osób, których stawy
są przeciążone lub uległy degradacji
wraz z upływem lat. W każdym przypadku preparat Hopkinsona błyskawicznie
odbudowuje chrząstkę stawową, intensywnie odżywia komórki kostne, wzmacnia mięśnie, a także zwiększa produkcję

naturalnego kolagenu, likwidując tarcie
pomiędzy kośćmi.
Arthrocare naprawia pęknięcia, ubytki
i uszkodzenia na powierzchni, chrząstki
stawowej oraz zwiększa powściągliwość
płynu wypełniającego przestrzenie między kośćmi. Dzięki temu likwiduje ból,
sztywność stawów i stany zapalne już
w ciągu 14 dni.

STANĘŁAM NA NOGI

Ból kolan ustąpił
po 1. kapsułce!

Byłam bardzo ograniczona ruchowo –
nie mogłam chodzić,
a przez zwyrodnienia
nadgarstków
miałam
problem nawet z utrzymywaniem kubka w dłoni. Miałam robioną blokadę
(zastrzyk ze środków hormonalnych),
stosowałam maści – nic nie pomagało.
Dopiero Arthrocare, dosłownie postawił
mnie na nogi! Ulga przyszła po 2 h od
wzięcia kapsułki, a już po 12 dniach kuracji poszłam na pierwszy długi spacer –
BEZ BÓLU! Rentgen potwierdził, że cofnęły się też zwyrodnienia w nadgarstku.
Jestem zachwycona!
Danuta P., 65 lat, Olsztyn

Pozbyła się zwyrodnień stawów w 12 dni!

3 KROKI DO PEŁNEJ
SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

Jak działa Arthrocare?

1. Uśmierzenie bólu,
eliminacja stanów
zapalnych i obrzęków
2. Regeneracja chrząstki
stawowej
3. Zwiększenie
produkcji mazi
stawowej nawet o 200%

Stawy nie muszą Cię
ograniczać

Systematyczne stosowanie nowego preparatu odbudowuje tkankę chrzęstną
niemal w 95% dzięki czemu możliwe
jest całkowite cofnięcie zmian zwyrodnieniowych. Przywrócenie maksymalnej

poślizgowości płynu maziowego sprawia, że stawy odzyskują właściwości
amortyzujące, a ruchy stają się płynne
i bezbolesne. Efektem kuracji kumulują
się z każdym dniem, zapewniając:
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BŁYSKAWICZNYCH
REZULTATÓW

UŚMIERZENIE BÓLU KOLAN,
BIODER, NADGARSTKÓW I
KRĘGOSŁUPA W 24 H
3X WIĘKSZA PRODUKCJA
KOLAGENU
ODŻYWIENIE KOMÓREK
KOSTNYCH I WZMOCNIENIE
STAWÓW
UWOLNIENIE OD „ŁUPANIA” W
KOŚCIACH PO 14 DNIACH
PRZYWRÓCENIE SPRAWNOŚCI
RUCHOWEJ SPRZED LAT

Kolana jak nowe
Wystarczyło kilka kapsułek, by przestało strzykać
mnie w kolanach – ruchy są płynne, bezbolesne, jakby ktoś naoliwił
moje stawy! Kucam, klękam, bawię się
z wnukami, żadnego dyskomfortu ani
drętwienia nawet po długim spacerze.
Dzięki Arthrocare całkowicie zapomniałem o zwyrodnieniach.
Jan S., 73 lata, Tarnów

Uniknąłem
operacji biodra
Ze względu na przeszywający ból biodra,
trudności z chodzeniem
i konieczność długiego
rozgrzewania się po nocy, czułem się jak
kaleka. Gdy rehabilitacja, maści i blokady nie przyniosły rezultatów, zlecono
mi wszczepienie endoprotezy. Na szczęście w porę trafiłem na Arthrocare. Ból
i sztywnienie stawów minęły już po kilku
dniach, a po pełnej kuracji badania wykazały całkowite cofnięcie zmian zwyrodnieniowych. Zdecydowanie polecam.
Witold K., 69lat, Białystok

Nie zwlekaj – skorzystaj z dofinansowania
Specjaliści potwierdzają, że innowacyjne kapsułki to absolutne turbodoładowanie w procesie regeneracji układu
kostnego i stawów. Właśnie dlatego już
po pierwszym zastosowaniu odczujesz wyraźną ulgę w bólu, a charakterystyczne „trzeszczenie” w kolanach
ustąpi już po 12-14 dniach kuracji. Już
wkrótce Twoje życie będzie wyglądać
tak, jak przed zachorowaniem na artrozę. Z programu refundującego skorzystało już ponad 89 tys. osób, które
dzięki kuracji pozbyły się zwyrodnień
stawów i odzyskały swobodę ruchów.
Jeśli masz skończone 40 lat i posiadasz
obywatelstwo polskie, przysługuje Ci
73% refundacji na preparat Arthrocare.

OPRÓŻNIANIE MAGAZYNÓW!

WIELKA OKAZJA! WYJĄTKOWA CENA!
Pierwszym 100 osobom, które zadzwonią do 26 września 2019 r.,
przysługuje darmowa wycena oraz 73% dofinansowanie
w momencie zakupu preparatu prof. Hopkinsona, wspomagającego
eliminowanie zwyrodnień stawów (przesyłka GRATIS)!

Zadzwoń:

81 300 34 78

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

recenzja
Pod koniec minionego roku szkolnego Szkołę Podstawową
w Drożkach odwiedzili nietypowi goście. Wśród nich Stefan Skąpski, autor ponad dwustu wierszy dla dzieci opublikowanych w kilku ilustrowanych książkach. Czwarta z
nich - zatytułowana „Dziwaczne miasteczko nad niewielką
rzeczką” - właśnie znalazła się na wrocławskim rynku wydawniczym, dotarła też do Kępna

W 37. edycji Spartathlonu wystartuje 13 Polaków, w tym mieszkaniec Kępna

Autor „Dziwacznego miasteczka nad niewielką rzeczką” urodził
się w Wielkopolsce, do Wrocławia
przyjechał w latach 50. XX wieku,
gdzie ukończył studia na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego. Był m.in. kierownikiem w Zakładach Elektronicznych
ELWRO, dyrektorem Wydziału w
Urzędzie Wojewódzkim, wiceprezydentem i prezydentem Wrocławia.
Niedawno miałem przyjemność
uczestniczyć w spotkaniu z nauczycielami i uczniami Szkoły Podstawowej w Drożkach, którą kiedyś przez
długie lata kierował mój krewny

Trzymajmy kciuki za kępnianina!

Wiersze nie tylko dla dzieci

Jan Strzyżewski – pisze w dedykacji
do książki Stefan Skąpski. To sympatyczne spotkanie ożywiło moje
wspomnienia, związane z ziemią
kępińską, bo tu się urodziłem i spędziłem dzieciństwo. I rzeczywiście,
Stefan Skąpski urodził się w powiecie
kępińskim, stąd ten sentyment do naszego regionu. Przywiązanie do tych
stron – pisze autor dalej – choćby w
wyrazie symbolicznym można znaleźć także w mojej ostatniej książce
z wierszami dla dzieci, która właśnie
ukazała się na rynku księgarskim.
W SP w Drożkach najważniejszym
punktem spotkania okazała się prezentacja wierszy autorstwa Stefana
Skąpskiego w konkursie recytatorskim, w którym udział wzięli uczniowie klas I-III.
Czwarty tom wierszy dla dzieci
zawiera ponad 50 nowych tekstów.
Wśród nich kilka zasługuje na szczególną uwagę. Pierwszy, o barwnym
tytule „Święto ptaków” opowiada o
zlocie „wszystkich ptaków bez różnicy” (…) „Blisko Kępna, pod wsią Raków” (s. 36-37). Drugi zatytułowany
„W Drożkach” przedstawia przygody
psa Bogusia, miejscem jego perypetii
autor uczynił szkołę „we wsi Drożki”
(s. 79). Ciekawym tekstem w kontekście semantycznych nawiązań poety
może okazać się wiersz pod tytułem
„ W Słupi”, „znanej wiosce (…) w kę-
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pińskim powiecie”, w której z „dumą
świętowano swe 800-lecie”. Wiersz
zdobią dwa archiwalne zdjęcia, przedstawiające kontrastowo różne obiekty,
pierwsze zdjęcie prezentuje chatę ze
strzechą słomianą, drugie pałac, który
„słynął w okolicy”.
Wiersze z „Dziwacznego miasteczka nad niewielką rzeczką” na
ogół związane są z naturą. „Barwny
świat przyrody zawsze przyciągał
moją uwagę i wywoływał zaciekawienie – czytamy w rozdziale „Od
autora” - a oglądałem go z bliska już
w dzieciństwie, bo na wsi spędziłem
najwcześniejsze lata. Zapamiętane
obrazy i wydarzenia stały się
później zaczynem moich bajkowych opowieści. Opowieści
pełnych barwnych przygód i
niespodzianek, w których „Bajkowym bohaterom sprzyja na
ogół szczęście, ale oni również
mu pomagają, bo starają się żyć
w przyjaźni i zgodzie, stanowiąc
najczęściej wzór godny naśladowania.
Wiersze skierowane są nie
tylko do dzieci, sporo w nich
odniesień do otaczającej rzeczywistości, którą dostrzegają
przede wszystkim ich rodzice.
Te elementy barwnych fikcyjnych światów przeznaczone są
również dla dorosłego odbiorcy.
Stefan Skąpski jest autorem tomików: „Niezwykłe przygody ze
świata przyrody”, „Król niedźwiedzi i inne zwierzęta” oraz
„W krainie zwierząt i krasnali”.
Wszystkie te bajkowe opowieści
zostały wydane w takim samym formacie, stylu i podobnej szacie graficznej – wyjaśnia autor. Stanowią
książkową serię, zawierającą ponad
200 wierszy dla dzieci w różnym wieku. (…) bajkowi bohaterowie uosabiają zachowania, występujące u ludzi. Pojawia się więc dobro i zło, ale
zawsze zwycięża to pierwsze. Na tym
też właśnie zależało mi najbardziej –
czytamy w rozdziale „Od autora”.
Podkreślić też należy, że ilustracje, zdobiące książki, wykonuje zawsze wnuczka poety, Hanna
Skąpska - absolwentka Wydziału
Architektury Politechniki Wrocławskiej i Akademii Sztuk Pięknych.
Tak też stało się w przypadku tomiku „Dziwaczne miasteczko nad niewielką rzeczką”. W drodze wyjątku
ilustracje do niektórych wierszy np.
„Sprzeczki w ogrodzie” gościnnie
wykonała Monika Burzyńska, a do
tekstu „Lew i myszka” Hania Piszczałka.
Znamienną cechą kompozycyjną
każdego niemal wiersza jest swoiste
zakończenie, przyjmujące postać niezwykłego morału. Parafrazując jeden
z nich, można zaryzykować stwierdzenie, że wiersze Stefana Skąpskiego… swym barwnym życiem,/ Pełnym niezwykłości,/ Przynoszą nam
wszystkim/ bardzo wiele radości.
Grażyna Gatner

27-28 września br. odbędzie się
37. edycja Spartathlonu. 400 biegaczy z 53 krajów wystartuje z Aten
do Sparty – w sumie przebywając
246 km. W tej grupie będzie również 13 Polaków, a wśród nich –
mieszkaniec Kępna. Dla większości
rodaków będzie to pierwszy Spartathlon w karierze.

Kępnianin, Dawid Mielczarek,
to dziesiąty zawodnik mistrzostw
Polski w biegu 24-godzinnym. Wystartuje on w tym morderczym biegu
wraz z pozostałą dwunastką: Mileną Grabską-Grzegorczyk – jedyną
kobietą w stawce, Zbigniewem Malinowskim, który już 14 razy startował w Spartathlonie, Robertem

Grabsztunowiczem, który ukończył
imprezę w 2017 r., Jackiem Latałą,
który przed rokiem finiszował na 151.
miejscu, Dariuszem Skrobałą, Michałem Ronge, Tomaszem Pawłowskim, Waldemarem Binkowskim,
Andrzejem Mazurem, Pawłem Kudlakiem, Maciejem Jęrachowiczem
i Tomaszem Jędrzejko.
KR

Kępiński Klub Gier Planszowych „Planszostrada” oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Euro-Art” zapraszają na dwudniowy Festiwal Gier Planszowych, który odbędzie się 21 i 22 września 2019 r. w Kępnie

VI Festiwal Gier Planszowych
już w ten weekend
Kolejna edycja festiwalu, który w tym roku jest finansowany ze
środków Powiatu Kępińskiego, odbędzie się w Szkole Podstawowej nr
2 w Kępnie. W sobotę, 21 września,
organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych w godzinach
10:00-20:00, a w niedzielę między
godzinami 10:00 a 18:00.
Organizatorzy zachęcają do
udziału w wydarzeniu osoby w każdym wieku, indywidualnie, a także w
gronie rodziny i przyjaciół. Uczestnicy wprowadzeni zostaną w magiczny
świat gier planszowych, karcianych
oraz fabularnych o najrozmaitszej
tematyce, czasie rozgrywki i poziomie trudności. Wolontariusze pomogą wypożyczyć grę odpowiednią do
potrzeb, wspierając proces zapoznawania się z zasadami i proponując
skorzystanie z dodatkowych atrakcji.
Wszystkim
zainteresowanym
festiwal daje szansę udziału w licznych turniejach planszowych: aż sześciu ogólnodostępnych z łatwymi do
wytłumaczenia zasadami, w tym w
jednym o randze eliminacji do Mistrzostw Polski (w grę „Kingdomino”). Dwa z nich odbędą się w sobotę,
a cztery w niedzielę. Pierwszego dnia
odbędzie się również adresowany
do uczniów Planszowy Turniej Międzyszkolny. Dodatkowo odbędą się losowania nagród za udział w festiwalu.
Popołudniami będzie działał Kącik Malucha, w którym animatorka
zadba o dobrą zabawę najmłodszych.
Będą baloniki i malowanie buziek
oraz konkurs plastyczny.
W sali głównej chętni będą mogli
przetestować robiące wrażenie gry
wielkoformatowe XXL, np. ogromną grę „Ślimaki to Mięczaki”, która
będzie zajmowała cały stół, a także
układanki zręcznościowe do ustawiania w poziomie i pionie.
- Będą u nas gościć znane osobistości świata planszówek, eksperci w tym temacie, np. Granatowa.
TV - chętnie porozmawiają i zagrają
z naszymi uczestnikami. W klima-
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ty Japonii i horroru wprowadzi nas
grupa „Shinigani” z Nysy, twórcy
konwentu „HollowCon” – informują
organizatorzy kępińskiego festiwalu.
- Nasi sprawdzeni mistrzowie gry poprowadzą sesje w gry fabularne (zwane także RPG czyli Role Playing Games), które znamy choćby z serialu
„Stranger Things” (mowa o „Dungeons and Dragons”). Jednak można
będzie przeżyć przygodę w dowolnym
uniwersum. Do sesji zachęcamy także nowicjuszy! - zapraszają do udziału w tegorocznym wydarzeniu.
W sklepie „Marajo” spragnieni
dalszych planszówkowych wrażeń

będą mogli zrobić zakupy, będzie
także stoisko z gadżetami, takimi jak
przypinki.
Jak zapewniają organizatorzy: Mamy w zanadrzu kilka niepotwierdzonych atrakcji, ale potraktujemy
je jako niespodziankę dla naszych
uczestników. Serdecznie zapraszamy!
Wszelkie informacje na temat
imprezy znaleźć można w specjalnie utworzonym wydarzeniu pn. VI
Kępiński Festiwal Gier Planszowych
na stronie „Planszostrada” na Facebooku.
Oprac. bem

Wiadomości

informacje

Tradycyjnie już, 7 września 2019 r., na strzelnicy Koła Myśliwskiego „Diana” w Działoszy Kępińskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało tzw. strzelanie żniwne

Dożynki Młodych, czyli finał realizowanego pod patronatem medialnym „Tygodnika Kępińskiego” projektu pn. „Strefa Młodych”

Dożynki w Strefie Młodych

5 września 2019 r. w kępińskiej
Powiatowej Bibliotece Publicznej
młodzież, uczestnicząca w projekcie „Strefa Młodych”, zorganizowała finałową imprezę, kończącą ich
15-miesięczne działania. Wielki finał
przeprowadzony został pod hasłem

wyszło. Ponieważ to dożynki, więc
przygotowaliśmy dla gości różne
konkursy, oczywiście z nagrodami
– tłumaczyła. - Coś się kończy, więc
czas zacząć kolejne działania. Nowe
pomysły czekają już na realizację.
Zapraszamy młodzież, która chcia-

Strzelanie żniwne w Działoszy
Udział w tegorocznych zawodach
wzięło 15 osób - członków Bractwa i
sympatyków strzelectwa sportowego.
Rozegrana została konkurencja o puchary ufundowane przez aktualnego
Króla Kurkowego Kępińskiego Bractwa - Jarosława Nowaka oraz specjalna konkurencja dla pań i młodzieży o puchary ufundowane przez firmę
TATPOL, a także strzelanie o Puchar
Pamięci Henryka Chowańskiego.
Zawody prowadził i sędziował
brat Adam Pisarski, a ewidencję
strzelecką rozliczał brat Marian Kucharzak.
Po zaciętej konkurencji zdobywcą Pucharu Pamięci Henryka
Chowańskiego został (po dogrywce)
Wiktor Nowakowski, drugie miejsce
zajął Artur Węgłowski, a na trzeciej
pozycji uplasował się Marek Sikora.
W konkurencji o puchary ufundowane przez firmę TATPOL zdobywczynią pierwszego miejsca oka-

zała się, podobnie jak w 2018 roku,
siostra Renata Grzelak, a drugie i
trzecie miejsca zajęli: Krystyna Kucharzak i Kacper Kuropka.
Puchar Króla Kurkowego w 2019
roku zdobył Tadeusz Witkowski,
Drugie miejsc zajął Adam Pisarski, a trzecie, również po dogrywce,
Maksymilian Kijak.
W Działoszy poza konkurencją
można było też poćwiczyć strzelanie
z karabinów i pistoletu sportowego. Żałować trochę wypada, że pogoda
wystraszyła zawodników, gdyż specjalna gościna bracka, a szczególnie
super placek drożdżowy upieczony
przez siostry brackie, nie zaszkodził
nawet diabetykom i poprawił nastroje słabszym zawodnikom. Reszty
dopełnił napój bracki i jak zwykle
w dobrych nastrojach uczestnicy
obiecywali rewanże na następnych
zawodach – podsumowuje starszy
Bractwa T. Witkowski. Oprac. bem

Uczestnicy projektu finałowy dzień rozpoczęli od
przedstawienia dla dzieci z kępińskich przedszkoli

Dożynki Młodych, a w jego organizacji młodzieży pomogli wolontariusze.
Projekt miał na celu rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi,
takich jak: praca w grupie, współdziałanie ze środowiskiem lokalnym,
umiejętność planowania i realizowania postawionych sobie celów,
zarządzanie czasem. Oprócz tego
młodzież mogła zdobyć wiele nowych umiejętności. Były to między
innymi: obsługa różnych urządzeń,
odnawianie mebli, szycie, ciekawe
techniki fotograficzne,
układanie kompozycji
kwiatowych itp.
- Jest to podsumowanie półtorarocznego projektu, jaki
odbywał się w naszej
bibliotece w ramach
programu „Równać
szanse” - opowiada
koordynatorka działań
projektowych Natalia
Wolko-Stempniewicz. - Mieliśmy
tutaj 22 osoby, które
szkoliły swoje kompetencje społeczne,
a także zdobywały
przydatne umiejętności, takie jak: praca
z grupą, planowanie
czy współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Myślę, że im to fajnie

łaby uczestniczyć w takich projektach do naszej biblioteki.
Uczestnicy projektu finałowy
dzień rozpoczęli od przedstawienia
dla dzieci pt. „Czerwony Kapturek”,
na który zostały zaproszone maluchy
z kępińskich przedszkoli samorządowych nr 2 i nr 5. Zachwycone spektaklem dzieci poprosiły młodzież o
kolejne spotkanie z bajkami.

Urszula Tyra. Gości powitał dyrektor biblioteki Wiesław Walas, który
opowiedział o projekcie i przekazał
głos przedstawicielom młodzieży.
Zuzanna Słomiana i Nikola Raczyńska zachęcały swoich rówieśników do udziału w działaniach projektowych i realizowania swoich pasji.
Dla młodzieży, uczestniczącej
w dożynkach, organizatorzy przygotowali szereg konkursów: układanie kompozycji kwiatowej, pisanie
opowiadania, wywoływanie zdjęć
metodą cyjanotypii, tworzenie obrazu z bibuły. Na zwycięzców czekały
atrakcyjne nagrody. Młodzież chętnie podjęła się konkursowych zadań.
Znaleźli się też chętni, którzy postanowili dołączyć do kolejnych organizowanych w bibliotece projektów.
- Było świetnie, niewątpliwie.
Półtora roku zdobywania nowych
umiejętności i znajomości. Jednak
jest jeszcze jeden ważny element,
który zauważyłam przy tym projekcie, to mianowicie kształtowanie
własnego charakteru. Ten czas to
była istna kuźnia - przecinanie własnych ograniczeń i przystosowanie
do tego, że możesz w pewnym momencie robić za kogoś więcej niż za
siebie. To nauka tolerancji ludzkich
niedoskonałości. Bolesne, męczące,

Dla młodzieży uczestniczącej w dożynkach
organizatorzy przygotowali ciekawe konkursy

Następny punkt imprezy przeznaczony był dla nieco starszej publiczności. Młodzi ludzie opowiedzieli przybyłym o swojej przygodzie
z programem „Równać szanse”. Podkreślali, że 15 miesięcy to długi okres
czasu, można wiele zrobić i dużo się
nauczyć, jeśli tylko chce się działać.
Imprezę
swoją
obecnością
uświetniły dyrektor Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie
Bogumiła Drobina i wicedyrektor

ale potrzebne. Było warto, polecam!
- tak o projekcie mówi jedna z uczestniczek Zuzanna.
Projekt „Strefa Młodych” realizowany był dzięki funduszom pozyskanym przez Powiatową Bibliotekę
Publiczną w Kępnie z Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu
„Równać szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i
Młodzieży. 		
bem

Nowa nakładka na drodze powiatowej łączącej Jankowy z Donaborowem

Nowa nakładka gotowa
Na odcinku drogi powiatowej 5704P
łączącym Jankowy z Donaborowem wykonana została nowa nakładka asfaltowa.
Inwestycja możliwa była dzięki współpracy Powiatu Kępińskiego z Gminą Baranów.
W ramach zadania wykonana została
nakładka na odcinku 1125 metrów drogi o
szerokości 5,5 metra. Dodatkowo na całym
odcinku utwardzono pobocza tłuczniem
na szerokości 75 cm. Wartość zadania,
zgodnie z umową zawartą z wykonawcą,
to 359.871,36 zł, w tym dotacja przekazana przez Gminę Baranów stanowi kwotę
150.000,00 zł.
Oprac. bem

Na odcinku 1125 metrów drogi wykonana
została nakładka o szerokości 5,5 metr
a
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WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
wrzesień 2019, nr 38 (1214)
I Cross Rowerowy w Działoszach

Uroczystości odpustowe w Sanktuarium pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny na Pólku pod Bralinem

Matko Boża Pólkowska
– módl się za nami

8 września br., jak co roku w
drugą niedzielę września, w Sanktuarium Maryjnym na Pólku pod Bralinem odbyły się uroczystości odpustowe, a także VI rocznica koronacji
obrazu Matki Bożej Pólkowskiej. W

Na rowerach w świat
14 września br. Koło Gospodyń
Wiejskich w Chojęcinie, dzięki środkom pozyskanym z Fundacji „Kaliski
Inkubator Przedsiębiorczości”, zorganizowało I Cross Rowerowy w Dzia-

WYNIKI CROSSU
Rocznik 2018-2015:
1. Łukasz Burlikowski
2. Michał Szydłowski
3. Kamil Chmielarz
Rocznik 2014-2013:
1. Julianna Krawczyk
2. Igor Głąb
3. Natalia Mieszała
Rocznik 2012-2011:
1. Katarzyna Głąb
2. Julia Standziak
3. Mikołaj Długowski
Rocznik 2010-2009:
1. Marta Wydmuch
2. Zuzanna Głowinkowska
3. Maja Miś

łoszach. W wydarzeniu uczestniczyli
zaproszeni goście: wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś z żoną Krystyną, sekretarz Ewelina Pieles oraz pracownicy
Referatu Oświaty Kultury i Sportu
Sławomir Bąk i Karol Wanzek.
Podczas crossu dzieci i dorośli w poszczególnych kategoriach wiekowych
mieli za zadanie pokonać na rowerach odpowiedni dystans wyznaczonej trasy. Na wszystkich uczestników
czekały medale, dyplomy oraz słodkie nagrody, a na zdobywcę 1. miejsca – puchar.
W trakcie imprezy na gości
czekała kawa, ciasto oraz ognisko
z muzyką. KGW Chojęcin ogłosiło konkurs na najlepszą potrawę z
ziemniaka, w którym chętnie udział
wzięło kilka pań. Po degustacji
jury – P. Hołoś, S. Bąk i K. Wanzek
– wyłoniło zwyciężczynię. Najlep-

sze okazały się pączki ziemniaczane
Agnieszki Kubot, następnie placki ziemniaczane Sylwii Sobczak, a
trzecie miejsce ex aequo zajęły sałatki Emilii Blabuś i Beaty Standziak.
Dzieci mogły skorzystać ze zjeżdżalni, którą sponsorowała Sala Zabaw Bajkoland Chojęcin. O bezpieczeństwo uczestników crossu zadbali
druhowie z miejscowej Ochotniczej
Straży Pożarnej, którzy zabierali
również dzieci na przejażdżkę wozem strażackim. Dodatkową atrakcją była też przejażdżka quadem,
możliwa dzięki Mariuszowi Głąbowi. - Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję,
że to nasz pierwszy, lecz nie ostatni
cross rowerowy – podsumowują
członkinie KGW Chojęcin.
Oprac. KR

Rocznik 2008-2007:
1. Agnieszka Składnikiewicz
2. Maja Chmielewska
3. Filip Juszczak
Kategoria dorośli:
1. Magdalena Głąb
2. Tomasz Mieszała
3. Justyna Głowinkowska
Kategoria rodzina:
1. Państwo Głąb i Krawczyk
2. Państwo Blabuś i Standziak
3. Państwo Szydłowscy
i Głowinkowscy
Kategoria Super Star:
1. Ewelina Krawczyk
2. Małgorzata Wrzalska
3. Krystyna Kosik i Krystyna Hołoś

W rywalizacji wzięli udział nie tylko
dorośli, ale również maluchy

Kolejne spotkanie wójta gminy Bralin z sołtysami

Podsumowali tegoroczne dożynki
Kolejne z comiesięcznych spotkań sołtysów z gminy Bralin odbyło
się w poniedziałkowe przedpołudnie,
16 września br. Było ono okazją do

podsumowań tegorocznych dożynek,
ale także dało możliwość omówienia
bieżących spraw.
Wójt gminy Bralin Piotr Hołoś

Spotkanie było okazją do podsumowań tegorocznych
dożynek i omówienia bieżących spraw

10

rozpoczął spotkanie od podziękowań
złożonych na ręce Adama Hełmińskiego, sołtysa sołectwa Nowa Wieś
Książęca, czyli gospodarzy tegorocznych dożynek. Wójt podkreślił
ogromne zaangażowanie w organizację uroczystości całej wspólnoty
mieszkańców tego sołectwa oraz poprosił sołtysa o przekazanie podziękowań wszystkim mieszkańcom.
W dalszej części spotkania rozmawiano o sprawach bieżących, które
nurtują sołtysów w ich sołectwach.
Poruszono również temat funduszu
sołeckiego, który jest przedmiotem zebrań wiejskich, odbywających się codziennie w sołectwach gminy Bralin.
KW
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tym dniu do pięknej świątyni położonej pośród pól tradycyjnie przybyły tłumy wiernych, w tym wiele
pielgrzymek pieszych i rowerowych,
aby wzywać wstawiennictwa Maryi
i prosić o łaski Boże.
KR

Fotorelacja z uroczystości

Wiadomości

informacje
Narodowe Czytanie w Bibliotece Publicznej w Mroczeniu

kurier baranowa
wrzesień 2019, nr 37 (1132)
Spotkanie z podróżnikiem Janem Melą w Gminnej Bibliotece Publicznej im. hrabiego
Wężyka w Baranowie

Podróże uczą pokory
17 września br. w „Baranowskiej
Chacie” odbyło się spotkanie, którego gościem był podróżnik Jan Mela.
Przyjechał on na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. hrabiego
Wężyka w Baranowie.

historii. W kolejnych latach uczestniczył w wyprawach na Kilimandżaro,
Elbrus, wspinał się na górę El Capitan
i przebiegł New York City Marathon.
Zdobył wiele prestiżowych nagród w
dziedzinie sportu i działalności pro-

Jan Mela opowiedział o swoich przeżyciach,
dalekich podróżach i kolejnych wyzwaniach

Jan Mela jest działaczem społecznym i podróżnikiem. W 2004 r.
wyruszył wraz z polarnikiem Markiem Kamińskim na wyprawę, która obejmowała bieguny: północy i
południowy. W ciągu jednego roku
zdobył oba, jako najmłodsza osoba w

społecznej, m.in. Człowiek Bez Barier i Fenomen „Przekroju”. W 2009
r. założył Fundację „Poza horyzonty”,
a rok później wydał książkę pod tym
samym tytułem.
Podczas spotkania, które zgromadziło wielu zainteresowanych, Jan

Mela opowiedział o swoich przeżyciach, dalekich podróżach i kolejnych
wyzwaniach. Motywował uczestników do realizacji marzeń i zarażał
wszystkich swoim optymizmem.
Jego największe pasje to podróże i
fotografie, które uczestnicy mogli podziwiać podczas spotkania. Podkreślał, że podróżując, uczy się pokory,
a każdy z nas ma wewnętrzną siłę, by
przezwyciężyć to, co wydaje się niemożliwe.
Pod koniec spotkania przyszedł
czas na zadawanie pytań gościowi,
indywidualne rozmowy i rozdawanie
autografów. Nie zabrakło też kilku
chwil na zrobienie wspólnych pamiątkowych zdjęć.
W trakcie spotkania prezentowana była wystawa prac pochodzącego
z Mroczenia fotografa Patryka Biegańskiego.
Spotkanie zostało zrealizowane
w ramach zadania „Z książką w podróży” z programu „Partnerstwo dla
książki”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Edyta Lesiak

Czytali nowele polskie
Podczas ósmej edycji Narodowego Czytania fragmenty
ośmiu „Nowel polskich” czytali zaproszeni goście

W poniedziałek, 9 września br.,
w Bibliotece Publicznej w Mroczeniu odbyło się Narodowe Czytanie
pod patronatem honorowym pary
prezydenckiej. Do biblioteki przybyli
zaproszeni goście oraz uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Mroczeniu.
W tym roku, podczas ósmej
edycji Narodowego Czytania, fragmenty ośmiu „Nowel polskich” czytali: wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, dyrektor
szkoły w Mroczeniu Andrzej Tyra,
przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich w Mroczeniu Barbara
Lipińska, prezes Stowarzyszenia
Seniorów Gminy Baranów Helena
Pawlak, autorka książek Barbara

Niedźwiedzka, prezes Kępińskiego Koła Literatów Piotr Wieczorek
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Mroczeniu Amelia Jasińska,
i Adrian Bieda.
Czytaniu towarzyszyła wystawa książek autorów polskich nowel: Marii Konopnickiej, Elizy
Orzeszkowej, Bolesława Prusa,
Władysława Reymonta, Stefana
Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza, Henryka Rzewuskiego oraz
Brunona Schulza.
Podczas spotkania można było
również otrzymać pamiątkowy
stempel okolicznościowej pieczęci
tegorocznej odsłony Narodowego
Czytania.		
Oprac. KR

Do biblioteki przybyli uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Mroczeniu

Początek września br. (2-12 września) w gminie Baranów tradycyjnie należy do artystów – uczestników kolejnego pleneru. Zwieńczeniem „Baranowskich pejzaży” był wernisaż, który miał miejsce w „Baranowskiej Chacie” w czwartkowe popołudnie, 12 września br. Impreza zgromadziła ponad 100
miłośników sztuki. Plener oraz wernisaż zorganizował Urząd Gminy w Baranowie

„Baranowskie pejzaże 2019”. W stronę Potworowskiego

W tegorocznej edycji „Baranowskich pejzaży” wzięło udział 15 artystów z całej Polski: Joanna Ambroziak-Hanasiewicz – Katowice, Maria
Rowdo-Bykowska – Wrocław, Anna
Jackowska – Łódź, Ewa Sulwińska –

Rosanów, Jacek Jan Laskowski – Katowice, Bazylea, Andrzej Kacprzak
– Grabów, Aleksandra Kacprzak –
Grabów, Andrzej Werwiński – Krapkowice, Janusz Oblizajek – Koło, Michał Smółka – Poniatowa, Zdzisław
Wernisaż zgromadził ponad 100 miłośników
sztuki, którzy podziwiali dzieła artystów

Bazylewicz – Zielona Góra, Grażyna Michalak-Bazylewicz – Zielona
Góra, Jan Kasendra – Kępno, Irena
Gruszka – Kępno, Marek Kamecki –
Kępno. Artyści skorzystali z gościny
Leszka Żebrowskiego w Grębaninie.
Następne dni wypełnione zostały poszukiwaniem miejsc, tematów
i pejzaży. Organizatorzy starali się
pokazać co urokliwsze zakątki gminy. Ważnym elementem pleneru były
warsztaty plastyczne w szkołach. Do
listy dopisano w tym roku Klub Seniora w Mroczeniu.
Przed dwoma laty patronem pleneru był Tadeusz Piotr Potworowski. Ważnym elementem tegorocznej
edycji stała się wystawa rysunków
tego wspaniałego artysty, zaprezentowana w Muzeum Ziemi Kępińskiej.

Uczestnicy wydarzenia mogli rozkoszować
się również występami muzycznymi

- „Baranowskie pejzaże 2019” to
nowe emocje i nowe doświadczenia
– ocenia wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek. - Udział
zaś artystów, ich pochlebne opinie,
a także komplementy ze strony na-

szych gości to dla nas, organizatorów, najlepsze podziękowanie. Z
uwagą wsłuchiwaliśmy się również
w krytyczne opinie i oceny, w przyszłym roku na pewno się poprawimy
– zapowiada.
ems
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wieści znad pomianki
wrzesień 2019, nr 38 (940)
W środę, 11 września 2019 r., odbyła się XV sesja Rady Gminy Łęka Opatowska

Gminni radni obradowali
Podczas środowej sesji radni
podjęli uchwałę dotyczącą zmiany
uchwały budżetowej Gminy Łęka
Opatowska na 2019 rok. Dochody budżetu ustalono w wysokości
32.717.422,41 zł, a wydatki na ten rok
wynoszą 44.995.670,20 zł. Uchwalono też zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2019-2039.
Kolejna podjęta tego dnia uchwała dotyczyła określenia warunków
i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy
Łęka Opatowska.
Finansowanie zadania własnego
Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
odbywa się poprzez udzielenie dotacji celowej klubom sportowym, a
uchwała szczegółowo określiła zasady jej udzielania.
Jak uzasadniono, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi
sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego, a
Rada Gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb wspierania rozwoju sportu, wskazując
w uchwale cel publiczny z zakresu
sportu, który jednostka ta zamierza
osiągnąć. Uchwała przyczynić się
ma się do rozwoju sportu na terenie
gminy Łęka Opatowska, zwiększając
możliwość osiągnięcia wysokiego
poziomu sportowego oraz organiza-

cyjnego przez kluby sportowe. Tym
samym zaś wpłynąć ma pozytywnie,
między innymi na rozwój i zdrowie
zarówno dzieci, młodzieży jak i osób
dorosłych.
Następnie radni pochylili się nad

związku ze zmianą ustawy Karta
Nauczyciela oraz wydanym przez
Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzeniem. - Jeśli chodzi o wychowawstwo, ustalona została kwota
300 zł miesięcznie - jest to wycho-

W piątek, 6 września 2019 roku, w Urzędzie Gminy Łęka
Opatowska odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej sali widowiskowej połączone z tegoroczną odsłoną
ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania

Narodowe Czytanie
w wyremontowanej sali
Organizatorem wydarzenia był
wójt gminy Łęka Opatowska Adam
Kopis wspólnie z dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie Gabrielą Brzezińską.
Na uroczystość przybyli licznie
zaproszeni goście, a wśród nich poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak,

wyremontowana sala została poświęcona. Następnie wójt gminy A. Kopis
przybliżył zebranym zakres zrealizowanej inwestycji pn. „Remont i modernizacja sali widowiskowej Urzędu
Gminy Łęka Opatowska wraz z remontem zaplecza socjalnego w części
administracyjnej”. Przypomnijmy, iż
inwestycja została dofinansowana ze

Goście i gospodarze wspólnie czytali
„Katarynkę” Bolesława Prusa

Uchwały dotyczące spraw oświatowych uzasadniała Barbara Kulak,
kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Łęka Opatowska

projektem uchwały w sprawie zmiany
regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw. Stało się to konieczne w

Radni gminy Łęka Opatowska
obradowali 11 września br.

wawstwo klasy i nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym
- 300 zł miesięcznie również. To jest
kwota minimalna, natomiast Rada
Gminy może ustalić wyższe kwoty
dodatków za wychowawstwo. Myśmy
przyjęli tę kwotę minimalną - tłumaczyła uzasadniająca przedłożony
Radzie projekt kierownik Centrum
Usług Wspólnych Gminy Łęka Opatowska Barbara Kulak.
Zaproponowana stawka 300 zł
została przez radnych uchwalona.
Ostatnia podjęta tego dnia
uchwała dotyczyła ustalenia czasu
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty
za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a jej podjęcie
związane było z koniecznością dostosowania zapisów uchwały do obecnie
obowiązujących przepisów.
bem

senator RP Łukasz Mikołajczyk,
prezes Zarządu PFRON Marlena
Maląg, proboszcz parafii pw. św.
Maksymiliana Kolbego w Łęce Opatowskiej ks. Rafał Grześkowiak,
przewodniczący Rady Gminy Łęka
Opatowska Michał Jerczyński wraz
z radnymi, projektantka Iwona Jerczyńska-Wylęga, wykonawca robót
budowlanych - firma KARSTEM
Karol Stempin, sołtysi, dyrektorzy

środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
kwotą w wysokości 150 tys. zł.
Po części oficjalnej zaproszeni goście wspólnie z gospodarzami
wzięli udział w Narodowym Czytaniu, wcielając się w role lektorów i
odczytując „Katarynkę” Bolesława
Prusa. Jest to już VIII edycja ogólnopolskiej akcji promującej kultu-

Podpisano umowę na budowę placu zabaw w Lipiu

W centrum Lipia powstanie plac zabaw
Koszt realizowanej inwestycji
wyniesie 86.400,00 zł
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Umowa na realizację zadania
polegającego na budowie centrum
aktywności w centrum miejscowości
Lipie podpisana została 11 września
2019 r. w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARSTEM” Karol Stempin za kwotę
86.400,00 złotych.
Na zadanie pozyskano dofinansowanie zewnętrze w kwocie 30.000,00
złotych.
Projekt „Centrum aktywności
w centrum miejscowości – budowa
placu zabaw w Lipiu” współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach
programu „Wielkopolska Odnowa
Wsi 2013-2020”.
Oprac. bem
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Zebraną w odnowionej sali publiczność oczarowała
swym występem piosenkarka Anna Jurksztowicz

szkół, uczniowie, pracownicy Urzędu
Gminy i bibliotek, a także przedstawiciele stowarzyszeń działających na
terenie gminy.
Gościem specjalnym wydarzenia
była piosenkarka i wokalistka jazzowa Anna Jurksztowicz.
Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości i powitaniu gości nowo

rę żywego słowa i popularyzującej
klasykę polskiej literatury. Patronat
honorowy nad akcją sprawuje para
prezydencka, która w tym roku zaproponowała do czytania zbiór ośmiu
nowel polskich autorów.
Wspaniałym dopełnieniem uroczystości był klimatyczny koncert A.
Jurksztowicz.
Oprac. bem

cd. wieści znad pomianki na str. 13
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
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cd. wieści znad pomianki ze str. 12
KLASA A GRUPA 4 >>> „Zawisza” nie zwalnia tempa.
Tym razem pewne trzy punkty przywiózł z Ostrowa. W tym
meczu zespół trenerów Chałubca i Domino potwierdził opinię, że na tym etapie rozgrywek jest najlepszym teamem w
tej grupie. Za jego plecami czai się jednak rywal zza miedzy. Bezpośrednie starcie „Płomienia” z „Zawiszą” zaplanowane jest dopiero na koniec października, ale pod kotłem już buzuje. „Płomień” zgubił dwa punkty u siebie ze
Szczurami, natomiast „Zawisza” wygrał piąty kolejny mecz
na wyjeździe. Działacze klubu z Łęki Opatowskiej muszą
chuchać na zimne, bo kłopotów im nie brakuje. Kilka dni
przed wypadem do Ostrowa, „na papierze” brakowało im
aż 6 piłkarzy. Cały zespół wykazał się jednak ogromnym
zdyscyplinowaniem. Domino urwał się w porę z kursu trenerskiego i dojechał na stadionik w Ostrowie tuż przed
pierwszym gwizdkiem, a pozostali zapomnieli o bólu i kontuzjach. Zabrakło tylko jokera. Okazało się jednak, że trenerzy trzymają w rękawie jeszcze jedną magiczną kartę, z
tą różnicą, że Jakub Mielczarek świetnie zaczyna. A pamiętacie przecież, że Szymon Sarnowski znakomicie kończy

echo rychtala
wrzesień 2019, nr 36 (903)
Akcja Narodowego Czytania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychtalu

Wielkie czytanie po raz ósmy

Kuba - dla rywali zguba

Skryty cichutko pod lasem stadionik OKS-u zapewne już dawno
nie gościł tak malowniczej ekipy.
Oto na kwadrans przed pierwszym
gwizdkiem, ku zdumieniu miejscowych, w ostrowskie niebo nieoczekiwanie wzbiła się pieśń triumfu teamu
znad Pomianki. W ten sposób „Żyleta” „Zawiszy” powitała swego kapitana, który w ostatniej chwili dotarł
na ten mecz. Ten żywiołowy nastrój
fiesty i sportowej sytości kibice dzielili z całą pewnością z działaczami i

pojedynku od razu, nie czekając na
ofertę rywala. Dość powiedzieć, że
w pierwszym kwadransie „Zawisza”
bił aż 7 kornerów, Wreszcie w 16.minucie Piotr Krawczyk bezbłędnie
obsłużył Jakuba Mielczarka, a ten
huknął celnie, otwierając tym samym
wynik meczu. Rywal miał do zaproponowania jedynie brutalną, choć w
tej części Wielkopolski bardzo popularną grę… w kości. Sędziowie
zdawali się nie dostrzegać faktu, że
taka np. 11 w teamie gospodarzy,

Sławomir Gola wrócił do zespołu i w niedzielę
należał do najlepszych na boisku

sponsorami swego klubu. Kierownik
Janusz Rybicki wreszcie szeroko się
uśmiechał, prezes Mateusz Joniak
zrzucił maskę tajemniczego pokerzysty, Mirek Sroka początkowy niepokój zamienił na entuzjazm, a Janusz
Holka aż cmokał z uznaniem. Tym
razem „Zawisza” na tle rywala zaprezentował się niczym nasi siatkarze w
starciu z Czechami. Nieustanna presja, zmuszanie przeciwnika do bezładnego ganiania po boisku niczym
zając umykający przed wilkiem, no
i jakość gry. Tym razem „Zawisza”
postanowił rozstrzygnąć losy tego

ogromny niczym Góra Ognia - Damian Wnuk, wciąż podejmuje próby zdemolowania któregoś z graczy
„Zawiszy”, podkreślając to rykiem
ranionego jelenia. Trafiła jednak
kosa na kamień. Na drugą połowę
już nie wyszedł, natomiast znowu w
odpowiednim czasie obudził się Mateusz Płóciennik, który trzy minuty
po wznowieniu gry, celnym uderzeniem ustalił wynik meczu. I wtedy
w ostrowskie niebo ponownie wzbiła
się zawiszańska pieśń triumfu. Pieśń,
która skutecznie wspiera piłkarzy, a i
działaczy podnosi na duchu. (ems)

OKS Ostrów – Zawisza Łęka Opatowska 0:2 (0:1)
Bramki: Jakub Mielczarek (16), Mateusz Płóciennik (48).
Zawisza: Paweł Chałubiec, Łukasz Domino, Łukasz Gawędzki,
Jakub Mielczarek, Sławomir Gola, Ivan Parkhomenko
(Jakub Sarnowski 60), Piotr Krawczyk, Przemysław Albert,
Sebastian Joniak, Filip Kucharski (Michał Zimoch 70’),
Mateusz Płóciennik (Marcin Fronia (82’).

Narodowe Czytanie to polska
akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej, polegająca na publicznym, wspólnym czytaniu z mieszkańcami fragmentów
poszczególnych dzieł. Wydarzenie
zostało zainaugurowane w 2012 r. W
tym roku para prezydencka zaproponowała osiem lektur, które uczą nas,
że w życiu powinniśmy kierować się
szlachetnością i solidarnością, że nie
wolno nam stracić wrażliwości na
ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.
6 września br. Gminna Biblioteka
Publiczna w Rychtalu we współpracy
z miejscową szkołą podstawową przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji
Narodowego Czytania. Na spotkanie
w bibliotece przybyli uczniowie klas
V-VIII wraz z nauczycielami, aby wysłuchać wybranych trzech nowel.
„Katarynkę” Bolesława Prusa
dla klas V czytały: sekretarz Gminy
Rychtal Katarzyna Kucharska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w
Rychtalu Katarzyna Balcerzak oraz
lekarz Marzena Łazarczyk-Łazaj.
„Dym” Marii Konopnickiej
uczniowie klasy VI poznali w interpretacji: Sylwii Bryzy-Kubiak z
Urzędu Gminy w Rychtalu, kierowni-

ka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu Doroty Dirbach-Poprawy oraz dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Rychtalu
Ewy Walków.
„Dobra pani” Elizy Orzeszkowej
stała się wyzwaniem dla: kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Rychtalu Agnieszki Sobczyk, nauczycielki
ze Szkoły Podstawowej w Rychtalu i
Wielkim Buczku Bożeny Wiercińskiej oraz nauczycielki ze Szkoły
Podstawowej w Rychtalu Patrycji

Staszczyk. Noweli o byciu dobrym
na pokaz wysłuchali uczniowie klas
VII i VIII.
Lektorzy zadbali o interesujące interpretacje prezentowanych
tekstów, a słuchacze nagrodzili ich
gromkimi brawami. Po spotkaniu
każdy mógł skorzystać z ostemplowania swoich egzemplarzy książek
okolicznościową pieczęcią przysłaną
z Kancelarii Prezydenta RP.
Oprac. KR

Lektorzy zadbali o interesujące
interpretacje prezentowanych tekstów

Gminna Biblioteka w Rychtalu podpisała umowę w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Nowości czytelnicze dla rychtalskiej biblioteki
3 września br. Gminna Biblioteka w Rychtalu podpisała umowę
z Biblioteką Narodową, dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych”. Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w
Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu
do kultury i wiedzy. Program składa się z trzech priorytetów. Operatorem priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych – jest Biblioteka Narodowa.
Dodatkowa dotacja dla rychtalskiej placówki wynosi 5.929 zł. Zadanie zrealizowane zostanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.		
Oprac. KR

Dodatkowa dotacja dla rychtalsk
iej placówki
wynosi 5.929 zł. Fot. www.tvn24.
pl

Tygodnik Kępiński 19 września 2019

13

Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
wrzesień 2019, nr 38 (891)

Sołectwo Turkowy było gospodarzem tegorocznych Dożynek
Gminy Perzów, które odbyły się w sobotę, 14 września 2019 r.

Rolnicze święto w Turkowach

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez proboszcza ks. Rafała Hącię w kościele pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w
Turkowach, której oprawę muzyczną zapewnił zespół „Perzowianie”. Następnie
pieszy korowód dożynkowy udał się na bosko, na którym miały miejsce dalsze
części rolniczego święta.
Obrzęd dożynkowy wykonał Zespół Pieśni i Tańca „Przygodzice” pod kierownictwem Zygmunta Paszkowskiego. Krótką część artystyczną przedstawiły
także dzieci z miejscowego przedszkola, nad przygotowaniem których czuwała
Anna Świątek.
Pełniący rolę starostów dożynkowych Katarzyna i Paweł Domagalscy złożyli na ręce gospodarzy Święta Plonów chleb, jako dar tegorocznych plonów.
Bochny chleba odebrali: wójt gminy Perzów Danuta Froń, sołtys wsi Turkowy
Marek Ostrowski, ks. proboszcz R. Hącia i przewodniczący Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka. Gospodarze uroczystości tradycyjnie podzielili się chlebem z
wszystkimi uczestnikami dożynek.
Do rolników reprezentujących sołectwa gminy Perzów, mieszkańców oraz
gości, którzy przybyli na Dożynki Gminne zwróciła się wójt D. Froń: - Bardzo
serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość, a szczególnie pragnę powitać rolników, ogrodników, pszczelarzy i sadowników, osoby,
które są związane z rolnictwem, bo to dzisiaj Państwa święto – witała przybyłych. - Dożynki to taka piękna uroczystość. Wracamy do tradycji i właśnie w
tym dniu dziękujemy Państwu za waszą pracę, ale również dziękujemy Panu
Bogu za to, że dał nam zebrać te plony, za to, że pozwolił na to, by nikomu nic
się nie stało i opiekował się rolnikami. Bardzo za to dziękujemy podczas mszy,
a także podczas dzisiejszej uroczystości – mówiła wójt. - Dożynki to święto całej gminy, tak więc wszystkich tu Państwa mile witamy. Życzę rolnikom dużo
zdrowia, dużo radości z tej pracy i satysfakcji, a także, by niesprzyjające warunki - susza, ulewy i grad - Was nie dotykały, jednak nie zawsze można tego
uniknąć. Będziemy starać się Wam jak najbardziej pomagać w takich trudnych
sytuacjach – zapewniła D. Froń. Również zaproszeni goście, parlamentarzyści i
przedstawiciele samorządu, skierowali ciepłe słowa do gospodarzy, dziękując im
za trud i ciężką pracę na roli.
Rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszą posesję dożynkową. Pierwsze miejsce zdobyła Halina Grzeżółka, drugie – przedszkole Turkowy, a trzecie miejsce komisja przyznała Krystynie Gruchot. Biorący udział w konkursie
otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Swoim występem Święto Plonów w Turkowach uświetnił kabaret EWG, a do
późnych godzin wieczornych mieszkańcy mogli uczestniczyć w zabawie tanecznej. Poczęstunek dla uczestników dożynek przygotowały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Turkowach. 					
bem
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Na terenie gminy Trzcinica zrealizowano szereg zadań inwestycyjnych

G£OS TRZCINICY
wrzesień 2019, nr 38 (1104)
Niesamowite emocje i fantastyczna zabawa towarzyszyły mieszkańcom gminy Trzcinica
podczas gry wiejskiej zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną

Inwestycje zrealizowane

Zabawa i żywa lekcja historii

W niedzielę, 8 września 2019 r.,
mieszkańcy gminy Trzcinica wzięli
udział w terenowej grze wiejskiej.
Po przybyciu drużyn do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Trzcinicy i
powitaniu uczestników przez dyrektor trzcinickiej książnicy Renatę
Gość, grupy, uczestniczące w grze,
ruszyły w trasę, odgadywać zagadki
historyczne.
Biblioteka skierowała zaproszenia do 10 przedstawicieli różnych

wości Trzcinica. W każdym punkcie
czekały na uczestników zadania. Za
każde poprawnie wykonane uczestnicy otrzymywali punkty. Stacje
kontrolne gry były ulokowane w siedzibie biblioteki, przy Urzędzie Pocztowym, przy tablicy pamiątkowej
umiejscowionej na Urzędzie Gminy
oraz przy kościele parafialnym.
Na zakończenie drużyny spotkały się w trzcinickiej bibliotece,
gdzie odbyło się podsumowanie gry

Podsumowanie gry i wręczenie nagród
odbyło się w trzcinickiej książnicy

grup mieszkańców gminy: sołectw,
strażaków, przedstawicieli stowarzyszeń, nauczycieli, radnych, pracowników Urzędu Gminy oraz parafii.
W grze wiejskiej, polegającej na odgadywaniu zagadek historycznych,
wzięły udział 4-osobowe zespoły.
Gra polegała na odszukaniu z
mapą 4 miejsc na terenie miejsco-

i wręczenie nagród. Rywalizacja
pomiędzy grupami była bardzo wyrównana. Zwycięska drużyna – grupa parafialna z Trzcinicy (Andrzej
Stefański, Zbigniew Ozdoba, ks.
Wiesław Cieplik oraz Adam Żłobiński) zdobyła największą liczbę
punktów (15) i jako jedyna drużyna
odpowiedziała poprawnie na pytanie

otrzymane w „Skarbnicy Mądrości”,
które brzmiało „Ile książek liczył
księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy 31 grudnia 2018
roku?”. Tuż za nimi uplasowały się
kolejne dwie grupy, zdobywając po
14 punktów.
Po wręczeniu nagród wszystkim
drużynom, tj. kubków z wizerunkiem
trzcinickiej biblioteki i kościoła parafialnego (zdjęcie wykonała Renata
Gość) oraz ulicy Jana Pawła II (autor
zdjęcia - Tomasz Gatner), laureatom
konkursu została wręczona nagroda
w wysokości 1.200 zł (po 300 zł dla
każdego członka grupy).
Po półtoragodzinnej wędrówce po
wiosce dla uczestników gry i komisji
przygotowany został poczęstunek.
W organizacji niedzielnej gry
wiejskiej bibliotece pomogło Stowarzyszenie Wsi Trzcinica „Przyszłość”.
- Gra wiejska była żywą lekcją
historii, która nie tylko pogłębiła
wśród mieszkańców wiedzę o historii
Trzcinicy, ale również była świetną
zabawą, przyczyniającą się do integracji mieszkańców gminy Trzcinica
- podsumowują organizatorzy.
Wydarzenie realizowano w ramach projektu „(Nie)znane dzieje
Ziemi Trzcinickiej” dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu
„Patriotyzm jutra”.
Oprac. bem

Jednym z wykonanych zadań była altana,
która stanęła na boisku w Wodzicznej

Zakończono budowę wodociągów w miejscowości Kuźnica Trzcińska oraz na ulicy Polnej w Trzcinicy.
Na boisku w Wodzicznej powstała altana, a przy boisku w Piotrówce
pomalowano i zakonserwowano słu-

py oświetlenia ulicznego. W Domu
Ludowym w Kuźnicy Trzcińskiej
wykonano prace malarskie. Przeprowadzono także remont garażu pod
wieżą przy Domu Ludowym w Laskach.		
Oprac. bem

Gmina Trzcinica dofinansowuje Gminną Spółkę Wodną
kwotą 9 tys. zł

Dofinansowanie
na konserwację rowów
Dzięki dotacji Gminna Spółka Wodna w Trzcinicy wykona
konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy

Kwota blisko 1 mln 800 tys. zł, stanowiąca refundację i ostateczne rozliczenie pierwszego
etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Trzcinicy, znalazła się na koncie Gminy

Pierwszy etap rozliczony

9 września 2019 r. wójt gminy
Trzcinica zawarł umowę z Gminną
Spółką Wodną w Trzcinicy. W jej
ramach spółka otrzyma dofinansowanie ze środków Gminy Trzcinica
w wysokości 9.000 złotych.
Dotacja ma zostać wykorzystana
do 30 listopada br. Dzięki otrzyma-

nym środkom Gminna Spółka Wodna w Trzcinicy zamierza dofinansować i wykonać konserwację rowów
melioracyjnych w miejscowościach:
Pomiany, Trzcinica, Smardze, Kuźnica Trzcińska oraz Wodziczna.
Oprac. bem

Powoli czas dożynkowego świętowania dobiega końca.
Wspominając ten czas, wracamy do „Dożynek z Piastem”,
które odbyły się w Ostrowie Wielkopolskim nad zalewem
Piaski Szczygliczka
Jest to dokładnie 1.766.271,72 zł,
które stanowią refundację i ostateczne rozliczenie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym
rozdzielenie sieci ogólnospołecznej
oraz budowa systemu zaopatrzenia
w wodę wraz z odtworzeniem dróg
w miejscowości Trzcinica – etap
I”. Cała kwota wpłynęła do Urzędu
Gminy Trzcinica 2 września 2019 r.
Wcześniej Gmina Trzcinica
otrzymała zaliczkę w wysokości
815.044,14 zł. Wartość całkowita
pozyskanych na inwestycję środków
zewnętrznych to 2.581.315,86 zł.
Dofinansowanie udzielone zostało
w ramach Osi Priorytetowej 4 „Śro-

dowisko” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałania
4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020.
Inwestycja realizowana była w
2018 roku i obejmowała ulice: część
Jana Pawła II, Młyńską, Zamkową, Ks.
Białka, Kościelną i część Pocztowej.
Całkowita wartość pierwszego
etapu to 5.205.597,19 zł. W ramach
inwestycji wykonano 2840 metrów
sieci wodociągowej, 845 metrów
przyłączy wodociągowych, 3820
metrów sieci kanalizacji sanitarnej
oraz 421 metrów przykanalików ka-

nalizacji sanitarnej. Wyremontowana
została kanalizacja deszczowa: wymieniono wpusty uliczne i hydranty,
wykonano 466 metrów nowej kanalizacji deszczowej. Wybudowano nową
przepompownię ścieków oraz wyremontowano istniejącą przepompownię. Odtworzona została nawierzchnia dróg.
5 sierpnia 2019 roku inwestycja
została z pozytywnym wynikiem
skontrolowana przez pracowników
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
Obecnie realizowany jest drugi
etap inwestycji wodno-kanalizacyjno-drogowej w Trzcinicy. Oprac. bem

Strzelniczy sukces na dożynkach

Podczas uroczystości gminę
Trzcinica reprezentowali rolnicy z sołectwa Laski: Anna Białek, Krzysztof Waloszczyk oraz Maria i Marian Trzęciccy.
Dla przybyły rolników i ich rodzin organizatorzy przygotowali liczne atrakcje. Nie zabrakło także sportowej rywalizacji. W jednej z nich,
strzelaniu do celu, A. Białek zajęła
drugie miejsce.
Kulminacyjny punktem dożynek
była zabawa z Kapelą Beskid i zespołem Party. 		
ap

Anna Białek zajęła drugie
miejsce w strzelaniu do celu
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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 działkę budowlaną 20 arów,
malowniczo położoną - Świba.
Tel. 514 224 173.
(TK 213/09/19)
Sprzedam działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe z
możliwością przekształcenia, o powierzchni
0,6992 ha. Do działki tej przylega o powierzchni 0,2452 ha - pod użytkowanie
rolnicze. Dobra lokalizacja przy drodze
Baranów - Jankowy. Cena do negocjacji.
Tel. 609 750 609 (po 16:00). (TK 216/09/19)
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 mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

Sprzedam działkę 936 m2 na Os. Przemysława (strzelnica, ul. Letnia) przy asfalcie,
wszystkie media. Tel. 518 010 013.
(TK 219/09/19)
Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)
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)

Pokoje dla pracowników w Kępnie.
Tel. 889 143 311.
(TK 172/07/19)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Skup gruntów, łąk, nieużytków.
Tel. 503 520 607.
(TK 201/08/19)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

sprzedam

Lokal do wynajęcia, pow. 30 m2 - Kępno,
Rynek 5. Tel. 889 969 422.
(TK 214/09/19)

Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego, rodzice z rodowodami - Bralin.
Tel. 796 698 530.
(TK 205/09/19)

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polską.
Tel. 62 78 15 664.
(TK 204/09/19)

ZATRUDNI

praca

STOLARZY

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w Ostrówcu. Praca na pełen etat.
Tel. 609 022 524.
(TK 212/09/19)
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki.
Tel. 507 134 393.
(TK 207/09/19)

NA BARDZO DOBRYCH

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

62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

tel.

Księgowa z certyfikatem i doświadczeniem
podejmie współpracę. Tel. 500 137 503.
(TK 209/09/19)
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)

Sprzedam samochód Renault Scenic
1.9DTI, 5-drzwiowy, kolor oliwka, kwota
3 tys. zł, dobry stan. Tel. 604 236 799.
(TK 215/09/19)
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)

Wycinanie drzew, cięcie, rąbanie
drewna, koszenie i karczowanie
traw kosą - posiadam sprzęt.
Tel. 692 963 835.
(TK 211/09/19)
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)

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

(62) 78 292 84

rolnicze

pomocników stolarzy
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Naprawa komputerów, projektowanie stron,
sklepów internetowych, obróbka grafiki.
Tel. 889 786 700.
(TK 217/09/19)

Sprzedam słomę w balotach, średnica 120,
800 sztuk. Tel. 660 756 361. (TK 208/09/19)
Sprzedam: przyczepę, rozrzutnik, siewnik
„Poznaniak”, kombajn „Anna”.
Tel. 535 975 653.
(TK 197/08/19)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 160/07/19)

US£UGI
Naprawa maszyn szyjących.
Tel. 512 942 951.
(TK 218/09/19)

motoryzacja

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

Skup aut po 2000 roku. Tel. 503 520 607.
(TK 202/08/19)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Od 01 stycznia 2019 r. istnieje możliwość telefonicznego oraz elektronicznego umówienia się na wizyty w Punktach porad prawnych. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem:
62 78 28 968 lub mailowo pod adresem: diana.magot-wolk@powiatkepno.pl, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kępnie tj. od poniedziałku do piątku od 07:30 do 15:30.
Osoby bez rezerwacji będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej się zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanym
wyżej numerem telefonu.
Ponadto na stronie Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz na stronie BIP Powiatu i każdej z Gmin, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone jest nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie dostępna jest LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA.

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
W punkcie prowadzonym przez Powiat udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową
udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Dni przyjęć

Poniedziałek

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
prowadzony przez Powiat Kępiński
Lokal

Godziny przyjęć

Lokal

Godziny przyjęć

Urząd Gminy w Baranowie
ul. Rynek 21, 63-604 Baranów

14:00 – 18:00

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie*
- Perzów 77a, 63-642 Perzów

08:00 – 12:00

11:30 – 15:30

Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej* - ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

07:30 – 11:30

11:30 – 15:30

Urząd Gminy w Rychtalu* - ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal

11:30 – 15:30

11:30 – 15:30

Urząd Gminy w Bralinie* - ul. Rynek 3, 63-640 Bralin

11:30 – 15:30

11:30 – 15:30

Urząd Gminy w Trzcinicy* - ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

07:30 – 11:30

Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra

Starostwo Powiatowe
w Kępnie
ul. Kościuszki 5
63-600 Kępno

* w każdej z w/w lokalizacji w ustalonych dniach miesiąca udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, z takim wyjątkiem,
iż w każdy drugi poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek miesiąca w w/w lokalizacjach świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Nieodpłatna pomoc prawna w punktach udzielana jest przez adwokatów oraz radców prawnych, natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest przez doradców obywatelskich.
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Ogłoszenia

reklamy

sprzedam
piękne działki

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

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

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.

Najważniejsze we wspomnieniach jest to,
żeby mieć się, gdzie zatrzymać i tam je wspominać.
Terry Pratchett (z książki Blask fantastyczny)

Szanowni Absolwenci i Sympatycy!
W 2020 r. mija sto lat od powstania szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim. Do snucia wspomnień – jak twierdzi Terry Pratchett
– potrzebne jest jednak miejsce, dlatego też na obchody tego pierwszego
stulecia proponujemy Państwu naszą szkołę. Już w tym roku podjęliśmy
przygotowania do uroczystych obchodów jubileuszu, ponieważ chcemy
znacząco zaakcentować tę ważną dla społeczności lokalnej rocznicę. Zamierzamy wydać publikację, będącą uzupełnieniem i dopełnieniem monografii z 2010 r. zatytułowanej „Wspomnienie z tamtego wczoraj”, zorganizować konferencję naukową oraz inne ciekawe przedsięwzięcia.
Pragnęlibyśmy, aby ta znacząca rocznica wyeksponowała przede
wszystkim zmiany, jakie zaszły w stuletnim funkcjonowaniu szkół, przygotowujących do pracy w administracji, przemyśle, handlu, rzemiośle i
służbie zdrowia. Realizacja tych zadań wymaga znacznych nakładów finansowych, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na konto
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
Z dopiskiem: „100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie”
Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych
inicjatyw i będzie wkładem w rozwój oraz edukację następnych pokoleń.
Z wyrazami szacunku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Dyrektor Bogumiła Drobina
Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Nowacki
zsz1-kepno@oswiata.org.pl
Komitet Obchodów Jubileuszu
Tel. 62 78 299 00

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.

Sprzedam działkę 936 m2

na Os. Przemysława
(strzelnica, ul. Letnia)
przy asfalcie, wszystkie media.
Kontakt: 518 010 013.

do wynajęcia

SUKNIE ŚLUBNE

komfortowe mieszkanie

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna

do wynajęcia

 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

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

lokal handlowo-usługowy

TAPICERÓW

o powierzchni 21 m2

oraz osoby
do przyuczenia
w zawodzie tapicer.

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.
usługi elektryczne i elektromechaniczne

Telefon: 514 288 733
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GS „SCh” w Bralinie sprzeda

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

sklep nr 22 w Bralinie
przy ul. Miodowej 5.

Agnieszka Krawczyk - „Lato wśród wydm”
Specjalistka od aranżowania nieruchomości na sprzedaż, Matylda Radwan, ma twardy
orzech do zgryzienia – tego domu akurat nikt nie chce kupić. W ciągu kilku letnich tygodni
musi dokonać całkowitej metamorfozy. Nie spodziewa się, że zmiany dotkną również jej
życia, w którym pojawią się zwariowany autostopowicz, przystojny archeolog poszukujący skarbów we wrakach statków i tajemnicza młoda dziewczyna, tęskniąca za swoją
matką. Ich drogi przetną się na plaży pośród wydm, a spotkanie zaowocuje czymś więcej
niż tylko letnią przelotną znajomością.

Tel.: 62 / 78 126 54.

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.:

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Nathalie Ferlut, Tamia Baudouin - „Artemizja”
W dniu, w którym Artemizja Gentileschi głośnym krzykiem oznajmia swoje przyjście
na świat, Caravaggio zaczyna osiągać pozycję jednego z najważniejszych malarzy epoki.
Orazio, ojciec dziewczynki, należy do grona jego uczniów. Nie osiągnie sławy swojego
mentora, ale on i jego synowie będą utrzymywali się z malarstwa. Na początku XVII wieku było ono sztuką zarezerwowaną dla mężczyzn: kobieta nie mogła zostać członkiem
Akademii ani podpisywać obrazów, nawet jeśli była ich autorką. Nie mogła także na nich
zarabiać. A właśnie tym chce zajmować się Artemizja obserwująca ojca i braci, sprzątająca
w ich pracowni, myjąca pędzle, którymi potrafi posługiwać się nie gorzej niż oni. Droga
do spełnienia marzeń okaże się długa i niezwykle trudna. Artemizja będzie poniżana,
wyśmiewana, gwałcona. W walce o sprawiedliwość i przełamywanie społecznych barier
wykaże się jednak ogromną siłą i determinacją.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Leszek K. Talko - „Dziecko dla odważnych”
SOS! W domu pojawia się małe stworzenie, które ryczy nie na żarty, za krótko śpi, ssie
palec, robi kupy i dziwnie na ciebie patrzy. Podobno człowiek może się przyzwyczaić do
wszystkiego. Więc kiedy w domu pojawił się Pitu (wtedy jeszcze nie mieliśmy pojęcia, jak
się będzie nazywał), przyzwyczailiśmy się. Jakimś cudem zmieniałem pieluchę. Nie wiem,
jakim cudem wkładałem mu nowe ubranko. Kolejne tego dnia. (Czy mi się wydaje, czy w
książkach nic nie pisali, że przeciętny Pitulek potrafi się obrzygać dziesięć razy dziennie?
Bo o tym, że w tym samym czasie dwadzieścia razy obrzyga rodziców, nie pisali na pewno). Jakim cudem ludzkość nie wymarła, skoro tyle wysiłku trzeba włożyć w wychowanie
jednego dziecka? A przecież są tacy, co mają dwójkę czy, uchowaj Boże, piątkę! Więc co?
Nie śpią dziesięć lat z rzędu? Nigdy byś w to nie uwierzył? Przekonaj się sam!
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

MASAŻ I REHABILITACJA Krzy¿ówka nr 38
DOMOWA - TANIO.
SPONSORZY NAGRÓD:

TEL. 723 882 777

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 25 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.	Agnieszka Krawczyk - „Lato wśród wydm”,
2.	Nathalie Ferlut, Tamia Baudouin - „Artemizja”,
3. Leszek K. Talko - „Dziecko dla odważnych”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 37 nagrody otrzymuj¹:

Irena Jokiel (Kuźnica Słupska),
Ilona Ciesielska (Jankowy).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Dojdziesz do wniosku, że czas pozbyć się części
obowiązków, a nawet zakończysz pewną niechcianą znajomość. Nie wymagaj od siebie nadludzkiego wysiłku, bo staniesz się zestresowany i przemęczony.

Byk 21 IV – 21 V
Wykonasz swoje obowiązki, odwiedzisz znajomych, ale najlepiej czuć się będziesz w samotności.
Przypomnisz sobie o swoim hobby, sięgniesz po
ulubione książki i filmy. Zaczniesz zastanawiać się
nad kierunkiem, w jakim zmierza twoje życie.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Zadawaj pytania, badaj różne możliwości. Twoja
ciekawość i spostrzegawczość doprowadzą cię do
bardzo interesujących wniosków. Możesz odkryć
nowe hobby lub zapisać się na ciekawy kurs.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Pod Wagą” - 19.09.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 20.09.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 21.09.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 22.09.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 23.09.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 24.09.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 25.09.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.

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
Ciesz się swoim sukcesem, chwal dokonaniami.
Jeśli zajmujesz się sztuką, to poczujesz wielki przypływ natchnienia. W miłości czekają cię romantyczne chwile. Poczujesz się kochany i potrzebny.

Lew 23 VII – 22 VIII
Czeka cię udział w ważnym projekcie, nadganianie
zaległych prac, a wszystko to w atmosferze pośpiechu i zamieszania. Jeśli skupisz się na najważniejszych sprawach, to dasz radę odnieść imponujący
sukces.

Panna 23 VIII – 22 IX
Powstrzymaj się od udziału w nielegalnej sprawie
lub intrydze. Ktoś może posłużyć się tobą, aby załatwić własne sprawy. Grozi ci oszustwo lub utrata
dobrego imienia. Słuchaj intuicji i w porę wycofaj się
z dwuznacznej sytuacji.

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

Waga 23 IX – 23 X

(62) 78 292

Powiedzie się finansowa operacja lub sprawa,
na jakiej ci zależy. Zbierzesz efekty swojej pracy
i wreszcie przestaniesz się denerwować. Karta
sprzyja sprawom bankowym i urzędowym, otrzymywaniu pożyczek i kredytów.

Skorpion 24 X – 21 XI
Czekają cię spokojniejsze, ale bardzo udane dni.
Wykonasz swoje obowiązki, odwiedzisz znajomych, ale najlepiej czuć się będziesz w samotności. Przypomnisz sobie o swoim hobby, sięgniesz
po ulubione książki i filmy.

Nieoczekiwanie wygrasz w sporze lub okaże się,
że twoi przeciwnicy nie mają sił na dalszą walkę.
Będziesz w dobrym humorze i poczujesz, że masz
więcej sił i odwagi. Karta zapowiada zaproszenie
do podróży.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Ktoś zarzuci ci, że wcale nie interesujesz się jego
sprawami. To może być przyjaciel lub inna, bliska ci
osoba, która próbuje nawiązać z tobą kontakt. Wysłuchaj jej i zastanów się, czy aby nie ma racji. Bądź
w tym tygodniu bardziej życzliwy.

Wodnik 20 I – 18 II
Powiodą się sprawy, na których ci bardzo zależy.
Nie siedź jednak z założonymi rękoma i pomóż
losowi! Przedsięwzięcia, w jakie się teraz zaangażujesz, okażą się korzystne, warto o nie bardziej
zabiegać.

Ryby 19 II – 20 III
Trudne sprawy i kłopoty wreszcie pozostawisz za
sobą. Podejmiesz trudną decyzję i postawisz na
swoim. Poczujesz się wolny, szczęśliwy i gotowy na
nowe doświadczenia. Karta zapowiada zdanie egzaminu lub pomyślne przejście przez ważne rozmowy.

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

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

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

my z:

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
20
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FOT: Daria Wierzba
(photo-dw.blogspot.com)

NR 36/2019 (827)

Pucharowa karuzela nabiera tempa,
w środę pożegnamy kolejne zespoły
W minionym tygodniu rozegrano osiem spotkań w ramach drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski w strefie kaliskiej. Niespodzianek raczej nie było i silniejsze zespoły awansowały do następnej rundy. W trzeciej rundzie zameldowały się między innymi GKS Grębanin, Strażak Słupia i GKS Rychtal. Do tego grona dołączy Orzeł Mroczeń, który jako
piątoligowiec dopiero od najbliższej rundy rozpocznie rywalizację na szczeblu okręgowym.

Prowadzona przez Jacka Magierę piłkarska reprezentacja Polski do lat 20 zagra na stadionie przy ulicy Łódzkiej. 14
października w Kaliszu rywalem biało-czerwonych będzie młodzieżowa kadra Holandii

Po 23. latach reprezentacja znów w Kaliszu

8. kolejka | jesień 2019
Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław ...............– 0:0
Pogoń Szczecin – ŁKS Łódź ......................– 1:0
Jagiellonia – Legia Warszawa ..................– 0:0
Cracovia – Piast Gliwice ...........................– 2:0
Lechia Gdańsk – Lech Poznań ..................– 2:1
Zagłębie Lubin – Wisła Płock ...................– 5:0
Raków Częstochowa – Arka Gdynia .........– 2:0
Korona Kielce – Wisła Kraków .................– 1:1
1. MKS Pogoń Szczecin
8 17 9:4
2. MKS Cracovia SSA
8 16 14:8
3. WKS Śląsk Wrocław
8 16 10:5
4. Jagiellonia Białystok
8 15 14:7
5. KP Legia Warszawa
7 14 10:6
6. KS Lechia Gdańsk
8 13 9:7
7. Wisła Kraków SA
8 11 12:8
8. KKS Lech Poznań
8 11 13:11
9. GKS Piast Gliwice
8 11 8:7
10. KS Górnik Zabrze
8 11 7:6
11. RKS Raków Częstochowa
8 9 9:12
12. KGHM Zagłębie Lubin
8 8 12:12
13. Wisła Płock SA
7 7 6:15
14. MKS Korona Kielce
8 5 4:11
15. MZKS Arka Gdynia
8 5 3:13
16. ŁKS Łódź
8 4 6:14

NASI

w

LIGACH

Rafał Kurzawa (Amiens SC)
Ligue1 Conforama

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

8. kolejka | jesień 2019
Pogoń Szczecin – ŁKS Łódź – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)

Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
PKO Ekstraklasy

8. kolejka | jesień 2019
Cracovia – Piast Gliwice – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: 62-90 minuta

Fabian Piasecki (Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

9. kolejka | jesień 2019
Radomiak Radom – Zagłębie Sosnowiec – 2:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 2:1 w 64. minucie
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

8. kolejka | jesień 2019
Odra Opole – Sandecja Nowy Sącz – 1:1 (1:1)
NA BOISKU: 1-81 minuta
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

8. kolejka | jesień 2019
GKS Tychy – Wigry Suwałki – 2:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1

8. kolejka | jesień 2019
RKS Radomsko – Ruch Wysokie Maz. – 0:2 (0:2)
NA BOISKU: cały mecz
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

Po 23. latach piłkarska reprezentacja Polski ponownie zagości w Kaliszu. Już w poniedziałek, 14 października na zmodernizowanym i przebudowanym Stadionie Miejskim w Kaliszu odbędzie się mecz Polska – Holandia, w ramach rozgrywek Elite League U-20.
To już oficjalna informacja przekazana przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Co ważne bilety na to spotkanie będą bezpłatne,
a szczegóły dotyczące zasad dystrybucji wkrótce ma ogłosić WZPN. Przypomnijmy, że ostatni mecz międzypaństwowy został rozegrany przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu w 1996 roku. Było to spotkanie reprezentacji olimpijskich Polski i Włoch, a biało - czerwoni
wygrali 4:0. Dzisiaj Stadion Miejski w Kaliszu, to drugi pod względem wielkości obiekt piłkarski w Wielkopolsce mogący pomieścić
ponad 8 tysięcy widzów.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Pierwsze straty lidera, Polonia przełamała niemoc.
Tygodnik Kępiński

7. kolejka | jesień 2019
Zagłębie II Lubin – Ślęza Wrocław – 1:1 (0:0)
NA BOISKU: 1-62 minuta
Marcin Tomaszewski (Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

8. kolejka | jesień 2019
Mieszko Gniezno – KP Starogard Gdański – 5:1 (2:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Tobiasz Jarczak (Foto-Higiena Gać)
III Liga Grupa 3

7. kolejka | jesień 2019
Rekord Bielsko-Biała – Foto-Higiena Gać – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz

19 września 2019
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piłka nożna

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

IV Liga Grupa Południowa >>> Korespondencyjny bój o miano rewelacji pierwszej części sezonu toczą dwaj beniaminkowie, Victoria Ostrzeszów i Pogoń Lwówek, które zgodnie wygrały swoje
mecze w minionej kolejce. Oba zespoły plasują się czołowej piątce. Na zwycięską ścieżkę wrócili
gracze Unii Swarzędz i Pogoni Nowe Skalmierzyce. Tymczasem pierwsze punkty stracił lider z
Gołuchowa. Rewelacja początku sezonu wciąż ma jednak bezpieczną przewagę nad resztą stawki

Pierwsze straty lidera,
Polonia przełamała niemoc
Znalazł się w końcu mocny na pędzący od zwycięstwa do zwycięstwa LKS Gołuchów. To Warta
Międzychód, której piłkarze stają się specjalistami od odbierania punktów faworytom. Tym samym
w czwartej lidze nie ma już zespołu, który nie stracił w tym sezonie punktów. Ligową niemoc przełamali za to piłkarze Polonii Kępno. Drużyna z Alei Marcinkowskiego, która zwycięstwa szukała od
10 sierpnia, przełamała się w domowym meczu z Victorią Września. Biało-niebiescy zwyciężyli 1:0
(0:0) i nieznacznie poprawili swoją sytuację w tabeli.
Dla obu zespołów sobotnie starcie było z serii tych o przełamanie.
Victoria bardzo dobrze rozpoczęła
sezon jednak w ostatnich dwóch spotkania zaledwie remisowała. Polonia

Wyniki 7. kolejki
KKS Polonia Kępno
MKS Victoria Września

1 (0)
0 (0)

Bramka: 1:0 Remigiusz Hojka - 67’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Rafał Padiasek (Mikołaj Kubacha - 85’), Witold
Kamoś, Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Wojciech Drygas (Volodomyr Yurechko - 90+3’),
Karol Latusek (Borys Wawrzyniak - 80’), Łukasz
Walczak, Giorgi Otarahvili (Szymon Pawlak 65’), Filip Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.

TPS Winogrady Poznań
2 (1)
MKS Lubuszanin Trzcianka 3 (0)

Bramki: 1:0 Kamil Lulka - 41’, 1:1 Adrian
Pietrowski - 63’ (z karnego), 1:2 Paweł
Iwanicki - 64’, 1:3 Adrian Pietrowski - 70’
(z karnego), 2:3 Jędrzej Drame - 90’.

LKS Gołuchów
MLKP Warta Międzychód

2 (1)
2 (1)

Bramki: 0:1 Jakub Giełda - 33’, 1:1 Krystian Benuszak - 44’, 1:2 Kamil Smolarek
- 47’, 2:2 Krzysztof Czabański - 50’.

SKS Unia Swarzędz
3 (2)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Molewski - 6’, 2:0
Paweł Koralewski - 22’, 3:0 Radosław
Barabasz - 60’, 3:1 Jakub Michalski - 74’
(z karnego).

KS Polonia 1912 Leszno
KSS Kotwica Kórnik

2 (1)
2 (1)

LTP Pogoń Lwówek
KS Opatówek

3 (0)
1 (0)

Bramki: 1:0 Karol Smoła - 11’, 1:1
Krzysztof Stępiński - 13’, 1:2 Mikołaj Sadowczyk - 51’ (samobójcza), 2:2 Jakub
Nowak - 52’.
Bramki: 1:0 Krystian Koszuta - 46’, 1:1
Szymon Janik - 69’, 2:1 Krystian Koszuta
- 70’, 3:1 Bartosz Nowak - 74’.

KP Victoria Ostrzeszów
3 (2)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 0 (0)

Bramki: 1:0 Miłosz Nowicki - 26’, 2:0
Kornel Skorzybót - 38’, 3:0 Maciej Stawiński - 81’.
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za to miała na koncie niechlubną serię
pięciu meczów bez wygranej. Determinację było widać po obu stronach
już od pierwszego gwizdka sędziego.
W skutek absencji Kacpra Skupnia
szansę od pierwszych minut po raz

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 3 (1)
KP Obra 1912 Kościan
2 (1)

Bramki: 0:1 Mansur Maigari - 26’, 1:1
Mateusz Nogaj - 44’, 1:2 Tomasz Marcinkowski - 64’, 2:2 Kacper Majerz - 75’,
3:2 Dawid Kuczyński - 80’.

MKS Olimpia Koło
0 (0)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 6 (2)

Bramki: 0:1 Łukasz Wiącek - 37’, 0:2
Daniel Kaczmarek - 44’, 0:3 Mateusz
Ziemiański - 69’, 0:4 Daniel Kaczmarek
- 80’, 0:5 Sebastian Smolarek - 83’, 0:6
Michał Giecz - 86’.
Najskuteczniejsi strzelcy
10
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
9
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
7
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
6
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
6
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
5
Daniel Kaczmarek (Ostrovia Ostrów)
5
Kacper Majerz (Pogoń Nowe S.)
5
Bartosz Nowak (Pogoń Lwówek)
5
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Program 8. kolejki
Środa, 18 września 2019 roku
17:00
Obra Kościan – Polonia Leszno
17:00
Lubuszanin – Olimpia Koło
17:00
Victoria Września – LKS Gołuchów
17:00
KS Opatówek – Pogoń Nowe S.
17:00
Unia Swarzędz – Tarnovia Tarnowo
17:00 Kotwica Kórnik – Winogrady Poznań
17:00
Warta Międzychód – Pogoń Lwówek
17:30
Ostrovia Ostrów – Centra Ostrów
17:30 Victoria Ostrzeszów – Polonia Kępno
Program 9. kolejki
Sobota, 21 września 2019 roku
11:00
Tarnovia Tarnowo – Centra Ostrów
12:00 Pogoń Nowe S. – Warta Międzychód
12:00
Polonia Leszno – KS Opatówek
13:00
Pogoń Lwówek – Victoria Września
15:00
Olimpia Koło – Kotwica Kórnik
16:00
LKS Gołuchów – Victoria Ostrzeszów
16:00
Polonia Kępno – Unia Swarzędz
16:00
Winogrady Poznań – Obra Kościan
17:00 Ostrovia Ostrów – Lubuszanin Trzcianka

pierwszy dostał Rafał Padiasek. Żaden z zespołów nie chciał zostawić
wolnego pola, więc w pierwszej części gry fominowała walka, a sytuacji
bramkowych było jak na lekarstwo.
Emocję na dobre rozpoczęły się w 37.
minucie, kiedy to powalony w polu
karnym został Karol Latusek, ale
sędzia nie zdecydował się na odgwizdanie przewinienia. Po zmianie stron
na boisku działo się już dużo więcej.
Na murawę polała się też krew po
zderzeniu głowami Karola Latuska
i Szymona Krawczyńskiego. Prowadzenie mogła objąć Victoria, lecz
mocny strzał z dystansu Mikołaja
Jankowskiego zatrzymał się na poprzeczce. Chwilę później padła jedyna bramka. Przed polem karnym
faulowany był Filip Latusek, a stały
fragment na bramkę zamienił Remigiusz Hojka. Dziesięć minut przed
końcem plac gry musiał opuścić Rafał Padiasek, który w powietrznej
walce rozbił nos. W końcówce meczu przyjezdni postawili wszystko
na jedną kartę i kilka razy zrobiło
się nerwowo pod bramką Damiana
Grondowego, lecz ostatecznie trzy
punkty zostały w Kępnie. Polonia jak
i Victoria potwierdziły, że mają swój
pomysł na grę i potrafią skutecznie
zawalczyć z każdym, same jednak
tracą zbyt dużo punktów, by myśleć
o ścisłej czołówce. W minionej kolejce, na zwycięską ścieżkę powrócili też pretendenci do gry o awans.
Unia Swarzędz w pierwszym starciu
po powrocie trenera Patryka Kniata pokonała Centrę Ostrów Wielkopolski 3:1. Szkoleniowiec postawił w
dużej mierze na zawodników, którzy
byli w klubie w czasie pierwszego
okresu swojej pracy i się nie zawiódł,
choć zaznaczyć trzeba, że dwa gole
zdobyli pozyskani latem gracze Mateusz Molewski oraz Radosław Barabasz. Po dwóch porażkach trzy
punkty zgarnęła też Pogoń Nowe
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Skalmierzyce. Wygrana z Obrą Kościan przyszła jednak po niemałych
kłopotach. Goście dwukrotnie obejmowali prowadzenie, a Pogoń zdołała odpowiadać i wykonała to, czego
nie mógł w tej kolejce zdziałać LKS
Gołuchów, czyli zadała ostateczny
cios. Zrobił to nie kto inny jak Dawid
Kuczyński, najskuteczniejszy do tej
pory gracz rozgrywek. Na swoim
koncie ma już dziesięć trafień.
Zespołem, który w ostatnich tygodniach robi niemałą furorę w rozgrywkach jest Warta Międzychód.
Warta Międzychód kilka tygodni
temu niespodziewanie pokonała Unię
Swarzędz, a w niedzielę odebrała
punkty kolejnemu faworytowi. Ekipa
z zachodu województwa jako pierwsza strzeliła bramki i nie dała się pokonać LKS-owi Gołuchów. Goście
dwukrotnie wychodzili na prowadzenie na terenie lidera. Podopieczni
Macieja Dolaty wprawdzie szybko

odrabiali straty, lecz nie potrafili
przechylić szali na swoją korzyść.
Mimo wszystko gołuchowianie pozostają jedynym zespołem bez porażki
po tym, jak gorycz porażki przełknąć
musiała w sobotę Tarnovia Tarnowo
Podgórne. Podopieczni Sławomira
Najtkowskiego okazali się wyraźnie
gorsi od Victorii Ostrzeszów. Beniaminek wygrał bardzo pewnie 3:0 i
po siedmiu meczach wskoczył na ligowe podium. Równie dobrze radzi
sobie także inny beniaminek, Pogoń
Lwówek. Niebiesko-żółci pokonali
na własnym obiekcie KS Opatówek.
Gospodarze prowadzenie objęli na
początku drugiej połowy. Goście
później wprawdzie wyrównali, ale reakcja miejscowych była błyskawiczna. Kilkadziesiąt sekund po stracie
gola wyszli ponownie na prowadzenie, a po paru minutach przypieczętowali zwycięstwo 3:1.
BAS

wyniki i tabele

Fortuna I Liga
9. kolejka | jesień 2019
Radomiak Radom – Zagłębie Sosnowiec ...– 2:1
Termalica Nieciecza – Warta Poznań ........– 1:1
GKS Tychy – Wigry Suwałki .....................– 2:1
Puszcza Niepołomice – Podbeskidzie ........– 0:1
GKS 1962 Jastrzębie – Chrobry Głogów ...– 1:0
Stomil Olsztyn – Stal Mielec .....................– 1:0
Chojniczanka – GKS Bełchatów ................– 3:0
Miedź Legnica – Olimpia Grudziądz .........– 2:2
Odra Opole – Sandecja Nowy Sącz ...........– 1:1
1. RKS Radomiak 1910 Radom 9 17 11:10
2. OKS Stomil Olsztyn
9 16 10:10
3. FKS Stal Mielec
8 16 10:8
4. KS Warta Poznań
8 14 11:8
5. GKS 1962 Jastrzębie
9 14 11:8
6. MKS Miedź Legnica
8 14 11:7
7. Podbeskidzie Bielsko-Biała 8 14 12:8
8. GKS Tychy
8 13 16:10
9. MKS Puszcza Niepołomice
9 13 7:8
10. Chojniczanka 1930 Chojnice 9 11 12:13
11. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 8 11 10:7
12. SKS Wigry Suwałki
9 11 11:12
13. MKS Sandecja Nowy Sącz 9 11 8:11
14. Zagłębie Sosnowiec SA
9 11 10:10
15. GKS Bełchatów
9 11 11:10
16. GKS Olimpia Grudziądz
8 10 15:14
17. MZKS Chrobry Głogów
9 4 4:18
18. OKS Odra Opole
8 3 2:10
II Liga
9. kolejka | jesień 2019
Widzew Łódź – Garbarnia Kraków ...........– 1:1
GKS Katowice – Legionovia Legionowo .....– 3:1
Stal Rzeszów – Stal Stalowa Wola ............– 2:1
Elana Toruń – Lech II Poznań ..................– 2:4
Górnik Polkowice – Pogoń Siedlce ............– 1:1
Znicz Pruszków – Górnik Łęczna ..............– 1:2
Bytovia Bytów – Błękitni Stargard ...........– 1:0
Gryf Wejherowo – Olimpia Elbląg ............– 1:4
Resovia Rzeszów – Skra Częstochowa ......– 2:0
1. ZKS Stal Rzeszów
9 19 16:11
2. GKS Górnik Łęczna
9 18 13:9
3. CWKS Resovia Rzeszów
9 17 15:6
4. RKS Garbarnia Kraków
9 16 10:5
5. MKS Znicz Pruszków
9 16 17:14
6. MKS Bytovia Bytów
9 15 15:12
7. RTS Widzew Łódź
9 15 14:9
8. ZKS Olimpia Elbląg
9 15 15:7
9. KP Błękitni Stargard
9 15 11:12
10. GKS Katowice
9 14 14:10
11. KKS Lech II Poznań
8 13 10:10
12. MKP Pogoń Siedlce
9 12 10:9
13. TKP Elana Toruń
9 11 12:12
14. KS Skra Częstochowa
9 8 4:12
15. KS Górnik Polkowice
8 7 8:10
16. ZKS Stal Stalowa Wola
9 5 6:17
17. KS Legionovia Legionowo 9 3 8:21
18. WKS Gryf Wejherowo
9 2 5:17
III Liga Grupa 2
8. kolejka | jesień 2019
Górnik Konin – KKS Kalisz .......................– 0:1
Sokół Kleczew – Pogoń II Szczecin ...........– 1:0
Bałtyk Koszalin – Jarota Jarocin ..............– 1:0

Świt Skolwin – Kotwica Kołobrzeg ............– 3:1
Mieszko Gniezno – KP Starogard Gdański –. 5:1
Bałtyk Gdynia – Gwardia Koszalin ...........– 0:2
Chemik Police – Nielba Wągrowiec ...........– 2:0
Unia Janikowo – Grom Nowy Staw ..........– 3:3
Radunia Stężyca – Polonia Środa .............– 1:1
1. KKS Kalisz
8 22 17:5
2. KS Radunia Stężyca
8 18 13:4
3. MKS Mieszko Gniezno
8 18 17:9
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
8 16 13:3
5. KS Sokół Kleczew
8 16 11:10
6. MKP Kotwica Kołobrzeg
8 15 17:12
7. MKS Pogoń II Szczecin
8 13 14:14
8. KP Starogard Gdański
8 12 10:10
9. KS Polonia Środa Wlkp.
8 11 14:8
10. KS Unia Janikowo
8 11 15:17
11. KKPN Bałtyk Koszalin
8 9 8:10
12. JKS Jarota Jarocin
8 8 12:13
13. KP Chemik Police
8 8 7:10
14. KS Górnik Konin
8 7 9:15
15. MKS Grom Nowy Staw
8 6 10:15
16. KS Gwardia Koszalin
8 5 5:16
17. MKS Nielba Wągrowiec
8 3 7:15
18. SKS Bałtyk Gdynia
8 3 2:15
IV Liga Grupa Wielkopolska
7. kolejka | jesień 2019
Polonia Kępno – Victoria Września ...........– 1:0
Winogrady Poznań – Lubuszanin .............– 2:3
Pogoń Lwówek – KS Opatówek ................– 3:1
Victoria Ostrzeszów – Tarnovia Tarnowo ...– 3:0
Unia Swarzędz – Centra Ostrów ...............– 3:1
LKS Gołuchów – Warta Międzychód ..........– 2:2
Polonia Leszno – Kotwica Kórnik .............– 2:2
Olimpia Koło – Ostrovia Ostrów ...............– 0:6
Pogoń Nowe S. – Obra Kościan ................– 3:2
1. LKS Gołuchów
7 19 17:3
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 7 15 25:13
3. KP Victoria Ostrzeszów
7 15 15:6
4. SKS Unia Swarzędz
7 13 19:10
5. LKP Pogoń Lwówek
7 13 12:10
6. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 7 13 14:10
7. KS Polonia 1912 Leszno
7 12 21:10
8. MKS Lubuszanin Trzcianka 7 12 13:10
9. MKS Victoria Września
7 11 11:6
10. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 7 10 7:8
11. KSS Kotwica Kórnik
7 8 14:18
12. MLKP Warta Międzychód 7 8 11:10
13. KKS Polonia Kępno
7 8 9:14
14. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 7 6 14:15
15. TPS Winogrady Poznań
7 6 13:28
16. KP Obra 1912 Kościan
7 4 11:18
17. KS Opatówek
7 4 4:15
18. MKS Olimpia Koło
7 0 1:27
RedBox V Liga Grupa 3
6. kolejka | jesień 2019
Orzeł Mroczeń – Astra Krotoszyn .............– 3:1
Tur Turek – Polonus Kazimierz ................– 2:2
Vitcovia Witkowo – Piast Kobylin .............– 3:2
Zefka Kobyla Góra – Stal Pleszew ............– 1:4
Odolanovia – Piast Czekanów ..................– 3:0
Zjednoczeni – SKP Słupca ........................– 1:5
GKS Sompolno – Raszkowianka ...............– 3:4
Wilki Wilczyn – Tulisia Tuliszków ..............– 5:1

Sport

piłka nożna

RedBox V Liga Grupa 3 >>> Ani drgnęła czołówka tabeli na zapleczu czwartej ligi po weekendowych spotkaniach szóstej kolejki. Cztery najlepsze zespoły odniosły pewne wygrane

Równy rytm drużyn z czołówki

Faworyci nie zawiedli w trakcie minionego weekendu. Wilki Wilczyn i Odolanovia Odolanów solidarnie wygrały swoje mecze z
niżej notowanymi przeciwnikami i dopisały na swoje konto po trzy punkty. Drużyny z Wilczyna i Odolanowa w dalszym ciągu
pozostają niepokonane w obecnych rozgrywkach. Trzy punkty na swoje konto dołożył również Orzeł Mroczeń. Drużyna prowadzona przez Marka Wojtasiaka ograła przed własną publicznością Astrę Krotoszyn 3:1 (1:1).

Wyniki 6. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
KKS Astra Krotoszyn

3 (1)
1 (1)

Bramki: 0:1 Adam Staszewski - 10’, 1:1
Kamil Rabiega - 41’, 2:1 Jakub Kupczak
- 62’, 3:1 Łukasz Gajewski - 81’.
Orzeł: Rafał Peksa – Dariusz Luźniak, Andrzej Nowak, Jakub Kupczak, Bartosz Moś, Kamil Rabiega (Łukasz Gajewski - 73’), Bartosz
Wika (Bartosz Kurzawa - 83’), Jakub Strąk,
Kacper Małolepszy, Rafał Janicki (Tobiasz Rabiega - 84’), Marcin Górecki (Marcin Grądowy
- 88’). Trener: Marek Wojtasiak.

GKS Vitcovia Witkowo
KS Piast Kobylin

3 (1)
2 (1)

Bramki: 1:0 Oskar Pietrzak - 10’, 1:1
Mateusz Olikiewicz - 45’, 1:2 Mateusz
Olikiewicz - 72’, 2:2 Michał Wiśniewski
- 85’ (z karnego), 3:2 Kacper Boczkowski - 90+3’.

MLKS Odolanovia Odolanów 3 (2)
LKS Piast Czekanów
0 (0)

Bramki: 1:0 Daniel Bąk - 16’, 2:0 Mikołaj Marciniak - 18’, 3:0 Daniel Bąk - 80’ (z karnego).

GKS Wilki Wilczyn
MGKS Tulisia Tuliszków

5 (3)
1 (1)

Bramki: 0:1 Jarosław Gorgolewski - 15’,
1:1 Jakub Nowakowski - 16’, 2:1 Patryk
Grabowiecki - 20’, 3:1 Bartosz Domaniecki - 27’, 4:1 Adrian Górecki - 71’, 5:1
Dawid Mańkowski - 79’.

LKS Zjednoczeni Rychwał 1 (1)
SKP Słupca
5 (2)

Bramki: 0:1 Kamil Sikorski - 3’, 0:2 Kamil Sikorski - 27’, 1:2 Przemysław Skibiszewski - 37’, 1:3 Jakub Kwaśny - 78’,
1:4 Łukasz Jaszczak - 87’, 1:5 Dariusz
Gromanowski - 90+5’.

GKS Sompolno
3 (2)
LKS Raszkowianka Raszków 4 (1)

Bramki: 1:0 Przemysław Jankowski - 23’,
2:0 Damian Tylak - 33’, 2:1 Bogusław Sikora - 34’, 2:2 Damian Spaleniak - 47’, 2:3
Szymon Nowicki - 55’, 2:4 Damian Spaleniak - 78’, 3:4 Mateusz Kolibowski - 86’.

MKS Tur 1921 Turek
2 (1)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 2 (0)

Bramki: 1:0 Daniel Błaszczyk - 32’, 2:0
Bartosz Grabowski - 67’, 2:1 Damian Maciejewski - 69’, 2:2 Łukasz Gościmski - 81’.

KLKS Zefka Kobyla Góra
KS Stal Pleszew

1 (0)
4 (1)

Bramki: 0:1 Szymon Rudziński - 37’, 0:2
Błażej Ciesielski - 47’, 1:2 Błażej Ostry - 70’
(z karnego), 1:3 Jacek Pacyński - 90+1’, 1:4
Jacek Pacyński - 90+3’ (z karnego).
Najskuteczniejsi strzelcy
8
Patryk Grabowiecki (Wilki Wilczyn)
7
Damian Spaleniak (Raszkowianka)
6
Patryk Adamski (Stal Pleszew)
6
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
5
Bartosz Domaniecki (Wilki Wilczyn)
5
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
5
Adam Staszewski (Astra Krotoszyn)
Program 7. kolejki
Sobota, 21 września 2019 roku
16:00
Polonus Kazimierz – GKS Sompolno
16:00
Orzeł Mroczeń – Vitcovia Witkowo
17:00
Tulisia Tuliszków – Astra Krotoszyn
Niedziela, 22 września 2019 roku
11:00
Piast Czekanów – Tur Turek
11:00 Raszkowianka – Zjednoczeni Rychwał
15:00
Stal Pleszew – Wilki Wilczyn
16:00
SKP Słupca – Zefka Kobyla Góra
16:00
Piast Kobylin – Odolanovia

Totolotek Puchar Polski >>> Na początku września rozegrano drugą część rywalizacji
w Totolotek Pucharze Polski w sezonie 2019/2020. Na tym etapie rywalizowało szesnaście
drużyn z najniższych klas rozgrywkowych

Orzeł przystępuje do gry,
o awans zagra w Odolanowie
Za nami druga runda Totolotek Pucharu Polski strefy kaliskiej. Znów obyło się bez większych niespodzianek, choć za nieznaczną można uznać porażkę Prosny Kalisz z rezerwami LKS-u Gołuchów. Spośród reprezentantów naszego regionu do kolejnego etapy walki
o trofeum w strefie kaliskiej awansowały GKS Grębanin, Strażak Słupia i GKS Rychtal.
Przypomnijmy, że od sezonu
2019/2020 rozgrywki na szczeblu
wojewódzkim i okręgowym przeszły
diametralne zmiany. Rozgrywki pucharowe zostały zdynamizowane, a
rywalizacja na szczeblu okręgowym
toczy się z udziałem zespołów występujących co najwyżej w piątej lidze.
Najistotniejszą zmianą obecnych rozgrywek jest modyfikacja podziału
rozgrywek na etapy. W pierwszym
rywalizacja toczyć się będzie pomiędzy zespołami z piątej ligi i klas

Wyniki II rundy

Prosna Kalisz – LKS II Gołuchów ..............– 0:1
GKS Grębanin – LZS Cielcza .....................– 5:1
Pelikan Grabów – Biały Orzeł .................. – 0:5
GKS Rychtal – Barycz Janków P. ........– 3:0 wo.
Sokoły Droszew – LKS Czarnylas ..............– 1:3
LZS Doruchów – Strażak Słupia ...............– 1:4
Gladiatorzy Pieruszyce – GKS Jaraczewo –. 2:2 / 4:5 karne
LZS Czajków – Błękitni Chruszczyny .– 2:2 / 8:9 karne
Program III rundy
Środa, 25 września 2019 roku
Odolanovia – Orzeł Mroczeń
Piast Kobylin – Piast Czekanów
GKS Jaraczewo – Zefka Kobyla Góra
Błękitni Chruszczyny – LKS II Gołuchów
LKS Czarnylas – GKS Rychtal
Biały Orzeł – Raszkowianka
Stal Pleszew – Astra Krotoszyn
GKS Grębanin – Strażak Słupia

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

„Pucharu tysiąca drużyn”, jak zwykło się nazywać rozgrywki o Puchar
Polski, rozegrano już drugi etap. Tym
razem obyło się bez większych niespodzianek. Za jedyną można uznać
wyeliminowanie Prosny Kalisz przez
znakomicie spisujące się w rozgrywkach pucharowych rezerwy LKS-u
Gołuchów. W kolejnej rundzie zameldowały się trzy kluby reprezentujące powiat kępiński. Do dalszych
gier awansował GKS Grębanin, który
wyeliminował LZS Cielcza, zwyciężając pewnie i wyraźnie 5:1. Okazałe
zwycięstwo 4:1 w Doruchowie dało
z kolei awans Strażakowi Słupia.
Ostatnim zespołem, który zameldował się na kolejnym etapie jest GKS
Rychtal. GKS wygrał walkowerem
3:0 bowiem drużyna z Jankowa Przygodzkiego zrezygnowała z rozgrywania spotkania i wizyty w Rychtalu.
Trzecia runda zostanie rozegrana
w środę, 25 września. Do gry przystąpią zespoły reprezentujące piątą
ligę. Rozpoczynający pucharowe
rozgrywki Orzeł Mroczeń zmierzy
się na wyjeździe z Odolanovią Odolanów. GKS Rychtal o kolejny awans
zagra w Czarnymlesie z tamtejszym
LKS-em, a w Grębaninie dojdzie do
derbowego starcia pomiędzy GKS-em, a Strażakiem Słupia.
BAS

Mroczenianie bardzo chcieli zrehabilitować się za porażkę w ostatniej
kolejce z Piastem Kobylin. W podobnej atmosferze przystępowali do tego
meczu krotoszynianie, którzy ulegli
na wyjeździe liderowi z Wilczyna. W
składzie Astry na to spotkanie zabrakło
między innymi doświadczonego Dariusza Reyera, który doznał kontuzji
w poprzednim meczu, a także Patryka
Wojtkowiaka w bramce. Z konieczności między słupkami musiał więc stanąć kontuzjowany Jakub Błaszczyk.
Początek meczu obfitował w dużą ilość
strzałów z dystansu. Najpierw swoich
sił spróbował Kamil Rabiega, a chwilę
później Jakub Strąk, jednak to Astra
pierwsza zadała cios. Już w 10. minucie
wynik spotkania otworzył Adam Staszewski, który wykorzystał zagranie
Sebastiana Schneidera ze skrzydła.
Niestety, krótko przed przerwą do wyrównania doprowadził Kamil Rabiega.
Po zmianie stron do głosu doszli gospodarze. W 62. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Jakuba Kupczaka, a potem zmagającego się z bólem
Jakuba Błaszczyka pokonał jeszcze
Łukasz Gajewski i mecz zakończył
się wygraną Orła 3:1. Podopieczni trenera Marka Wojtasiaka zrehabilitowali
się tym samym za ubiegłotygodniową
porażkę z Piastem Kobylin. W szóstej
kolejce ubiegłotygodniowi pogromcy
Orła zmierzyli się z Vitcovią Witkowo

na jej terenie. Mimo że jeszcze pięć minut przed końcem goście wygrywali, to
jednak nie zdołali nawet zremisować.
Choć kobylinianie od początku spotkania przeważali, to gospodarze już
w 10. minucie objęli prowadzenie. Po
dośrodkowaniu z bocznej strefy boiska Oskar Pietrzak strzałem głową
pokonał bramkarza Piasta. Tuż przed
przerwą do wyrównania doprowadził
Mateusz Olikiewicz, uderzając nie do
obrony z rzutu wolnego. W 72. minucie Mateusz Olikiewicz skompletował
dublet, zaskakując bramkarza miejscowych strzałem z 20 metrów. Pięć minut przed końcem sędzia podyktował
rzut karny dla Vitcovii. Z jedenastu
metrów do siatki trafił Michał Wiśniewski. A już w doliczonym czasie
gry Kacper Boczkowski sfinalizował
kontrę gospodarzy i zapewnił swojemu zespołowi komplet punktów. Kolejnymi zespołami, który spróbuje w
końcu „napocząć” liderów, będą już w
najbliższy weekend Stal Pleszew i Piast
Kobylin. Do spotkania z Wilkami Wilczyn pleszewianie podejdą opromienieni rozbiciem Zefki Kobyla Góra 4:1.
Ekipa z Pleszewa wyraźnie się rozkręciła i plasuje się tuż za plecami liderów.
Drużyna z Kobylej Góry jakby znalazła się na przeciwnym biegunie formy.
Beniaminek zapunktował tylko raz w
tym sezonie i zaczyna okopywać się w
dolnych rejonach tabeli.
BAS

1. GKS Wilki Wilczyn
6 18 29:7
2. MLKS Odolanovia Odolanów 6 18 18:2
3. KS Stal Pleszew
6 15 19:8
4. SKP Słupca
6 13 15:6
5. LZS Orzeł Mroczeń
6 11 17:8
6. KKS Astra Krotoszyn
6 10 11:8
7. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 6 9
8:8
8. KS Piast Kobylin
6 7 10:10
9. MGKS Tulisia Tuliszków
6 7 9:13
10. LKS Raszkowianka Raszków 5 6 13:14
11. GKS Vitcovia Witkowo
6 6 9:16
12. GKS Sompolno
5 4
5:9
13. MKS Tur 1921 Turek
6 4 6:18
14. LKS Piast Czekanów
6 4 3:15
15. KLKS Zefka Kobyla Góra
6 1 6:18
16. LKS Zjednoczeni Rychwał 6 1 4:22
Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 1
6. kolejka | jesień 2019
Ogniwo Łąkociny – GKS Grębanin ............– 0:2
WKS Witaszyce – Strażak Słupia ..............– 4:1
Pelikan Grabów – LZS Cielcza ..................– 5:1
GKS Rychtal – LZS Doruchów ...................– 4:2
Biały Orzeł – Olimpia Brzeziny ................– 2:0
Wisła Borek Wlkp. – Victoria Skarszew .....– 1:4
Barycz Janków P. – LKS Czarnylas ...........– 3:1
Zieloni Koźminek – Grom Golina .............– 5:1
1. KS Victoria Skarszew
6 18 16:1
2. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
6 13 14:4
3. GKS Rychtal
6 13 18:9
4. GKS Grębanin
6 13 11:5
5. LKS Czarnylas
6 13 19:14
6. LZS Pelikan Grabów
6 12 19:8
7. WKS Witaszyce
6 12 14:9
8. LZS Doruchów
6 9 11:11
9. LKS Olimpia Brzeziny
6 8 11:13
10. LKS Wisła Borek Wlkp.
6 6 8:14
11. LZS Cielcza
6 6 13:17
12. GOS Zieloni Koźminek
6 6 11:13
13. LZS Strażak Słupia
6 5 7:13
14. Barycz Janków Przygodzki 6 3 10:19
15. LZS Ogniwo Łąkociny
6 3 6:21
16. LZS Grom Golina
6 0 5:22
Wielkopolska Klasa A Grupa 3
5. kolejka | jesień 2019
Wicher Dobra – Prosna Kalisz ..................– 2:2
Grom Malanów – LKS Godziesze ..............– 0:6
Piast Grodziec – Jaskiniowiec Rajsko ........– 4:2
Sokoły Droszew – Teleszyna Przykona .....– 5:2
Orzeł Kawęczyn – Korona-Pogoń .............– 0:5
Prosna Chocz-Kwileń – Iskra Sieroszewice .– 1:2
Szczyt Szczytniki – LKS II Gołuchów .........– 1:1
1. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 5 15 14:5
2. GKS Piast Grodziec
5 12 15:8
3. KS Prosna Kalisz
5 11 22:5

4. PUKS Sokoły Droszew
5 10 13:6
5. LKS II Gołuchów
5 10 16:12
6. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 5 8
8:6
7. LZS Szczyt Szczytniki
5 7 7:12
8. KS Jaskiniowiec Rajsko
5 6 14:12
9. GKS Orzeł Kawęczyn
5 6 10:12
10. LZS Prosna Chocz-Kwileń 5 6 11:10
11. LKS Godziesze 1966
5 6 16:8
12. KS Wicher Dobra
5 2 5:16
13. GKS Teleszyna Przykona 5 1 5:16
14. KS Grom Malanów
5 0 4:32
Wielkopolska Klasa A Grupa 4
5. kolejka | jesień 2019
Pogoń Trębaczów – Błękitni Chruszczyny .– 1:2
LKS Jankowy – Lilia Mikstat ....................– 2:0
Płomień Opatów – Huragan Szczury ........– 2:2
Sokół Świba – KS Hanulin ........................– 2:6
OKS Ostrów Wlkp. – Zawisza Łęka O. .......– 0:2
Sokół Bralin – Victoria Laski ....................– 1:2
LZS Czajków – KS Rogaszyce ...................– 0:2
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 5 15 17:4
2. LZS Płomień Opatów
5 13 14:5
3. LKS Sokół Bralin
4 10 15:6
4. LZS Czajków
5 9 13:8
5. LZS Victoria Laski
4 9
8:5
6. LKS Jankowy 1968
5 6 7:13
7. LKS Sokół Świba
5 6 15:18
8. KS Rogaszyce
5 6
4:8
9. OKS Ostrów Wlkp.
4 6
7:5
10. LZS Pogoń Trębaczów
5 6
6:8
11. LZS Huragan Szczury
5 5 10:13
12. KS Hanulin
5 3 12:16
13. LZS Błękitni Chruszczyny 4 3 7:14
14. LZS Lilia Mikstat
5 0 7:19
Proton Wielkopolska Klasa B Grupa 9
4. kolejka | jesień 2019
Wielkopolanin – Masovia Kraszewice .......– 1:6
LZS Chynowa – LZS Trzcinica ...................– 5:0
Bonikovia Boników – LZS Ostrówiec .........– 5:6
Ajax Rojów – LZS Siedlików .....................– 1:4
Dąb Dębnica – LZS Mikorzyn ...................– 6:0
Zryw Kierzno .......................................– pauza
1. LZS Ostrówiec
4 10 13:9
2. LKS Masovia Kraszewice
4 9 15:3
3. LZS Siedlików
4 7
8:7
4. LZS Trzcinica
4 6 7:11
5. LKS Wielkopolanin Siemianice 3 4 14:7
6. LZS Chynowa
3 4
7:4
7. LZS Zryw Kierzno
3 4
9:6
8. LZS Bonikovia Boników
4 4 8:12
9. LKS Dąb Dębnica
4 3 12:10
10. RLKS Ajax Rojów
4 3 2:19
11. LZS Mikorzyn
3 3 3:10
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