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Baranów – Bralin – Kępno – Łęka Opatowska – Perzów – Rychtal – Trzcinica

Zebrano 403 kg śmieci

Mieszkańcy Marianki Siemieńskiej
(gmina Łęka Opatowska) zebrali
403 kg śmieci podczas akcji sprzątania swojej miejscowości i okolic,
która odbyła się w okresie wiosenno-letnim tego roku.
str. 12

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

Drożej za psa,
wyżywienie
w żłobkach i
nieruchomości
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

SOS pogotowia
ratunkowego
str. 6
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Informacje

wiadomości
Uroczystości na kępińskim Rynku w 80. rocznicę ataku wojsk radzieckich na Polskę

80 lat temu napadli na Polskę
17 września br. przedstawiciele
władz parlamentarnych i samorządowych, szkół, lokalnych stowarzyszeń
i instytucji zebrali się pod Pomnikiem
Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację na kępińskim Rynku, aby upamiętnić 80. rocznicę napaści wojsk radzieckich na Polskę i przy dźwiękach
werbli złożyć symboliczne wiązanki
kwiatów. Uroczystości rozpoczęto
dźwiękiem syreny oraz odśpiewaniem
hymnu państwowego, po czym głos
zabrał burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus, wygłaszając okolicznościowe przemówienie. - 17 września
1939 r. to jedna z najważniejszych, a
jednocześnie najtragiczniejszych dat
w naszej historii. O 17 września 1939 r.
musimy pamiętać w sposób szczególny,
bo to data, którą przez dziesięciolecia
zakłamywano, wymazywano z polskiej pamięci, aby nigdy nie znalazła
się na kartach historii męczeńskiego
narodu. Dzisiaj możemy i mówimy o
tych wydarzeniach głośno – podkreślił
burmistrz. 17 września 1939 r., Armia
Czerwona wkroczyła na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, łamiąc pakt
o nieagresji. Tym samym ZSRR przypieczętował tzw. IV rozbiór Polski, zaatakowanej 1 września przez Niemcy.
Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie
23 sierpnia 1939 r. przez ministra spraw
zagranicznych III Rzeszy Joachima
von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku
Radzieckiego Wiaczesława Mołotowa, pełniącego jednocześnie funkcję
przewodniczącego Rady Komisarzy
Ludowych. - 17 września 1939 r. był
haniebnym aktem agresji na polską
ziemię, na suwerenne państwo, aktem przemocy wobec tysięcy polskich
obywateli. Historycznie wkroczenie
Armii Czerwonej było konsekwencją
Paktu Ribbentrop-Mołotow, oznaczającego rozbiór niepodległej i suwerennej Polski, która zaledwie 21 lat
wcześniej odzyskała niepodległość po
123 latach niewoli, braku państwa
polskiego na mapie Europy. Czwarty
rozbiór Polski nie dawał nam, Polakom, żadnych szans. Armia Czerwona
zbrodnicze ostrze skierowała w stronę
świadomych narodowo Polaków. Ofiarami byli oficerowie, podoficerowie
Wojska Polskiego, naukowcy, lekarze,
inżynierowie, prawnicy, nauczyciele,
urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy,
przedstawiciele wolnych zawodów,
mieszkańcy miast i wsi. (...) Polegli
pod naporem sowieckiej agresji Polacy byli ofiarami, bez statusu jeńca,
osadzonymi w więzieniach na terenach okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
Polskiej. Sowieckie deportacje oraz
eksterminacja elit miały rozbić społeczną strukturę, dostarczając jednocześnie totalitarnemu imperium siłę
roboczą. To była cywilna ludność lub,
tak jak w Katyniu, oficerowie uznani
za „wrogów władzy sowieckiej”, roz-

strzelani przez NKWD strzałem w tył
głowy. Tę prawdę władza komunistyczna dziesiątki lat ukrywała przed narodem. Od 17 września Polacy pozbyli się
wszelkich złudzeń, nie tylko na szanse
obrony i walki z kolejnym najeźdźcą,
ale, jak pokazały kolejne lata, również
na niepodległość i suwerenność. Mimo
to nadzieja nie umarła. A wraz z nią
przetrwał duch narodu – przypomniał
P. Psikus. - Jeszcze wiele lat po wojnie milczano na temat agresji ZSRR
na Rzeczpospolitą. Wielu ryzykowało
własny los, aby ocalić od zapomnienia
pamięć o ofiarach zsyłek i mordów.
Wszystkim, którzy podjęli wysiłek, a

przede wszystkim mieli odwagę przekazywania prawdy historycznej, należy
się nasz szacunek. Od 2013 r. 17 września jest Dniem Sybiraka. Dzisiaj prawdziwe losy zesłańców, ich przywiązanie
do tradycji przodków jest świadectwem
miłości do ojczyzny – dodał.
Obchodom rocznicy tych tragicznych wydarzeń towarzyszyła wystawa
plenerowa „Atak radziecki na Polskę”.
Z kolei kwiaty z okazji 80. rocznicy
napaści ZSRR na Polskę pod okolicznościową tablicą przy ulicy Kościuszki w
Kępnie złożyli przedstawicie władz Powiatu Kępińskiego.
KR

Delegacje przy dźwiękach werbli złożyły
symboliczne wiązanki kwiatów przy pomniku

- Podziękowanie -

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Jerzego Cegły
Radnego Rady Miejskiej III kadencji.

Jego odejście dotknęło nas wszystkich,
żegnamy Go z wielkim smutkiem.
Wyrazy współczucia rodzinie składa:
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
oraz pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Przewodniczący
oraz Radni Rady Miejskiej
w Kępnie

Wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

śp.

Stanisława Kowalskiego

Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym,
Redakcji „Tygodnika Kępińskiego”,
Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Kępno,
Radzie Miejskiej w Kępnie,
Pracownikom Starostwa Powiatowego w Kępnie,
Radzie Powiatu Kępińskiego,
wszystkim Delegacjom
- za modlitwę, intencje mszalne,
liczne przybycie, kwiaty i wyrazy współczucia

serdeczne podziękowania

składa Rodzina

Grzegorzowi Hadzikowi
wójtowi gminy Trzcinica
oraz Jego rodzinie
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składa

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

Z głębokim żalem przyjęłam wiadomość,
że 17 września 2019 r. zmarł

Stanisław Kowalski

wieloletni dyrektor, zasłużony nauczyciel i wychowawca,
niestrudzony badacz historii, regionalista z zamiłowania,
autor wielu artykułów i publikacji.

Rodzinie i Bliskim składam
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia
Andżelika Możdżanowska
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał środki finansowe
na zakup mikrobusu dla podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem i montaż windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

PFRON dofinansował mikrobus i windę

Placówkę prowadzoną przez Caritas Diecezji Kaliskiej odwiedziła w
czwartek, 19 września 2019 r., prezes
Zarządu PFRON Marlena Maląg,
która podsumowała również dotychczasowe działania Funduszu na terenie
powiatu kępińskiego.
Podczas spotkania w siedzibie
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem prezes przekazała
kluczyki oraz symboliczny czek na

Fundusz przekazał Powiatowi Kępińskiemu środki na montaż windy,
dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie w kwocie
32. 841,00 zł.
Dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej
ks. J. Andrzejczak podkreślił, że zakup
pojazdu to ważna zmiana dla osób niepełnosprawnych w regionie. – Nowy
mikrobus umożliwi dojazd do placów-

Podczas uroczystości, w trakcie której poświęcono nowy pojazd, przekazane
zostały kluczyki oraz symboliczny czek na sfinansowanie jego zakupu

sfinansowanie mikrobusu dla osób
niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania ze środków PFRON to 80 tys. zł,
a całkowity koszt zakupu samochodu
- 136.530,01 zł. Brakującą kwotę wyasygnował ze swojego budżetu Powiat
Kępiński.
W uroczystości połączonej z poświęceniem nowego pojazdu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz
powiatu kępińskiego: starosta Robert
Kieruzal i wicestarosta Alicja Śniegocka, a także dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej ks. Jacek Andrzejczak
oraz uczestnicy WTZ.
- Oprócz 9-miejscowego mikrobusu dla osób niepełnosprawnych zakupiona zostanie również winda, która
pojawi się w budynku Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.
W skali kraju w tegorocznym budżecie
na program „Wyrównywania różnic”
przeznaczono ponad 65 mln zł. To
więcej o 38 procent niż w 2016 roku –
zaznaczyła prezes Zarządu PFRON M.
Maląg.

ki wielu osób niepełnosprawnych w
powiecie kępińskim. Na zajęcia będą
mogły wreszcie uczęszczać osoby, które dotychczas nie mogły wyjść z domu i
spotkać się z innymi – powiedział.
Zadowolenia z przekazanego dofinansowania nie krył też włodarz
powiatu kępińskiego. - Mnie przede
wszystkim cieszy fakt, że uśmiechy
pojawiły się na twarzach osób korzystających z tego ośrodka. To, że są
pieniądze PFRON-u to jest bardzo
ważne, podobnie jak dofinansowanie
przez Powiat zakupu tego samochodu, ale najważniejsze jest to, że wy
będziecie z tego pojazdu korzystać.
Stoimy na stanowisku, że jeżeli jest
potrzeba, musimy tę potrzebę realizować – mówił do uczestników WTZ
starosta R. Kieruzal.
Środki na zakup mikrobusu pochodzą z programu PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami III”.
Do tej pory na realizację programu w
powiecie kępińskim Fundusz przeznaczył już ponad 300 tys. zł, z czego 114

tys. zł w tym roku. W roku bieżącym
Fundusz przekazał dla całego województwa wielkopolskiego 5,5 mln zł.
Zakupionych zostanie z tego 31 mikrobusów i 3 autobusy.
– Wsparcie PFRON w ramach
wszystkich swoich programów dla niepełnosprawnych mieszkańców Kępna i
okolic od 2016 roku wyniosło w sumie
blisko 15,8 mln zł. Najwięcej środków,
bo aż ponad 9,5 mln zł, przekazano na
dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników – poinformowała prezes Zarządu PFRON,
zwracając uwagę na dobrą współpracę
Funduszu z przedsiębiorcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne. –
Jest to impuls do dalszej pracy na rzecz
osób niepełnosprawnych w południowej Wielkopolsce – wskazała M. Maląg.
Na terenie powiatu kępińskiego dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników otrzymuje średnio rocznie
60 pracodawców, zatrudniających przeciętnie 282 pracowników. Dodatkowo
Fundusz wspiera także około 50 osób
niepełnosprawnych, które prowadzą
własną działalność gospodarczą. Na ten
cel PFRON przeznacza co roku średnio
143 tys. zł.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje również rehabilitację zawodową
i społeczną mieszkańców powiatu kępińskiego. Środki te przeznaczane są
m.in. na wyposażanie stanowisk pracy,
jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej
oraz finansowanie szkoleń. Przekazywane pieniądze służą też zakupowi
sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych czy dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych oraz
wydarzeń sportowych i kulturalnych.
W latach 2016–2019 przeznaczono w
powiecie kępińskim na ten cel prawie
4,4 mln zł.
Środki PFRON trafiają również do
lokalnych organizacji pozarządowych,
realizujących zadania na rzecz osób
niepełnosprawnych. Na ten cel od 2016
roku Fundusz przekazał kępińskim organizacjom prawie 408 tys. zł, z czego
68 tys. zł w tym roku.
Oprac. bem

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem upamiętnili 80.
rocznicę wybuchu II wojny światowej

Dokończyli przerwany marsz

Społeczność szkoły w ramach
akcji „Przerwany marsz” w piątek, 6
września 2019 roku, wzięła udział w
uroczystym przemarszu pod Pomnik

Ofiarom II Wojny Światowej w Słupi
pod Kępnem. Na miejscu uczniowie
odśpiewali hymn państwowy i zapalili znicze, pragnąc w ten sposób

ZSS w Słupi pod Kępnem włączył się do
ogólnopolskiej akcji „Przerwany marsz”

uczcić pamięć ofiar i upamiętnić 80.
rocznicę wybuchu wojny.
W ten sposób ZSS w Słupi pod
Kępnem włączył się do ogólnopolskiej akcji pn. „Przerwany marsz”,
zorganizowanej z inicjatywy Rady
Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji
Narodowej RP. Założeniem organizatorów było symboliczne dokończenie,
przerwanego przez wybuch II wojny
światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.
Jak podkreślają inicjatorzy akcji,
poprzez udział w niej uczniowie rozwijają zainteresowania przeszłością,
umacniają postawy patriotyczne, a
także aktywnie uczestniczą w życiu
szkolnym i społecznym.
Oprac. bem

19 września 2019 roku młodzież, uczestnicząca w realizowanym w ramach programu „Równać szanse” projekcie
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie, przeprowadziła
przygotowaną przez siebie Wolnościową Grę Miejską

Wolnościowa
Gra Miejska w Kępnie
Fabuła gry nawiązywała do historii Kępna oraz
przełomowych dla jego rozwoju rocznic

Do projektu, koncentrującego się
na przemianach, które nastąpiły po
1989 roku, młodzi ludzie zaprosili kępińskie instytucje, które chętnie wsparły młodzież w ich działaniach. Były
to: Starostwo Powiatowe w Kępnie,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr
1 w Kępnie, Zespół Szkół Specjalnych
w Słupi pod Kępnem, Komenda Po-

nia. Młodzież i dorośli, którzy w grę
zagrali, bardzo chwalili pomysł na
taką formę poszerzania wiedzy o regionie. Pogoda, na szczęście, dopisała organizatorom i wszystko zostało
sprawnie przeprowadzone.
- Młodzież, biorąca udział w
bibliotecznym projekcie, jeszcze
nie raz zorganizuje podobne wyda-

Do projektu młodzi ludzie
zaprosili kępińskie instytucje

wiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie, szpital w Kępnie, Urząd
Pocztowy w Kępnie, Muzeum Ziemi
Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w
Kępnie, a także „Tygodnik Kępiński”.
Fabuła gry związana była z historią miasta oraz ważnymi rocznicami:
30. rocznicą zwycięstwa „Solidarności” w wyborach parlamentarnych,
20-leciem przystąpienia Polski do
NATO, a także 15-leciem przyjęcia
Polski do Unii Europejskiej.
Zdaniem uczestników gra była
ciekawa, a realizowane w przestrzeni naszego miasta zadania wymagały
sporej wiedzy oraz szybkiego działa-

rzenia, ponieważ w trakcie przygotowań do gry wiele się nauczyli,
a pomysły na kolejne imprezy już
kiełkują w ich głowach – podkreśla
Natalia Wolko-Stempniewicz z PBP
w Kępnie.
Projekt realizowany jest dzięki
funduszom pozyskanym z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności „Równać szanse 2018 Konkurs Specjalny - 30 lat wolności
1989-2019”, którym zarządza Polska
Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Partnerem medialnym projektu jest
„Tygodnik Kępiński”.
Oprac. bem

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

Publikujemy kolejną część sagi rodziny Mańkowskich na podstawie książki „Kronika domowa Mańkowskich” autorstwa Emeryka Mańkowskiego
wydanej w 2017 roku

Historia rodziny Mańkowskich z Grębanina i Słupi część II
Syn Teodora – Henryk (Ryś) i niejasny. Przyczyniło się do tego
Mańkowski po wielu latach wspomi- głównie to, że brat mój przed samą
nał, że „ojciec był patriotą. Żył czasa- wojną i w jej początkach rozpoczął
mi napoleońskimi, często rozmawiał rozmaite interesy (przeważnie na
ze mną na te tematy. [...] Dawał mi kredyt), których wyjaśnienie i skondo czytania wiele książek, o których solidowanie wojna uniemożliwiła.
potem były dyskusje. Pamiętam też Okupacja niemiecka, która w Słupi i
wiele książek patriotycznych, dzie- w Grębaninie trwała rok dłużej niż w
cinnych; kupowało się je u Gebeth- reszcie Poznańskiego utrudniła połonera i Wolffa, naprzeciw ratusza w żenie. Kosztowne bardzo utrzymanie
Krakowie”.
domu w Krakowie, wydatki mego
Narastającym problemem w ży- brata na kupno broni i ekwipunku (od
ciu Teodora był jego alkoholizm. Pro- Grentzschutzu dla Wojska Polskiego)
wadzenie jego spraw majątkowych pochłaniało więcej niż majątki dawamusiał przejąć brat Henryk. Czytamy ły dochodu.
o tym w kolejnych listach Henryka
Starałem się o ile to możliwe było,
do Stanisława Turno. I tak, 13 paź- wprowadzić pewien ład, poregulodziernika 1919 pisał:
wać rozmaite uciążliwe i nieskon„Totek nadesłał mi plenipotencję solidowane długi i czasem zupełnie
generalną i to tak bardzo generalną, niejasne pretensje – spłaciłem dotąd
że mogę całym jego majątkiem wła- około 1 mk miliona. Udało mi się to
dać jakby swoim. Zmartwiło mnie przeprowadzić za pomocą dochodów
to o tyle, że myślałem, iż
zdobywszy się na ten ważny krok, do Winnogóry
już nie przyjedzie i dalej
w Słupi marnieć będzie.
Tymczasem trzy dni po
plenipotencyi pojawił się
niespodziewanie
Totek
sam. Przyjechał w stanie
tak strasznie opłakanym,
że przekonany byłem, że
się na jaką ciężką chorobę zanosi. Tymczasem po
dwóch dniach wydobrzał
i miewa się zupełnie dobrze. Gada dużo o swoich
interesach, o których stanie
zresztą mało co wie, i gada
tak, że ma się wrażenie,
jakby chciał bym ja wszystko robił. To też robię. [...] i
staram się wyświetlić położenie. O ile dotąd skonstatować mogłem, nie jest
ono wcale złe, ale strasznie
Henryk Mańkowski (Ryś)
pogmatwane i pełne niez majątków, konwersji Ziemstwa na
spodzianek”.
Pół roku później, 10 kwietnia Grębaninie i innemi sposobami. Jak
1920, Henryk pisał do Stanisława jednak poniższe sprawozdanie okazuje, jeszcze wiele do wyjaśnienia i
Turny:
„Co do Totka, to masz zupełną uregulowania pozostaje. (…).
1. Majątek Rudki (…)
racyę. Obecnie jest on w Brodnicy,
2. Majątek Słupia. Około 3650
potem mam jechać do Turwi. Józio
mi pisał, że tam mają zamiar zatrzy- mórg z czego 2870 ziemi i 780 lasu.
mać go jaknajdłużej. Oni w swej na- Gospodarstwo kiedyś w bardzo kwitiwności cieszą się, że jest tam miły, nącym stanie się cofnęło. Inwentarz
trzeźwy i zdrowy, ale niech go tylko pociągowy i użytkowy słaby, co tem
puszczą samego do Czempinia lub większym błędem, że rodzaj ziemi w
Kościana, to zobaczą jak to wygląda.” Słupi wymaga dużo mierzwy i intenI później, 30 czerwca: „Nie masz sywnej uprawy. Będący w Słupi pług
pojęcia jak mam dosyć tej Totka ple- parowy bardzo zniszczony, został
nipotencyi. Jak tylko jeszcze kilka znacznym kosztem zupełnie odnospraw zaczętych skończę, to dam wiony. Za życia śp. Brata miał być
za 800 tysięcy sprzedany. Sprzedaż
wszystkiemu pokój”.
Teodor zmarł w Słupi 10 wrze- wstrzymałem pozostawiając późniejśnia 1920 roku, mając przy sobie trój- szej decyzji czy lepiej pług sprzedać
i za to od razu doprowadzać stan
kę najmłodszych dzieci.
Majątek
inwentarza do odpowiedniej ilości,
Todora Mańkowskiego
czy też pług zatrzymać, a inwentarz
Bardzo wielu informacji o stanie powoli pomnażać. Gorzelnia i elekinteresów Teodora w momencie jego tryczne oświetlenie w stanie zupełnie
śmierci i o nim samym dostarcza ob- dobrym. Pałac poza zewnętrznym
szerny opis stanu jego majątku, spo- otynkowaniem i blaszanym dachem,
rządzony w lutym 1921 roku przez który wymaga natychmiastowej
Henryka Mańkowskiego:
naprawy, w stanie dobrym. Prawie
„Gdy latem 1919 roku odebra- zupełnie umeblowany. Należący do
łem generalne pełnomocnictwo od Słupi o 3–4 km odległy folwark Sieśp. Brata zastałem stan interesów nie gel-Młynarka około 770 mórg ziemi
tyle zły, jak niezmiernie powikłany i łąk ma liche budynki z wyjątkiem
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niezłych czworaków i dużej, nowej
drewnianej stodoły. […] Drugi folwark Gwoździec został w roku 1910
rozparcelowany (480 mórg). Przewłaszczenie jeszcze nie nastąpiło z
powodu nieuregulowania hipotek.
Zezwolenie ziemstwa kredytowego
jest. Do odebrania pozostaje jeszcze
11000 marek. Las w Słupi tak jak w
Rudkach trochę przerąbany. Ziemia
pod lasem przeważnie bardzo dobra,
zagajenie w porządku. Na Słupi ciąży patronat miejscowego kościoła na
zwykłych warunkach prawnych. Kościół w porządku, budynki proboszczowskie nieliczne (probostwo ma
150 mórg), Mieszkanie proboszcza
nieodpowiednie, miało być przebudowane. Śp. Brat krótko przed śmiercią darował parafii bardzo zbytkowy
budynek konsumu, zamiast budowania nowego probostwa. Budynek
ten nie bardzo na ten cel się nadaje.
Ponieważ jednak wypada darowiznę
wykonać należałoby Konsum przenieść do budynków piekarni i rzeźni
nad szosą (dzierżawa kończy się 1.
7. 22), z obecnego konsumu założyć
ochronkę i szpital pamięci Śp. Brata,
a parafię w inny sposób odszkodować. W dobrze prosperującym Tow. z
o. p. «konsum» miał śp. Brat udział
8000 mk. Na terytorium Słupi jest
duża cegielnia «Albertów», która
jest samodzielnym tow. z o. p. […]
Cegielnia wyrabia z świetnej gliny
cegły, dreny, dachówki – obecnie z
powodu braku węgla słabo pracuje.
Interes chociaż niezbyt jasno i sympatycznie prowadzony, przedstawia
dziś krociową wartość, tem więcej że
cegielnia, poza doskonałymi budynkami i maszynami, posiada 20 mórg
własnej ziemi. Stan hipoteczny Słupi:
pożyczka Ziemstwa Kredytowego
306 700 Mk zaciągnięta w roku 1914
[...]. Nadto jest 450 000 Mk hipoteki
spadkobierców hr. Szembeka (pani
Lessow i Niemojewski). […]
3. Majątek Grębanin. Około 5000
mórg, w tem około 3300 mórg ziemi,
łąk i pastwisk i 1700 mórg lasu. W
Grębaninie jest gorzelnia. Pozatem o
budynkach, gospodarstwie, inwentarzu, lesie można mniej więcej to samo
co o Słupi powiedzieć – trochę lepiej.
Sympatyczny w ładnym parku położony duży pałac był w roku 1913–
1914 zupełnie odnowiony, zaopatrzony w elektryczność i wodociągi.
Obecnie przez Grentzschutz mianowicie wewnątrz zupełnie zniszczony.
O pałac ten są w toku dwie rozprawy.
Hr. Sauera, który pałac dzierżawił
rości sobie pretensje o 130 000 mk
odszkodowania za przedwczesne
zerwanie umowy przez śp. Brata.
Będący w toku proces został przez
nastanie polskich rządów przerwany
i nic o nim dotąd nie słychać. Myślę,
że w czasach obecnych Sauer nie ma
szans przeprowadzenia swoich zresztą mocno wątpliwych pretensji. Szkody wyrządzone przez Grentzschutz
oszacowane zostały temu rok przez
budowniczych Webera i Wilaszka na
220 000 mk polskich i rok temu podane przez administrację do Urzędu
Likwidacyjnego.
Wobec spadku waluty za sumę tą
chociażby ją się odebrało nie możli-
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wem będzie pałac do dawnego stanu doprowadzić. W Gębaninie jest
mały drewniany kościół będący filią
kościoła w Baranowie czy też tak
zwaną publiczną kaplicą, czy prywatną własnością właściciela Grębanina. Obecnie część parafian chcąc
mieć niezależną parafię, uprosiła
sobie osobnego księdza (emigranta
ze Śląska) który nie ma z czego żyć,
bo probostwo ma 12 mórg. Stawiają
obecnie nadmiernie wielki budynek
gospodarski kosztem podobno 160
000 mk i opierając się na jakichś zupełnie niejasnych obietnicach śp. Bra-

Koszutski Warszawa to samo
Dominik Łempicki rozliczenie w
nowym układzie
Colm z Bolesławca da się spłacić
kosztem około 20.000 mk (…)
A zatem Teodor pozostawił po sobie bardzo mocno zadłużone majątki
i posiadłości ziemskie które posiadał.
W swoim „raporcie” Henryk
Mańkowski wymienia liczne instytucje i osoby prywatne u których zadłużony był jego barat. W końcowym
sprawozdaniu czytamy:
(…) Bieżące. Długi, rachunki
itd. Po śmierci brata skonstatowane

Pałac Mańkowskich w Grębaninie

ta, wymagają zapłacenia 2/3 kosztów.
Nadto mają rozmaite mniej lub więcej nieuzasadnione pretensje. Sprawa
obecnie badana jest przez władze duchowną jak mam wrażenie w sposób
bezparcyalny i życzliwy.
Stan hipoteczny: na Grębaninie
ciąży pożyczka Ziemstw Kredytowego 403 000 Mk zaciągnięte świeżo
w roku 1920 na dwóch trzecich taksy
robionej zdaje się w roku 1888. Nadto
jest hipoteka śp. hr Krasińskiego 500
000 Mk obecnie zalombardowana
w Banku Przemysłowców. Dług ten
wysokoprocentowy 5 % miałem zamiar jak najrychlej spłacić. (…).
4 Folwark Karolewo (Ostroróg
104) około 460 mórg dotyka jednym
końcem Rudek. (…)
5 Interes «Wola Justowska» pod
Krakowem. (…)
6 Interes «Płaszów» pod Krakowem. (…)
7. Interes «Siniejewo-Dunino-Matronico» (…)
Czyli licząc chociażby tylko po
obecnym oficjalnym kursie tj. 216 Mk
za 100 rubli około 1.100.000 Marek.
[…] Na razie stan tych długów jest
następujący:
Zofia Mańkowska spłacona
Józef Mańkowski odebrał dotąd
90.000 Mk
Piotr Potocki odebrał dotąd
450.000 Mk
Bank Przemysłowy da się pewnie
wkrótce spłacić (165–200.000 mk)
Bank Ruski w Kijowie na razie
niedostępny
Baron Storch Horoch to samo
Bronisław Hatka Warszawa spłacił Łempicki

i pretensje za słuszne uznane zostały
wyrównane poza sprawami pod Nr13. Na rachunku bieżącym w Banku
Przemysłowców jest w chwili – to jest
4/2 1921 około 360.000 Mk długu.
Stan ten zmienia się z dnia na dzień
zależnie od bieżących dochodów i
rozchodów.
Tytuł «Rozmaite» - obecnie są
trzy sprawy nie wyświetlone.
1. Jakiś rotmistrz Otto Kreig z
Monachium żąda 1300 marek niemieckich za jakieś szory, które miał
bratu sprzedać i 5000 Mk za nie danego mu, a obiecanego źrebaka. Skargi dotąd nie ma.
2. Maryan Białkowski rości sobie
pretensje o odszkodowanie za rzeczy,
które miały mu zaginąć w Słupi i to
8500 marek niemieckich. Odmówiłem z braku dowodów. Dziś odebrałem list, że oddał rzecz adwokatowi.
3. Budowniczy Wilaszek w Kępnie odebrał od śp. Brata około 1.000
sztuk patentowanych kluczy do wyciągania śrub. Miał je sprzedać do
warsztatów lotników. Zapłacił jak
twierdzi 9.600 Mk, gdy klucze warte najmniej 75 do 100.000 Mk. Jeżeli
sprawa przez Wilaszka nie zostanie
dostatecznie wyjaśniona, wypadnie
pewnie oddać do sądowego rozstrzygnięcia lub prokuratora.
Kończąc nadmieniam, że nie
wszystkie liczby tego sprawozdania
są na fenig ścisłe, a nadto kilka rzeczy jeszcze ustnego wytłumaczenia
wymaga”.
Mirosław Łapa
(oprac. na podst. książki
Andrzeja Emeryka Mańkowskiego
„Kronika domowa Mańkowskich”)

- Ogłoszenie -

W związku z publikacją cyklu artykułów opisujących ród
Mańkowskich, zwracamy się z prośbą do czytelników
o nadsyłanie swoich wspomnień związanych z mieszkającym
w Grębaninie lub Słupi członkami rodziny Mańkowskich.
Wspomnienia będziemy publikowali.

Aktualności

informacje

XII sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Drożej za psa, wyżywienie w żłobkach i nieruchomości

17 września br. odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Kępnie. Wśród
najważniejszych uchwał, nad którymi pochylili się radni, znalazły się
zmiany w opłatach od posiadania
psów, zmiany wysokości opłat za
wyżywienie dziecka w żłobku oraz
zmiany wysokości stawek podatku
od nieruchomości. Radni wyrazili
też zgodę na udzielenie bonifikaty
od opłat rocznych z tytułu oddania w
trwały zarząd nieruchomości (nowego Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie) Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Kępnie. Przegłosowali
również projekt dotyczący ustalenia
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
przy ul. Towarowej w Kępnie – zostanie tam wybudowanych 27 nowych
mieszkań socjalnych.
Jak ustalono, maksymalna wysokość opłat za wyżywienie dziecka

objętego opieką żłobka wynosić będzie
10,00 zł dziennie. Nie będzie to jednak
obowiązująca stawka, a „górne widełki”, umożliwiające elastyczność w kolejnych latach i możliwość podniesienia opłat w razie konieczności. Na rok
bieżący uchwalono stawkę w wysoko-

ści 6,00 zł dziennie. Do tej pory opłata
ta wynosiła 4,50 zł dziennie. Podwyżka opłat za wyżywienie dziecka w
żłobku związana jest ze wzrostem cen
żywności. - Musimy urealnić te stawki, wprowadzić je w życie, to niezbędne do właściwego funkcjonowania

Radni przyjęli wszystkie przygotowane
pod głosowanie projekty uchwał

instytucji, które prowadzimy – zaznaczył burmistrz Piotr Psikus.
Drożej będziemy płacić również
za posiadanie psów. Roczna opłata
wyniesie 75,00 zł za jednego psa, a
nie jak do tej pory – 50,00 zł. - Ustawowo przyznane są ulgi dla rolników, osób samotnych i w podeszłym
wieku. Tego nie zmienialiśmy – wyjaśnił przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie Andrzej Stachowiak.
Podatek za nieruchomości podniesiono natomiast o 10% w stosunku do
stawek dotychczasowych. Te stawki
opłat również nie są na maksymalnym poziomie. - Wszystkie ceny idą
w górę. Na jednostki samorządu
terytorialnego nakładane są nowe
obowiązki, które nie są w 100% refundowane przez zleceniodawców,
dlatego nie ma możliwości, aby przy

obowiązujących stawkach w roku
następnym sfinansować wszystkie
obligatoryjne zadania i przeznaczyć
wolne środki na rozwój gminy, inwestycje, w związku z tym niepopularne decyzje, to decyzje o podnoszeniu
opłat i podatków. Niestety, musimy
to zrobić, aby zapewnić niezbędne
środki na realizację zadań. Nie jest
to wzrost maksymalny, jaki mogłaby
zaproponować Gmina, poszliśmy na
stawkę kompromisową – podkreślił
skarbnik Jarosław Ciesielski.
Na zakończenie obrad radni dokonali wyboru przedstawiciela osób
starszych do składu Gminnej Rady
Seniorów w Kępnie, którym został
Kazimierz Czworowski oraz przyjęli informację o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze
2019 roku. 		
KR

W październiku br. do użytkowania zostanie oddany Klub
Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 3 października 2019 r.

3 października ruszy pomoc suszowa Nowy Klub Seniora
otwarty niebawem

Wypłata pomocy będzie realizoAgencja
Restrukturyzacji
i uprawy, na której powstały szkody
Modernizacji Rolnictwa uruchomi obejmujące co najmniej 70% danej wana jako pomoc „wyłączeniowa”
pomoc dla gospodarstw rolnych po- uprawy; 500 zł na 1 ha powierzchni dla gospodarstw rolnych, w których
szkodowanych w tym roku w wyniku uprawy, na której powstały szkody straty w dochodach wyniosą powysuszy, huraganu, gradu, deszczu na- obejmujące od 30% do 70% danej żej 30% średniej produkcji rolnej z
trzech poprzednich lat lub
walnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompentrzech z pięciu lat po odjęciu
wartości najwyższej i najniżsaty pochodzić będą z budżetu
krajowego. Planowany termin
szej albo w formule pomocy
de minimis, jeżeli straty w
rozpoczęcia naboru wniosków to
dochodach będą wynosić nie
3 października 2019 r.
Pomoc będzie udzielana na
więcej niż 30% średniej prokażdy hektar upraw rolnych dodukcji rolnej danego gospodarstwa.
tkniętych stratami, w przypadKwota pomocy będzie
ku, gdy szkody spowodowane Pomoc będzie udzielana na każdy hektar upraw rolnych
dotkniętych stratami, jeśli szkody wynoszą co najmniej 30%
pomniejszona o 50% tym roltegoroczną suszą, huraganem,
uprawy. Fot. www.polskieradio24.pl
gradem, deszczem nawalnym,
nikom, którzy nie posiadają
przymrozkami wiosennymi lub po- uprawy; 500 zł na 1 ha powierzchni polisy ubezpieczenia co najmniej powodzią, oszacowane przez komisję wieloletnich użytków zielonych, na łowy powierzchni upraw rolnych w
powołaną przez wojewodę, wynoszą której powstały szkody obejmujące gospodarstwie, z wyłączeniem wieloco najmniej 30% uprawy deklarowa- co najmniej 70% danej uprawy; 250 letnich użytków zielonych.
Wnioski będą przyjmowały biura
nej przez rolnika we wniosku.
zł na 1 ha powierzchni wieloletnich
Stawka pomocy będzie zróżni- użytków zielonych, na której powsta- powiatowe Agencji Restrukturyzacji
cowana i przewiduje się, że będzie ły szkody obejmujące od 30% do 70% i Modernizacji Rolnictwa.
Oprac. KR
wynosić: 1000 zł na 1 ha powierzchni danej uprawy.

Prawdopodobnie już 2 października br. do użytkowania zostanie oddany Klub Seniora i Centrum Wsparcia
Opiekunów w Kępnie. Podczas ostatniej wizyty w Kępnie członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska wraz z burmistrzem
Piotrem Psikusem i poseł Bożeną
Henczycą odwiedzili nowy obiekt, zlokalizowany u zbiegu ul. Sikorskiego i
Dąbrowskiego.
Klub Seniora składa się z dwóch
poziomów. Na pierwszym usytuowana
jest ogólnodostępna przestrzeń dla osób
starszych, w której znajdzie się miejsce
do zajęć ruchowych, sala kinezyterapii
z węzłem szatniowo-sanitarnym oraz
sala rekreacyjna z wydzieloną strefą
wypoczynkową. Jest też pomieszczenie
na stołówkę. Na poziomie drugim zostanie rozmieszczone Centrum Wsparcia
Opiekunów, wyposażone w dwa 2-osobowe pokoje ze wspólnym węzłem sanitarnym oraz aneksem kuchennym.
W tym miejscu będą też pomieszczenia
funkcyjne, biurowe oraz magazyny. Budynek dostosowany jest do użytkowania
przez osoby starsze o ograniczonej zdolności poruszania się z możliwością korzystania ze sprzętów rehabilitacyjnych
oraz integracji osób w nim przebywających. W obiekcie znajduje się winda.
W Klubie Seniora odbywać będzie
się opieka dzienna i popołudniowa,

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, jak również opieka w krótkookresowych miejscach całodobowego
pobytu. - Jest to kolejna inwestycja
wykonana na rzecz seniorów z miasta
i gminy Kępno, których jest prawie
4.800, a ta grupa ciągle zwiększa się.
Wydaje mi się, że sąsiedztwo parku
miejskiego jest bardzo dobre, ponieważ już wkrótce zostanie on poddany
rewitalizacji. Środki na powstanie
tego budynku pochodziły z budżetu Gminy Kępno, ale nie byłoby tego
obiektu, gdyby nie środki z Urzędu
Marszałkowskiego i dotacja pozyskana na budowę i funkcjonowanie przez
pierwsze cztery lata – podkreślił burmistrz P. Psikus.
Roboty budowlane wykonywała Korporacja „BUDONIS” Sp. z o.o.
Spółka Jawna z siedzibą w Kępnie.
Wartość kontraktu wynosi 3.321.000
zł. Gmina Kępno otrzymała dotację
na realizację inwestycji ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Programu Operacyjnego na lata 20142020 w kwocie 1.847.033,00 zł. Z kolei
na prowadzenie ośrodka przez pierwsze
4 lata Gmina uzyskała dotację w wysokości 1.636.000 zł.
Podczas ostatniej sesji z budżetu
Gminy wyasygnowano ponad 138.000 zł
na doposażenie Klubu Seniora.
KR

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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Aktualności

wywiad tygodnia
Z kępińskim ratownikiem medycznym Mironem Leśniarkiem o plusach i minusach tego
ciężkiego zawodu rozmawiali: Mirosław Łapa i Katarzyna Rybczyńska

SOS pogotowia ratunkowego

Choć tak siebie nie postrzegają, są bohaterami codzienności. Ratują życie i zdrowie, niejednokrotnie poświęcając własne. Niedoceniani, często nieszanowani, a niezwykle potrzebni. Słyszysz sygnał karetki? Widzisz jak gna na ratunek? Być może właśnie pisze
się kolejna historia – o prawdziwych bohaterach, bohaterach w ukryciu, dzięki którym możemy czuć się bezpieczniej. Wiesz, że
możesz ich potrzebować. Ale czy wiesz, że oni potrzebują Ciebie?
Pracujecie w różnych miejscach
i macie wielu znajomych w branży. Czym różni się ratownictwo w
Kępnie od tego np. w Poznaniu?
Jeśli chodzi o poziom wiedzy i
umiejętności, wszędzie jest to na jednakowym poziomie, ponieważ kończymy jednakowe studia. Między Kępnem
a Poznaniem jest jednak zasadnicza
różnica – w dużym mieście jesteśmy
bardziej anonimowi. Tam po prostu ratujemy obcych ludzi, to nie ma wpływu
na naszą pracę. A w Kępnie wszyscy
się znamy. Jedziemy do ojca, do kolegi,
jest wezwanie w intymnych sprawach i
nagle okazuje się, że znasz się z tą osobą prywatnie... To nie pomaga, czasami
nawet przeszkadza. Czasem też ludzie
nam grożą i używają wulgaryzmów w
naszym kierunku.
Często spotykacie się z agresją
pod Waszym adresem?
Agresja jest „wpisana” w nasze działania ratownicze. Wielokrotnie spotykamy się z agresją słowną (wulgaryzmy,
wyzwiska), fizyczną oraz psychiczną.
Padają w naszą stronę groźby i szykany,
dotyczące nas i naszych rodzin. Zdarzają się napady na ratowników podczas
udzielania medycznych czynności ratunkowych ze strony rodziny, kolegów,
obserwatorów, a często również samego
poszkodowanego.
Z czego wynika ta agresja?
Zdarza się, że karetka dojeżdża do
wezwania np. z odległości 40 km, co
wydłuża czas oczekiwania, niezależny
od nas. Bardzo często ludzie w takich
okolicznościach reagują impulsywnie,
używają wulgaryzmów pod naszym
adresem. Zbieramy cięgi, mamy do czynienia również z agresją fizyczną – popychanie, szarpanie. Bywają też sytuacje,
że z różnych przyczyn jesteśmy wezwani zbyt późno do pacjenta, co utrudnia szybkie udzielenie pomocy w tych
przypadkach – wówczas rodzina bardzo
często kieruje swoje wyrzuty sumienia
na zespół ratowniczy. Dużo zgłoszeń
mamy do osób pod wpływem alkoholu,
narkotyków oraz dopalaczy. Osoby te są
porywcze, agresywne, niejednokrotnie
utrudniają nam działania ratownicze.
Dawniej, gdy przyjeżdżała karetka,
jej załoga cieszyła się szacunkiem
i poważaniem. W jakim momencie
to się zmieniło? Po aferze w Łodzi,
kiedy jeździli z pavulonem?
Na pewno afera w Łodzi mocno
wpłynęła na postrzeganie ratowników
medycznych w społeczeństwie. Niezasłużenie postawiła nas w złym świetle,
wielokrotnie witano nas w drzwiach słowami: „Macie pavulon?”. W tym czasie
w Łodzi ludzie rzucali kamieniami w
karetki. Ratownicy odchodzili z pracy,
bo słyszeli wyzwiska, że są mordercami.
Często jesteście wzywani do sytuacji kryzysowych, w których wystarczyłaby interwencja np. policji?
Niejednokrotnie jesteśmy wzywani np. do awantur rodzinnych, gdzie
wystarczyłaby interwencja policji lub
straży miejskiej. Mieszkańców powiatu przybywa, co powiększa obowiązki
służb, również i naszej – pogotowia.
Zarówno pozostałe służby, jak i my, wyjeżdżamy często do zdarzeń, do których
nie jesteśmy powołani. Stanowią one
nawet 60% naszych wyjazdów. Trudniej
o cierpliwość i empatię, gdy jesteśmy
wzywani do zdarzeń, które nie spełniają kryteriów pogotowia ratunkowego.
Jeździmy do ludzi pijanych, pod wpływem narkotyków, zdarzają się wyjazdy
do biegunek, gorączki, wymiotów, bólu
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brzucha lub do osób starszych, do których nie przyjechał lekarz rodzinny albo
zabrakło numerków w przychodni czy
ktoś zapomniał zażyć leku... Obserwujemy, że ginie umiejętność podstawowego
zajęcia się sobą, nie ma już tej mądrości
przekazywanej z pokolenia na pokolenie, jak działać w chorobie.
Skoro nie wszystkie wezwania są
zasadne, czy nie pojawił się pomysł, aby bezzasadne wezwania
były karalne?
Uważamy, że zasadne byłoby obciążenie finansowe osoby, która bezpodstawnie wezwała pomoc, ale ustawodawca nie określa tego w polskim prawie.
Bardzo trudno jest udowodnić bezpodstawne wezwanie, co skutkuje tak częstym wzywaniem pogotowia przez obywateli w różnych błahych przypadkach.
Jak stwierdzić, czy karetka jest
nam potrzebna?
Kiedy czujesz, że coś jest nie tak,
czujesz się bardzo źle, ale to coś nowego, nie działo się tak nigdy, np. siedzisz
i chwyta cię potężny, rozrywający ból w
klatce piersiowej, wiesz, że to coś złego.
Nie można lekceważyć objawów, ale
nie można też ich wyolbrzymiać. Przy
zdarzeniach samochodowych ludzie
wzywają nas bez zastanowienia, bo dwa

wiat, co skutkuje często dłuższym oczekiwaniem na pomoc.
Ile powinno być karetek na nasz
rejon?
Ze względu na to, że w naszym rejonie bardzo rozwinęła się urbanizacja
i powstaje coraz więcej dużych zakładów pracy, przybywa pracowników – i
naszych potencjalnych pacjentów. Uważam, że w naszym powiecie powinny być
trzy zespoły ratownicze. Jednak problem
jest taki, że nie ma ratowników, więc nie
utworzymy trzeciego zespołu. Nawet
jeśli będzie trzecia karetka, nie będzie
miał kto w niej pracować. W ubiegłym
roku w Polsce z tego zawodu odeszło 400
osób. Nasza baza samochodowa w Polsce to około 1.500 karetek. Dla porównania – w straży pożarnej jest około 6.000
jednostek wyjazdowych w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym plus
te spoza systemu. U nich w ciągu całego
roku (2017 r.) było 512 tysięcy wyjazdów,
a nasze zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżały aż 3 miliony razy.
Są plany, że w karetkach mają pozostać tylko ratownicy lub pielęgniarze.
Obecnie w Kępnie, na prawie 100
tysięcy ludzi (mieszkańcy stali plus obywatele tymczasowi), są dwie karetki: ka-

Kępińscy ratownicy medyczni nie ukrywają, jak ciężki zawód
wykonują, jednak mimo wszystko oddają tej pracy całe swoje serce

auta miały stłuczkę, a nikomu nic się nie
stało. Również człowiek pijany najczęściej nie jest w niebezpieczeństwie. Ale
człowiek, który nagle przewrócił się na
ulicy, stracił przytomność, to sytuacja
zagrażająca życiu, trzeba wezwać pomoc. Jest opadnięty kącik ust, niedowład
jednej strony – to udar, wymagający pomocy. Pomocy wymaga poważne złamanie, ponieważ dochodzi wtedy do utraty
krwi i można wpaść we wstrząs hipowolemiczny. Ale my nie działamy jako
hospicjum domowe, jesteśmy powołani
do nagłych stanów pogorszenia zdrowia
lub zagrożenia życia. Nie jesteśmy od
wszystkiego, przecież są tylko dwie karetki na cały powiat i okolicę. Również
na oddziale ratunkowym 60% osób nie
powinno się tam znaleźć, a z tych 40%
jedynie 20% to stany zagrożenia życia.
Ile średnio wyjazdów macie w ciągu doby?
Czasem mamy 20 wyjazdów, a czasem żadnego. Jednak takich dni, w których nie wyjeżdżamy wcale, jest coraz
mniej, ponieważ wprowadzono System
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wprowadzono systemy cyfrowe w karetkach, co
wdrożyło w naszą pracę także wyjazdy
poza okręg powiatu. Najwięcej wyjazdów mamy w kierunku Wieruszowa,
bo tam zlikwidowano karetkę specjalistyczną, jest tylko karetka podstawowa i
drugi zespół na ich rejon przez 12 godzin
w Sokolnikach. Na całe województwo
łódzkie jest 5 karetek specjalistycznych
i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Likwidacja karetek wpływa
na częstość naszych wyjazdów poza po-

retka specjalistyczna (S) – jest tam lekarz
i dwóch ratowników bądź dwóch pielęgniarzy ze specjalizacją z medycyny ratunkowej lub w składzie mieszanym oraz
karetka podstawowa (P) – zespół wygląda tak samo, tylko nie ma w nim lekarza.
Jesteśmy profesjonalistami w dziedzinie
ratownictwa i będziemy ratować życie i
zdrowie każdemu potrzebującemu. My
mamy wiedzę z interny, chirurgii, ale
naszym zadaniem jest skupić się na ratownictwie. Okazuje się, że podstawowe
zespoły ratownicze nieźle sobie radzą,
na poziomie zaledwie 2% poniżej zespołów specjalistycznych. Myślenie rządzących jest więc proste – po co mamy
utrzymywać lekarza, skoro możemy
wrzucić dwóch ratowników i ten zespół
jest wtedy dużo tańszy, a przeznaczony
do tych samych celów i dobrze sobie
radzi? Jeśli chodzi o południową Wielkopolskę, pomysł jest, że po likwidacji
najbliższy zespół specjalistyczny będzie
w Ostrowie Wielkopolskim plus śmigłowiec LPR z Michałkowa. Zobaczymy, co
czas przyniesie.
Niektórzy ratownicy pracują i w
karetce, i na oddziale.
Studia z Ratownictwa Medycznego
dają nam kwalifikacje do pracy zarówno
w karetce, jak i na oddziale szpitalnym.
Nasza praca to nasze powołanie oraz w
pewnym sensie misja, pracujemy tam,
gdzie jest walka o ludzkie zdrowie i życie. Ratownik, pracujący w karetce, ma
ogromną odpowiedzialność. Wpływa
na to miejsce akcji (pole, ruchliwa ulica,
szkoła, hala produkcyjna) oraz czas (noc,
ulewny deszcz, niska temperatura). Wielu z nas przechodzi na oddział ze wzglę-
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dów zdrowotnych, gdyż ból kręgosłupa
to nasza choroba zawodowa. A torba, defibrylator i wszystko inne, z czym wchodzimy do pacjenta, ważą ponad 20 kg.
Czy nasze społeczeństwo potrafi
udzielać pierwszej pomocy?
Udzielenie komuś pierwszej pomocy to duża odpowiedzialność. Wiemy, że
bardzo duża część naszego społeczeństwa bierze udział w różnych szkoleniach, dotyczących udzielania pierwszej
pomocy, więc możemy wysnuć wniosek,
że posiadają wiedzę oraz umiejętności
w prawidłowym reagowaniu w sytuacji
kryzysowej. Jednak życie pokazuje,
że zdobyte umiejętności nie zawsze są
wykorzystywane w sytuacji zagrożenia
zdrowia i życia. Społeczeństwo boi się
wdrożyć zdobytą wiedzę w działania
praktyczne, obawiając się, że nieprawidłowo udzielą pomocy, dlatego ograniczają się do wykonania telefonu i zgłoszenia zdarzenia. My przyjeżdżamy i już
nie uratujemy poszkodowanego. Kto jest
winny? My. Bo go nie uratowaliśmy.
Jeśli ktoś chciałby zostać ratownikiem, co musi zrobić?
Pomaganie ludziom w sytuacjach
kryzysowych wymaga od człowieka
powołania, charakteru i siły woli. By zostać ratownikiem w Polsce, trzeba ukończyć studia z Ratownictwa Medycznego. Jest to zawód wymagający dobrego
zdrowia fizycznego i psychicznego, ponieważ dotyczy on pracy z człowiekiem,
a życie jest dobrem najwyższym. Zawód
ten wymaga dużo poświęcenia ze strony samego ratownika, jak i jego rodziny,
ponieważ pracujemy w systemie dobowym, nie mamy wolnych weekendów,
świąt itp.
Zderzenie z rzeczywistością pojawia się w każdym zawodzie,
realny świat jest inny niż ten,
który przedstawiają w szkole. Np.
na pewno wielokrotnie stosujecie
inne metody działania, niż uczyli
Was na studiach.
Kończąc studia z zakresu ratownictwa, wyposażeni jesteśmy w wiedzę teoretyczną, a praktyka i życie weryfikują
tę wiedzę. Każdy ratownik ma świadomość odpowiedzialności, jaka ciąży na
jego działaniu podczas akcji ratowania
życia i zdrowia człowieka. Ciągle się
szkolimy, czytamy fachową literaturę,
ratownictwo się rozwija, ale też zmienia.
Ratownicy są wyedukowani do działań
w każdej sytuacji. Prowadzimy samodzielnie reanimację, podajemy leki, intubujemy pacjenta w sytuacji zatrzymania
krążenia. Uważam, że ten system, jakim
jest Ratownictwo Medyczne, trzeba ratować. Wbrew pozorom, to, co dzieje się u
nas (w zawodzie), nie dotyczy tylko nas.
To dotyczy was – potencjalnego pacjenta. Was i waszych bliskich. Jeśli wy nie
zareagujecie jako społeczeństwo w odpowiednim momencie na to, co się dzieje
w naszym zawodzie, to będzie coraz gorzej. My nie możemy odejść od karetek,
nie możemy zastrajkować. Gdybyśmy to
zrobili, fala hejtu by nas zalała. Reputację i szacunek społeczny buduje się bardzo długo, ale szybko się je traci. A to,
co dotyczy nas, dotyczy i was. Jeśli nic
się nie zmieni, będziecie umierać na ulicach i nikt wam nie pomoże. Dlaczego?
Bo zaczyna brakować ludzi, profesjonalistów. Ratownicy medyczni zaczną
uciekać z kraju, a w systemie brakuje
ludzi, bo oni są „wyciśnięci na maksa”
ze wszystkiego. Wiadomo, jak pracuje
człowiek, gdy jest przemęczony, a wypicie kolejnej kawy już nie pomaga... A tu
kolejne wezwanie, podejmujemy trudne
decyzje, od których zależy czyjeś życie.
Czy nie powinna być prowadzona promocja Waszych działań?
Zamiast tego Wasza praca jest
ośmieszana, np. w filmie „Botoks”.
Pojawiły się różne filmy, dotykające
naszej branży, niektóre ukazują przerysowany obraz naszych działań, ale nie
mamy na to wpływu. Prawdą jest, że nie
mamy swoich przedstawicieli branżowych, zawodowych. Dlaczego? Bo każdy z nas to jednoosobowa firma. Straż

pożarna, obojętnie, co zrobi, to jedna
marka – straż. My z kolei jesteśmy małymi, porozrzucanymi firmami. Nie mamy
swoich przedstawicieli w mediach. Po
każdym wydarzeniu w telewizji wypowiada się rzecznik straży pożarnej,
informuje o zdarzeniu od strony straży,
wielokrotnie pomijając nasze istotne
działania... Gdybyśmy się połączyli jako
grupa byłoby fajnie, ale w jaki sposób?
Prowadzona jest akcja #SystemToJa.
Okazuje się, że ma ona pozytywny odzew. My tworzymy system – ratownicy,
piloci, kierowcy… #SystemToJa – czyli
opowiedzmy, wypromujmy się w naszym otoczeniu. Jeśli będziemy promować się pozytywnie, ludzie zaczną o tym
mówić. Zaczyna tworzyć się promocja,
aby ktoś z rządzących usiadł z nami i
porozmawiał: „Jakie są problemy w Ratownictwie Medycznym”? Ludzie odchodzą z zawodu, w tym bardzo dobrzy
specjaliści, którzy już nie wrócą. Dlatego próbujemy zwrócić na siebie uwagę. Straż czy policja relacjonują swoje
działania, piszą o każdym wyjeździe w
lokalnych mediach, to jest coś fajnego,
bo są widzialni, pokazują, że cały czas
działają. A nas nie ma.
Jak znosicie psychicznie ciężkie
akcje?
Nie ma reguły, co do wezwań.
Nie możemy się też przyzwyczaić do
ludzkiej bezduszności. Zdarza się, że
naszymi rękoma rodzina wypycha do
szpitala starszego ojca czy matkę, nie
tylko na święta, ale i na wakacje (widzimy spakowane walizki) – to dramat.
Każda akcja, każdy przypadek, prócz
stałych procedur działania, wymaga od
nas znajomości psychologii oraz etyki.
Zawsze musimy wychodzić na wyżyny
swoich umiejętności, dotykają nas tragedie ludzkie, rozpacz rodziny, śmierć
pacjenta, niejednokrotnie dziecka. Jesteśmy ludźmi. Po takich przeżyciach w
głowie tłumią się różne myśli związane
z przebiegiem całego zdarzenia. Podczas
akcji tworzymy jeden zespół, jednak po
traumatycznym powrocie każdy z nas
indywidualnie próbuje sobie pomóc.
Mamy wspaniałe rodziny, przyjaciół i
to oni pomagają nam w tych trudnych
chwilach. Są jednak interwencje, po
których potrzebowalibyśmy pomocy
psychologa, ale jej nie otrzymujemy. W
naszym małym społeczeństwie takie
zdarzenia nie są anonimowe, mówią i
piszą o tym wszyscy, i wszędzie, co nam
utrudnia życie, nie tylko zawodowe.
Niezrozumiałe dla nas jest nagrywanie
i upublicznianie zdarzeń na portalach
społecznościowych. Ratując życie ludzkie na ulicy, nasze działania utrudniają
gapie, przerażające jest to, że często są to
rodziny z dziećmi. A wiemy dobrze, że
takie traumatyczne obrazy pozostają w
psychice człowieka na całe życie.
Jakiej pomocy oczekujecie od
mieszkańców jako ratownicy medyczni?
Chcielibyśmy, aby nie traktowano
nas jak „przychodni na kółkach”. Oczekujemy zrozumienia i współpracy oraz
rozsądnego wzywania karetki czy korzystania z SOR-ów. Odpowiadajmy za
siebie wzajemnie. W tym samym czasie
pomocy może potrzebować osoba, której
życie jest zagrożone. Naszą codzienną
służbą o wysokim stopniu ryzyka zapracowaliśmy na społeczny szacunek.
Pozwólcie nam skupić się na tym, co najważniejsze w naszej pracy – na działaniu.
Raz na jakiś czas mamy swój udział w
ratowaniu życia i nie ma lepszego uczucia niż moment, gdy ktoś do nas wraca.
Nie doszukujemy się w tym, co robimy,
bohaterstwa. Sami nikogo nie ratujemy,
to zwykle łańcuch działań wielu osób. W
tym miejscu warto wskazać na działanie,
w którym może mieć udział każdy z nas
– w budowanie „korytarza życia”, który
ułatwia służbom ratowniczym dojazd do
miejsca zdarzenia i szybką interwencję.
Chcielibyśmy, aby głośno zaczęto mówić
o tym, że trzeba naprawić polską służbę
zdrowia. Chcielibyśmy zrozumienia nas i
naszych problemów, szacunku i wsparcia.
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19 września 2019 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie miała miejsce uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty Kępińskiego na rok szkolny 2019/2020

12 września 2019 r. uczennice klasy III B Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie wraz z nauczycielem bibliotekarzem odwiedziły w ramach ogólnopolskiej
akcji „Cała Polska czyta dzieciom” Przedszkole Samorządowe
nr 2 w Kępnie

Wizyta w przedszkolu

ze stuleciem LO nr I w Kępnie

Nagrodzeni Stypendiami
Starosty Kępińskiego
Uczestników uroczystości powitał naczelnik Wydziału Edukacji
i Sportu Starostwa Powiatowego w
Kępnie Andrzej Jóźwik. - Szanowni
Państwo, Rada Powiatu Kępińskiego poprzez podjęcie uchwały przyjęła program wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński –
tłumaczył naczelnik. - Jednym z elementów programu jest przyznanie
Stypendiów Starosty Kępińskiego i
uroczystość ich wręczenia – mówił,
witając szczególnie gorąco młodzież,
która tego dnia odebrała akty przyznania im stypendiów.
Stypendium mają szansę otrzymać
uczniowie, którzy w poprzednim roku
szkolnym uzyskali średnią ocen minimum 4,0 oraz wykazali się sukcesami i
aktywnością w działalności naukowej,
artystycznej, sportowej lub w pracy
społecznej. Nagroda przyznawana jest
na okres roku szkolnego liczonego od
września do czerwca (10 miesięcy).
Kandydatów do stypendium typują
rady pedagogiczne, a ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Powiatu.

Starosta kępiński Robert Kieruzal wspólnie z Krystyną Możdżanowską, członkiem Zarządu
Powiatu Kępińskiego, wręczył akty
przyznania stypendiów. W uroczystości uczestniczyli także: przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji
Rady Powiatu Regina Marczak
oraz dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat
Kępiński: Danuta Stefańska, Bogumiła Drobina, Barbara Howis i
Beata Lebek. W trakcie spotkania
dyrektorzy przedstawili zebranym
sylwetki uczniów, ich pasje i zainteresowania.
- Gratuluję, jesteście wybrańcami - mówił do wyróżnionej młodzieży starosta Robert Kieruzal. - To
wasza praca doprowadziła do tego,
że możecie tutaj dzisiaj być i możemy wspólnie celebrować tę chwilę.
Bardzo mi miło wręczyć w imieniu
Zarządu te stypendia. Jest to namiastka pomocy i wdzięczności za to,
że sami dążycie do takich a nie innych celów. Wiem, że to wszystko, co
do tej pory osiągnęliście, nie byłoby

możliwe bez waszych mentorów. Co
do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, że osoby, które siedzą naprzeciw mają ogromny wpływ na to,
w jakim miejscu się w tym momencie
znaleźliście. Za to im także pragnę
podziękować, bo bez ich determinacji, wytrwałości, a czasami pokazania drogi, nie byłoby was tutaj
– wskazywał na zasługi pedagogów
w sukcesach osiąganych przez ich
podopiecznych.
W tym roku stypendia w wysokości 150 zł miesięcznie otrzymało 13
młodych ludzi.
Są to uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie: Marta
Gabas, Sara Kasprzak, Martyna
Rybczyńska, Aleksandra Skiba,
Kinga Trzeciak, Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 1: Konrad
Bryłka, Miłosz Lasecki, Wiktoria
Woch, Agnieszka Wodnik, Julia
Wollna oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2: Alicja Jakubczak, Monika Juszczak i Karolina
Trepner.
bem

Uczennice kl. III B wraz z nauczycielem
podczas akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

12 września 2019 roku uczennice
klasy III B Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie: Dominika Gruszka, Roksana Janus, Marta Pogoda,
Natalia Rabiega i Maja Stawicka
wraz z nauczycielem bibliotekarzem
Pauliną Pacyną-Dawid odwiedziły
w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała
Polska czyta dzieciom” Przedszkole
Samorządowe nr 2 w Kępnie. Dyrektor przedszkola – Maria Boryczka
przywitała gości, wyrażając zadowolenie z kilkuletniej już współpracy
pomiędzy liceum a przedszkolem w
ramach akcji propagowania czytania. Dzieci z grupy V, których wychowawcą jest Agnieszka Mateja,
wysłuchały krótkich historyjek o
Muszce Fefe – bohaterce książki pt.
„Z muchą na luzie ćwiczymy buzie”
(autorem książki jest Marta Kustra-Galewska). Przygody niesfor-

nej muchy były tylko pretekstem do
wykonywania przez najmłodszych
prostych ćwiczeń logopedycznych w
formie zabawy, co niewątpliwie jest
pomocne we wspieraniu rozwoju wymowy dziecka (szczególnie stanowi
nieocenioną pomoc w pracy z dziećmi z problemami artykulacyjnymi).
Ponadto bibliotekarz liceum opowiedział dzieciom o wyjątkowym
dla niego i młodzieży wydarzeniu,
którego obchody będą miały miejsce
jeszcze w tym roku szkolnym, a mianowicie o stuleciu szkoły. Niektórzy
najmłodsi już zadeklarowali chęć
uczenia się w liceum w przyszłości!
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej
atmosferze i zakończyło się obietnicą powrotu w mury przedszkola z
następnym projektem czytelniczym.
Już nie możemy się doczekać!
Paulina Pacyna-Dawid

Kępno, ul. Wiosny Ludów 14/2
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Policja

straż pożarna
W ciągu jednego dnia strażacy brali udział w 15 interwencjach związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru

Wypięła się przyczepa,

Fot. KP PSP Kępno

doszło do dachowania

Strażacy walczyli
ze skutkami silnego wiatru
17 września br. strażacy z terenu
powiatu kępińskiego odnotowali 15 interwencji związanych z usuwaniem
skutków silnego wiatru. Wyjazdy
dotyczyły głównie usuwania nadłamanych konarów drzew, stwarzających zagrożenie lub blokujących ruch
na szlakach komunikacyjnych. W
miejscowości Laski złamany konar
drzewa uszkodził przejeżdżający samochód osobowy.
Z kolei około godziny 19.40 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie odebrał
zgłoszenie, z którego wynikało, że
w miejscowości Skoroszów silny
wiatr częściowo zerwał dach z budynku mieszkalnego. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i
OSP Rychtal. - Działania strażaków

8

Zdarzenie drogowe na 88. kilometrze trasy S8 w kierunku Warszawy

polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, następnie ewakuowano
mieszkańców – 4 osoby – z uszkodzonego budynku – mówi oficer prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski. Ze względu na uszkodzenie
ściany, na miejsce zdarzenia zadysponowano Pogotowie Energetyczne
oraz powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego w Kępnie. Na miejsce zdarzenia przybył również wójt
gminy Rychtal Adam Staszczyk.
- Po odłączeniu zasilania budynku w energię elektryczną strażacy
przystąpili do zabezpieczania dachu plandekami z wykorzystaniem
drabiny mechanicznej. Przybyły na
miejsce zdarzenia przedstawiciel
nadzoru budowlanego, po przeprowadzeniu oględzin, zakazał użytkowania uszkodzonej części budynku
– dodaje strażak.
Oprac. KR

W niedzielę, 22 września br., około godziny 10.57, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu
drogowym na 88. kilometrze trasy
S8 w kierunku Warszawy. Doszło
tam do dachowania samochodu osobowego z przyczepą typu laweta. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i JRG Ostrzeszów oraz OSP
Bralin, OSP Perzów i OSP Turkowy.
- Jako pierwszy na miejsce dotarł
zastęp z OSP Bralin, którego dowódca stwierdził, że doszło do wypięcia
się przyczepy typu laweta, na której
przewożony był samochód osobowy.
Po przeprowadzeniu dokładnego

rozpoznania nie stwierdzono osób
wymagających pomocy medycznej.
Samochody oraz przyczepa znajdowały się na pasie zieleni. Działania

strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia – mówi oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł
poważnych obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, jednak jego życiu, na szczęście, nie zagraża
niebezpieczeństwo

Brat ugodził nożem brata
W wyniku rodzinnej kłótni,
54-letni mieszkaniec Trzcinicy ugodził swojego 47-letniego brata nożem w klatkę piersiową. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala,
jednak jego życiu, na szczęście, nie
zagraża niebezpieczeństwo. - Komenda Powiatowa Policji w Kępnie
została powiadomiona że w Trzcinicy doszło do rodzinnych nieporozu-
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mień, w trakcie których dwaj bracia pokłócili się i jeden z mężczyzn
ugodził drugiego w klatkę piersiową. Sprawca został zatrzymany na
miejscu zdarzenia – poinformował
kom. Mateusz Lewek z Wydziału
Kryminalnego KPP Kępno. Zarówno sprawca, jak i poszkodowany, byli
nietrzeźwi – w organizmie mieli ponad 2 promile.

Za narażenie brata na utratę życia prokurator postawił sprawcy
zarzut doprowadzenia do ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, co w myśl
kodeksu stanowi zbrodnię i grozi karą
więzienia od 3 do 15 lat. Mężczyzna
decyzją Sądu Rejonowego w Kępnie
został aresztowany na 3 miesiące.
Oprac. KR

Wiadomości

informacje

„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy” - to hasło tegorocznej akcji sprzątania świata,
zorganizowanej w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Nie śmiecą – sprzątają – zmieniają

AB.6745.5.2019

Kępno, dnia 20.09.2019 r.

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

zawiadamiam,

Podczas tegorocznej akcji uczniowie ZSS posprzątali obejście szkoły
wraz z sąsiadującym z nią parkiem.
20 września 2019 r. zebrano kilka worków odpadów plastikowych

i szklanych oraz kilkanaście taczek
śmieci organicznych. Śmieci starannie posegregowano do odpowiednich
pojemników, a odpady organiczne zakompostowano.

Zorganizowana przez Samorząd
Szkolny akcja spotkała się z dużym
zainteresowaniem i zaangażowaniem
uczniów.
Oprac. bem

AB.6745.4.2019

Kępno, dnia 20.09.2019 r.

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

zawiadamiam,
o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kępno postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi ul. Bohaterów Września wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od km 0+000,00 do km 0+146,78”.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
W wykazach zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi;
- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale;
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji;
- znakiem podkreślenia zaznaczono numery działek, dla których przedłożono oświadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Powiat Kępiński, gmina Kępno Jednostka ewidencyjna 300803_4.0001 Miasto Kępno;
arkusz 4; 559/16, 559/17, 560/1, 562
arkusz 101; 67/2 (67/28, 67/27), 67/4 (67/34, 67/33), 67/6 (67/30, 67/29), 67/9 (67/32, 67/31), 67/17 (67/26, 67/25),
67/19, 69 (69/1, 69/2),
II. Nieruchomości z których korzystanie będzie ograniczone (teren niezbędny dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy
urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
Powiat Kępiński, gmina Kępno Jednostka ewidencyjna 300803_4.0001 Miasto Kępno;
arkusz 4; 558
arkusz 101; 67/18
Powiat Kępiński, gmina Kępno Jednostka ewidencyjna 300803_5.0010 Osiny;
arkusz 5; 66
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, Starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości,
oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w Starostwie Powiatowym w Kępnie, a
także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów - Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rychtal oraz w
prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018,
poz. 2096 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia 26.09 2019 r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie;
- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 p. 115 (tel. 78-28-946), oraz składać ewentualne wnioski,
uwagi lub zastrzeżenia do dnia 10.10.2019 r.;
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.
Starosta Kępiński
Robert Kieruzal

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kępno postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na „Budowie drogi ul. Bohaterów Września wraz
z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od km 0+175,59 do km
0+973,06”.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
W wykazach zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi;
- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale;
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji
inwestycji;
- znakiem podkreślenia zaznaczono numery działek, dla których przedłożono oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Powiat Kępiński, gmina Kępno Jednostka ewidencyjna 300803_4.0001
Miasto Kępno;
arkusz 3; 506/7, 520, 509/4 (509/6, 509/5,509/7), 511/3, (511/8, 511/7,
511/9), 512/3 (512/5, 512/4, 512/6), 516/3 (516/5, 516/4, 516/6), 517/3
(517/4, 517/5), 518/1 (518/4, 518/3, 518/5), 521 (521/1, 521/2), 589 (589/1,
589/2), 522/6 (522/15, 522/16), 2719/4
arkusz 4; 562, 563, 567/1, 568 (568/1, 568/2), 569 (569/1, 569/2)
arkusz 5; 593/13, 593/20, 595, 598/1, 515/2, 593/14, 593/15, 593/17
(593/21, 593/22), 593/18 (593/23, 593/24), 594 (594/1, 594/2), 596 (596/1,
596/2), 597 (597/1, 597/2)
arkusz 101; 25/13, 32, 43/12, 24, 4874/15, 23/1 (23/4, 23/3), 23/2 (23/6,
23/5), 31 (31/1, 31/2), 38 (38/1, 38/2), 40 (40/1, 40/2), 4874/9 (4874/16,
4874/17), 4874/12 (4874/19, 4874/18), 4874/13 (4874/21, 4874/20),
4874/14 (4874/23, 4874/22), 4877 (4877/1, 4877/2)
II. Nieruchomości z których korzystanie będzie ograniczone (teren niezbędny dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy
urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
Powiat Kępiński, gmina Kępno Jednostka ewidencyjna 300803_4.0001
Miasto Kępno;
arkusz 3; 33/1, 519, 570, 574, 576, 571
arkusz 101; 22, 31 (31/1, 31/2),
Powiat Kępiński, gmina Kępno Jednostka ewidencyjna 300803_5.0010
Osiny; arkusz 5; 39/1
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą
być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego
zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, Starosta wysyła zawiadomienie o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie
tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w Starostwie
Powiatowym w Kępnie, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych
- Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów - Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Rychtal oraz w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018, poz. 2096 ze zm.) - zwanej dalej
k.p.a., zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po
upływie czternastu dni od dnia 26.09 2019 r., tj. dnia w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie;
- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w
Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 p. 115 (tel. 78-28-946), oraz składać ewentualne
wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 10.10.2019 r.;
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego
z art. 10 k.p.a.
Starosta Kępiński
Robert Kieruzal

Tygodnik Kępiński 26 września 2019

9

Region

gmina
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn seniorskich

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
wrzesień 2019, nr 39 (1215)
Placówki oświatowe z terenu gminy Bralin wzięły udział
w kolejnej edycji akcji Sprzątania Świata

Druhowie walczyli o powiatowe laury
W niedzielę, 15 września br., na
Stadionie Sportowym w Bralinie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn seniorskich. W
zmaganiach Ochotniczych Straży Pożarnych wzięło udział 21 drużyn z terenu powiatu kępińskiego: 7 damskich i
14 męskich. Emocjonująca rywalizacja
pomiędzy zespołami zgromadziła na
trybunach stadionu wielu mieszkańców
powiatu kępińskiego.
Swoją obecnością zawody uświetnili m.in.: poseł na Sejm RP Bożena
Henczyca, starosta powiatu kępińskiego Robert Kieruzal, wicestarosta
Alicja Śniegocka, wójt gminy Bralin
– gospodarz zawodów – Piotr Hołoś,
wójtowie: Grzegorz Hadzik i Adam
Staszczyk oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie.
Brać strażacka na czele z prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w
Kępnie Michałem Błażejewskim zna-

komicie przygotowała i przeprowadziła
tegoroczne zmagania strażaków.
Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych są
nie tylko wyścigiem po nagrody oraz
świetną okazją do rywalizacji, zabawy
i prezentacji wyszkolenia bojowego, ale
mają one również za zadanie przygotować strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych i poprawić sprawność bojową jednostek.
Zwycięzców wyłoniła sportowa,
choć często bardzo zacięta rywalizacja. Drużyny walczyły w dwóch kategoriach: w sztafecie pożarniczej oraz
w ćwiczeniach bojowych. O tym, kto
stanie na podium, decydował łączny
czas ukończenia obu konkurencji oraz
ewentualne punkty karne. Rywalizację
nadzorował zespół sędziów. Najbardziej zadowoleni z gościnnego Bralina
wyjeżdżali: drużyna seniorek z Myjomic-Ostrówca oraz zespół seniorów
OSP Perzów – zwycięzcy w swoich
kategoriach.
Oprac. KR

WYNIKI POWIATOWYCH ZAWODÓW
SPORTOWO-POŻARNICZYCH

Seniorki:
1. OSP Myjomice-Ostrówiec
2. OSP Jankow y
3. OSP Biadaszki
4. OSP Łęka Opatowska
5. OSP Bralin
6. OSP Krzyżowniki
7. OSP Mnichowice
Seniorz y:
1. OSP Perzów
2. OSP Myjomice-Ostrówiec
3. OSP Trzcinic a
4. OSP Łęka Opatowska
5. OSP Piaski
6. OSP Piotrówka
7. OSP Słupia pod Kępnem
8. OSP Czermin
9.OSP Miechów
10. OSP Proszów
11. OSP Tabor Wielki
12. OSP Wielki Buczek
13. OSP Baranów
14. OSP Olszowa
(awaria motopompy)

Wójt Gminy Bralin
ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
położonych w miejscowości Nowa Wieś Książęca, gmina Bralin
I. ZAKRES PRZETARGU:
Nieruchomość I

Nieruchomość II

Nieruchomość III

Nieruchomość IV

Nr ewid.

299/3

299/4

299/8

299/9

Pow. (ha)

0,1099

0,1099

0,1126

0,1116

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

Nr księgi wieczystej

KZ1E/00043885/2

Położenie

Nowa Wieś Książęca

Cena wywoławcza netto

35.000,00 zł

35.000,00 zł

36.000,00 zł

36.000,00 zł

Wysokość wadium

3.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Nowa Wieś Książęca Nowa Wieś Książęca

Nowa Wieś Książęca

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Nowa Wieś Książęca.
Działka ma kształt zbliżony do prostokąta z dojazdem od drogi wewnętrznej gminnej
(utwardzonej kruszywem betonowym) z istniejącej drogi asfaltowej.

Mniej śmiecimy
– mniej płacimy
23 września br. wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy
Bralin wzięły udział w kolejnej edycji
akcji Sprzątania Świata. Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Bralinie oraz
sześciolatki z bralińskiego przedszkola przypomnieli sobie o podstawowych zasadach segregacji odpadów wytwarzanych na co dzień w

wej Wsi Książęcej podjęli podobne,
liczne działania i dodatkowo zobowiązali się do zbiórki makulatury.
Wszystkie dzieci i młodzież z ogromnym zaangażowaniem i dużym poziomem wiedzy ekologicznej uczestniczyli w sprzątaniu swojego małego
świata. Organizatorom i opiekunom
należą się podziękowania za troskę

Najmłodsi mieszkańcy gminy Bralin wiedzą, jak
prawidłowo segregować śmieci i dbać o środowisko

naszych domach. Starsze klasy zaprezentowały przygotowane plakaty, nawiązujące w ciekawy sposób do hasła
tegorocznej akcji, czyli „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”.
Następnie, w promieniach słońca,
uczniowie wyruszyli ulicami Bralina
w poszukiwaniu porzuconych śmieci.
Podopieczni zespołu szkół w No-

o porządek i czystość terenu gminy
Bralin.
Z nadzieją patrzymy na przyszłe
pokolenia, które, oprócz kontynuacji
selektywnej zbiórki odpadów, będą
rozsądnie dokonywać zakupów, aby
wytwarzać mniej niepotrzebnych odpadów, np. foliowych reklamówek.
KW

Biblioteka Publiczna w Bralinie bierze udział w akcji „Mała
Książka – Wielki Człowiek”

Dyplom Małego
Czytelnika dla Jasia

Dla przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
z oznaczeniem 1UMN – teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej.

II. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. w sali nr 1 (parter) Urzędu Gminy Bralin,
ul. Rynek 3, 63-640 Bralin w następujących godzinach:
– godz. 10:00 nieruchomość I – dz. nr 299/3,
– godz. 10:30 nieruchomość II – dz. nr 299/4,
– godz. 11:00 nieruchomość III – dz. nr 299/8,
– godz. 11:30 nieruchomość IV – dz. nr 299/9,
III. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin wpłaty wadium oraz wszelkie warunki wzięcia udziału w przetargu podano w ogłoszeniu
i regulaminie o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu:
a) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin,
b) strona internetowa Urzędu Gminy Bralin www.bip.bralin.pl zakładka „przetargi”,
c) tablice ogłoszeń w sołectwach Nowa Wieś Książęca, Bralin.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin - pokój 15, nr telefonu 62 . 78 11 230
w godz. pn.–pt. 7:30–15:30.
Wójt Gminy Bralin
/-/ mgr Piotr Hołoś
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Jaś Gierz ze swoim Dyplomem
Małego Czytelnika

Kolejny maluch odebrał Dyplom
Małego Czytelnika oraz piękny elementarz „Czytamy metodą sylabową”
z projektu „Mała Książka – Wielki
Człowiek”. Serdecznie gratulujemy
Jasiowi Gierzowi i życzymy dalszych, wielu niezmiernie pasjonu-

jących chwil podczas obcowania z
książką. Jednocześnie zapraszamy
kolejne dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) do odebrania wyprawki
czytelniczej, zbierania naklejek i zdobycia Dyplomu Małego Czytelnika.
Ewa Jędrysiak

Region

gmina
W niedzielę, 29 września 2019 roku, w sali Domu Ludowego w Wodzicznej odbędzie się akcja pobierania krwi

G£OS TRZCINICY
wrzesień 2019, nr 39 (1105)

Dzielą się
Seniorzy zaczęli się szkolić darem życia

Rozpoczęły się szkolenia komputerowe dla seniorów 65+

W szkoleniu komputerowym w Laskach
uczestniczy 19 seniorów

Kurs komputerowy dla osób starszych, realizowany w ramach projektu „Cyfrowa Wielkopolska” we
współpracy z Fundacją Partycypacji
Społecznej, wystartował 16 września
2019 roku.
W szkoleniu udział bierze 19
osób, które podzielone są na dwie
grupy – ranną oraz popołudniową.
Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach budynku gminnego nr 16 w
Laskach.
W ramach projektu odbywa się
nauka obsługi komputera oraz stosowania technologii komunikacyjnych
i informatycznych. Po zakończonym
szkoleniu każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału.
Oprac. bem

17 września 2019 roku odbyło się zebranie sołeckie w Aniołce Pierwszej

Kolejne zebranie sołeckie

Głównym tematem zebrania w
Aniołce Pierwszej był podział funduszu sołeckiego. Omówiono także sprawy bieżące oraz plany na 2020 rok.
Wójt Grzegorz Hadzik przedstawił założenia realizowanego przez
Gminę Trzcinica we współpracy z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska w Poznaniu Rządowego
Programu „Czyste Powietrze”. Poinformował również o przyjęciu programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest w zakresie dotyczącym gminy Trzcinica. Włodarz
zaprezentował także możliwości korzystania z tych programów.
Oprac. bem

Głównym tematem zebrania w Aniołce
Pierwszej był podział funduszu sołeckiego

Ekologiczne Książkoludki nagrodzone
kształtowanie wśród nich postaw
proekologicznych i podnoszenie ich
świadomości ekologicznej, ale także
poczucia odpowiedzialności za stan
środowiska naturalnego w najbliższej
okolicy.
Na konkurs wpłynęło wiele różnych, oryginalnych prac. 4 września
2019 r. jury konkursowe w składzie:

nania pracy, pomysłowość w doborze
materiałów oraz estetyka.
Laureaci konkursu otrzymali z
rąk sekretarz gminy Trzcinica Renaty Ciemny oraz dyrektor trzcinickiej
biblioteki Renaty Gość dyplomy
oraz wyjątkowo atrakcyjne nagrody –
gry edukacyjne.
Konkurs został zorganizowany
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy w ramach projektu
„Dziecięcy Festiwal Książki” dofinansowanego w ramach programu
„Partnerstwo dla książki” ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.
Oprac. bem

Wyniki konkursu
1. Karolina Hojeńska
2. Aleksandra Ozdoba oraz Agatka Bartkowiak
3. Magda Wielgosz oraz Julian Maciejewski
Laureaci konkursu otrzymali
dyplomy i gry edukacyjne

aktywności twórczej dzieci i popularyzacja ich dokonań. Inicjatorzy
przedsięwzięcia zakładali również
doskonalenie umiejętności plastycznych i technicznych uczestników oraz

Do udziału w akcji i podzielenia się bezcennym darem, jakim jest
krew, zapraszane są pełnoletnie osoby, które powinny zgłosić się z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.
Dla najbardziej zasłużonych honorowych krwiodawców wójt gminy
Trzcinica przygotował podziękowania i upominki.
W gminie Trzcinica podobna
akcja pobierania krwi odbyła się 28
lipca br. w sali Domu Ludowego w
Laskach. Tak, jak będzie to w Wo-

dzicznej, jej organizatorem było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Kaliszu-Terenowy Oddział w Ostrzeszowie.
Za lipcową akcję podziękowania
od dyrekcji i personelu Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu otrzymali: wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik,
sołtys wsi Laski Karolina Giel, Koło
Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach.
Oprac. bem

W gminie Trzcinica uczczono 80. rocznicę agresji ZSRR
na Polskę

Konkurs dla dzieci na wykonanie Książkoludka został rozstrzygnięty

Gminna Biblioteka Publiczna w
Trzcinicy w sierpniu 2019 r. ogłosiła
konkurs dla dzieci z terenu gminy
Trzcinica. Przedmiotem konkursu
było wykonanie dowolną techniką z
wykorzystaniem materiałów ekologicznych Książkoludka.
Celami konkursu były, obok
promocji czytelnictwa, wspieranie

Na zasłużonych krwiodawców czekają
podziękowania i upominki

Katarzyna Kuboszek, Ewa Gaze
i Agnieszka Kałka wyłoniło zwycięzców, kierując się następującymi
kryteriami: wyobraźnia i inwencja
twórcza autora pracy, technika wyko-

Wyróżnienia:
Wojciech Durlej, Zuzanna Durlej,
Weronika Uszycka, Oliwia Adamek,
Kornelia Uszycka, Karolina Usiak,
Inga Adamek, Milena Glik, Maja Ceglarska,
Kaja Ceglarska, Martyna Wróbel,
Magdalena Nawrot, Joanna Nawrot

Pamiętali
o rocznicy
17 września 1939 roku ZSRR
dokonał zbrojnej napaści na Polskę.
Dla upamiętnienia wydarzeń sprzed
80 lat w Trzcinicy zapalony został
znicz pamięci. Wójt gminy Grzegorz
Hadzik uczestniczył też w uroczystym apelu w Szkole Podstawowej w
Trzcinicy.
Oprac. bem

W Trzcinicy zapłonął znicz pamięci

Grzegorzowi Hadzikowi
Wójtowi Gminy Trzcinica

serdeczne wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Mamy

składają:
pracownicy Urzędu Gminy Trzcinica,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcinicy
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Region

gmina
wieści znad pomianki
wrzesień 2019, nr 39 (941)

W piątek, 13 września 2019 r., na kompleksie boisk sportowych „Orlik” w Siemianicach rozegrany został V Nocny
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska

Mieszkańcy Marianki Siemieńskiej (gmina Łęka Opatowska) zebrali 403 kg śmieci podczas akcji sprzątania swojej miejscowości i okolic. Zorganizowano ją w okresie wiosenno-letnim tego roku

Gruby i Wściekli

Zebrano 403 kg śmieci
Inicjatywa pierwotnie miała
ograniczyć się do samej wsi Marianka, której długość wynosi 1,5 km.
Jednak efekt tej zbiórki był porażający: tylko na tym odcinku zebrano osiem 120-litrowych worków na
śmieci.
Po tej akcji padł pomysł, aby poszerzyć zakres porządków. Ostatecznie posprzątane zostały 22 km ro-

samochodem, skali zjawiska nie widać, lecz wystarczy z niego wysiąść,
by zobaczyć ,,co w trawie piszczy”.
Nie chodzi tutaj wyłącznie o estetykę, lecz przede wszystkim o nasze
zdrowie. Już w tej chwili można usłyszeć o badaniach, które potwierdzają,
że w naszych organizmach znajdują
się mikroskopijne cząsteczki tworzyw sztucznych. Jakie niesie to ze

Śmieci zebrane podczas sprzątania 22 km rowów, poboczy, duktów
leśnych oraz drogi powiatowej na odcinku Siemianice-Raków

wów, poboczy, duktów leśnych oraz
droga powiatowa na odcinku Siemianice-Raków. To, co zostało zebrane,
pokazują zdjęcia.
Przygnębiający jest fakt, że od
lat edukuje się młodzież w szkołach
pod kątem ochrony środowiska, a gdy
wejdziemy, np. do lasu, to efektów tej
edukacji nie widać.
Te parę dni sprzątania okolicy
ukazało, jaki ogrom śmieci zalega
przy drogach, po których jeździmy,
biegamy, spacerujemy. Przejeżdżając

sobą konsekwencje, jeszcze nie wiemy, ale ten fakt powinien skłonić nas
do refleksji. To właśnie nasze postępowanie leży u podstaw tego problemu. Wszystkie śmieci, które wyrzucamy w sposób nieuporządkowany,
wnikają do gleby i wód gruntowych.
Bardzo dobrze ukazuje to przykład
mórz i oceanów, gdzie w tej chwili
mówi się o katastrofie ekologicznej. Powodem tego stanu jest ogrom
śmieci zalegający na ich powierzchni.
Do niedawna zalecało się jedzenie jak

największej ilości ryb, obecnie odradza się zbyt częste ich spożywanie z
uwagi na zanieczyszczenia, jakie się
w nich znajdują.
Należałoby zaapelować do mieszkańców naszej miejscowości, gminy,
powiatu, bo to my jesteśmy w ogromnej mierze odpowiedzialni za to, jak
wygląda nasze obejście. Opamiętajmy się! Zmieńmy nasze nawyki.
Walczymy ze smogiem, próbujemy
segregować śmieci, a wykonywanie
tak prostej czynności, jak zabranie ze
sobą opakowania po jedzeniu czy napojach podczas podróży, stanowi dla
nas problem.
Jako społeczeństwo idziemy w
dobrym kierunku, daleko nam jednak
do krajów skandynawskich, gdzie recykling osiąga poziom 80-90%, u nas
jest to 20-30% w skali kraju. Robimy
to w zbyt wolnym tempie i z małym
zaangażowaniem. Istnieje obawa, że
katastrofa związana z całkowitą i
nieodwracalną degradacją naszego
otoczenia spowoduje, iż nie będzie
nam dane, a tym bardziej kolejnym
pokoleniom, cieszyć się otaczającą
nas przyrodą i żyć w czystym otoczeniu.
Artykuł ten dedykowany jest
wszystkim uczestnikom akcji sprzątania miejscowości Marianka Siemieńska, którzy choćby w minimalny
sposób starali się ulżyć naszej matce-Ziemi. Na szczególne podziękowania zasługuje najmłodszy z jej uczestników, 5-letni Franek.
Marcin Górecki

11 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska została podpisana umowa na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Siemianicach

Umowa na strefę aktywności w Siemianicach
Wójt Adam Kopis podpisał umowę na wykonanie siłowni
zewnętrznej, placu zabaw oraz strefy relaksu w Siemianicach

Inwestycja realizowana będzie
przy ul. Kościelnej w Siemianicach
i polegać będzie na budowie siłowni
zewnętrznej, placu zabaw oraz strefy relaksu. Zadanie wykona firma
Instalatorstwo Elektryczne - Marek
Chmielewski z Ostrowa Wielkopolskiego za kwotę 99.900,00 złotych.
Projekt otrzymał dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze
środków funduszu rozwoju kultury
fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Kwota przyznanego
dofinansowania wynosi 50.000 złotych.
Oprac. bem

prośba o pomoc

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

Turniej rozpoczął się punktualnie
o godzinie 18:00 zbiórką wszystkich
zawodników. Emocji było wiele, gdyż
do rywalizacji przystąpiło aż osiem
drużyn. Eliminacje przeprowadzono
w grupach, a najlepsi zagrali o główne trofeum.
Po zaciętej rywalizacji turniej
zwyciężyła, zdobywając Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska, drużyna

a najlepszym strzelcem okazał się
Przemysław Klepacz.
Organizatorami turnieju byli animator sportu Przemysław Hendrys
oraz Urząd Gminy Łęka Opatowska. Nad prawidłowym przebiegiem
zawodów czuwali sędziowie Karol
Gąszczak i Jakub Broniszewski.
V Nocny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Łęka Opa-

Piłkarskie pojedynki okazały się
bardzo emocjonujące

„Gruby i Wściekli”. Drugą pozycję
zajęła drużyna z Biadaszek, a trzecie
miejsce wywalczyli piłkarze „Wolni Strzelcy”. Czwarte miejsce zajęła
drużyna „Gang Bang Skład”.
Przyznane zostały również wyróżnienia dla najlepszego zawodnika
turnieju, którym został Krystian
Gruszka. Najlepszym bramkarzem
uznany został Karol Kaczmarzyk,

towska zgromadził wielu zawodników, ale również i kibiców, którzy z
wielkim zapałem dopingowali swoje
drużyny.
Dla wszystkich była to wspaniała
zabawa i rozrywka oraz wypoczynek
na świeżym powietrzu. Wójt gminy
Adam Kopis pogratulował uczestnikom turnieju oraz podziękował za
sportową rywalizację. Oprac. bem

Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pn. „Remont
i modernizacja szatni przy boisku sportowym w Opatowie”

Wyremontują szatnię

Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową
prace mają potrwać do 22 listopada br.

16 września 2019 r. wójt gminy
Adam Kopis przy kontrasygnacie
skarbnika Aliny Brząkały podpisał z
Pawłem Wojtasikiem, właścicielem
firmy Centrum Budowlan-Remontowe
Paweł Wojtasik w Opatowie, umowę
na wykonanie inwestycji w Opatowie.
Zgodnie z podpisaną umową
wszystkie prace zostaną zakończone
do 22 listopada br., a ich wartość wyniesie 236.996,13 zł brutto.

Warto podkreślić, iż Gmina Łęka
Opatowska w ramach programu
„Szatnia na medal” aplikuje o dofinansowanie tego zadania. Złożony
przez Gminę wniosek został wstępnie
zakwalifikowany do dalszego procedowania, związanego z uzyskaniem
pomocy finansowej udzielanej przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Oprac. bem

cd. wieści znad pomianki na str. 13

Region

gmina

cd. wieści znad pomianki ze str. 12
KLASA A, GRUPA 4 >>> Zaiste, futbol to zadziwiająca gra. Liczna
grupa kibiców teamu z Łęki z niedowierzaniem przecierała oczy
bo „Zawisza” już po 20 minutach powinien przegrywać 0:2, a tymczasem do przerwy wynik był dokładnie odwrotny. No i te piorunujące 20 minut Kurkiewicza w drugiej części meczu. Kura wskoczył na boisko w 55. minucie, by w kilkanaście chwil strzelić gola
i zaliczyć dwie asysty. Panowie trenerzy, Czy takiego jastrzębia
nie warto wpuszczać do ataku częściej? Może Kura marnuje się
na stoperze? A przypomnijmy jeszcze, że w Mikstacie Piotr Kurkiewicz wystąpił po dwumeczowej karencji za czerwoną kartkę

Kura niczym jastrząb
Jesienne sukcesy „Zawiszy” to
kusząca oferta dla coraz liczniejszej
rzeszy kibiców. Tym razem do Mikstatu cała ekipa wyruszyła ogromnym autokarem, niczym Bayern albo
inna Legia, co na miejscowych zrobiło piorunujące wrażenie, zwłaszcza,
że w poszukiwaniu stadioniku „Lilii”
przez niemal dwadzieścia minut potężny pojazd przeciskał się wąskimi
uliczkami tego zacnego grodu Warto też z szacunkiem podkreślić, iż
prawdziwy kibic „Zawiszy” potrafi
pokonać każdą przeszkodę stojącą
mu na drodze na mecz. Nie zatrzyma go w domu ani impreza rodzinna,
ani imieniny szwagra, ani ulubiony
serial. A kiedy na stadion wtoczyła
się wataha motocyklistów w barwach
„Zawiszy”, a później pieszo dołączył
do niej Pan Jarosław, to zdumieniu
nie było końca. Dość powiedzieć, że

buny na dobre. Początek drugiej części tego meczu zdawał się być powrotem do koszmarnej przeszłości. Trzy
podania, w tym cztery niecelne, piąte
- napastnikowi „Lilii” pod nogi – i
nawet Pająk nie potrafił pomóc. Na
szczęście Zawiszanie przypomnieli
sobie w porę, że są najskuteczniejszą
drużyną w tej grupie, a taki Mateusz,
to przecież lider listy snajperów. Nikt
nie przewidział jednak co szykuje
duet trenerów „Zawiszy”. Oto w 55.
minucie na boisko wskakuje Kurkiewicz. Przez chwilę wydawało się, że
Kura się pomylił, bo zamiast stanąć
na stoperze, ruszył na bramkę „Lilii”
z szybkością pendolino, podał celnie
Froni… Wystarczyło, że Mateusz
Płóciennik uniósł wyżej głowę, wrzucił właściwy tryb i było praktycznie
po meczu. Fantastyczny gol poderwał
z trybun nawet tych kibiców, którzy

GONIEC PERZOWSKI
wrzesień 2019, nr 39 (892)
Zespół Szkół w Trębaczowie z dofinansowaniem na zakup pomocy dydaktycznych

Doposażą pracownie przedmiotowe
Dofinansowanie w wysokości
70.626,00 zł, które otrzymała szkoła,
pozwoli na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych
szkołach podstawowych.
W ramach dofinansowania w
Zespole Szkół w Trębaczowie doposażone zostaną sale lekcyjne: biologiczna, geograficzna, chemiczna i
fizyczna.
O dofinansowanie wnioskowała
Gmina Perzów. Wniosek został złożony do MEN zgodnie z kryteriami
podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok.
Oprac. bem

W Trębaczowie doposażone zostaną sale lekcyjne:
biologiczna, geograficzna, chemiczna i fizyczna

Seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie zdobywają kompetencje cyfrowe

Poznają cyfrowy świat

Podczas kursu osoby starsze zdobywają praktyczne
umiejętności obsługi komputera, telefonu, internetu

Seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie
uczestniczą w darmowych zajęciach komputerowych dla
seniorów 65+. W ramach realizacji projektu osoby starsze
posiądą praktyczne umiejętności obsługi komputera, telefonu i internetu.
Szkolenie obejmuje 90 godzin szkoleń praktycznych
i 24 godziny tzw. animacji - praktycznych zajęć, podczas
których seniorzy zastosują wiedzę na kursie w praktyce,
pracując na tabletach.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji.
Oprac. bem

Seniorki z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie uczestniczą w zajęciach gimnastycznych na krytej pływalni

Mateusz Płóciennik jesienią strzelił już 8 goli
kilku fanów „Lilii” przyłączyło do …
gości. Cóż, niby piłkarzy „Zawiszy”
należałoby pochwalić za wzorowe
respektowanie zasad gościnności i
boiskowego savoire vivre, nie wiemy
jednak, co na to sponsorzy? Czy takiemu Gawędzkiemu należy się pochwała za kiks z 5. minuty? A ręka
w polu karnym w 10. minucie? Na
szczęście bramki „Zawiszy” strzeże... Pająk. Co miał do powiedzenia – wykrzyczał, co miał obronić
– obronił. Nie dosłyszeliśmy jednak,
co trener poradził Iwanowi Parchomience, widzieliśmy natomiast natychmiastowy skutek tej reprymendy.
Ten, z piłką przy nodze, przebiegł ponad pół boiska i huknął z 30 metrów.
To był pierwszy celny strzał „Zawiszy”. A pierwsza popisowa akcja, ta
z 36. minuty, którą pięknym strzałem
zakończył nieco senny do tej chwili
Mateusz Płóciennik, rozhuśtała try-

myślami błądzili już przy „Zniewolonej”, albo kolejnym meczu naszych
siatkarzy. Dla nich Kura miał jeszcze
jeden suwenir. Trzy minuty później
wbił Mikstatowi piątego gola, a przecież chwilkę wcześniej idealnie wyłożył piłkę Joniakowi. Trzeba uczciwie przyznać, że to nie był najlepszy
występ Sebastiana, dlatego mniej
dziwił szeroki uśmiech, jakim okrasił czwartą zdobycz swego zespołu.
Na koniec warto skreślić kilka słów
na temat ciężkiej doli rezerwowego
bramkarza. Cóż, jeśli bramki strzeże
Pająk i na dokładkę trener, to nawet
tak ambitnemu golkiperowi, jak Dawid Szklarecki, trudno marzyć o
bronieniu. A tu, proszę, niespodzianka. Spójrzmy na linię ataku „Zawiszy” w ostatnich minutach meczu:
Kurkiewicz, Szklarecki, Mielczarek.
Stoper, bramkarz, i pomocnik.
(ems)

Lilia Mikstat - Zawisza Łęka Opatowska 1:5
(0:2).
Bramki: 11’ Iwan Parchomienko, 36’ Mateusz Płócie
nnik,
56’ Mateusz Płóciennik, 58. 5 Piotr Kurkiewicz, 59. Sebas
tian Joniak.
„Zawisza”: Paweł Chałubiec, Łukasz Domino, Łukas
z Gawędzki,
Marcin Fronia, Sławomir Gola, Marcin Zimoch (55 Piotr
Kurkiewicz),
Iwan Parchomienko (76 Jakub Mielczarek), Piotr Krawc
zyk,
Sebastian Joniak, Filip Kucharski (70’), Mateusz Płócie
nnik
(82’Dawid Szklarecki).

Aqua-aerobic dla seniorów

15 seniorek z Dziennego Domu
Seniora w Domasłowie rozpoczęło
zajęcia z aqua-aerobicu. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanego instruktora na krytej pływalni „Qarium” w Kępnie.
Seniorki nie kryją zadowolenia z
takiej formy aktywności. Korzystają
z zajęć gimnastycznych w wodzie,
jak również z innych atrakcji krytej
pływalni. Oddolna inicjatywa seniorów okazała się przysłowiowym
strzałem w dziesiątkę.
Oprac. bem

Do różnorodnych zajęć, w których biorą udział seniorki z Dziennego
Domu Seniora w Domasłowie dołączył aqua-aerobic

Biblioteka Publiczna w Perzowie powtórnie włączyła się do akcji „Mała książka - wielki
człowiek” organizowanej przez Instytut Książki

„Mała książka - wielki człowiek”
W ramach akcji każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki, otrzyma w prezencie dostosowaną pod względem formy i treści
do potrzeb najmłodszych książkę pt.
„Pierwsze czytanki dla…”, a także
Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece
mały czytelnik dostanie naklejkę,
a po zebraniu dziesięciu uhonorowany zostanie imiennym dyplomem,
potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania.

Kampania skierowana jest do
dzieci w przedziale wiekowym od
3 do 6 lat.
Projekt ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek, które dzisiaj
poza udostępnianiem księgozbiorów, pełnią również funkcję nowoczesnych centrów kultury. Dzieci,
wyrabiając nawyk czytania, poznają
bibliotekę jako miejsce stanowiące
ciekawą alternatywą dla telewizji
i komputera.
Oprac. bem
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gmina
kurier baranowa
wrzesień 2019, nr 38 (1133)

21 września br. na terenie gminy Baranów odbył się Pieszy
Rajd na Orientację

Bieg „Kamikadze” po raz siódmy

Do pięknego Pałacu Wężyków w Mroczeniu, gdzie zlokalizowana była baza
zawodów, zjechało niemal 100 zawodników z całej Polski, a wśród nich najlepsi w
kraju w tej dyscyplinie sportowej.
Piesze rajdy na orientację to niszowa i specyficzna dyscyplina sportowa. Polega ona na tym, że w terenie leśnym, na polach, łąkach i w miejscowościach ukrywa
się punkty kontrolne, które zawodnik musi odnaleźć w wyznaczonym czasie.
Biegi „Kamikadze” charakteryzują się tym, iż są trudne nawigacyjnie. Oprócz
tego, że zawodnicy muszą poradzić sobie z kilkoma rodzajami map (topograficznych, hipsometrycznych, pamięciowych, zdjęć lotniczych itp.), dodatkowo w dużych ilościach stawiane są tzw. punkty stowarzyszone, które mają utrudnić odnalezienie właściwego miejsca.
W tym roku bieg nosił nazwę „Enigma”. Już sama nazwa wywołała niepokój
wśród zawodników. I całkiem słusznie, ponieważ na trasie czekały na nich tajemnice, z którymi musieli sobie poradzić. Trasa rajdu przebiegała przez Mroczeń,
pola i łąki mroczeńskie oraz tereny Leśnictwa Laski. Do wyboru zawodnicy mieli
trzy trasy o długościach: 7 km, 15 km i 30 km – każdy z uczestników mógł sam
dobrać skalę trudności. Najbardziej doświadczeni startowali na najdłuższym dystansie, ale nie brakowało też osób, dla których był to pierwszy udział w takim
wydarzeniu i właśnie dla nich stworzone były krótsze trasy. W pieszych rajdach
na orientację nie chodzi o szybkość pokonania trasy – potrzebna jest precyzja i
dokładność.
O tym, że jest to sport dla każdego, organizatorzy przekonali się, goszcząc drużyny, w których składzie nie brakowało małych dzieci. Uczestnicy po pokonaniu
trasy przekonali się, że może to być wspaniały sposób na spędzenie czasu z rodziną.
Oprócz sportowych zmagań, na zawodników na trasie czekały atrakcje w
postaci tzw. strefy relaksu, gdzie można było miło spędzić czas i skosztować regionalnych specjałów, nabierając sił przed dalszą rywalizacją. Zawodnicy chętnie
korzystali z tej możliwości. Zawody przebiegły w miłej atmosferze i przy pięknej
pogodzie, a wszyscy zawodnicy cali i zdrowi powrócili do bazy.
Po sprawdzeniu wyników odbyła się dekoracja oraz losowanie nagród – nikt
nie odszedł z pustymi rękami, wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody
(np. kamerę sportową czy bon o wartości 500 zł). - Zapraszamy na kolejne imprezy
z cyklu „Kamikadze”, które oprócz wyzwań sportowych, dostarczają wiele radości i wspaniałej zabawy. Dziękujemy wójt gminy Baranów Bogumile Lewandowskiej-Siwek oraz wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej organizacji imprezy
– podsumowali organizatorzy – drużyna „Kamikadze”.
Grzegorz Kupczak
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Przedstawiciele samorządu, delegacje szkół oraz OSP złożyli kwiaty,
by uczcić pamięć ofiar sowieckich i niemieckich zbrodniarzy

cd. KURIERA BARANOWA ze str. 14
W 1934 r. na placu przed szkołą w Baranowie odsłonięto pomnik Serca Chrystusowego ku Czci Ofiar
I Wojny Światowej. Podobne pomniki postawiono wówczas w wielu wielkopolskich miastach. Jesienią 1939 r. niemiecki najeźdźca zburzył wszystkie. W 1996 r. staraniem Towarzystwa Rozwoju Gminy
Baranów replikę pomnika postawiono obok kościoła. Od tego czasu w tym miejscu kultywowano
wszystkie rocznice ważne dla naszej tożsamości historycznej. W 2018 r. na placu przed szkołą zainstalowano monument „Bohaterom Naszej Wolności”. I pod tym pomnikiem, 17 września br., przedstawiciele baranowskiego samorządu, delegacje szkół oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy
Baranów złożyli kwiaty, by uczcić pamięć ofiar sowieckich i niemieckich zbrodniarzy

echo rychtala
wrzesień 2019, nr 37 (904)
Pierwszy rajd rowerowy pn. „Wielka pętla gminy Rychtal” zorganizowany przez Urząd
Gminy w Rychtalu

„Wielka pętla gminy Rychtal” za nami
W sobotni poranek, 14 września
br., w gminie Rychtal odbył się pierwszy rajd rowerowy pn. „Wielka pętla
gminy Rychtal”, którego organizatorem był tamtejszy urząd gminy.
Uczestnicy wydarzenia z samego
rana zebrali się przy hali sportowej
w Rychtalu, gdzie rozpoczynał się
rajd. Na starcie zebranych powitał
wójt Adam Staszczyk. Po powitaniu wyruszono w trasę, której celem
było odwiedzenie wszystkich 25
miejscowości wchodzących w skład
gminy Rychtal. Trasa rajdu przebiegała przez następujące miejscowości:
Rychtal – Smyk – Skoroszów – Krzyżowniki – Dworzyszcze – Proszów
– Dalanów – Stogniewice – Mały
Buczek – Szarlota – Wielki Buczek
– Marysławin – Okrzyce – Zachciała
– Sadogóra – Bandlów – Zgorzelec –
Wesoła – Remiszówka – Nowa Wieś
Książęca (gmina Bralin) – Ryniec –
Drożki – Lubica – Gierczyce – Dar-

nowiec – Rychtal. Pierwsza „Wielka
pętla gminy Rychtal” zgromadziła
blisko 50 uczestników, również z dalszych stron.
Gmina Rychtal pod względem
powierzchni jest największą spośród
wszystkich gmin powiatu kępińskiego poza Kępnem. Z uwagi na
dużą powierzchnię, miejscowości
są znacznie oddalone od siebie, w
związku z czym długość trasy, którą
mieli do pokonania uczestnicy, wyniosła aż 64 km.
W „Przystani Herzberg” uczestnicy otrzymali wodę, a w „Studniczance” posilili się kiełbaską z
ogniska oraz słodkościami przygotowanymi przez organizatorów.
Wśród uczestników rozlosowane
zostały nagrody ufundowane przez
Market Budowlany „Pszczółka” z
Rychtala. Ponadto wójt obdarował
zebranych słodkimi krówkami, by
dodać uczestnikom energii na dalszy

odcinek trasy. Pogoda podczas rajdu
była wspaniała, wszystkim dopisywał wspaniały humor, uśmiech nie
schodził z twarzy rowerzystów pomimo zmęczenia. Trasa nie była łatwa,
albowiem znaczna jej część prowadziła drogami gruntowymi oraz leśnymi.
Na koniec uczestnicy mogli wspólnie świętować ukończenie rajdu przy
poczęstunku przygotowanym przez
Koło Gospodyń Wiejskich w Rychtalu. Dzięki uprzejmości funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie, biorący udział w rajdzie mogli
ponadto oznakować swoje rowery, aby
uchronić je przed kradzieżą. Każdy z
rajdowców otrzymał też pamiątkową
przypinkę upamiętniającą pierwszą
„Wielką pętlę gminy Rychtal” oraz
opaskę odblaskową z wyszczególnionymi miejscowościami odwiedzonymi podczas rajdu.
R.A. – UG Rychtal

Nóż w plecy
Od 1 września 1939 r. osamotniona Polska toczyła śmiertelny bój
z niemiecką nawałą. Gwarancje potężnych aliantów, Anglii i Francji
dawały nadzieję, iż nie będzie to bój
beznadziejny. Wszak 3 września obaj
sojusznicy wypowiedzieli III Rzeszy wojnę. Szybko okazało się, że
sojusznicy nie zamierzali ruszyć palcem w bucie. Czy wiarołomni alianci
wiedzieli o podpisanym 23 sierpnia
pakcie Ribbentrop-Mołotow? A jeśli
wiedzieli, to czemu nie uprzedzili
sojuszniczej Polski? Czemu nic nie
uczynili, by odciągnąć choćby część
armii niemieckiej?
17 września 1939 r. Związek Sowiecki bez uprzedzenia, zrywając
układ gwarantujący pokój z Polską
do 31 grudnia 1945 r., uderzył milionową armią z tysiącami czołgów, samolotów i dział na nieliczne polskie
oddziały pozostające na wschodzie.
Generał Władysław Anders nazwał
to „nożem w plecy”.
Słupianie wśród ofiar Katynia
Norman Davies w „Szlaku nadziei” tak ocenia to wydarzenie:
„Pakt Ribbentrop-Mołotow często
przedstawiany jest jako cyniczne narzędzie ułatwiające Hitlerowi inwazję
na Polskę, od której zaczęła się II wojna światowa, i zapewniające Stalinowi czas niezbędny do wzmocnienia
obrony Rosji. Oznaczał on jednak
znacznie więcej. Zawierał m.in. porozumienie o podziale Europy wschodniej na niemiecką i sowiecką strefę
wpływów, co wiązało się z kolejnym
rozbiorem państwa polskiego. Był to
w zasadzie wyrok śmierci dla Polski”.

Tragiczną konsekwencją „noża w plecy” był mord katyński. Na liście ofiar
sowieckiej zbrodni są również obywatele gminy Baranów, a wielkopolski, pełny spis ofiar Katynia zajmuje
aż 52 kartki maszynopisu.
Kapitan Mikołaj Hendrys był
jeńcem w obozie w Starobielsku i
został zamordowany w Charkowie.
Kapitan urodził się w 1893 r. w Słupi pod Kępnem. Był powstańcem
wielkopolskim i – tak jak inni polscy
oficerowie – służbę dla kraju traktował jako osobistą powinność. Za
to właśnie zginął wraz z tysiącami
kolegów. W Katyniu zamordowani
zostali również inni mieszkańcy Słupi: kpt. Piotr Jeż i ppor. Franciszek
Małolepszy.
Tragiczny bilans
zbrodni katyńskiej
Szacuje się, że lista ofiar zbrodni katyńskiej obejmuje co najmniej
21.857 polskich oficerów, policjantów
oraz strażników granicznych i więziennych. Na tę liczbę składa się 4.421
zamordowanych w Katyniu (jeńcy
obozu w Kozielsku), 6.311 zabitych w
Kalininie (jeńcy obozu w Ostaszkowie) i 3.820 rozstrzelanych w Charkowie (jeńcy z obozu w Starobielsku).
Ponadto co najmniej 3.435 Polaków
przetrzymywanych w więzieniach
zachodniej Ukrainy zamordowano w
Kijowie i zakopano najpewniej w Bykowni, a 3.870 osób, które trafiły do
więzień zachodniej Białorusi, zgładzono w Mińsku i prawdopodobnie
pogrzebano w Kuropatach. W ogólnej liczbie ofiar katyńskiego mordu
Wielkopolan było co najmniej 1.570.
ems

Kolizja w miejscowości Wielki Buczek

Fot. KP PSP Kępno

Osamotniona Polska dobita
skrytobójczym ciosem w plecy

Zderzyły się dwa samochody
W sobotę, 21 września br., około
godziny 14.08, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie otrzymał zgłoszenie o kolizji dwóch samochodów osobowych
w miejscowości Wielki Buczek. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie i OSP Wielki Buczek.
- Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że w zdarzeniu brały udział

dwa samochody osobowe. Wszyscy
uczestnicy kolizji opuścili pojazdy
o własnych siłach i nie wymagali
pomocy medycznej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w uszkodzonych pojazdach
oraz sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych – poinformował oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
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 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)

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

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

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

Sprzedam działkę 936 m2 na Os. Przemysława (strzelnica, ul. Letnia) przy asfalcie,
wszystkie media. Tel. 518 010 013.
(TK 219/09/19)

sprzedam

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

Sprzedam forda kugę, 2014 r., przebieg
120 tys. km, pierwszy właściciel, książka
serwisowa, diesel, czarny metalik, stan
bardzo dobry. Tel. 601 940 926.

Sprzedam 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)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Lokal do wynajęcia, pow. 30 m2 - Kępno,
Rynek 5. Tel. 889 969 422.
(TK 214/09/19)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego, rodzice z rodowodami - Bralin.
Tel. 796 698 530.
(TK 205/09/19)
Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polską.
Tel. 62 78 15 664.
(TK 204/09/19)
praca
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)

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

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

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

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

tel.

(62) 78 292 84

Sprzedam słomę w balotach, średnica 120,
800 sztuk. Tel. 660 756 361. (TK 208/09/19)

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

STOLARZY

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

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

rolnicze

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

ZATRUDNI

motoryzacja

Sprzedam opla zafirę B, rok prod. 2007,
benzyna + gaz, silnik 1.6, hak, po przeglądzie technicznym, wymianie oleju.
Tel. 660 614 794.
(jack)

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

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

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)

US£UGI
Masaż. Tel. 694 096 722. (TK 220/09/19)
Naprawa komputerów, projektowanie stron,
sklepów internetowych, obróbka grafiki.
Tel. 889 786 700.
(TK 217/09/19)
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)
Wycinanie drzew, cięcie, rąbanie
drewna, koszenie i karczowanie
traw kosą - posiadam sprzęt.
Tel. 692 963 835.
(TK 211/09/19)

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

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

SUKNIE ŚLUBNE

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

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

komfortowe mieszkanie

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

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

OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki

do wynajęcia

PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

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

TAPICERÓW oraz osoby
do przyuczenia
w zawodzie tapicer,
osobę do piankowania
oraz do działu reklamacji.

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

GS „SCh” w Bralinie sprzeda

sklep nr 22 w Bralinie
przy ul. Miodowej 5.
Tel.: 62 / 78 126 54.
Tygodnik Kępiński 26 września 2019
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Recenzje

nasze bobasy pozują dla prasy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

Nasi milusiñscy w obiektywie „TK”

Ewa Nowak - „Grzywa”

Emilia, córka Małgorzaty i Damiana Wabniców z Trzcinicy, urodziła się 18 września
2019 r. Dziewczynka waży 3390 gramów
i ma 53 cm długości

Zonia, która jest córką właściciela stajni i pani weterynarz, uwielbia konie. Spędza z nimi cały
czas, biegnie do nich zawsze, by odreagować swoje stresy, uwielbia je obserwować. I zawsze, jak to
bywa w szczęśliwych, spokojnych historiach pojawia się jakieś „ale”. Zonia trenuje pod okiem ojca,
byłego mistrza jeździectwa. Zdobywa medale, co wydaje się być potwierdzeniem ogromnej skuteczności swojego trenera. Ma duże szanse, by zdobyć stypendium renomowanej angielskiej szkoły
jazdy. Pech chce, że jej najgroźniejsza konkurentka też bierze lekcje u ojca Zoni. Jak poradzić sobie
z rywalizacją? I jak odrzucić moralne opory przed nadmiernym męczeniem koni podczas treningu?
Czy Zoni uda się przekonać ojca, że można osiągnąć dobre rezultaty, szanując konie? I której z dziewczyn uda się zdobyć stypendium – wytrwałej uczennicy, czy wrażliwej, zakochanej w koniach Zoni?
A może stypendium tak naprawdę nie ma znaczenia, a ważna jest tylko więź z tymi cudownymi
zwierzętami? To książka dla wszystkich, którzy kochają konie. I dla tych, którzy chcieliby je lepiej
poznać, ale nadal nie wiedzą, od czego zacząć. Przeczytaj i powiedz, czy jesteś tylko meteorem, czy
też prawdziwym wielbicielem koni?

Szymon, syn Lidii i Radosława Majewskich z Myjomic, urodził się 16 września
2019 r. Chłopiec waży 3330 gramów i ma
54 cm długości

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jan Guillou - „1968. Rok buntu”
Rok 1968 jest jednym z najbardziej legendarnych w całym XX wieku. Protesty przeciwko wojnie w Wietnamie – w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej – doprowadziły do powstania
lewicowej fali, która odcisnęła piętno na polityce i kulturze.Młody Eric Letang, świeżo upieczony
prawnik, za wszelką cenę chce uczestniczyć w wydarzeniach politycznych. Jako młody notariusz w
cieszącej się złą sławą kancelarii adwokackiej Henninga Sjöstranda raz za razem musi się przekonywać, że prawo można wykorzystywać zarówno w dobrym, jak i w złym celu. Pierwsze duże zadanie
wiedzie go do Europy tego gorącego lata, kiedy na ulicach Paryża roi się od czerwonych
flag, a w Pradze socjalizm z ludzką twarzą kończy się klęską. Fala radykalnej lewicy
doprowadzi do kolejnego rozłamu w rodzinie Lauritzenów. Narasta konflikt między
młodszym synem, który uważa, że należy się buntować, a starszym, utrzymującym, że
prawo własności jest ważniejsze niż wszystko inne.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Ada Johnson - „Kalendarz z dziewuchami”
Ada mogłaby śmiało nazwać siebie szczęściarą. Z kilku powodów. Pierwszy: świeżo poślubiony angielski małżonek zwany Rośkiem, zakochany w niej na zabój. Powód drugi: para domowych
małolatów i rudy terierek Spajkuś, bez których nie wyobraża sobie życia. I wreszcie powód trzeci:
Dziewuchy – czyli barwne grono najbliższych jej kobiet. Chociaż na co dzień przyjaciółki mieszkają w czterech różnych krajach, to kontaktują się regularnie, wykorzystując wszystkie zdobycze
technologiczne. W dniu ślubu w ręce Ady wpada koperta od tajemniczego nadawcy, który podpisuje
się inicjałami „A.M.” i zwraca się do niej „Adrienne”. Treść wiadomości również nie jest jasna. Ada
nie skupia się na tym przesadnie, bo ma na głowie cały dom, prawie zawsze pełen ludzi. Jednak w
ciągu następnych kilku miesięcy przychodzą kolejne listy, wzbudzając spore zaciekawienie Ady i jej
Dziewuch. Akcja zaczyna nabierać tempa…

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

tel.:

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 39
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 2 października 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.	Ewa Nowak - „Grzywa”,
2. Jan Guillou - „1968. Rok buntu”,
3. Ada Johnson - „Kalendarz z dziewuchami”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 38 nagrody otrzymuj¹:

Marian Kulig (Kępno),
Anna Zawada (Mroczeń).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Okoliczności ci sprzyjają, nie zwlekaj więc i z entuzjazmem zabierz się do pracy. Na zabawę i rozrywkę będziesz miał trochę mniej czasu, ale nie warto
się z tego powodu przejmować, bo inne korzyści
okażą się duże.

Byk 21 IV – 21 V
Czeka cię udany i spokojny tydzień. Jeśli znajdziesz czas na zastanowienie i chwilę refleksji,
wtedy znajdziesz wyjście z kłopotów i odzyskasz
wewnętrzną równowagę. Karta wróży poprawę
zdrowia i nastroju.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Otrzymasz dobrą wiadomość, która upewni cię, że
jesteś na dobrej drodze. Przelotny romans lub znajomość, która dotychczas nie wydawała się ważna,
może przekształcić się w trwały i udany związek.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Prima” - 26.09.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 27.09.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 28.09.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 29.09.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 30.09.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 1.10.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 2.10.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

Rak 23 VI – 22 VII
Będziesz musiał pogodzić się porażką lub niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu. Nie
szarp się, nie rozdrapuj starych ran. Poczujesz się
z sytuacją o wiele lepiej, jeśli zajmiesz się nowymi
sprawami.

Lew 23 VII – 22 VIII
Spotkasz się z kimś, kto wniesie wiele zamieszania i niepokoju w twoje życie uczuciowe. Poczujesz
silna pokusę flirtu lub nawet zdrady! Zadasz sobie
pytanie z kim chcesz być i co chcesz dać drugiej
osobie.

Panna 23 VIII – 22 IX
W tym tygodniu pewna trudna sprawa wreszcie się
zakończy. Możesz dostać negatywną odpowiedź
na swoją prośbę lub zerwać pewną znajomość.
Przestaniesz się oszukiwać i wreszcie zobaczysz
jasno, kto ci sprzyja, a kto tylko udaje.

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

Waga 23 IX – 23 X

(62) 78 292

Wpadniesz na doskonały pomysł, który zapewni ci
uznanie w oczach ważnych osób. Twój optymizm i
radość życia udzieli się innym osobom. Będzie więcej okazji do zabawy i żartów. Chętnie zaprosisz
gości lub nawet zorganizujesz większe przyjęcie.

Skorpion 24 X – 21 XI
Poczujesz się potrzebny i ważny, a ludzie będą ci
sprzyjać. Ktoś może ułatwić ci załatwienie trudnej
sprawy tylko dlatego, że cię lubi lub mu się podobasz. Korzystaj z nowych możliwości.

W tym tygodniu dostrzeż inne, bardziej duchowe
sfery swojej osobowości. Zapisuj sny, analizuj omeny i wydarzenia, które zdają się dawać ci rady od
Losu. Spotkaj się z przyjaciółmi, których ostatnio
zaniedbywałeś.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Ktoś nagle zmieni zdanie lub okaże się, że możesz
zrobić coś, co wcześniej było poza twoim zasięgiem. Daj się ponieść wydarzeniom i jak najszybciej
przystosuj się do nowych okoliczności. Poznasz
wpływową osobę.

Wodnik 20 I – 18 II
Uda ci się przeprowadzić pewną trudną operacje
finansową, to dobry czas, aby założyć konto w lepszym banku, lokatę lub wykupić fundusz inwestycyjny. W pracy bądź uparty, a uzyskasz to, o czym
marzysz od dawna.

Ryby 19 II – 20 III
Staniesz się życzliwy i wyrozumiały, pogodzisz
wrogów i zapobiegniesz kłopotom. Wielką inspirację będzie dla ciebie sztuka, muzyka lub biografia
wybitnej osoby. W miłości szukać będziesz ideału.

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

kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Strzelec 22 XI – 21 XII

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin

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

reklamy
Współpracu
je

my z:

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

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

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

WWW.AURAMEBLE.PL

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

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

9. kolejka | jesień 2019
Cracovia – Legia Warszawa......................– 1:2
Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin . .............– 4:4
Lech Poznań – Jagiellonia .......................– 1:1
Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze . ............– 1:1
ŁKS Łódź – Arka Gdynia . ........................– 1:4
Piast Gliwice – Raków Częstochowa . ........– 2:1
Lechia Gdańsk – Korona Kielce . ..............– 2:0
Wisła Płock – Wisła Kraków .....................– 2:1
1. MKS Pogoń Szczecin
9 18 10:5
2. WKS Śląsk Wrocław
9 17 14:9
3. KP Legia Warszawa
9 17 12:8
4. Jagiellonia Białystok
9 16 15:8
5. MKS Cracovia SSA
9 16 15:10
6. KS Lechia Gdańsk
9 16 11:7
7. GKS Piast Gliwice
9 14 10:8
8. Wisła Płock SA
9 13 9:16
9. KKS Lech Poznań
9 12 14:12
10. KS Górnik Zabrze
9 12 8:7
11. Wisła Kraków SA
9 11 13:10
12. KGHM Zagłębie Lubin
9 9 16:16
13. RKS Raków Częstochowa
9 9 10:14
14. MZKS Arka Gdynia
9 8 7:14
15. MKS Korona Kielce
9 5 4:13
16. ŁKS Łódź
9 4 7:18

NASI

LIGACH

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

W Boguszowie-Gorcach odbyła się siódma i zarazem finałowa edycja Pucharu Polski w MTB XCO, podczas której nie
zabrakło kolarzy UKS-u Sport Bralin. Na trudnej i urozmaiconej technicznie trasie błysnęła Milena Drelak. Bralinianka
pomimo upadku podczas objazdu trasy zdołała wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności i odegrać kluczową rolę
w wyścigu juniorek. Milena Drelak zajęła drugie miejsce, tuż za Matyldą Szczecińską z WKK Warszawa. Tym samym
zawodniczka UKS Sport Braina zdobyła Puchar Polski, wygrywając klasyfikację generalną.
Przygotowujące się do rozgrywek ligowych szczypiornistki Polonii Kępno sprawdzały podczas minionego weekendu
formę podczas towarzyskiego turnieju w Świebodzicach. Wypadł on okazale, bowiem kępnianki wypadły okazale w
starciu z innymi drugoligowymi zespołami

w

Rafał Kurzawa (Amiens SC)
Ligue1 Conforama

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

9. kolejka | jesień 2019
Piast Gliwice – Raków Częstochowa – 2:1 (0:1)
NA BOISKU: 60-90 minuta
Fabian Piasecki (Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

10. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Sosnowiec – GKS 1962 Jastrzębie – 2:4 (0:3)
NA BOISKU: 1-57 minuta
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

10. kolejka | jesień 2019
Chrobry Głogów – Odra Opole – 3:2 (2:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

10. kolejka | jesień 2019
Podbeskidzie – GKS Tychy – 2:2 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz

Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1

Drugie miejsce w Świebodzicach,
kępnianki szlifują formę przed ligą

9. kolejka | jesień 2019
Sokół Aleksandrów – RKS Radomsko – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: 60-90 minuta

Szczypiornistki Polonii Kępno zajęły drugie miejsce podczas rozgrywanego w Świebodzicach II Memoriału Edmunda Walczaka.
W meczu finałowym kępnianki przegrały z rezerwami KPR Kobierzyce 21:30. W turnieju zagrało w sumie osiem drugoligowych zespołów. Na otwarcie kępnianki pokonały APR Świdnica 21:14. W kolejnych spotkaniach biało-niebieskie ograły Karkonosze Jelenią
Górę 19:16, a z Victrorią Świebodzice przegrały 16:21. W finałowym spotkaniu Polonia przegrała z rezerwami KPR Kobierzyce 21:30.
Agata Staniszewska została wybrana do siódemki turnieju, jako najlepsza lewoskrzydłowa. Trzecie miejsce w Świebodzicach zajęły gospodynie. W turnieju wystąpiły jeszcze takie zespoły jak Pantery Dopiewo, TOR Dobrzeń Wielki czy Zagłębie II Lubin. Podopieczne Grzegorza Markiewicza zmagania w drugiej lidze rozpoczną 13 października wyjazdowym spotkaniem w Świebodzicach.
Z kolei w sobotę 26 października biało-niebieskie zagrają we własnej hali z ASPR Świdnica.

Marcin Tomaszewski (Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Terminarze lig młodzieżowych.

Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

8. kolejka | jesień 2019
Ślęza Wrocław – Rekord Bielsko-Biała – 2:1 (0:0)
NA BOISKU: 46-90 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 2:0 w 90. minucie
9. kolejka | jesień 2019
Gwardia Koszalin – Mieszko Gniezno – 0:2 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (poza meczową 18-tką)
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Tobiasz Jarczak (Foto-Higiena Gać)
III Liga Grupa 3

8. kolejka | jesień 2019
Śląsk II Wrocław – Foto-Higiena Gać – 0:0
NA BOISKU: cały mecz
Adrian Gawlik (Gwarek Zabrze)
Centralna Liga Juniorów U-18

7. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Lubin – Gwarek Zabrze – 1:2 (1:1)
2019
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NA BOISKU: cały mecz

Sport

piłka nożna

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

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Bez większych emocji przebiegały spotkania dziewiątej
kolejki. Wszystkie zakończyły się co najmniej dwubramkową różnicą goli, a większość rozstrzygnęła się w pierwszych dwóch kwadransach. To był niezwykle pracowity tydzień dla wszystkich
czwartoligowców

Polonia coraz niżej w tabeli
W trakcie minionego tygodnia rozegrano dwie kolejki ligowe. Niestety, pełnej puli nie udało się
zgarnąć piłkarzom Polonii Kępno. Drużyna z Alei Marcinkowskiego po obiecującym zwycięstwie
nad Victorią Września najpierw zremisowała na wyjeździe z Victorią Ostrzeszów, a następnie nie
sprostała na własnym stadionie Unii Swarzędz. Po dziewięciu kolejkach kępnianie zajmują trzynaste miejsce w tabeli. Po raz pierwszy, i to bardzo boleśnie przegrał LKS Gołuchów. Tym samym w
czwartej lidze nie ma już niepokonanych.

Wyniki 9. kolejki
KKS Polonia Kępno
SKS Unia Swarzędz

1 (1)
3 (2)

Bramki: 1:0 Filip Latusek - 20’ (z karnego), 1:1 Gerard Pińczuk - 27’, 1:2 Krystian
Antczak - 39’, 1:3 Jan Paczyński - 59’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Łukasz Walczak, Witold Kamoś, Mikołaj Kubacha, Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Wojciech Drygas
(Maciej Sikora - 76’), Borys Wawrzyniak
(Szymon Pawlak - 63’), Giorgi Otarashvili (Volodymyr Yurechko - 69’), Karol Latusek, Filip
Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.

TPS Winogrady Poznań
KP Obra 1912 Kościan

1 (0)
3 (0)

LTP Pogoń Lwówek
MKS Victoria Września

0 (0)
2 (2)

Bramki: 0:1 Szymon Słoma - 59’, 1:1
Filip Silski - 64’, 1:2 Jakub Dziura - 75’,
1:3 Tomasz Marcinkowski - 86’.
Bramki: 0:1 Sebastian Rzepa - 16’ (samobójcza), 0:2 Jakub Bartłomiejczak 25’ (samobójcza).

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 (2)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (1)

Bramki: 0:1 Jakub Michalski - 6’, 1:1
Bartłomiej Graczyk - 12’, 2:1 Błażej Telichowski - 44’, 3:1 Maciej Frankowski
- 68’, 4:1 Zbigniew Zakrzewski - 74’, 4:2
Tomasz Adamczyk - 82’.

MKS Olimpia Koło
KSS Kotwica Kórnik

0 (0)
3 (3)

Bramki: 0:1 Krzysztof Stępiński - 19’,
0:2 Mieszko Pytlak - 21’, 0:3 Oskar Baraniak - 25’.

LKS Gołuchów
KP Victoria Ostrzeszów

2 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Krystian Benuszak - 13’, 2:0
Dawid Guźniczak - 47’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 4 (4)
MLKP Warta Międzychód 0 (0)

Bramki: 1:0 Adam Majewski - 6’, 2:0 Dawid Kuczyński - 11’, 3:0 Kacper Majerz
- 34’, 4:0 Marcin Lis - 44’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (0)
MKS Lubuszanin Trzcianka 3 (3)

Bramki: 0:1 Michał Pakuła - 3’, 0:2 Michał Pakuła - 23’ (z karnego), 0:3 Paweł
Wicher - 28’, 1:3 Maciej Kaniewski - 85’.

KS Polonia 1912 Leszno
KS Opatówek

2 (2)
0 (0)

Bramki: 1:0 Wojciech Bzdęga - 3’, 2:0
Wojciech Bzdęga - 27’.
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Wyniki 8. kolejki
KP Victoria Ostrzeszów
KKS Polonia Kępno

1 (1)
1 (1)

KSS Kotwica Kórnik
TPS Winogrady Poznań

4 (1)
2 (1)

MKS Victoria Września
LKS Gołuchów

4 (2)
0 (0)

Bramki: 1:0 Maciej Stawiński - 34’, 1:1
Łukasz Walczak - 45’.
Polonia: Damian Grondowy – Łukasz Walczak, Mikołaj Kubacha, Kacper Skupień, Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Wojciech Drygas,
Giorgi Otarashvili, Karol Latusek, Szymon
Pawlak (Borys Wawrzyniak - 65’), Filip Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.
Bramki: 0:1 Ernest Maćkowiak - 22’, 1:1
Jakub Budzyń - 40’, 1:2 Jędrzej Drame
- 56’, 2:2 Dawid Urbanek - 80’, 3:2 Bartosz Zgarda - 90’, 4:2 Krzysztof Stępiński - 90+1’.
Bramki: 1:0 Szymon Krawczyński - 26’,
2:0 Mateusz Majewski - 34’, 3:0 Mikołaj
Jankowski - 48’, 4:0 Mikołaj Panowicz 54’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (1)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 (2)

Bramki: 0:1 Szymon Strączkowski - 6’,
0:2 Jakub Michalski - 20’ (z karnego),
1:2 Mateusz Ziemiański - 38’, 1:3 Michał
Sztok - 73’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 9 (5)
MKS Olimpia Koło
0 (0)

Bramki: 1:0 Orlande Kpassa - 11’, 2:0
Orlande Kpassa - 18’, 3:0 Paweł Wicher
- 25’, 4:0 Orlande Kpassa - 32’, 5:0 Paweł Wicher - 36’, 6:0 Orlande Kpassa 60’, 7:0 Wiesław Natkaniec - 82’, 8:0 Paweł Wicher - 84’, 9:0 Paweł Wicher - 90’.

MLKP Warta Międzychód
LTP Pogoń Lwówek

2 (1)
2 (0)

Bramki: 1:0 Patryk Bierka - 34’, 1:1 Bartosz Nowak - 54’, 2:1 Patryk Smolarek
- 67’, 2:2 Jakub Bartłomiejczak - 90+3’.

KS Opatówek
0 (0)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 (2)

Bramki: 0:1 Paweł Korczak - 1’, 0:2 Mateusz Nogaj - 39’.

KP Obra 1912 Kościan
KS Polonia 1912 Leszno

0 (0)
1 (0)

Bramka: 0:1 Artur Krawczyk - 46’.

SKS Unia Swarzędz
0 (0)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)
Bramka: 0:1 Tomasz Graczyk - 90+3’.

Każdy kibic śledzący czwartoligowe rozgrywki wiedział, że lidera z
Gołuchowa czeka we Wrześni ciężka
przeprawa. O ile było do przewidzenia, że pierwsza porażka gołuchowian
przytrafić się może właśnie z Victorią,
to chyba nikt nie spodziewał się, że do
trzech straconych w ośmiu meczach
goli, w tym jednym dojdą aż cztery kolejne. Gospodarze popisali się jednak
wysoką skutecznością i zdarli z Gołuchowian miano niepokonanych. Tymczasem w Ostrowie Wielkopolskim
środa upłynęła pod znakiem batalii
o prymat w mieście. Derbowe starcie
Ostrovii i Centry na swoją korzyść rozstrzygnęli ci drudzy. Zwycięstwo 3:1
zostało odniesione przez gości z dużą
pewnością i trudno mówić w tym wypadku o jakiejkolwiek niespodziance.
Od sezonu 2014/2015 Ostrovia zawsze
plasuje się za Centrą w końcowej tabeli,
a na zwycięstwo w derbach czeka już
blisko dwa i pół roku.
W ligowej tabeli spada zespół
Bogdana Kowalczyka. Kępnianie,
zwłaszcza na początku spotkania, mogli mieć nadzieję na korzystny wynik,
ale ostatecznie schodzili z boiska na
tarczy. Drużyna z Alei Marcinkowskiego prowadziła po golu Filipa Latuska, ale później trzykrotnie dała się
zaskoczyć graczom Unii Swarzędz.
Większe emocje w dziewiątej serii gier

Najskuteczniejsi strzelcy
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Paweł Wicher (Lubuszanin)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Kacper Majerz (Pogoń Nowe S.)
Bartosz Nowak (Pogoń Lwówek)
Patryk Smolarek (Warta Międzychód)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Program 10. kolejki
Sobota, 28 września 2019 roku
14:00
Unia Swarzędz – LKS Gołuchów
15:00
Warta Międzychód – Polonia Leszno
15:00
Tarnovia Tarnowo – Polonia Kępno
16:00
Kotwica Kórnik – Ostrovia Ostrów
16:00
Victoria Września – Pogoń Nowe S.
16:00 Centra Ostrów – Lubuszanin Trzcianka
16:00
Obra Kościan – Olimpia Koło
16:00 Victoria Ostrzeszów – Pogoń Lwówek
16:00
KS Opatówek – Winogrady Poznań
11
10
9
8
7
7
6
6
6
6
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udzieliły się jedynie kibicom w Poznaniu. Przez niemal godzinę utrzymywał
się bezbramkowy remis, ale ostatecznie
widzowie obejrzeli cztery gole. Ku rozpaczy miejscowych, trzy z nich zdobyła
Obra Kościan i w ten sposób przełamała serię siedmiu meczów bez wygranej
i przeskoczyła swoich przeciwników
w tabeli. Teraz na miejscu barażowo-spadkowym (zależnie od spadków z
III ligi) znajduje się beniaminek z Poznania. Coraz gorzej wygląda sytuacja
Olimpii Koło. Zespół tuż przed startem
rozgrywek uzupełnił stawkę czwartoligowców i spodziewano się, że może
odstawać od konkurentów, tak jak to
zresztą miało miejsce jesienią poprzedniego sezonu. Wówczas kolanie jako
beniaminek pierwszą rundę zakończyli
z pięcioma punktami. Teraz będąc na
półmetku jesiennej rywalizacji, Olimpia wciąż nie ruszyła z zera. Co gorsze,
trudno znaleźć powody do pozytywnego myślenia, gdyż zespół przegrywa
coraz wyżej. Wynik 0:9 z Lubuszani-

nem mówi sam za siebie. Do środowego lania z drużyną z Trzcianki młodzi
gracze z Koła dołożyli porażkę 0:3 z
Kotwicą Kórnik. Niezbyt kolorowo wygląda też sytuacja Klubu Sportowego
Opatówek, który sezon rozpoczął od
klęski (0:5) z Victorią Września. Fatalne wejście w sezon odbija się czkawką
graczom spod Kalisza do dzisiaj. Drużyna z Opatówka zgromadziła jak dotąd cztery oczka i na półmetku rundy
jesiennej okupuje przedostatnią pozycję. Gracze Kosy wyprzedzając tylko
przywołaną do tablicy Olimpię Koło.
Nietypowe wydarzenia, a właściwie przebieg miało spotkanie w Lwówku. Victoria Września ograła tamtejszą Pogoń 2:0, choć sama nie strzeliła
bramki w tym meczu. Bramkarz gospodarzy, Norbert Turguła, mógł poczuć
się jak na treningu, bowiem pokonywali
go wyłącznie jego koledzy z drużyny,
a konkretnie Sebastian Rzepa w 16. i
Jakub Bartłomiejczak w 25. minucie
meczu.			
BAS

wyniki i tabele

Fortuna I Liga
10. kolejka | jesień 2019
Sandecja Nowy Sącz – Warta Poznań . .....– 1:2
Zagłębie Sosnowiec – GKS 1962 Jastrzębie ..– 2:4
Wigry Suwałki – Stomil Olsztyn ...............– 0:0
Stal Mielec – GKS Bełchatów . ..................– 1:0
Chrobry Głogów – Odra Opole .................– 3:2
Termalica Nieciecza – Miedź Legnica . ......– 0:1
Olimpia Grudziądz – Puszcza Niepołomice .– 1:1
Podbeskidzie – GKS Tychy . .....................– 2:2
Chojniczanka – Radomiak Radom . ..........– 1:3
1. KS Warta Poznań
10 20 16:9
2. RKS Radomiak 1910 Radom 10 20 14:11
3. FKS Stal Mielec
10 19 12:10
4. Podbeskidzie Bielsko-Biała 10 18 16:11
5. OKS Stomil Olsztyn
10 17 10:10
6. GKS 1962 Jastrzębie
10 17 15:10
7. MKS Miedź Legnica
10 17 13:9
8. GKS Tychy
10 17 20:13
9. MKS Puszcza Niepołomice 10 14 8:9
10. GKS Olimpia Grudziądz
10 14 17:15
11. SKS Wigry Suwałki
10 12 11:12
12. Termalica Bruk-Bet Nieciecza10 11 10:9
13. Chojniczanka 1930 Chojnice 10 11 13:16
14. MKS Sandecja Nowy Sącz 10 11 9:13
15. Zagłębie Sosnowiec SA
10 11 12:14
16. GKS Bełchatów
10 11 11:11
17. MZKS Chrobry Głogów
10 7 7:20
18. OKS Odra Opole
10 3 4:16
II Liga
10. kolejka | jesień 2019
Garbarnia Kraków – GKS Katowice ..........– 1:3
Lech II Poznań – Widzew Łódź . ...............– 1:2
Stal Rzeszów – Resovia Rzeszów . ............– 1:1
Pogoń Siedlce – Błękitni Stargard ............– 3:2
Górnik Łęczna – Gryf Wejherowo . ...........– 1:0
Legionovia – Stal Stalowa Wola ...............– 0:1
Skra Częstochowa – Znicz Pruszków ........– 2:1
Pogoń Siedlce – Błękitni Stargard ............– 3:2
Olimpia Elbląg – Bytovia Bytów . .............– 2:1
1. GKS Górnik Łęczna
10 21 14:9
2. ZKS Stal Rzeszów
10 20 17:12
3. ZKS Olimpia Elbląg
10 18 17:8
4. RTS Widzew Łódź
10 18 16:10
5. CWKS Resovia Rzeszów
10 18 16:7
6. GKS Katowice
10 17 17:11
7. RKS Garbarnia Kraków
10 16 11:8
8. MKS Znicz Pruszków
10 16 18:16
9. MKP Pogoń Siedlce
10 15 13:11
10. MKS Bytovia Bytów
10 15 16:14
11. KP Błękitni Stargard
10 15 13:15
12. KS Górnik Polkowice
10 13 14:10
13. KKS Lech II Poznań
10 13 11:15
14. KS Skra Częstochowa
10 11 6:13
15. TKP Elana Toruń
10 11 12:15
16. ZKS Stal Stalowa Wola
10 8 7:17
17. KS Legionovia Legionowo 10 3 8:22
18. WKS Gryf Wejherowo
10 2 5:18
III Liga Grupa 2
9. kolejka | jesień 2019
KKS Kalisz – Bałtyk Koszalin ...................– 4:1
Pogoń II Szczecin – Radunia Stężyca . ......– 0:4
Jarota Jarocin – Świt Skolwin ..................– 0:1

Kotwica Kołobrzeg – Unia Janikowo ........– 2:3
Gwardia Koszalin – Mieszko Gniezno . .....– 0:2
Nielba Wągrowiec – Sokół Kleczew ..........– 2:1
Polonia Środa – Bałtyk Gdynia ................– 1:2
Grom Nowy Staw – Chemik Police ...........– 1:2
KP Starogard Gdański – Górnik Konin .....– 0:2
1. KKS Kalisz
9 25 21:6
2. KS Radunia Stężyca
9 21 17:4
3. MKS Mieszko Gniezno
9 21 19:9
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
9 19 14:3
5. KS Sokół Kleczew
9 16 12:12
6. MKP Kotwica Kołobrzeg
9 15 19:15
7. KS Unia Janikowo
9 14 18:19
8. MKS Pogoń II Szczecin
9 13 14:18
9. KP Starogard Gdański
9 12 10:12
10. KS Polonia Środa Wlkp.
9 11 15:10
11. KP Chemik Police
9 11 9:11
12. KS Górnik Konin
9 10 11:15
13. KKPN Bałtyk Koszalin
9 9 9:14
14. JKS Jarota Jarocin
9 8 12:14
15. MKS Grom Nowy Staw
9 6 11:17
16. MKS Nielba Wągrowiec
9 6 9:16
17. SKS Bałtyk Gdynia
9 6 4:16
18. KS Gwardia Koszalin
9 5 5:18
IV Liga Grupa Wielkopolska
9. kolejka | jesień 2019
Polonia Kępno – Unia Swarzędz ..............– 1:3
Tarnovia Tarnowo – Centra Ostrów ..........– 4:2
Olimpia Koło – Kotwica Kórnik ................– 0:3
Winogrady Poznań – Obra Kościan ..........– 1:3
Pogoń Lwówek – Victoria Września ..........– 0:2
Ostrovia Ostrów – Lubuszanin .................– 1:3
Pogoń Nowe S. – Warta Międzychód . ......– 4:0
LKS Gołuchów – Victoria Ostrzeszów ........– 2:0
Polonia Leszno – KS Opatówek . ..............– 2:0
8. kolejka | jesień 2019
Victoria Ostrzeszów – Polonia Kępno . ......– 1:1
Warta Międzychód – Pogoń Lwówek ........– 2:2
Kotwica Kórnik – Winogrady Poznań .......– 4:2
Ostrovia Ostrów – Centra Ostrów .............– 1:3
KS Opatówek – Pogoń Nowe S. . ..............– 0:2
Unia Swarzędz – Tarnovia Tarnowo .........– 0:1
Victoria Września – LKS Gołuchów ...........– 4:0
Lubuszanin – Olimpia Koło ......................– 9:0
Obra Kościan – Polonia Leszno ................– 0:1
1. LKS Gołuchów
9 22 19:7
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 9 21 31:13
3. MKS Lubuszanin Trzcianka 9 18 25:11
4. KS Polonia 1912 Leszno
9 18 24:10
5. MKS Victoria Września
9 17 17:6
6. KP Victoria Ostrzeszów
9 16 16:9
7. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 9 16 12:10
8. SKS Unia Swarzędz
9 16 22:12
9. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 9 16 19:15
10. KSS Kotwica Kórnik
9 14 21:20
11. LTP Pogoń Lwówek
9 14 14:14
12. MLKP Warta Międzychód 9 9 13:16
13. KKS Polonia Kępno
9 9 11:18
14. KP Obra 1912 Kościan
9 7 14:20
15. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 9 6 16:21
16. TPS Winogrady Poznań
9 6 16:35
17. KS Opatówek
9 4 4:19
18. MKS Olimpia Koło
9 0 1:39

Sport

piłka nożna

RedBox V Liga Grupa 3 >>> Wilki Wilczyn i Odolanovia Odolanów ponownie 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

Orzeł gromi i utrzymuje kontakt z czołówką

Piłkarze Orła Mroczeń wykorzystali atut własnego boiska i rozbili Vitcovię Witkowo aplikując jej aż pół tuzina goli. Trzy punkty
pozwoliły podopiecznym Marka Wojtasiaka utrzymać kontakt ze ścisłą czołówką ligowej stawki. Strata Orła do prowadzącej
dwójki wynosi wciąż siedem punktów. Tymczasem Wilki Wilczyn i Odolanovia Odolanów kontynuują zwycięski marsz. Oba
zespoły wygrały po raz siódmy w tym sezonie i wciąż pozostają niepokonane w obecnych rozgrywkach ligowych.

Wyniki 7. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
GKS Vitcovia Witkowo

6 (3)
1 (1)

LKS Piast Czekanów
MKS Tur 1921 Turek

5 (3)
2 (1)

Bramki: 1:0 Marcin Górecki - 5’ (z karnego), 2:0 Marcin Górecki - 7’, 2:1 Oskar
Pietrzak - 15’, 3:1 Rafał Janicki - 40’, 4:1
Bartosz Moś - 59’, 5:1 Marcin Górecki 78’ (z karnego), 6:1 Marcin Górecki - 90’.
Orzeł: Rafał Peksa – Dariusz Luźniak, Andrzej Nowak, Bartosz Moś, Miłosz Jędrzejewski, Łukasz Gajewski (Tomasz Froń - 75’),
Bartosz Wika (Tobiasz Rabiega - 74’), Jakub
Strąk, Kacper Małolepszy, Rafał Janicki, Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.
Bramki: 1:0 Mateusz Sobczak - 5’, 2:0
Kacper Grzmil - 11’, 2:1 Jakub Kończak 25’ (samobójcza), 3:1 Mateusz Sobczak
- 33’, 3:2 Kacper Koszela - 59’, 4:2 Szymon Frąszczak - 84, 5:2 Łukasz Adamczyk - 86’ (z karnego).

MGKS Tulisia Tuliszków
KKS Astra Krotoszyn

0 (0)
1 (1)

Bramka: 0:1 Sebastian Schneider - 5’.

LKS Raszkowianka Raszków 1 (0)
LKS Zjednoczeni Rychwał 2 (0)

Bramki: 1:0 Damian Spaleniak - 47’, 1:1
Przemysław Skibiszewski - 75’, 1:2 Przemysław Skibiszewski - 90’.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 1 (0)
GKS Sompolno
3 (2)

Bramki: 0:1 Filip Wieczorek - 5’, 0:2 Kamil Wasielewski - 38’, 0:3 Konrad Papiernik - 85’, 1:3 Bartosz Kociszewski - 90+1’.

Hitem siódmej serii gier na zapleczu czwartej ligi był pojedynek Stali
Pleszew, która podejmowała Wilki
Wilczyn, lidera tabeli. Podopieczni
Łukasza Bandosza potrzebowali zwycięstwa, aby utrzymać kontakt z prowadzącym duetem. Mecz jednak nie
ułożył się po myśli pleszewian. Goście
na przerwę schodzili z dwubramkowym
prowadzeniem. Najpierw z rzutu karnego trafił Krystian Robak. Gol do szatni
był dziełem Mikołaja Nowakowskiego.
Po godzinie gry nadzieję na korzystny rezultat przywrócił Błażej
Ciesielski. Stal miała swoje szanse na
doprowadzenie do remisu, żadnej jednak nie wykorzystała. Wilki były za to
do bólu skuteczne i w końcówce Patryk
Grabowiecki rozstrzygnął losy meczu.
Potknięcie pleszewian wykorzystała
Astra Krotoszyn. W siódmej kolejce
krotoszynianie zagrali na wyjeździe z
Tulisią Tuliszków. Po dwóch przegra-

KS Piast Kobylin
0 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów 2 (0)

Bramki: 0:1 Mikołaj Marciniak - 49’, 0:2
Mikołaj Marciniak - 57’.

KS Stal Pleszew
GKS Wilki Wilczyn

1 (0)
3 (2)

SKP Słupca
KLKS Zefka Kobyla Góra

2 (1)
0 (0)

Bramki: 0:1 Krystian Robak - 24’ (z karnego), 0:2 Mikołaj Nowakowski - 45’, 1:2
Błażej Ciesielski - 60’, 1:3 Patryk Grabowiecki - 88’.
Bramki: 1:0 Kamil Sikorski - 5’, 2:0 Oliwier Budny - 87’.

nych meczach gracze Astry tym razem
wywalczyli komplet punktów. Wynik
sobotniego spotkania już w 5. minucie
otworzył Sebastian Schneider, pokonując bramkarza gospodarzy strzałem
głową po dośrodkowaniu Adama Staszewskiego. Jak się później okazało,
było to trafienie na wagę zwycięstwa.
Piłkarze Tulisii nie potrafili znaleźć
sposobu na dobrze spisującą się tego
dnia defensywę Astry, kierowaną przez
doświadczonego Dariusza Reyera,
który wrócił do gry po kontuzji. Krotoszynianie utrzymali skromne prowadzenie do końca i mogli sobie dopisać
trzy punkty, na które czekali od 31
sierpnia. Krotoszyńska drużyna w następnej kolejce formalnie będzie gospo-

Najskuteczniejsi strzelcy
10
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
9
Patryk Grabowiecki (Wilki Wilczyn)
8
Damian Spaleniak (Raszkowianka)
6
Patryk Adamski (Stal Pleszew)
5
Adam Staszewski (Astra Krotoszyn)
5
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
5
Oskar Pietrzak (Vitcovia Witkowo)
Program 8. kolejki
Sobota, 28 września 2019 roku
11:00
Tulisia Tuliszków – Stal Pleszew
11:00
Wilki Wilczyn – SKP Słupca
12:00
Astra Krotoszyn – Vitcovia Witkowo
13:00
Tur Turek – Piast Kobylin
15:00
Odolanovia – Orzeł Mroczeń
Niedziela, 29 września 2019 roku
16:00
Zjednoczeni – Polonus Kazimierz
16:00
Zefka Kobyla Góra – Raszkowianka
16:30
GKS Sompolno – Piast Czekanów

Piłka nożna >>> Do 30 września potrwają zapisy drużyn do jubileuszowej XX edycji Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Do rozgrywek przez kilka najbliższych
dni mogą zgłaszać się jeszcze szkoły podstawowe, uczniowskie kluby sportowe czy inne
organizacje, prowadzące działalność sportowo-edukacyjną

Ostatnie dni zapisów
do turnieju o Puchar Tymbarku
Już tylko do najbliższego poniedziałku, 30 września można zgłaszać do XX edycji Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku. W największym w Europie turnieju dla dzieci drużyny tradycyjnie rywalizować będą w trzech kategoriach wiekowych – U-8, U-10 i U-12. Wielki finał dwudziestej edycji tradycyjnie już zostanie rozegrany na PGE Narodowym. Wszystko
rozpocznie się jednak na podwórkach i boiskach szkolnych.
Turniej z Podwórka na Stadion o
Puchar Tymbarku daje również szansę
na odkrycie piłkarskich talentów, które
po zakończeniu rozgrywek zapraszane
są na Letnią Akademię Młodych Orłów,
czyli cykl zgrupowań organizowanych
przez Polski Związek Piłki Nożnej.
Dla wielu młodych piłkarzy i piłkarek
jest to początek drogi do występów w
kadrach młodzieżowych. Do tej pory
ponad 50 uczestników turnieju zostało
reprezentantami Polski w różnych kategoriach wiekowych. Na przestrzeni
20-letniej historii turnieju, udział w
nim brali między innymi występujący
obecnie w AC Milan Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński
z SSC Napoli, Paulina Dudek z PSG
czy Bartosz Bereszyński grający w
Sampdorii Genua. Wielki finał już po
raz siódmy zostanie rozegrany na PGE
Narodowym. Wszystko jednak rozpocznie się na podwórkach i boiskach

szkolnych. Do Turnieju mogą zgłaszać
się szkoły podstawowe, uczniowskie
kluby sportowe, kluby sportowe, a
także inne organizacje prowadzące
działalność
sportowo-edukacyjną.
Rejestracja drużyn odbywa się za pośrednictwem strony www.zpodworkanastadion.pl i potrwa do 30 września.
W rozgrywkach mogą wziąć udział
zespoły dziewcząt i chłopców do lat 8,
10 i 12. Za udział każdej drużyny w turnieju opiekunowie otrzymają piłkarskie
upominki. Aby zgłosić drużynę należy
przejść do formularza rejestracyjnego
klikając w przycisk „Zgłoś drużynę” na
stronie www.zpodworkanastadion.pl,
a następnie za pośrednictwem portalu
„Łączy nas piłka” wypełnić formularz
zgłoszeniowy. Po zakończeniu zapisów,
od października do marca rozgrywane
będą etapy gminne i powiatowe. Następnie najlepsze drużyny spotkają się
w finałach wojewódzkich, które będą

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

darzem meczu z Vitcovią Witkowo, ale
ze względu na prace modernizacyjne na
stadionie spotkanie rozegrane zostanie
na obiekcie w Kobylinie. W siódmej kolejce tamtejszy Piast Kobylin zmierzył
się z bardzo wymagającym przeciwnikiem, mianowicie Odolanovią Odolanów. Mecz zakończył się wygraną
gości, którzy w tym sezonie jeszcze nie
stracili punktów. Na początku obie drużyny stwarzały sobie groźne sytuacje.
Już w 2. minucie Piast mógł wyjść na
prowadzenie po indywidualnej akcji
Dominika Sneli. Niestety, kobyliński
gracz nie wykorzystał sytuacji sam na
sam z bramkarzem gości. Z kolei po
strzale zawodnika Odolanovii piłka
trafiła w słupek. Przed przerwą gole
nie padły. Drugą odsłonę od mocnego
uderzenia zaczęli przyjezdni. Już po
trzech minutach od wznowienia gry,
po błędzie defensywy Piasta, wyszli na
prowadzenie za sprawą Mikołaja Marciniaka. Osiem minut później ten sam
zawodnik po raz drugi trafił do siatki,
ustalając rezultat konfrontacji.
Tymczasem miniona kolejka miała
historyczny wymiar dla graczy Orła
Mroczeń oraz Vitcovii Witkowo. Mianowicie oba zespoły po raz pierwszy
w historii miały okazję zmierzyć się

ze sobą. Trudno było wskazać faworyta tego pojedynku bowiem dla ekipy z
Witkowa był to pojedynek po dwóch
zwycięskich meczach, co w znaczący
sposób podbudowało Vitcovię przed
przyjazdem do Mroczenia. Orzeł nie
zwykł jednak oddawać punktów na
własnym terenie. Podobnie było także
i tym razem. Na końcowy wynik spotkania wpłynęła jego początkowa faza,
a właściwie pierwsze siedem minut.
Tyle właśnie czasu mroczenianie potrzebowali aby strzelić przyjezdnym
dwie bramki. Po kwadransie gry Vitcovia zdołała co prawda odpowiedzieć
kontaktowym trafieniem, ale tuż przed
przerwą poczynania gospodarzy zostały uspokojone przez trzecią bramkę autorstwa Rafała Janickiego. Po
zmianie stron kontrolę nad boiskowymi
wydarzeniami przejęli gospodarze. Rafał Peksa był praktycznie bezrobotny
i spokojnie mógł kierować grą kolegów ze swojej bramki. Niepodważalną
przewagę miejscowi udokumentowali
jeszcze trzema trafieniami. Najpierw
z rzutu wolnego podwyższył Bartosz
Moś, a ostatnie dwa trafienia padły łupem Marcina Góreckiego. Tym samym
snajper mroczenian zdobył w tym meczu cztery bramki.		
BAS

RedBox V Liga Grupa 3
7. kolejka | jesień 2019
Orzeł Mroczeń – Vitcovia Witkowo ...........– 6:1
Stal Pleszew – Wilki Wilczyn . ..................– 1:3
SKP Słupca – Zefka Kobyla Góra .............– 2:0
Piast Kobylin – Odolanovia . ....................– 0:2
Raszkowianka – Zjednoczeni . .................– 1:2
Tulisia Tuliszków – Astra Krotoszyn . ........– 0:1
Piast Czekanów – Tur Turek ....................– 5:2
Polonus Kazimierz – GKS Sompolno . .......– 1:3
1. GKS Wilki Wilczyn
7 21 32:8
2. MLKS Odolanovia Odolanów 7 21 20:2
3. SKP Słupca
7 16 17:6
4. KS Stal Pleszew
7 15 20:11
5. LZS Orzeł Mroczeń
7 14 23:9
6. KKS Astra Krotoszyn
7 13 12:8
7. LKS Raszkowianka Raszków 7 9 18:19
8. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 7 9 9:11
9. LKS Piast Czekanów
7 7 8:17
10. GKS Sompolno
7 7 11:14
11. MGKS Tulisia Tuliszków
7 7 9:14
12. KS Piast Kobylin
7 7 10:12
13. GKS Vitcovia Witkowo
7 6 10:22
14. MKS Tur 1921 Turek
7 4 8:23
15. LKS Zjednoczeni Rychwał 7 4 6:23
16. KLKS Zefka Kobyla Góra
7 1 6:20
Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 1
7. kolejka | jesień 2019
LZS Doruchów – GKS Grębanin ................– 0:3
Strażak Słupia – Wisła Borek Wlkp. .........– 0:1
LKS Czarnylas – Pelikan Grabów .............– 1:1
Victoria Skarszew – Barycz Janków P. .....– 2:0
LZS Cielcza – GKS Rychtal .......................– 1:0
Olimpia Brzeziny – Zieloni Koźminek ......– 2:0
Grom Golina – WKS Witaszyce . ...............– 0:3
Ogniwo Łąkociny – Biały Orzeł ................– 0:2
1. KS Victoria Skarszew
7 21 18:1
2. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
7 16 16:4
3. GKS Grębanin
7 16 14:5
4. WKS Witaszyce
7 15 17:9
5. LKS Czarnylas
7 14 20:15
6. LZS Pelikan Grabów
7 13 20:9
7. GKS Rychtal
7 13 18:10
8. LKS Olimpia Brzeziny
7 11 13:13
9. LZS Doruchów
7 9 11:14
10. LKS Wisła Borek Wlkp.
7 9 9:14
11. LZS Cielcza
7 9 14:17
12. GOS Zieloni Koźminek
7 6 11:15
13. LZS Strażak Słupia
7 5 7:14
14. Barycz Janków Przygodzki 7 3 10:21
15. LZS Ogniwo Łąkociny
7 3 6:23
16. LZS Grom Golina
7 0 5:25
Wielkopolska Klasa A Grupa 3
6. kolejka | jesień 2019
Prosna Kalisz – Prosna Chocz-Kwileń .......– 4:2
LKS II Gołuchów – LKS Godziesze . ...........– 6:2
Korona-Pogoń – Grom Malanów . ............– 4:1
Teleszyna Przykona – Wicher Dobra . ......– 1:0
Jaskiniowiec Rajsko – Orzeł Kawęczyn . ...– 3:1

Iskra Sieroszewice – Piast Grodziec . ........– 1:2
Szczyt Szczytniki – Sokoły Droszew .........– 1:3
1. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 6 18 18:6
2. GKS Piast Grodziec
6 15 17:9
3. KS Prosna Kalisz
6 14 26:7
4. PUKS Sokoły Droszew
6 13 16:7
5. LKS II Gołuchów
6 13 22:14
6. KS Jaskiniowiec Rajsko
6 9 17:13
7. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 6 8
9:8
8. LZS Szczyt Szczytniki
6 7 8:15
9. LZS Prosna Chocz-Kwileń
6 6 13:14
10. GKS Orzeł Kawęczyn
6 6 11:15
11. LKS Godziesze 1966
6 6 18:14
12. GKS Teleszyna Przykona 6 4 6:16
13. KS Wicher Dobra
6 2 5:17
14. KS Grom Malanów
6 0 5:36
Wielkopolska Klasa A Grupa 4
6. kolejka | jesień 2019
Huragan Szczury – Sokół Świba . .............– 2:1
KS Rogaszyce – LKS Jankowy ..................– 0:1
Victoria Laski – Pogoń Trębaczów ............– 2:2
OKS Ostrów Wlkp. – Sokół Bralin . ...........– 0:3
Błękitni Chruszczyny – Płomień Opatów . .– 3:4
Lilia Mikstat – Zawisza Łęka O. ...............– 1:5
KS Hanulin – LZS Czajków . .....................– 0:2
1. Zawisza Łęka Opatowska
6 18 22:5
2. LZS Płomień Opatów
6 16 18:8
3. LZS Victoria Laski
6 13 12:8
4. LKS Sokół Bralin
6 13 19:8
5. LZS Czajków
6 12 15:8
6. LKS Jankowy 1968
6 9 8:13
7. LZS Huragan Szczury
6 8 12:14
8. LZS Pogoń Trębaczów
6 7 8:10
9. LKS Sokół Świba
6 6 16:20
10. OKS Ostrów Wlkp.
5 6
7:8
11. KS Rogaszyce
6 6
4:9
12. KS Hanulin
6 3 12:18
13. LZS Błękitni Chruszczyny 5 3 10:18
14. LZS Lilia Mikstat
6 0 8:24
Proton Wielkopolska Klasa B Grupa 9
5. kolejka | jesień 2019
LZS Mikorzyn – Bonikovia Boników . .......– 1:2
Zryw Kierzno – Dąb Dębnica ...................– 8:2
LZS Trzcinica – Wielkopolanin . ................– 3:0
LZS Ostrówiec – Ajax Rojów . ...................– 2:0
LZS Siedlików – LZS Chynowa . .– 3:0 walkower
Masovia Kraszewice . ...........................– pauza
1. LZS Ostrówiec
5 13 15:9
2. LZS Siedlików
5 10 11:7
3. LKS Masovia Kraszewice
4 9 15:3
4. LZS Trzcinica
5 9 10:11
5. LZS Zryw Kierzno
4 7 17:8
6. LZS Bonikovia Boników
5 7 10:13
7. LKS Wielkopolanin Siemianice 4 4 14:10
8. LZS Chynowa
4 4
7:7
9. LKS Dąb Dębnica
5 3 14:18
10. RLKS Ajax Rojów
5 3 2:21
11. LZS Mikorzyn
4 3 4:12
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Sport

piłka nożna

Ii liga okręgowa młodzika d2 grupa 4
SEZON 2019/2020

RUNDA jesienna 2019

Ii liga okręgowa trampkarza c1 grupa 10
SEZON 2019/2020
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