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Wichura nad powiatem kępińskim.
32 interwencje strażaków
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49

kiełbasa
czosnkowa

30 września br. nad Polską przemieszczał
się aktywny układ niskiego ciśnienia, który
otrzymał imię „Mortimer”. W niektórych miejscach wiatr osiągał w porywach prędkość
powyżej 100 km/h. Wichura nie ominęła również powiatu kępińskiego, gdzie odnotowano
w sumie 32 interwencje dotyczące gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
str. 8

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

osobę ze znajomością
języka niemieckiego
do działu eksportu

Centrum Niedźwiedzia
zaprasza na najlepsze zajęcia sportowe.
Zapisy na nowy sezon. Przyjdź i przekonaj się,
jakie korzyści niosą zajęcia SKT Niedźwiedź: odciąganie od tv
i gier, nauka samoobrony, świetna zabawa, najlepsza sprawność
fizyczna, doskonała koncentracja, nowe przyjaźnie, satysfakcja
z osiągnięć, obozy sportowe, gimnastyka korekcyjna.
Zaprasza zespół szkoleniowy SKT Niedźwiedź

Informacje pod nr tel.: 691 501 511 lub 603 117 609
lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21

5000+ dla
Świętowano jubileusz służb sanitarnych
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
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Informacje

wiadomości
W czwartek, 26 września 2019 roku, w Kępnie odbyły się obchody 100-lecia służb sanitarnych w Polsce i 65-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Świętowano jubileusz
służb sanitarnych

Przypomnijmy, że za początek istnienia służb sanitarnych w Kępnie uznaje się datę 1 lipca 1950 roku, kiedy to przy
Wydziale Zdrowia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej powstała Powiatowa Kolumna Sanitarna z siedzibą przy
szpitalu w Kępnie, w której pracowali
kontrolerzy sanitarni. Od 1 lipca 1963 r.
zmieniono nazwę Kolumny na Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Kępnie z siedzibą na ulicę Pocztową
1-3, gdzie istnieje do dnia dzisiejszego.
W tym okresie do PSSE w Kępnie został
przyłączony Oddział PSSE w Wieruszowie. Rozpoczęto również tworzenie pracowni laboratoryjnych żywności, wody i
schorzeń jelitowych.
W dniu dzisiejszym Stacja w Kępnie obejmuje nadzorem teren powiatu
kępińskiego, nie funkcjonują już pracownie badania żywności i wody, a
pozostało akredytowane Laboratorium
Pracowni Mikrobiologicznej Schorzeń
Jelitowych.
Przez dziesięciolecia swojego istnienia Państwowa Inspekcja Sanitarna

przyczyniła się do dokonania wielkich
przemian w tworzeniu odpowiednich
warunków sanitarnych na terenie całego kraju. Wypracowano nowoczesny
system procedur, wprowadzono zgodne
z wymogami Unii Europejskiej najwyższe standardy bezpieczeństwa
zdrowia publicznego. Jak podkreśla
dyrektor W. Lepka: - Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna
stoi na straży i pilnuje zdrowia oraz
życia społeczeństwa. Nie została powołana, by straszyć ludzi, tylko aby
dbać o ich zdrowie i życie, mając na
uwadze warunki sanitarne w służbie
zdrowia, w produkcji i obrocie artykułów spożywczych, jak również
jakość wody pitnej, warunki środowiskowe w zakładach pracy, szkołach, przedszkolach i żłobkach. My
to kontrolujemy, aby sprawdzić czy
są zapewnione warunki higieniczno-sanitarne właściwe dla bezpiecznego
właściwego funkcjonowania naszego
społeczeństwa.
Oprac. bem

Jubileuszowa uroczystość zgromadziła emerytowanych oraz obecnych pracowników
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie
W tym roku służby sanitarne w
Polsce obchodzą jubileusz 100-lecia
uchwalenia ustawy sanitarnej oraz
65-lecia powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która odgrywa zasadniczą rolę w realizacji polityki zdrowotnej państwa.
W kępińskich jubileuszowych obchodach uczestniczyli emerytowani
oraz obecni pracownicy Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Kępnie, w tym dwóch byłych dyrektorów: Jan Rozwadowski i Bożena
Marczak. Do udziału w nich zaproszony został również starosta kępiński
Robert Kieruzal.

Uczestników uroczystości powitała
Wanda Lepka, dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i
państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Kępnie, przedstawiając rys
historyczny i przybliżając zebranym
informacje o podstawach prawnych, na
mocy których przez minione dziesięciolecia funkcjonowała inspekcja sanitarna. – Pierwszą podstawą prawną
była ustawa zasadnicza o służbach sanitarnych wydana 5 lutego 1919 roku,
która weszła w życie 19 lipca tegoż
roku. Państwo zobligowane było do
tego, aby opanować epidemie chorób,
które wybuchły po I wojnie światowej.

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

śp.

Kornela Morawieckiego
Marszałka Seniora Sejmu RP,
założyciela i przywódcy Solidarności Walczącej

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie Zmarłego
oraz Jego bliskim z powiatu kępińskiego
składają

członkowie Solidarności Walczącej
grupy „Harpun” z Kępna

Włodzimierz Jędrasik, Wiesław Kołodziejczyk,
Czesław Gudra, Mirosław Łapa

oraz redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

W okresie międzywojennym zadania
z zakresu nadzoru sanitarnego oraz
zwalczania chorób zakaźnych wykonywały poszczególne służby reprezentujące państwo polskie – przypomina W.
Lepka. - Ta ustawa funkcjonowała do
14 sierpnia 1954 roku. Wtedy została
znowelizowana i wydany został dekret
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
który powoływał głównego inspektora,
a także wojewódzkich i powiatowych
inspektorów. Ten dekret funkcjonował
do 14 marca 1985 roku, kiedy to została zastąpiony ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ta podstawa prawna, oczywiście z licznymi zmianami,
obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Starosta Robert Kieruzal skierował
do pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie
okolicznościowe życzenia. Włodarz
powiatu podkreślał znaczenie misji inspekcji sanitarnej, którą powołano nie
tylko do zapobieganie licznym chorobom zakaźnym, ale także w celu podejmowania działań, których celem jest
identyfikacja i szacowanie zagrożeń,
nadzór oraz kontrole mające na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym.
Na ręce dyrektor kępińskiej PSSE przekazał list gratulacyjny i bukiet kwiatów.
Podczas uroczystości wręczone
zostały również resortowe odznaczenia „Zasłużony dla ochrony zdrowia”.
Otrzymało je dwoje długoletnich pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie – Ewa
Marszałek i Zenon Marszałek.
Jubileuszowe spotkanie stało się
wspaniałą okazją do integracji emerytowanych i obecnych pracowników
kępińskiej Stacji. Upłynęło w sympatycznej i rodzinnej atmosferze na
niekończących się rozmowach i wspomnieniach minionych lat.

Wszystkim, którzy wzięli
udział w uroczystościach
pogrzebowych mojej Mamy

śp.

Zofii Hadzik,

wszystkim delegacjom, sąsiadom,
znajomym, wszystkim obecnym
składam serdeczne podziękowania
za wspólną modlitwę,
zamówione intencje mszalne,
złożone wyrazy współczucia.
Dziękuję wszystkim,
którzy słowem lub gestem
wspierali mnie i wszystkich
członków mojej rodziny w tych
trudnych chwilach.
Grzegorz Hadzik
z rodziną.
„Człowiek żyje tak długo,
jak długo trwa pamięć o nim”.
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Wiadomości

historia

Publikujemy następny odcinek historii rodu Mańkowskich na podstawie książki Emeryka Mańkowskiego „Kronika domowa Mańkowskich” wydanej w
2017 r. przez Fundację Andrzeja Mańkowskiego w Szczawnicy oraz Oficynę Wydawniczą ASPRA-JR w Warszawie

Historia rodziny Mańkowskich z Grębanina i Słupi część III
Anna Mańkowska,
żona Teodora (1879-1947)
Wdowa po Teodorze Anna przyczyniała rodzinie wielu trosk. Relacje
Henryka Mańkowskiego z Winnogóry z bratową już za życia Teodora
nie były idealne. W jednym z listów
do Stanisława Turno pisał: „o Totku
i Annie wolę się nie rozpisywać. Wta-

ska wyjechała do Rzymu – Henryk
Mańkowski pisał do Stanisława
Turno: „Od Anny miałem telegram,
że musi w Wiedniu do środy czekać
na pociąg do Rzymu i naturalnie
prosi już o pieniądze, chociaż zapłaciłem jej wszystkie rachunki tu i w
Warszawie i dałem do ręki na drogę
50.000 Mk, 10.000 kr austr, 400 cze-

Dzieci Anny i Teodora od lewej: Magdalena (Maga), Andrzej, Jadwiga (Niunia), Wacław
i Maria (Ika) Mańkowskie

jemniczeni są przeważnie zdania, że
lepsza dla nich gospodarka krakowska niż w Słupi. Ja mam wątpliwości.
To wszystko mi niezupełnie się podoba – ale wolę się nie mieszać, bo i
tak nic bym nie poradził”. W innym
liście zaś: „Totkowie mieli tu dziś
przyjechać, ale widocznie na spółkę
bałamucą jeszcze więcej niż na pojedynkę, bo nawet dowiedzieć się nie
można gdzie obecnie są. Myślę jednak, że Totek niebawem się pojawi,
bo rozpaliła się w nim namiętność
do łowienia ryb w Warcie. Przyszły
tu nawet pod jego adresem rozmaite
przybory, więc pewnie i on sam się
pojawi”.
Wiadomo, że już po śmierci męża
wiosną 1921 roku Anna Mańkow-

skich i 5000 lirów. Miesiąc marzec
kosztuje spadkobierców Totka około
1.200.000 Mk!!” Niedługo później
donosił: „Niedyskretno-naiwna Niunia pokazuje mi całą korespondencję Anny, z której wynika, że ona
ma liczne nie zapłacone rachunki w
Berlinie, Wrocławiu, Dreźnie itd.”
Na początku maja 1921 roku Henryk
Mańkowski znów pisał do Stanisława
Turny:
„Miała Anna wrócić 1 maja.
Tymczasem temu 2 tygodnie pisała
do dzieci, że pewnie nie wróci przed
15; od tego czasu zupełne milczenie.
Ani dzieci ani ja listów nie odbieramy. Tymczasem zapłaciłem roczny
rachunek w jednej aptece w Poznaniu
72400 Mk, a że oprócz tego są apte-

28.09.br. była premier, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego Ewa Kopacz odwiedziła Kępno, wspierając w kampanii
wyborczej kandydatów Platformy Obywatelskiej z naszego regionu w nadchodzących wyborach do parlamentu

Poparcie dla Henczycy i Mateckiej
Wizyta Ewy Kopacz, prócz promocji kandydatki do Sejmu Bożeny
Henczycy oraz Ewy Mateckiej do
Senatu, była również okazją do spotkania się z mieszkańcami miasta
i spaceru po kępińskim Rynku. Mamy wyjątkowego gościa, byłą panią premier a obecnie europosłankę
z Wielkopolski, która polubiła nasze
Kępno. Przypomnę, jest tu już po raz
trzeci i mamy nadzieję, że będzie odwiedzać nas częściej. Dzisiejsza jej
wizyta związana jest ze zbliżającymi
się wyborami - mówiła poseł B. Henczyca. Europarlamentarzystka poparła kandydatki z naszego regionu
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– Jestem przekonana, że ci, którzy
dzisiaj startują z list KO pani Henczyca i przyszła senator Matecka, to
są ludzie , którzy zasługują na wasze
głosy – stwierdziła E. Kopacz.
Po zwiedzeniu centrum miasta
w Kępińskim Ośrodku Kultury E.
Kopacz spotkała się z sympatykami
Platformy Obywatelskiej. Podczas
spotkania komentowano obecną sytuację polityczną w kraju, poruszono
również temat tegorocznych wyborów do Sejmu i Senatu. Była premier
zachęcała do pójścia do urn wyborczych i głosowania
Oprac. m

ki w Kępnie, Warszawie, Krakowie
nawet w Strasburgu (1200 Mk niem.)
więc to razem straszne!
Nadto Ryś nowych i grubych
głupstw narobił. Dokładnie i Ojca, i
Matkę naśladuje. Władzio M. pisze
do mnie wściekłe i desperackie listy
jednym słowem spadek po biednym
Totku kompletnie mi życie zatruwa.
Jak wspominał matkę po wielu latach Henryk (Ryś), „uciekła do
Rzymu, gdzie jej dosyłano ogromną
pensję, przebywała tam kilka lat, robiąc wypady na riwierę francuską i
w Dolomity”. Od lata 1921 roku miała partnera Włocha, kilka miesięcy
wcześniej była związana z niejakim
Berezą, o którym brak bliższych informacji – dziećmi się nie zajmowała.
Otaczał je opieką stryj Henryk, ale
– jak ocenia Henryk (Ryś) – Anna
niezbyt chętnym okiem spoglądała
na ich długie pobyty w Winnogórze.
Anna Mańkowska z dziećmi procesowała się i dopiero podział majątku w
1934 roku uspokoił sytuację.
Anna Mańkowska miała różne pretensje do Henryka, w którego
obronie 7 stycznia 1923 roku zabrał
głos Stanisław Turno, pisząc:
„Co do interesów dzieci, to nie
są one tak w zupełności zapewnione,
jak sądzić się wydajesz. Jak Ci wiadomo jeden folwark jest odstąpiony
p. Janiszewskiemu, drugi p. Zielewiczowi i zgłosili się różni wierzyciele
ś.p. Totka, których zaspokoić należy.
Słupia przez Ciebie dzieciom sprzedana i część Grębanina są obciążone
rentą, którą płacić będzie ciężkim
zadaniem, no i wreszcie Twoje dzieci
także mają wydatki konieczne (szczególnie Ryś), które muszą być zaspokojone.
Procesu nie radziłbym Ci rozpoczynać, bo albo Ty go przegrasz i
grube koszta zapłacisz, albo Twoje
dzieci, co przypuszczam miłem Ci

też nie będzie. Zysk zatem będą miały sądy i adwokaci. Sądzę, że rzeczy
dadzą się załatwić pokojowo i że mój
list się do tego przyczyni. Służę Ci i
w przyszłości mojem pośrednictwem
w tymczasem przesyłam Ci życzenia
szczęśliwego Nowego Roku i uprzejme ukłony, uniżony”.

Henryk Mańkowski

Z kolei Włodzimierz Podhorski
w 1925 roku – korespondując z Henrykiem Mańkowskim z Winnogóry
w sprawie formalności związanych z
przeniesieniem będącego w 17 pułku
ułanów w Lesznie chorego Rysia do

rezerwy – pisał: „Bardzo smutną jest
wiadomość i zamiarach pani Anny o
sprzedaży majątków i jej zamiarach
pozostania zagranicą. I biedne są
dzieci które to doskonale rozumieją”.
Wiele wskazuje na to, że Anna
Mańkowska była – jak mąż – uzależniona, ale nie tyle od alkoholu, ile od
innych substancji. Świadectwo lekarskie dotyczące choroby jej syna mówi wprost o
jej skłonności do narkotyków.
Według informacji Jana
Pachońskiego Anna Mańkowska wróciła do kraju tuż
przed II wojną światową i zamieszkała w małym pokoju w
Grębaninie. Zmarła tragicznie
„zgwałcona przez kilku maruderów w 1946 r.”, jednak
tradycja rodzinna (przekaz
jednej z jej wnuczek Elżbiety Żochowskiej, córki Niuni
Mańkowskiej-Strzałeckiej)
neguje istnienie jakiegokolwiek związku tego bulwersującego wydarzenia ze śmiercią Anny.
Teodor i Anna z Michałowskich mieli sześcioro
dzieci – stosunkowo najwięcej wiadomo o Magdalenie
(urodzonej w 1904 roku) i
Henryku (Rysiu) urodzonym
w 1901 roku, od nich więc zacznie się
dalsza relacja.
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.

Przedstawiciele powiatu kępińskiego uczestniczyli w obchodach 55. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Republikę Malty, zorganizowanych przez ambasadę tego kraju

Świętowali niepodległość Malty

Obchody 55. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Maltę zorganizowane zostały przez ambasadę tego
kraju 23 września 2019 r. w Warszawie.
Uczestniczyli w nich reprezentanci naszego powiatu: starosta kępiński Robert Kieruzal, przewodnicząca Rady
Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka oraz dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem Beata
Lebek.
Zaproszenie do ambasady Malty
to efekt coraz ściślejszej współpracy
pomiędzy Zespołem Szkół Specjalnych
w Słupi pod Kępnem a Guardian Angel
Secondary Education Resource Centre
z Malty. Współpraca szkół zainicjowana w 2016 roku przełożyła się na szereg
inicjatyw i projektów realizowanych
przy udziale środków programu Erazmus+. Dzięki temu organizowane są
m.in. wymiany uczniów, a nauczyciele
mogą rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Współpraca to także wydarzenia kulturalne, jak choćby koncert
muzyki poważnej zorganizowany z
okazji setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego oraz 100-lecia
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odzyskania przez Polskę niepodległości, który odbył się w listopadzie ubiegłego roku w kościele pw. św. Marcina
w Kępnie. Przed publicznością zapre-

Malta to jeden z najmniejszych
krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wyspa na Morzu Śródziemnym
odzyskała niepodległość 21 września

Zaproszenie do ambasady Malty jest efektem rozwijającej się współpracy,
zapoczątkowanej przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

zentowała się wówczas Orkiestra The
St Paul Chamber Ensemble z Malty
wraz z towarzyszeniem chóru Rotondo
parafii św. Ojca Pio w Poznaniu. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie „Apertus” działające przy
Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod
Kępnem, a także ambasada Malty w
Polsce.

1964 roku, stając się monarchią konstytucyjną w ramach Wspólnoty Narodów
(Commonwealth), z Elżbietą II jako
królową. Powyższe wydarzenie stało
się podstawą do ustanowienia w tym
kraju święta państwowego. Malta stała
się republiką 13 grudnia 1974 roku, co
jest upamiętnione osobnym świętem Dniem Republiki.
Oprac. bem

Ogłoszenia

reklamy

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

Fabryka Mebli Gabi Jerczyńscy Sp. J.
Piaski 9a, gmina Łęka Opatowska, zatrudni:

Uwaga, Uwaga, uwaga...

reklamy

i ogłoszenia drobne

Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika
wyjaśnić nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią
dyżur telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.

przyjmujemy
codziennie (pn.-pt.)
w godz. 9.00-16.00.

Telefon: (62) 78 29 284.

(62) 78 292 84

kontakt:

- kierowcę kat. C+E – transport międzynarodowy
- kontrolera jakości mebli tapicerowanych
- 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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I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Bolesławiec

Ponad 14 tysięcy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymało dodatkowe wsparcie z budżetu państwa

Niesamowite rozpoczęcie sezonu 5000+ dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Baranowskiego Studia Tańca

WYNIKI turnieju

Baranowskie Studio Tańca reprezentowało sześć par,
z czego dwie z nich uzyskały wyższą klasę taneczną

22 września br. w Łęce Opatowskiej odbył się I Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Bolesławiec. Baranowskie
Studio Tańca reprezentowało sześć
par z czego dwie uzyskały wyższą
klasę taneczną.
N. Jańska

Kat. do 9 lat:
1. Bartosz Krupa i Gabriela Nowak
oraz Bartosz Gliński i Julia Jany
2. Mateusz Skąpski i Aleksandra Michalska
Kat. 10-11 H:
1. Błażej Gruszka i Maja Nowak
Kat. 12-13 H:
2. Adam Stasiak i Jagoda Lipińska
– awans do klasy tanecznej G
Kat. 12-13 G:
1. Filip Kubik i Kamila Kryściak
– awans do klasy tanecznej F

Zderzenie samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej nr 482 w miejscowości Chojęcin

Wypadek na „starej ósemce”

W czwartek, 19 września br., około godziny 11.19, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej nr 482 („stara ósemka”) w
miejscowości Chojęcin. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie
i OSP Chojęcin. - Po przybyciu na
miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że
w zdarzeniu brały udział trzy pojazdy
(dwa busy i jeden samochód osobowy). Zespół Ratownictwa Medycz-

nego, przybyły na miejsce zdarzenia
jako pierwszy, zajmował się osobą
poszkodowaną, która znajdowała się
w pojeździe. Na potrzeby działań na
drodze wprowadzono ruch wahadłowy. 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. ZRM, po przebadaniu
osoby poszkodowanej, podjął decyzję o
przetransportowaniu jej do szpitala.
Oprac. KR

Ochotnicze Straże Pożarne lat otrzyma 14.340 jednostek z całego
walczą z pożarami, skutkami klęsk kraju. - To ważne, że dzięki wsparciu
żywiołowych i pomagają ofiarom z budżetu państwa strażacy-ochotwypadków
drogowych,
jednak nicy zyskają więcej środków na
oprócz tego wykonują też inne dzia- swoją działalność, która jest bardzo
łania, które w wymiarze publicznym pożyteczna i potrzebna – powiedział
pozostają związane z szeroko pojętą minister M. Kamiński. Wszystkie
ochroną i profilaktyką społeczną. jednostki OSP, które wnioskowały
W związku z tym do 10 września o dotacje i spełniły wymogi ustabr. Ochotnicze Straże Pożarne mogły wnioskować o
fundusze na propagowanie
zasad udzielania pierwszej
pomocy,
organizowanie
przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących
wiedzę i umiejętności w
zakresie ochrony przeciwpożarowej, organizowanie
przedsięwzięć
służących
krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających W tym roku OSP na dofinansowanie zadań
na rozwinięcie sprawności otrzymały z budżetu państwa łączną kwotę
wykorzystywanej w dzia- 82 milionów złotych. Fot. https://strazacki.pl
łaniach ratowniczych oraz
upowszechnianie i wspieranie form wy o ochronie przeciwpożarowej,
współdziałania między lokalnymi otrzymały dofinansowanie na swopartnerami społecznymi i gospo- je zadania. - Na Ochotnicze Straże
darczymi w zakresie ochrony prze- Pożarne można liczyć nie tylko w
ciwpożarowej. Taka możliwość to czasie pożarów, wypadków drogoskutek nowelizacji ustawy o ochronie wych, wichur czy ulewnych opadów
przeciwpożarowej. W tym roku OSP deszczu. OSP doskonale integrują
na dofinansowanie tych zadań otrzy- środowiska mieszkańców, budują
mały z budżetu państwa łączną kwotę aktywne społeczeństwo i organizu82 milionów złotych - 5 tysięcy zło- ją wydarzenia sportowe. Musimy
tych dla każdej jednostki. W myśl no- wspierać je w tych działaniach. (...)
wych przepisów, zadania realizowa- Rząd, doceniając dotychczasową
ne przez ochotnicze straże uzyskały działalność OSP, zdecydował, że
rangę ustawową, co pozwoliło m.in. zadania realizowane przez ochotnina rozszerzenie źródeł finansowania. cze straże uzyskały rangę ustawową
Wnioski o udzielenie dotacji OSP – zaznaczył minister. Dzięki noweskładały do właściwego terytorialnie lizacji OSP mogą teraz otrzymywać
komendanta powiatowego lub miej- dodatkowe środki na swoją działalskiego Państwowej Straży Pożarnej.
ność. Wydatki na realizację tych za19 września br. szef Ministerstwa dań będą mogły pochodzić z budżetu
Spraw Wewnętrznych i Administra- państwa, budżetów jednostek samocji Mariusz Kamiński zatwierdził rządu terytorialnego oraz środków
podział środków, o które wniosko- przekazywanych przez jednostki
wały OSP. Dodatkowe fundusze organizacyjne, w szczególności sto-

warzyszenia, fundacje i instytucje
ubezpieczeniowe.
Za wypłatę dodatkowego wsparcia dla OSP będzie odpowiedzialny
Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej. Środki będą przelewane na rachunki bankowe OSP,
które zostały wskazane w umowach
dotyczących dotacji. Wszystkie
OSP otrzymujące dodatkowe wsparcie będą musiały
sporządzić sprawozdania, w
których opiszą wykonanie dofinansowanych zadań.
Również jednostki OSP
z powiatu kępińskiego otrzymają dofinansowanie. - Zgodnie z założeniami programu
Komenda Powiatowa PSP w
Kępnie przyjmowała wnioski
na dofinansowanie od jednostek OSP z terenu powiatu kępińskiego. Następnie, po ich
pozytywnym
rozpatrzeniu,
podpisano umowy i przekazano do akceptacji Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Poznaniu. Kolejnym etapem było
podpisanie umów przez Komendanta
Głównego PSP. Wszystkie jednostki
z powiatu kępińskiego, które złożyły
wnioski, otrzymały dofinansowanie
– mówi zastępca komendanta powiatowego PSP w Kępnie st. kpt. Jarosław Kucharzak.
W całym kraju w jednostkach
OSP służy około 500 tysięcy ochotników. Ponad 100 tysięcy strażaków-ochotników jest w gotowości
do bezpośrednich działań ratowniczych. Ponad 4.400 jednostek OSP i
niemal 200 tysięcy ochotników włączonych jest do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. W 2018
r. OSP w całej Polsce wyjeżdżały
do różnych akcji ponad 140 tysięcy
razy. Wspólnie z Państwową Strażą
Pożarną ochotnicy współdziałali 109
tysięcy razy. 		
KR
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Dwudniowy VI Kępiński Festiwal Gier Planszowych „Planszostrada” z rekordową liczbą
uczestników

„Planszostrada” i wszystko gra!

Szósta już edycja imprezy zorganizowana została przez Kępiński
Klub Gier Planszowych „Planszostrada” oraz Stowarzyszenie Kulturalne
„Euro-Art” podczas weekendu, 21-22
września 2019 r. Wydarzenie sfinansowane zostało ze środków Powiatu
Kępińskiego w ramach otwartego
konkursu ofert, a jego uczestnicy mogli korzystać z przygotowanych przez
organizatorów atrakcji bezpłatnie.
VI Festiwal Gier Planszowych w
Kępnie odwiedziło łącznie 355 osób,
co oznacza, ze ubiegłoroczny wynik
został poprawiony: - Pokazaliśmy, że
tu się gra! - podkreślają z dumą organizatorzy. - W sobotę odwiedziło nas

241 osób, a w niedzielę mieliśmy 197
wejść (w tym 83 osoby z pierwszego
dnia). W oba dni odnotowaliśmy 438
wejść.
Najliczniej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kępnie, gdzie odbywał
się festiwal, zjawiali się mieszkańcy
powiatu kępińskiego, ale zarejestrowano również odwiedziny gości z
pobliskich, a także całkiem odległych
miejscowości, w tym Wrocławia, Łodzi, Poznania, Warszawy, Częstochowy, Zabrza, a nawet z niemieckiego
Singen.
Jak wyjaśniają inicjatorzy przedsięwzięcia: - Naszym celem jest propagowanie gier planszowych jako

Na chętnych czekały również
turnieje z nagrodami

narzędzia edukacji poprzez zabawę
w myśl zasady fair play. Drugie zadanie to pokazanie społeczności
sposobu na integrację i lepszą komunikację – dłonie zajęte graniem
nie mogą dzierżyć smartfona, a
oczy przez jakiś czas odpoczywają
od ekranu. Wyjątkiem jest czas, gdy
odwiedzający chcą uwiecznić swoje
chwile przy planszy. Festiwal angażuje do pomocy kilkunastu wolontariuszy, a także wiele wspaniałych
osób, które wspierają nas jak potrafią – zaznaczają.
Uczestnicy
„Planszostardy”
wprowadzeni zostali w magiczny
świat gier planszowych, karcianych
oraz fabularnych o najrozmaitszej tematyce, czasie rozgrywki i poziomie
trudności. Podczas imprezy można
było wypożyczać gry i korzystać z
nich na miejscu dzięki pomocy wolontariuszy, a także zakupić gry i gadżety z nimi związane.
Rozegranych zostało również 8
turniejów, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, w tym turniej eliminacyjny do Mistrzostw
Polski w grę „Kingdomino”. Odnotowano aż 109 zapisów na listy turniejowe, a na zwycięzców czekały
nagrody.
Jako pierwszy podczas wrześniowego weekendu rozegrany został
Planszowy Turniej Międzyszkolny.
Wzięło w nim udział aż 9 reprezen-

Uczestnicy wydarzenia wprowadzeni zostali w magiczny
świat gier planszowych, karcianych oraz fabularnych

tacji szkół podstawowych z terenu
powiatu kępińskiego. Zwyciężyli
pasjonaci planszówek ze Szkoły Podstawowej w Krążkowach. Na drugim
miejscu znalazła się reprezentacja SP
nr 1 w Kępnie, a na trzecim – SP w
Mikorzynie i ZS w Trębaczowie.
- Cieszy nas niezmiernie, iż nasz

festiwal odwiedzają osoby i grupy liczące się w planszowym środowisku
i przekazują pozytywne opinie o organizacji, zawartości wypożyczalni
gier, etc. Uważamy tę edycję za bardzo udaną – podsumowuje jedna z
organizatorek Ewa Szalek.
Oprac. bem
W ciągu dwóch dni festiwal
odwiedziło 355 osób
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Policja

straż pożarna

Strażacy-ochotnicy otrzymali środki na sprzęt

Gmina Kępno systematycznie
pozyskuje i wspiera działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Dzięki temu możliwe jest doposażenie OSP w nowy sprzęt i umundurowanie. O środkach pozyskanych
w ostatnim czasie poinformował podczas konferencji prasowej burmistrz
Piotr Psikus. - Zawsze podkreślałem i mówiłem o tym wielokrotnie,
że samorząd Gminy Kępno szuka,
gdzie to jest tylko możliwe, środków
zewnętrznych na realizację swoich

pożarnych.
Zakupy będą realizowane w ramach przedsięwzięć: „Zakup motopomp, agregatu prądotwórczego, pilarek ratowniczych, węży tłocznych,
kurtyn i plandek dla Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu miasta i
gminy Kępno” oraz „Zakup pił do
cięcia betonu i metalu, drabin ratowniczych i prądownic dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
miasta i gminy Kępno”. Wkład własny Gminy Kępno to 17.142,00 zł. W
ramach tych przedsięwzięć jednostki

O środkach dla OSP pozyskanych w ostatnim czasie poinformował
podczas konferencji prasowej burmistrz P. Psikus (pośrodku)

potrzeb inwestycyjnych, ale również
środków miękkich na wsparcie organizacji i instytucji funkcjonujących
na terenie miasta i gminy. Ostatnimi
czasy pojawiły się duże środki finansowe na Ochotnicze Straże Pożarne,
które można było pozyskać, składając wniosek. Ponieważ Gmina
Kępno śledzi intensywnie wszystkie informacje, które się ukazują i
wszystkie konkursy, które są ogłaszane, aplikujemy, składamy wnioski. Otrzymaliśmy dofinansowania
i zakupimy sprzęt dla OSP – sprzęt
jakże potrzebny, ratujący dobytek
ludzki i życie ludzkie – oznajmił włodarz miasta i gminy.
Dotacja z Narodowego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu
Gmina
Kępno
pozyskała
39.998,00 zł z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży

otrzymają węże tłoczne W-75 i W-52,
a także piły do betonu i stali – OSP
Mikorzyn, OSP Kierzno i OSP Myjomice-Ostrówiec, drabiny trzyprzęsłowe – OSP Kierzno i OSP Mechnice, prądownice Turbo Jet – OSP
Mechnice i OSP Domanin, motopompę pływającą – OSP Mikorzyn,
pilarki ratownicze – OSP Mechnice i
OSP Olszowa, kurtynę wodną – OSP
Świba, agregat prądotwórczy – OSP
Szklarka Mielecka oraz plandeki –
OSP Kierzno.
Dofinansowanie
z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Jednostki OSP Rzetnia i OSP
Świba przy wsparciu Gminy Kępno
otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w ramach zadania
publicznego pod nazwą: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży
pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. OSP Świba otrzymała dofinansowanie w wysokości 13.370,00

zł na zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum
1000 dm3 z kompletem węży oraz
hełmów strażackich. Wkład Gminy
Kępno to 5.630,00 zł. Z kolei OSP
Rzetnia otrzymała dofinansowanie w
wysokości 10.870,00 zł z przeznaczeniem na remont remizy. Wkład Gminy Kępno to 9.130,00 zł.
Dodatkowe środki zewnętrzne
na wyposażenie jednostek OSP
Jednostki OSP z terenu gminy
Kępno wnioskowały również do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników w ramach
realizacji zadania publicznego pn.
„Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów
wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe z wyłączeniem zakupu wozów
strażackich”. Rezultatem złożonych
wniosków są pozyskane środki zewnętrzne w wysokości 42.425,89 zł.
Wkład własny Gminy Kępno w realizację zadań to 42.074,00 zł. Środki
na zakup sprzętu i umundurowania
uzyskały jednostki: OSP Olszowa –
5.940,69 zł, OSP Kierzno – 3.608,04
zł i OSP Mikorzyn – 3.917,16 zł z
przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego, OSP Mechnice
– 3.960,00 zł i OSP Myjomice-Ostrówiec – 10.000,00 zł na zakup i montaż urządzenia selektywnego wywoływania oraz OSP Świba – 15.000,00
zł na zakup motopompy pływającej,
agregatu oddymiającego i kamery
termowizyjnej.
Dofinansowanie
do zakupu umundurowania
OSP z gminy Kępno otrzymały także dotację z Funduszu Firm
Ubezpieczeniowych w wysokości
4.800,00 zł. Środki przeznaczone są
na zakup umundurowania wyjściowego dla poszczególnych jednostek:
OSP Mikorzyn – 800,00 zł, OSP
Domanin – 1.000,00 zł, OSP Mechnice – 800,00 zł, OSP Myjomice-Ostrówiec – 1.000,00 zł oraz OSP
Świba – 1.200,00 zł. Wkład Gminy
Kępno w realizację przedsięwzięcia
to 8.347,00 zł.
Oprac. KR

W poniedziałek strażacy z terenu powiatu kępińskiego usuwali skutki silnego wiatru

Wichura nad powiatem kępińskim.
32 interwencje strażaków

30 września br. nad Polską prze- Pożarnej wynika, że strażacy najczę- niczej straży pożarnej.
mieszczał się aktywny układ niskiego ściej interweniowali w Wielkopolsce
Wichura nie ominęła również
ciśnienia, który otrzymał imię „Mor- (1001 razy), województwie łódzkim powiatu kępińskiego, gdzie odnototimer”. W niektórych miejscach wiatr (875 razy), na Mazowszu (754 razy), wano w sumie 32 interwencje dotyosiągał w porywach prędkość powy- na Dolnym Śląsku (665 razy) oraz w czące gwałtownych zjawisk atmosżej 100 km/h. W całym kraju stra- województwie śląskim (657 razy). W ferycznych. - Interwencje w głównej
żacy odnotowali prawie 6,6 tysięcy działaniach brały udział prawie 34 ty- mierze dotyczyły usuwania zagrożeinterwencji związanych z usuwaniem siące strażaków państwowej i ochot- nia w postaci nadłamanych konaskutków wichur. Najwięcej
rów drzew zwisających nad
zdarzeń, bo prawie 6 tysięcy,
szlakami komunikacyjnymi.
dotyczyło usuwania połamaKilka interwencji dotyczyło
nych drzew i konarów, natopowalonych drzew lub uszkomiast ponad 600 – wypomdzenia przekryć i konstrukcji
powywania wody z piwnic
dachowych na budynkach gozalanych obiektów. W całym
spodarczych i mieszkalnych.
kraju w wyniku wichur ranDziałania strażaków w tych
nych zostało 18 osób, w tym 5
przypadkach polegały na tymstrażaków i zginęła też jedna
czasowym zabezpieczeniu buosoba. Uszkodzonych zostało
dynków przy pomocy plandek
prawie 397 dachów, w tym 246 Kilka interwencji strażaków dotyczyło uszkodzenia przekryć
– podsumował oficer prasowy
- na budynkach mieszkalnych. i konstrukcji dachowych na budynkach. Fot. KP PSP Kępno
KP PSP Kępno kpt. Paweł MiZ danych Państwowej Straży
chalski.
KR
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Tragiczny w skutkach wypadek na drodze wojewódzkiej
nr 482 („stara ósemka”) w Świbie

Czołówka opla corsy z ciężarowym volvo.
Kierowca osobówki nie żyje
We wtorek, 1 października br., o
godzinie 1.23, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie odebrał zgłoszenie o wypadku
z udziałem samochodów osobowego i
ciężarowego na drodze wojewódzkiej
nr 482 („stara ósemka”) w Świbie.
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP Świba i OSP
Kierzno. - Jako pierwszy na miejsce
zdarzenia dotarł zastęp z OSP Świba, którego dowódca stwierdził, że

miejsce zdarzenia Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Pomimo
prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, lekarz pogotowia
ratunkowego stwierdził zgon u mężczyzny. Działania strażaków w kolejnej fazie akcji polegały na sorpcji
rozlanych płynów eksploatacyjnych
oraz pomocy w udrożnieniu ruchu
po zakończeniu czynności dochodzeniowych prowadzonych przez policję
i prokuratora – dodaje strażak.
Na miejsce zdarzenia udali się
także funkcjonariusze Komendy

Kierujący oplem z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził
do zderzenia z prawidłowo jadącym, ciężarowym volvo. Fot. KP PSP Kępno

doszło do zderzenia czołowego. Kierowca samochodu osobowego był
nieprzytomny i uwięziony w pojeździe, natomiast podróżujący samochodem ciężarowym opuścił pojazd
o własnych siłach przed przybyciem
służb ratunkowych. Na potrzeby
działań zablokowano ruch na drodze w obu kierunkach – relacjonuje
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca, następnie wykonano dostęp
do osoby poszkodowanej. Ze względu na brak czynności życiowych,
ewakuowano poszkodowanego z
samochodu i niezwłocznie przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Osoba poszkodowana
została przekazana przybyłemu na

Powiatowej Policji w Kępnie. - Policjanci, którzy udali się na miejsce
zdarzenia, ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki Opel
Corsa, 47-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego, z nieustalonej
przyczyny zjechał na przeciwległy
pas ruchu i doprowadził do zderzenia
z prawidłowo jadącym ciągnikiem
siodłowym marki Volvo z naczepą,
którego kierowcą był 45-letni mieszkaniec gminy Oława – mówi zastępca oficera prasowego KPP Kępno st.
sierż. Filip Ślęk. Kierujący samochodem ciężarowym był trzeźwy.
Przyczyny i dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniają pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kępnie funkcjonariusze KPP Kępno.
Oprac. KR

Pożar samochodu osobowego marki Opel Astra na ul. Tysiąclecia w Kępnie

Fot. KP PSP Kępno

Gmina Kępno pozyskała środki zewnętrzne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

W osobówce paliła się
komora silnika
W niedzielę, 29 września br., o
godzinie 19.36, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie odebrał zgłoszenie o pożarze
samochodu osobowego marki Opel
Astra na ul. Tysiąclecia w Kępnie.
Do zdarzenia zadysponowano zastęp
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie. - Po przybyciu na miejsce
jednostki ochrony przeciwpożarowej
zastano pożar komory silnika w samochodzie osobowym. Po przeprowadzeniu dokładnego rozpoznania

nie stwierdzono osób wymagających
pomocy medycznej. Strażacy, po
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
podali jeden prąd gaśniczy piany
ciężkiej w natarciu na palącą się
komorę silnika, co doprowadziło do
ugaszenia pożaru – poinformował
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski.
Przyczyny pożaru nie są dokładnie znane. Na szczęście w zdarzeniu
nikt nie odniósł obrażeń ciała.
Oprac. KR

Wiadomości

informacje

W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie świętowano Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Być przedszkolakiem to powód do dumy

20 września obchodzone jest wyjątkowe święto – Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka. Święto to wprowadzone zostało w 2010 r., początkowo
tylko w Łodzi. Od 2013 r., kiedy została przyjęta uchwała o ustanowieniu
20 września Ogólnopolskim Dniem
Przedszkolaka, święto na dobre zagościło w kalendarzu przedszkoli
na terenie całej Polski. Zostało ono
ustanowione, aby podkreślić wagę
edukacji przedszkolnej w rozwoju i
edukacji dzieci. Dzień ten ma także
dostarczyć dzieciom kolejnych okazji
do świętowania, wspaniałej zabawy
oraz czerpania radości i dumy z bycia
przedszkolakiem.
Również dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie
świętowały swój dzień. Z tej okazji

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła - powiedziała nasza noblistka - Wisława
Szymborska. Znając zalety i korzyści, płynące z czytania,
w Polsce od 2001 roku 29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, o którym nie zapomniano
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania

Dzieci dzieliły się swoją radością ze świętowania z mieszkańcami
Kępna podczas radosnego, kolorowego pochodu po mieście

Wszystkie dzieci zebrały się na przedszkolnym placu zabaw,
gdzie odbyły się wesołe śpiewy, tańce i zabawy

wszystkie dzieci zebrały się na przedszkolnym placu zabaw, gdzie odbyły
się wesołe śpiewy, tańce i zabawy.
Punktem obowiązkowym obchodów
było wspólne odśpiewanie hymnu
przedszkolaka. Dzieci dzieliły się
również swoją radością ze świętowania z mieszkańcami Kępna podczas
radosnego, kolorowego pochodu po
mieście. W salach na maluchy czekał poczęstunek. Wszyscy bawili się
znakomicie, a uśmiechy nie znikały z
twarzy przedszkolaków. Z pewnością
ten radosny dzień pozostanie na długo w pamięci każdego dziecka.
Należy pamiętać, że Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to nie tylko
zabawa i radosny czas dla dzieci, ale
również okazja do przypomnienia o
prawach dziecka.
Oprac. KR

Nowy obiekt rekreacyjny cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży

W parku obok szpitala powstała tyrolka

Zjazd linowy to atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego, możliwość wielu
godzin aktywności na świeżym powietrzu
i niezapomniana frajda z codziennej zabawy. Tyrolka w parku obok szpitala została
wyposażona w dwa zjazdy linowe o długości 32 metrów. Pod urządzeniem wykonano nawierzchnię z piasku jako strefę bezpieczeństwa dla korzystających. Zadanie
zostało zrealizowane w ramach Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019, a wykonawcą jest firma „Buglo Place Zabaw” Sp.
z o.o. Sp.k. z Koszalina. Koszt zadania to
46.000 zł.			
Oprac. KR

Święto głośnego czytania zostało
ogłoszone z inicjatywy Polskiej Izby
Książki, a jego celem jest promowanie zalet głośnego czytania, które
rozwija wyobraźnię, język i pamięć.
Uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę i ułatwia naukę. W końcu to dobry pomysł na
spędzenie wolnego czasu. 29 września odnosi się do urodzin Janiny
Porazińskiej, autorki książek dla
dzieci i młodzieży, m.in. „Szewczyk
Dratewka”, „Kozucha Kłamczucha”,
„Kto mi dał skrzydła?”.
27 września 2019 r. Biblioteka
Szkolna w Zespole Szkół Ponadpod-

stawowych nr 1 w Kępnie zorganizowała po raz piąty w szkole głośne
czytanie. Tego dnia nauczyciele poświęcili 2-3 minuty lekcji na przeczytanie uczniom dowolnego fragmentu,
np. z wybranej pozycji współczesnej.
Akcja przybierała różne formy, na
przykład młodzież z kl. II TA wraz
z nauczycielem Bogumiłą Słowikowską „wyszła” z klas i czytała w
szkolnym plenerze - mówi Danuta
Wabnic, organizatorka szkolnej akcji. Cieszy fakt, że książka wraca do
szkół i odzyskuje tam swoje dawne
miejsce.
gg

ZBIÓRKA NA REMONT DACHU
DLA RODZINY Z GMINY KĘPNO

Tyrolka została wyposażona w dwa
zjazdy linowe o długości 32 metrów

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie włączyli się w akcję Sprzątania Świata

Młodzi apelują – dbajmy o środowisko!
Uczniowie przeszli ulicami miasta z własnoręcznie
przygotowanymi transparentami z hasłami proekologicznymi

Uczniowie klasy IITA podczas
akcji głośnego czytania

Od 20 do 22 września br. trwała
akcja Sprzątania Świata. W przedsięwzięcie aktywnie włączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie, którzy zorganizowali happening
ekologiczny, nawołujący do ochrony
środowiska. Część uczniów przeszła
ulicami miasta z własnoręcznie przygotowanymi transparentami. Pozostała młodzież wraz z nauczycielami
sprzątała teren szkoły i uczestniczyła w quizie wiedzy, a młodsi wzięli
udział w poznawaniu przyrody w parku i na terenach zielonych miasta.
Oby ich wysiłki zostały dostrzeżone i pozytywnie wpłynęły na codzienne zachowania mieszkańców!
Oprac. KR

Trwa zbiórka organizowana na portalu internetowym pomagam.pl dla
jednej z rodzin z powiatu kępińskiego. Cały opis akcji znajdą Państwo,
wpisując link: pomagam.pl/basia3
Głównym celem akcji jest pomoc rodzinie pokrzywdzonej przez los
w poprawie ich warunków bytowych i mieszkaniowych. Każdy człowiek
pragnie żyć w godnych warunkach, gdzie standardem jest ciepłe, ogrzane
mieszkanie, bieżąca woda czy dostęp do łazienki.
Nie każdy bowiem ma możliwości, by zapewnić lepszą egzystencję
sobie i swoim najbliższym. Czasem komplikacje życiowe nie pozwalają
na sprostanie podstawowym potrzebom. Natomiast wyciągnięta dłoń drugiego człowieka może tę sytuację całkowicie zmienić.
Na chwilę obecną najważniejszy jest remont dachu. Jest to budynek
100-letni, każda wichura zagraża bezpieczeństu rodziny. Matka, samotnie
wychowująca troje dzieci, nie jest w stanie udźwignąć finansowo takiej
inwestycji.
Dzięki Państwa wrażliwości i pomocy jesteśmy w stanie osiągnąć wyznaczony cel. Zachecamy do dołączenia do zbiórki internetowej, każdy na
miarę swoich możliwości i chęci.
Niedługo firma dekarska podejmie się wymiany dachu, ale wciąż brakuje 4000 zł. Wszyscy możemy pomóc – liczy się każda złotówka!
Za każdą okazaną pomoc dziękujemy!

Tel. kontaktowy: 602 185 476.
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kurier baranowa
październik 2019, nr 39 (1134)
Obchody 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębaninie

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa hrabiego Wężyka
w Baranowie od kwietnia br. realizuje projekt pn. „Z książką
w podróży” w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”,
dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury. Całkowity koszt zadania wyniósł 18.590 zł

Już 90 lat w służbie bliźniemu Z książką w podróży

28 września br. Ochotnicza Straż
Pożarna w Grębaninie świętowała
90-lecie istnienia jednostki. Obchody
rozpoczęły się mszą świętą w intencji
strażaków, ich rodzin oraz druhów,
którzy odeszli na wieczną służbę. W
miejscowym kościele odprawił ją ks.
proboszcz Stanisław Borowiecki. Po
niej na placu przed remizą strażacką
odbył się uroczysty apel. Po złożeniu meldunku o gotowości jednostki
do rozpoczęcia obchodów przez dowódcę uroczystości dha Ryszarda
Stasiowskiego, poczet flagowy w
składzie: dh Bartosz Chowis, dh Dominika Bieda i dh Dominik Kaczmarek dokonał podniesienia flagi
narodowej na maszt.
Uroczystości jubileuszowe były
doskonałą okazją do przypomnienia
w skrócie historii jednostki, którą
przedstawił prezes OSP Grębanin
dh Marcin Janus. - Ten jubileusz
obchodzimy z wdzięcznością, a teraz
czas na największe podziękowania.
Dziękuję Bogu, bo jak tu nie dziękować za tyle dobra, za tyle szczęścia,
za tyle dobrych ludzi (...). Ochotnicza
Straż Pożarna, jak nazwa wskazuje,
jest ochotnicza. Pamiętajmy, druhowie pomagają, bo chcą, remontują,
bo chcą, szkolą się, bo chcą, naraża-

ją swoje zdrowie, a czasem życie, bo
chcą. Dlatego należy im się wielki
szacunek i podziękowanie. Dzięku-

twa” odebrali: dh Zygmunt Gąska
i dh Józef Kołodziejczak. Odznakę
„Strażak Wzorowy” otrzymał dh

Uroczystości jubileuszowe były doskonałą okazją do
przypomnienia w skrócie historii jednostki OSP Grębanin

ję wam druhny i druhowie za to, że
jesteście, za to, że działacie i wspieracie mnie w moich działaniach.
Dbajmy o to, aby przez kolejne lata
Ochotnicza Straż Pożarna w Grębaninie prężnie i z dumą funkcjonowała – mówił prezes.
Podczas obchodów święta OSP
Grębanin zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia i medale. Złoty
Medal „Za Zasługi dla Pożarnic-

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe
i delegacje jednostek OSP z terenu gminy Baranów

Rafał Maciejewski. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w
Baranowie przyznało także odznaki
za wysługę lat, a podziękowania za
pracę dla dobra jednostki wręczył
prezes M. Janus.
Następnie głos zabrali zaproszeni
goście, którzy dziękowali strażakom
za lata służby i poświęcenia, a także składali im życzenia. - „90 lat to
staruszek”, ale od niedawna bardzo
odmłodzony. Bardzo się cieszę, że
tak się odmłodziła ta jednostka, że
możemy powiedzieć, że młodość nadchodzi. 90-letnia, ale młodość. Cieszę się, że współpracujemy bardzo
dobrze. Niech ta trudna praca, pełna
nieprzewidywalnych wyzwań, będzie
dla was źródłem osobistej satysfakcji
– podkreślała wójt gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska-Siwek.
Uroczystości w Grębaninie
uświetniła Orkiestra Dęta „Brass
Band Nutka”. W remizie strażackiej
przygotowano również wystawę poświęconą 90-leciu działalności jednostki.
Oprac. KR

W ramach projektu zrealizowane zostały warsztaty fotografii, które prowadzone były przez fotografa
Patryka Biegańskiego. Odbyły się
również spotkania ze znanymi podróżnikami, pasjonatami i autorami
książek dla dzieci. Podczas warsztatów pn. „Afryka Kazika i inne opowieści” z Łukaszem Wierzbickim
uczestnicy mieli okazję poznać historię polskich podróżników, o których
autor pisze na kartach swoich książek. Uczestnicy odgrywali ciekawe
scenki z książek pisarza oraz rozpoznawali ślady zwierząt. Kolejnym

pocztówki przedstawiające różne zakątki świata, stworzone przez dzieci
z pomocą autorki. W zrealizowanych
działaniach uczestniczyły głównie
dzieci i młodzież z terenu gminy Baranów. W ramach zadania zostały
również zakupione sztalugi. 17 września br. w „Chacie Baranowskiej”
odbyło się uroczyste podsumowanie
projektu. Gościem spotkania był Jan
Mela – znany podróżnik i działacz
społeczny. Duże zainteresowanie
wśród zgromadzonych mieszkańców
wzbudził pokaz jego zdjęć z wielu
wypraw podróżniczych. Wydarzeniu

Gościem spotkania podsumowującego projekt był
Jan Mela – znany podróżnik i działacz społeczny

ciekawym spotkaniem były warsztaty pn. „Jak dorosnę, będę podróżnikiem” ze znaną globtroterką, autorką
książek i poradników podróżniczych,
a także „specjalistką od wypraw w
pojedynkę” – Marzeną Filipczak.
Spotkanie wzbogacone było prezentacją multimedialną, przedstawiającą, jak podróżować, żeby poznać
miejscową kulturę, zwyczaje i ludzi.
Dla najmłodszych uczestników odbyły się warsztaty pn. „Przewodniki:
Warszawa, Wrocław, Poznań, Rzym”
ze znaną autorką książek i przewodników dla dzieci Elizą Piotrowską.
Uczestnicy zajęć poznali ciekawe historie i zwyczaje niektórych miejsc.
Efektem spotkania były kolorowe

towarzyszyła również wystawa prac
pochodzącego z Mroczenia fotografa – P. Biegańskiego, prezentująca
zdjęcia z malowniczych zakamarków
świata oraz naszego regionu.
Dzięki zorganizowanym spotkaniom uczestnicy projektu zetknęli
się z tematyką literacko-podróżniczą i wielokulturowością ludzkości.
Dowiedzieli się, gdzie leżą odległe
kraje, poznali polskie miasta i ciekawe, okoliczne miejsca. Zapoznali się
również z nowościami literackimi
poświęconymi podróżom. Niewątpliwie rozwinęli wrażliwość na lekturę i
zdobyli dodatkowe umiejętności oraz
wiedzę do stworzenia ciekawych prac
artystycznych.
Edyta Lesiak

XII sesja Rady Gminy Baranów

16 zł miesięcznie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

24 września br. odbyła się XII
sesja Rady Gminy Baranów. Najważniejszą uchwałą przyjętą podczas
Radni przyjęli wszystkie przygotowane
pod głosowanie projekty uchwał
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obrad było ustalenie stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Stawka opłaty za selektywny odbiór odpadów wzrosła o 100%. Dotychczas wynosiła 8 zł miesięcznie i
uzależniona była od ilości mieszkańców zamieszkujących daną posesję
(wraz ze wzrostem ilości mieszkańców, kwota ta malała). Obecna stawka będzie jednakowa dla wszystkich
– każdy będzie płacić 16 zł miesięcznie. Z kolei stawka za odpady niesegregowane wyniesie 32 zł od osoby
miesięcznie. Uchwała wchodzi w
życie 1 listopada br. - Podwyżka była
konieczna, bo dokładaliśmy bardzo
dużo do śmieci, budżet nam się nie
domykał. Nie możemy dopłacać do
śmieci ani na tym zarabiać. Stawka wysokości 16 zł od mieszkańca
miesięcznie nie daje nam możliwości domknięcia budżetu, nie jest
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Wójt B. Lewandowska-Siwek (po prawej) podkreśla, że podwyżka
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi była konieczna

ona wystarczająca, ale zamierzamy
mocno uszczelnić system, będziemy
kontrolować liczbę mieszkańców
na danych posesjach – podkreśliła
wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek. Na nowe stawki
miały wpływ dwa czynniki. - Jest
podwyżka za śmieci na bramce w
Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Olszowie, za tonę śmieci płacimy dużo więcej. Druga kwestia to
zwiększenie obsługi odbioru śmieci
przez firmę „Peter” – wyjaśniła wójt.

Wcześniej planowano jeszcze wyższą stawkę, pozostano jednak przy
100-procentowym wzroście ceny.
- Źle się stało, że tak rzadko podwyższaliśmy stawkę opłat za śmieci,
że tak długo mieszkańcy płacili 8 zł
miesięcznie. W tej chwili nie chcemy, aby był to tak mocny szok dla
mieszkańców. Jeśli jednak, uszczelniając system, nie damy rady zamknąć budżetu, będziemy zmuszeni
do kolejnej podwyżki – dodała.
KR

Region

gmina
Utalentowani wokaliści z gminy Trzcinica zaprezentują
swoje umiejętności podczas koncertu pt. „Zakurzone melodie” organizowanego przez Kępiński Ośrodek Kultury

G£OS TRZCINICY
październik 2019, nr 40 (1106)
W sobotnie popołudnie, 28 września 2019 roku, odbyło się tradycyjne Laskowskie Święto Plonów, które zgromadziło wielu mieszkańców sołectw Laski i Smardze

Śpiewająco odkurzą
„Zakurzone melodie”
W tym roku chórzyści z gminy Trzcinica wezmą
udział w koncercie pt. „Zakurzone melodie”

Laskowskie Święto Plonów za nami
Uroczystość poprzedziła msza
święta dziękczynna odprawiona w
kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
w Laskach, podczas której złożono
chleb i tegoroczne plony.

Część oficjalna dożynek miała
miejsce w Domu Ludowym w Laskach, gdzie sołtys wsi Laski – Karolina Giel przywitała wszystkich
zgromadzonych. W trakcie tradycyjnego obrzędu chleba na ręce wójta

W wydarzeniu wzięło udział wielu mieszkańców
sołectw Laski i Smardze

gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika złożono bochen z mąki z tegorocznych zbiorów.
Zebrani goście mogli podziwiać
program artystyczny w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół w Laskach
oraz występ chóru „Laskowianie”.
Podczas Święta Plonów rozstrzygnięte zostały konkursy na najdorodniejszą dynię oraz warzywo o
oryginalnym kształcie. W pierwszym
zwyciężył Mieczysław Kossek, drugie miejsce zdobył Roch Kuboszek,
a na trzecim znalazł się Mirosław
Mikisz.
W drugim z konkursów triumfowała Helena Felisiak. Za nią znalazła się Natalia Jeż, a trzecia była
Patrycja Jeż.
W dalszej części uroczystości
mieszkańcy bawili się świetnie, biesiadując wraz z chórem „Laskowianie”.
Oprac. bem

Trwa realizacja projektu „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu
Samorządowym w Laskach”

Spotkanie kadry i personelu projektu

17 września 2019 roku w Laskach
odbyło się spotkanie kadry i personelu projektu pn. „Akademia wesołego
przedszkolaka w Publicznym Przed-

Funduszu Społecznego w ramach
WRPO na lata 2014–2020.
W trakcie spotkania omówiono
plan i harmonogram realizacji projek-

W trakcie spotkania omówiono m.in. plan
i harmonogram realizacji projektu

szkolu Samorządowym w Laskach”,
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego

tu, w tym zajęć wychowania przedszkolnego i zajęć specjalistycznych
oraz dodatkowych. Poruszono sprawę

organizacji wycieczki autokarowej i
warsztatów dla uczestników projektu.
Szczegółowo przedstawiono kwestie
związane z zasadą równości szans
i polityką bezpieczeństwa. Kolejny
temat omawiany podczas spotkania
to zapotrzebowanie i oczekiwania
związane ze szkoleniami kadry pedagogicznej oraz sprawy bieżące.
Kilka dni później, 23 września
br., zorganizowano zebranie z rodzicami i opiekunami uczestników
projektu. Wychowawca oddziału na
początku każdego roku szkolnego
informuje rodziców m.in. o obowiązującej ofercie edukacyjnej, zasadach
współpracy z placówką, zasadach
BHP, jak również zapoznaje ich z
innymi dokumentami i regulaminami obowiązującymi w przedszkolu.
Rodzice otrzymali także ankiety
ewaluacyjne związane z realizacją
„Akademii wesołego przedszkolaka”
oraz zostali poinformowani o projektu współfinansowaniu ze środków zewnętrznych.
Oprac. bem

30 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się spotkanie
Izabeli Suflety, dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury z Grzegorzem
Hadzikiem, wójtem gminy Trzcinica.
Tematem spotkania była możliwość
zorganizowania przez Kępiński Ośrodek Kultury wydarzenia kulturalnego
przy współudziale Gminy Trzcinica.
Wspólne przedsięwzięcie nosi tytuł
„Zakurzone melodie”. Wójt G. Hadzik zadeklarował pomoc w zorganizowaniu koncertu w wykonaniu
uzdolnionej młodzieży, w tym z gminy Trzcinica. Młodym talentom towarzyszyć będą znani muzycy: Kajetan
Borowski i Mateusz Szewczyk.
17 września 2019 roku zawarta
została umowa dotycząca współfinansowania tego wydarzenia. Gmina
Trzcinica zabezpieczyła na ten cel
kwotę 3.000,00 złotych. Ponadto ze
środków gminnego budżetu zostanie
sfinansowany dojazd i powrót autobusem członków chórów szkolnych
wraz z dyrygentami i opiekunami.
Koncert pt. „Zakurzone melodie”
odbędzie się 7 października 2019 r. w

kinie „Sokolnia” w Kępnie. Oprócz
wykonawców z gminy Trzcinica
uczestniczyć w nim będą członkowie
obu chórów szkolnych wraz z dyrygentami i opiekunami.
Samorząd gminny od 2016 roku
organizuje wyjazdy studyjne dla
członków chórów szkolnych z Zespołu Szkół w Laskach i Zespołu
Szkół w Trzcinicy. Stanowią one podziękowanie za całoroczny wysiłek
włożony w działalność chóralną oraz
uświetnianie uroczystości gminnych
występami.
Dotychczas członkowie chórów
szkolnych uczestniczyli w wyjazdach
do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” do Koszęcina (2016 rok), do
Opola – Filharmonia Opolska i Muzeum Polskiej Piosenki (2017 rok), do
Wrocławia – Narodowe Forum Muzyki (2018 rok).
Program każdego z wyjazdów
zawierał elementy szkoleniowe. Natomiast w tym roku będzie to udział
w uroczystym koncercie pt. „Zakurzone melodie”.
Oprac. bem

Realizowane są inwestycje poszerzające gminną ofertę skierowaną
do mieszkańców, chcących aktywnie spędzać czas

Strefy aktywności
w gminie Trzcinica

19 września 2019 r. została zawarta została umowa pomiędzy Gminą Trzcinica a firmą TLS SPORT na
budowę strefy aktywności (street
workout) w miejscowości Trzcinica.
Na realizację tej inwestycji Gmina
pozyskała dofinansowanie w wysokości 57.274,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”.

Trwają prace przy realizacji zadania „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w miejscowości Pomiany”.
Gmina Trzcinica pozyskała na realizację tego projektu środki w wysokości
22.824,00 zł w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.
W Laskach doposażono siłownię
poprzez wykonanie antypoślizgowej
i amortyzującej podłogi z gumowych
mat typu puzzle. Środki na te zadania
pochodziły z Gminnego Programu
Profilaktyki.
Oprac. bem
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GONIEC PERZOWSKI
październik 2019, nr 40 (893)

27 września 2019 r. w Perzowie odbyła się I Biesiada Kół
Gospodyń Wiejskich gminy Perzów połączona z promocją
publikacji z przepisami mieszkanek gminy

Smakowita i rozśpiewana
biesiada w Perzowie

Uroczystość stanowiła podsumowanie przedsięwzięć współorganizowanych przez lokalne koła gospodyń. Jednym z nich był konkurs kulinarny, którego pokłosiem jest wydana właśnie publikacja pt. „Smakowite dania i potrawy mieszkanek gminy Perzów” z przepisami na tradycyjne potrawy i smaki
dzieciństwa. Znalazło się w niej także wiele ciekawych informacji związanych
z historią i aktualną działalnością Kół Gospodyń Wiejskich gminy Perzów.
Gospodarzem spotkania była wójt gminy Perzów Danuta Froń. Wzięli w
nim udział również zaproszeni goście, a wśród nich prezes PFRON Marlena
Maląg, poseł Tomasz Ławniczak, senator Łukasz Mikołajczyk oraz reprezentująca europoseł Andżelikę Możdżanowską - Anna Lis.
Swoją obecność szczególnie zaakcentowały seniorki z Dziennego Domu
Seniora w Domasłowie. Panie wraz z opiekunkami przygotowały z tej okazji
degustację swojskich wypieków i domowych przetworów oraz zaprezentowały własnoręcznie wykonane prace plastyczne.
Muzyczna oprawa
biesiady należała do zespołu „Doruchowianie”
zintegrowanego z zespołem „Perzowianie”.
Wspólne muzykowanie,
śpiew i tańce trwały do
późnych godzin wieczornych.
Oprac. bem

12

Tygodnik Kępiński 3 października 2019

Region

gmina
echo rychtala
październik 2019, nr 38 (905)

Projekt Fundacji Santander realizowany jest w placówkach oświatowych gminy Rychtal

„Bank młodych mistrzów sportu”
W placówkach oświatowych gminy Rychtal realizowany jest projekt
Fundacji Santander pn. „Bank młodych mistrzów sportu”. Celem konkursu, do którego przystąpiła gmina
Rychtal, jest wsparcie działań służących rozwojowi m.in. grup dzieci i
młodzieży na płaszczyźnie sportowej
oraz edukacyjnej w zakresie zasad
fair play w sporcie. - W realizowanym zadaniu został przedstawiony
projekt Igrzysk Sportowych, który,
oprócz celu głównego, zawierał także elementy wzmocnienia znaczenia
kultury fizycznej w oparciu o poznanie zasad ćwiczeń cielesnych i samorozwój, kształtowania umiejętności
rozpoznawania oraz oceny własnego
rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej, jak również zachowywania
się na imprezach sportowych – mówi
gminny koordynator sportu Piotr
Nasiadek. Projekt zakłada realizację
5 przedsięwzięć o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 23 lat. Bezpośrednio przed zawodami w każdej

Od początku realizacji igrzysk
uczestniczyło w nich około 200
uczniów. Jako pierwsza do realizacji
zadania przystąpiła Szkoła Podsta-

Klasy VII-VIII:
Rzut piłką lekarską – dziewczęta: Paulina Kempa
Rzut piłką lekarską – chłopcy: Krystian Rachel
Bieg wahadłowy 4x10 – dziewczęta: Julia Pawłowska
Bieg wahadłowy 4x10 – chłopcy: Krystian Rachel
Trójskok – dziewczęta: Julia Pawłowska
Trójskok – chłopcy: Krystian Rachel
Siady z leżenia w czasie 30 s. – dziewczęta: Paulina Kempa
Siady z leżenia w czasie 30 s. – chłopcy: Krystian Rachel
Gry zespołowe:
„Dwa ognie” – dziewczęta: Paulina Kempa, Oliwia Henrykowska,
Alicja Czekała, Aleksandra Michalska, Kornelia Henrykowska,
Amelia Podemska, Martyna Kabat
Rozgrywki piłkarskie – chłopcy: Łukasz Rachel, Krystian Rachel,
Jakub Okaj, Kacper Stefański, Jonasz Lesner, Piotr Figiel,
Mariusz Kupczyk
SP RYCHTAL
Klasy IV-VI:
Sprawnościowy tor przeszkód – dziewczęta: Martyna Maryniak
Sprawnościowy tor przeszkód – chłopcy: Mateusz Kuropka
Bieg wahadłowy 4x10 – dziewczęta: Martyna Maryniak
Bieg wahadłowy 4x10 – chłopcy: Mateusz Kuropka
Trójskok – dziewczęta: Natalia Mielczarek
Trójskok – chłopcy: Kacper Szczepaniak
Siady z leżenia w czasie 30 s. – dziewczęta: Dominika Uruska
Siady z leżenia w czasie 30 s. – chłopcy: Dominik Piontek

Realizacja projektów Igrzysk Sportowych do tej pory miała
miejsce w trzech placówkach oświatowych gminy Rychtal

wowa w Wielkim Buczku. Igrzyska
odbyły się tam 23 września br. Dwa
dni później, 25 września br., podobne
igrzyska odbyły się w Szkole Podstawowej w Rychtalu.

Wśród konkurencji zespołowych w Szkole
Podstawowej w Rychtalu znalazł się streetball

z uczestniczących w projekcie szkół
zostaje przeprowadzona pogadanka
na temat zdrowego odżywiania. Prelekcja dotyczy zbilansowanej diety
i funkcji, jakie pełnią poszczególne
składniki odżywcze.
Realizacja projektów Igrzysk
Sportowych do tej pory miała miejsce
w trzech placówkach oświatowych
gminy Rychtal. Wszystkie szkoły
realizują zadania lekkoatletyczne i
dyscypliny zespołowe według projektu gminnego koordynatora sportu. Zakłada on, że każdy uczeń zaliczy dwukrotnie co najmniej cztery
dyscypliny lekkoatletyczne i może
wziąć udział w jednej konkurencji
zespołowej. Występują dwie kategorie wiekowe: klasy IV-VI i VII-VIII, z
podziałem na dziewczęta i chłopców.

zręcznościowo-gibkościowych oraz
przechodzenia pod i nad przeszkodą
pierwsze miejsce zajęły „Kwiatuszki”: Hania Balcerzak, Karol Kula,

ZWYCIĘZCY W POSZCZEGÓLNYCH
KATEGORIACH I DYSCYPLINACH
SP WIELKI BUCZEK
Klasy IV-VI:
Rzut piłką lekarską – dziewczęta: Oliwia Henrykowska
Rzut piłką lekarską – chłopcy: Gracjan Stefański
Bieg wahadłowy 4x10 – dziewczęta: Magdalena Harwes
Bieg wahadłowy 4x10 – chłopcy: Łukasz Rachel
Trójskok – dziewczęta: Oliwia Henrykowska
Trójskok – chłopcy: Jonasz Lesner
Siady z leżenia w czasie 30 s. – dziewczęta: Magdalena Harwes
Siady z leżenia w czasie 30 s. – chłopcy: Gracjan Stefański

Tydzień zakończyły Igrzyska
Sportowe Przedszkolaków, które odbyły się 27 września br. W rywalizacji biegowej z elementami skoków,
przenoszenia przedmiotów, ćwiczeń

cd. ECHA RYCHTALA na str. 15

Gracjan Balcerzak, Piotr Szymański, Nikola Pegza, Adam Jaskuła,
Lena Lenart, Michalina Dłuba, Jakub Depiag, drugie miejsce uzyskały
„Zwierzątka”, trzecie – „Słoneczka”,
a czwarte przypadło „Motylkom”.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy
otrzymali napoje, słodkie upominki
oraz rozdane zostały medale i dyplomy.
Przed nami jeszcze Igrzyska
Sportowe w Drożkach oraz Gminne
Igrzyska Uczniów Klas I-III w hali
sportowej w Rychtalu.
Czy dotychczasowe zmagania
sportowe osiągnęły zamierzony cel?
- Entuzjazm i zaangażowanie przy
uczestnictwie całego środowiska
szkolnego, rywalizacja przy widocznym poszanowaniu przeciwnika
oraz wzajemne wsparcie zawodników gier zespołowych pokazują, że
igrzyska mają sens. Są dobrym sposobem wzmacniania pozytywnych
emocji i kształtowania postaw sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej
– podsumowuje P. Nasiadek.
Oprac. KR

Klasy VII-VIII:
Sprawnościowy tor przeszkód – dziewczęta: Kinga Rychlewska
Sprawnościowy tor przeszkód – chłopcy: Nikodem Nizioł
Bieg wahadłowy 4x10 – dziewczęta: Aleksandra Banaszczyk
Bieg wahadłowy 4x10 – chłopcy: Szymon Jasiński
Trójskok – dziewczęta: Aleksandra Banaszczyk
Trójskok – chłopcy: Miłosz Kubiak
Siady z leżenia w czasie 30 s. – dziewczęta: Aleksandra Banaszczyk
Siady z leżenia w czasie 30 s. – chłopcy: Nikodem Nizioł
Gry zespołowe:
Streetball – dziewczęta: Team „A”: Amelia Klajn,
Aleksandra Banaszczyk, Wiktoria Rutyna i Julia Balcerzak
Trójki koszykarskie – chłopcy: FC Rygiel: Szymon Jasiński,
Kacper Namyślak i Mikołaj Opac
„Dwa ognie” – grupa młodsza: Zespół Dominika Piontaka:
Dawid Wodnik, Nadia Olejnik, Alan Grzelak, Alan Świerczyński,
Laura Banaszak, Mateusz Włodarczyk, Daria Wiśniewska,
Amelia Grzelak, Kacper Berski, Nicol Latosiński, Wiktoria Berska,
Kacper Kobiela, Dominika Fryc, Maja Gawrońska, Milena Bielecka,
Tobiasz Wronka.

Pożar ścierniska o powierzchni około 200 m2 w Rychtalu

Paliło się ściernisko
Zwycięzcy poszczególnych kategorii
i dyscyplin otrzymali medale i dyplomy

W poniedziałek, 16 września br.,
około godziny 21.13, do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o
pożarze ścierniska w miejscowości
Rychtal. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP
Rychtal. - Jako pierwszy na miejsce

dotarł zastęp z OSP Rychtal, którego
dowódca stwierdził pożar ścierniska
o powierzchni około 200 m2. Strażacy, po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podali dwa prądy gaśnicze w
natarciu, co doprowadziło do ugaszenia pożaru – poinformował oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR
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wieści znad pomianki
październik 2019, nr 40 (942)

Już po raz trzeci Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe umożliwiło fanom rolek spędzenie niedzielnego popołudnia w ciekawy i radosny sposób

Rajd rolkarzy w rytmie disco

Trasa rajdu pod nazwą „W rytmie disco mogę wszystko” przebiegała ulicami gminy Łęka Opatowska, wzbudzając duże zainteresowanie mieszkańców, którzy licznie kibicowali rolkarzom. Uczestnicy wydarzenia prezentowali się wspaniale w kolorowych strojach w stylu disco.
Wystartowano z parkingu przy sali sportowej w Łęce Opatowskiej, jadąc w kierunku miejscowości Opatów, Trzebień, Biadaszki, a barwna parada
zakończyła się na placu przy Ośrodku Edukacyjno-Naukowym w Ustroniu.
Rolkarze łącznie pokonali ponad 15 km.
Każdy uczestnik rajdu otrzymał pamiątkowe gadżety w stylu disco. Peleton prowadził wodzirej, który przezabawnie komentował i mobilizował jadących miłośników łyżworolek do wspólnej zabawy. Jak na temat rajdu przystało, rolkarzom towarzyszyła przez cały czas muzyka disco, a na postojach nie
zabrakło wspólnych „disco wygibasów”, do których zachęcał niezmordowany
animator Mateusz.
W malowniczym otoczeniu pałacu w Ustroniu czekało jeszcze wiele atrakcji, począwszy od ciasta i grillowanych potraw po gry oraz zabawy prowadzone przez animatora. Była także okazja do malowania i ozdabiania twarzy.
Członkowie opatowskiego stowarzyszenia przygotowali również konkurencje sprawnościowe z nagrodami. Przyznano wyróżnienia za najciekawsze
stroje utrzymane w stylu przewodnim imprezy.
- Cieszę się, że kolejny rajd rolkarzy zgromadził tylu uczestników.
Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc i bezinteresowne wsparcie – podsumowuje prezes Opatowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Marek Kowalski. - Po raz kolejny okazało się, że wspólne działanie skutkuje
wspaniałymi imprezami integrującymi lokalne społeczności. Niesamowicie
cieszy uczestnictwo najmłodszych w rajdzie, którzy wzięli w nim udział często ze swoimi rodzicami. Do zobaczenia za rok - dodaje.
Organizacja przedsięwzięcia była możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu członków stowarzyszenia z Opatowa. Za bezpieczeństwo odpowiedzialni byli członkowie Opatowskiego Klubu Rowerowego, strażacy z OSP Łęka
Opatowska, Trzebień, Opatów i Biadaszki oraz policjanci z posterunku Policji
w Opatowie.
Cały projekt zrealizowany został przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i środków pozyskanych w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020.			
Oprac. bem
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cd. wieści znad pomianki na str. 15

Region

gmina
cd. wieści znad pomianki ze str. 14

W czwartek, 26 września 2019 r., miała miejsce uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Siemianicach

Szkole w Siemianicach
nadano imię Szembeków

Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą odprawioną przez ks. proboszcza Marka Olszewskiego w kościele

też cenny dar od Towarzystwa Krańców Ziemi Ojczystej „Genius Loci”
z Siemianic. Była to ziemia spod Ol-

26 września 2019 roku - ta data na zawsze
zapisze się w historii szkoły w Siemianicach

parafialnym im. św. Idziego w Siemianicach, w podziemiach którego
spoczywają członkowie rodu Szembeków, kreującego się dewizą „Bóg,
Honor, Ojczyzna”. Nastąpiło również
nadanie szkole sztandaru, o którego
poświęcenie poprosiła dyrektor szkoły Izabela Krzywańska.
Następnie w Domu Katolickim
miała miejsce prezentacja biogramów
członków rodziny Szembeków, a także wystąpienia zaproszonych gości,
w tym wójta gminy Łęka Opatowska Adama Kopisa. Podczas przygotowanej przez uczniów akademii
uczniowie przedstawili m.in. sceny
z życia patronów. Szkoła otrzymała

szynki Grochowskiej, gdzie w czasie
powstania listopadowego walczył generał Piotr Szembek.
Zaprezentowana została okolicznościowa wystawa związana z patronami. Goście mogli obejrzeć także
filmy, kroniki szkoły oraz wpisać się
do księgi pamiątkowej Szkoły Podstawowej im. Szembeków w Siemianicach.
Przygotowania do tego szczególnego dnia, który z pewnością zapisze się w historii szkoły jako jeden
z najważniejszych, trwały od ponad
roku. - Zależało nam na tym, aby
był to patronat osób cechujących się
patriotyzmem i związanych z naszą
lokalną historią - zaznacza dyrektor
SP w Siemianicach. - Wytypowaliśmy kilka postaci i w przeprowadzonym głosowaniu wyboru dokonali

Uczniowie wystąpili podczas
uroczystej akademii

uczniowie, ale też pracownicy szkoły, rodzice i mieszkańcy. Wybrano
rodzinę Szembeków, której członkowie byli nie tylko lokalnymi patriotami związanymi z Siemianicami, ale
też zasłużyli się dla Wielkopolski i na
arenie ogólnokrajowej. Następnie

podjęliśmy szereg działań przybliżających ich sylwetki uczniom. Opracowany też został wzór sztandaru,
który został wykonany w pracowni
hafciarskiej w Poznaniu – wyjaśniała I. Krzywańska.
Oprac. bem

Uczestnicy uroczystości zapoznali się
z biogramami członków rodu Szembeków

Dzień Przedszkolaka w Przedszkolu Samorządowym w
Rychtalu
Społeczność szkolna starannie przygotowywała
się do uroczystego nadania imienia

Wielkie święto przedszkolaków

cd. ECHA RYCHTALA ze str. 13
Sprzątania Świata w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu

,,Już przedszkolak wie, że świat sprząta się”
Wrzesień jest miesiącem, w którym w całej
Polsce odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata. Jak co roku, dzieci z Przedszkola
Samorządowego w Rychtalu, zaopatrzone w rękawice ochronne i worki, zaangażowały się w tę
inicjatywę. Głównym celem akcji było ukazanie dzieciom skutków zaśmiecania świata oraz
wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska
i recyklingu. Mamy nadzieję, że zdobyte w ten

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rychtalu, zaopatrzone w rękawice
ochronne i worki, zaangażowały się w akcję Sprzątania Świata

Dzieci brały udział w konkursach, zabawach i tańcach, nie zabrakło
też życzeń, słodkiej niespodzianki i medali dla przedszkolaków

sposób doświadczenia zaowocują w
przyszłości dobrymi, ekologicznymi
nawykami.
Podczas akcji sprzątania świata
do przedszkolaków przyszedł niezwykły gość – Pani Jesień, która
poinformowała dzieci, że teraz ona
będzie obecna w przyrodzie: w ogrodach, lasach, na polach, drzewach i
kwiatach. Podziękowała dzieciom, że
tak pięknie posprzątały teren wokół
przedszkola, dzięki czemu przyroda
będzie jeszcze piękniejsza. Na zakończenie spotkania Pani Jesień obdarowała dzieci cukierkami. Oprac. KR

„Wszyscy swoje święto mają,
tańczą, skaczą i śpiewają. Przedszkolaki przykład dają i też swoje święto
mają.” 20 września – to dzień ważny
dla wszystkich przedszkolaków w
całej Polsce, bowiem właśnie wtedy obchodzimy Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka.
W Przedszkolu Samorządowym
w Rychtalu już od samego rana panowała wesoła i radosna atmosfera. Po

śniadaniu, przy dźwiękach muzyki,
we wszystkich grupach rozpoczęły się zabawy. Dzieci brały udział
w konkursach, zabawach i tańcach.
Radość i uśmiechy, które można było
zauważyć na twarzach dzieci, świadczyły o dobrej zabawie. Nie zabrakło
też życzeń, słodkiej niespodzianki i
medali dla wspaniałych przedszkolaków.
Oprac. KR

Drodzy Czytelnicy!
Na łamach „Tygodnika Kępińskiego” prezentujemy Wam mieszkańców
powiatu kępińskiego, którzy w swym codziennym życiu wyróżniają się niezwykłym hobby, pasją czy pracą na rzecz innych. Chcemy pokazać, ilu niezwykłych ludzi mieszka w naszym regionie, o których warto mówić głośno
i zaprezentować szerszemu społeczeństwu. Jeżeli znacie Państwo takie
osoby, a nawet rodziny, które odznaczają się czymś szczególnym, prosimy
o kontakt z naszą redakcją drogą telefoniczną, internetową albo osobiście.
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działki - Tabor Wielki.
Tel. 692 954 115.
(TK 222/10/19)
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)

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

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

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

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)

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

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

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

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

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

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

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

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

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

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

Szukam osoby do pomocy w domu i w
opiece nad chorą mamą. Do obowiązków
należałoby głównie dotrzymywanie towarzystwa, pomoc w przygotowywaniu posiłków
i sprzątaniu. Zainteresowanych proszę o
kontakt pod numerem 669 620 525.
(TK 221/10/19)

praca

rolnicze
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 160/07/19)
US£UGI
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)

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)
motoryzacja
Sprzedam samochód renault scenic 1.9DTI,
5-drzwiowy, kolor oliwka, kwota 3 tys. zł,
dobry stan. Tel. 604 236 799.
(TK 215/09/19)
Sprzedam forda kugę, 2014 r., przebieg
120 tys. km, pierwszy właściciel, książka
serwisowa, diesel, czarny metalik, stan
bardzo dobry. Tel. 601 940 926.
Sprzedam opla zafirę B, rok prod. 2007,
benzyna + gaz, silnik 1.6, hak, po przeglądzie technicznym, wymianie oleju.
Tel. 660 614 794.
(jack)

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

(62) 78 292 84

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY BARANÓW

o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących
własność Gminy Baranów, przeznaczonych do sprzedaży
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 2204 ze zm./ informuję, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Baranowie przy ul. Rynek 21
oraz na stronie internetowej www.baranow.pl w zakładce BIP
umieszczony został wykaz nieruchomości stanowiących własność
Gminy Baranów, położonych w miejscowości Baranów,
przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz umieszczono na okres
od dnia 25 września 2019 r. do dnia 16 października 2019 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 cytowanej ustawy o gospodarce
nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości.
Termin składania wniosków kończy się z upływem
dnia 6 listopada 2019 r.
Wójt Gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Gabinet chirurgiczny

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

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

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

Likwidator GS „SCh” w Bralinie

ogłasza przetarg ofertowy
na zbycie następujących nieruchomości:
sklep w Nosalach działka o pow. 670 m2 i budynek
o pow. 72,21 m2 cena wywoławcza wynosi 200.000 zł,
Nowej Wsi Ks. działka o pow. 400 m2 i budynek
o pow. 124,80 m2 cena wywoławcza wynosi za 250.000 zł,
sklep nr 2 w Bralinie przy ul. Wrocławskiej 64
działka o pow. 210 m2 i budynek o pow. 142,38 m2
cena wywoławcza wynosi za 300.0000 zł
i sklep nr 22 w Bralinie przy ul. Miodowa 5 działka
o pow. 1000 m2 i budynek o pow. 172,70 m2
cena wywoławcza wynosi za 520.000 zł.

Oferty należy składać w biurze GS Bralin
ul. Wrocławska 64
do dnia 16 października 2019 roku
w godz. od 7:30 do 11:30, tel: 62 / 78 126 54.

Urząd Skarbowy w Kępnie zaprasza przedsiębiorców
na bezpłatne szkolenia dotyczące zmian w podatku VAT

– wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Szkolenia przeprowadzone będą w następujących dniach:

- 15.10.2019 r. - budynek wielofunkcyjny, Os. Murator - Baranów, ul. Jana Pawła II 2
- 23.10.2019 r. - Kępiński Ośrodek Kultury - Kępno, ul. Broniewskiego 5.

Szkolenia rozpoczną się o godzinie 11:00.
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Zapraszamy

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

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

Sprzedam działkę 936 m2

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

do wynajęcia

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

komfortowe mieszkanie

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

OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

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

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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Tygodnik Kępiński 3 października 2019
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Recenzje

nasze bobasy pozują dla prasy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

Nasi milusiñscy w obiektywie „TK”

Krystyna Mirek - „Szczęście all inclusive”

Beata, która musi przewartościować swoje życie i uwolnić się z toksycznego związku, Jakub, któremu piękna figura i pozycja zawodowa narzeczonej przesłoniła własne
pragnienia, dynamiczna Agnieszka, która czerpie z życia pełną garścią ale zapomina o
najważniejszym, i nieludzko przystojny Grek, Kostas, właściciel gaju oliwnego. Wszyscy
spotykają się w luksusowym hotelu w samym środku upalnego lata. Ciąg wydarzeń sprawi, że dla każdego z nich greckie wakacje okażą się przełomowe. Bo szczęście przychodzi
znienacka, zaskakuje i obezwładnia jak piękne krajobrazy słonecznej wyspy. Szczególnie
szczęście all inclusive.

Szymon, syn Justyny i Mateusza Powaga
z Ostrzeszowa, urodził się 16 września
2019 r. Chłopiec waży 2790 gramów i ma
52 cm długości

Anastazja, córka Pauliny i Michała Kosatków z Domanina, urodziła się 26 września 2019 r. Dziewczynka waży 2980 gramów i ma 53 cm długości

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Box Brown - „Tetris. Ludzie i gry”
Prosta, ale niezwykle wciągająca. Choć ta niekończąca się łamigłówka, od której uzależniły się miliony graczy na całym świecie, powstała 35 lat temu, do dziś cieszy się wielką
popularnością. Z tym, że teraz najczęściej gra się w nią nie na komputerze, a w telefonie.
Wystarczy spędzić z Tetrisem trochę czasu, by wszędzie widzieć spadające bloki o charakterystycznych kształtach. By zacząć o nich śnić. Aleksiej Pażytnow stworzył Tetrisa
w 1984 roku w zasadzie przypadkiem, pracując nad oprogramowaniem dla radzieckiego
rządu. Gra szybko podbiła serca współpracowników Pażytnowa, którzy nie mogąc się od
niej oderwać, zawalali obowiązki służbowe. Tetris szybko wyciekł za Żelazną Kurtynę i
wzbudził pożądanie gigantów ówczesnej cyfrowej rozrywki. Pragnęły go Nintendo, Atari,
Sega – najważniejsi w tamtych czasach wydawcy gier. Komiks Boxa Browna to fascynująca i wciągająca opowieść o przebłysku geniuszu, wojnie o prawa do wydania gry – pełnej
potajemnych wizyt w Moskwie, sekretnych umów, niezliczonych nieporozumień i bezczelnych kradzieży – ale także o roli gier w sztuce, kulturze i przemyśle czy
w życiu człowieka w ogóle.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Adrian Bednarek - „Córeczki”
Ewa jest niedoszłą policjantką, która prowadzi butik w centrum Częstochowy. Pola
zrezygnowała ze studiów medycznych i ledwie wiąże koniec z końcem, udzielając lekcji
pole dance. Dzieli je prawie wszystko: wiek, osobowość, plany na przyszłość. Łączy zamaskowany morderca zwany Strachem na Wróble, który w odstępie dziesięciu lat sprowadził
koszmar na ich rodziny. Kiedy Ewa przypadkiem wpada na trop prowadzący do Stracha,
nie waha się prosić Poli o pomoc. Wspólnie postanawiają odnaleźć bezwzględnego psychopatę, którego tożsamość pozostaje zagadką od ponad dwudziestu lat. Rozpoczyna się
drobiazgowe i pełne zwrotów akcji śledztwo, które zmieni niejedno ludzkie
życie. A to dopiero początek

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

tel.:

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 40
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 9 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”, „Novae Res” „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1.	Krystyna Mirek - „Szczęście all inclusive”,
2.	Box Brown - „Tetris. Ludzie i gry”,
3.	Adrian Bednarek - „Córeczki”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 39 nagrody otrzymuj¹:

Alicja Mucha (Domanin),
Ewelina Dyla (Jankowy).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Wpadniesz na dobry pomysł i nie będziesz chciał
zwlekać z jego realizacją. Okażesz się samodzielny i gotowy zaryzykować. Uda ci się zarazić innych
optymizmem, a nawet będziesz przewodzić grupie
przyjaciół lub współpracowników.

Byk 21 IV – 21 V
Postanowisz zdobyć nowe umiejętności. Z zapałem
przystąpisz do nauki, będziesz więcej czytać i dyskutować z osobami, które mają większe od ciebie
doświadczenie. Zadawaj pytania, badaj różne możliwości.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Przypomnisz sobie o swoich marzeniach i znajdziesz dobrych pomocników. Nie będziesz zwlekać
z tym, co ważne. Twój przykład pokaże innym, jak
działać. Nie bądź więc zdziwiony, jeśli okaże się, że
masz naśladowców.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Przy Szpitalu” - 3.10.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 4.10.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 5.10.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 6.10.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 7.10.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 8.10.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 9.10.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.

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
Czeka cię nagroda lub komplement od osoby, na
której zdaniu bardzo ci zależy. Karta zwiastuje
otrzymanie dobrych wiadomości, a nawet wygraną.
W miłości nadchodzą dobre chwile, pełne radości i
bliskości.

Lew 23 VII – 22 VIII
Pojawi się szansa, aby porzucić stare schematy i
zacząć wszystko od nowa. Najgorsze już za tobą.
W tym tygodniu musisz pogodzić się z porażką lub
niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu.
Nie rozdrapuj starych ran.

Panna 23 VIII – 22 IX
Tydzień sprzyja rozpoczynaniu ważnych przedsięwzięć. Rzucisz się na głęboką wodę, a okoliczności
okażą się sprzyjające. Zawrzesz nowe znajomości, dowiesz się o nowych faktach i interesujących
sprawach.

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

Waga 23 IX – 23 X

(62) 78 292

Pewna osoba uzna, że jesteś jej wrogiem. Zastanów się, czy warto się tym przejmować. Nie rozpraszaj w tym tygodniu swojej energii, bo stracisz
z oczu to, co najważniejsze. Działaj z większą niż
zwykle rozwagą.

Skorpion 24 X – 21 XI
W sprawach zawodowych czeka cię uznanie ze
strony zwierzchników, a nawet przypływ gotówki.
Będziesz współpracować z kimś, od kogo wiele się
nauczysz. Ludzie będą liczyć się z twoim zdaniem,
a nawet ktoś przyjdzie do ciebie po pomoc i poradę.

Zbyt wiele stresów i nierozwiązanych problemów
może niekorzystnie odbić się na twojej kondycji, a
nawet zdrowiu. Zachowaj dystans do nowych spraw
i cudzych awantur. Ktoś ważny doceni twoje sukcesy i wyznaczy ci nowe cele.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Zbyt dużo spraw i zdarzeń może przesłonić ci cel,
jaki sobie wyznaczyłeś. Nastąpią ważne wydarzenia, dostaniesz przełomowe wiadomości i sprawy
ruszą do przodu. Zbyt długie wahanie spowoduje
straty i niezadowolenie twoich szefów.

Wodnik 20 I – 18 II
Twoja intuicja znacznie się wyostrzy, ale trudno ci
będzie zaufać jej wskazówkom. Możesz mieć wrażenie, że ktoś oszukuje cię lub wykorzystuje. Przemyśl swoje spostrzeżenia, przedyskutuj je z zaufaną osobą.

Ryby 19 II – 20 III
Pilnuj swoich spraw, bo coś może się nieoczekiwanie dla ciebie w tym tygodniu zakończyć. Ktoś wycofa się z podjętych decyzji lub znajdzie sobie inne
towarzystwo. Dla kobiet zapowiada się udane spotkanie z mądrym i życzliwym mężczyzną.

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

kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Strzelec 22 XI – 21 XII

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin

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

reklamy

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

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

my z:

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
20
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NR 38/2019 (829)
FOT: Mariusz Kruchowski

Wyniki 1/8 finału
–
Odolanovia Orzeł Mroczeń ................... – 0:2
GKS Grębanin – Strażak Słupia . ..............– 1:0
Stal Pleszew – Astra Krotoszyn ................– X:X
Piast Kobylin – Piast Czekanów ...............– 5:2
LKS Czarnylas – GKS Rychtal ...................– 3:6
Błękitni Chruszczyny – LKS II Gołuchów ...– 2:0
GKS Jaraczewo – Zefka Kobyla Góra .......– 3:0
Biały Orzeł – Raszkowianka Raszków ......– 4:1

Trzy nasze zespoły w 1/4 finału
strefowego Pucharu Polski
Trzy zespoły z powiatu kępińskiego, Orzeł Mroczeń, GKS Grębanin i GKS Rychtal, zagrają w ćwierćfinale etapu strefowego Totolotek Pucharu Polski. W minionym tygodniu rozegrano siedem z ośmiu meczów 1/8 finału. Oprócz reprezentantów naszego regionu o najlepszą czwórkę Pucharu Polski na szczeblu strefy kaliskiej powalczą jeszcze między
innymi Piast Kobylin czy Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski.
Wyczekiwany sukces Klubu Karate Kaminari Perzów stał się faktem. Reprezentant klubu z Perzowa wywalczył złoty
medal podczas najważniejszych zawodów w Polsce

10. kolejka | jesień 2019
Górnik Zabrze – Lech Poznań . ................– 1:3
Korona Kielce – Śląsk Wrocław ................– 1:0
Legia Warszawa – Lechia Gdańsk ............– 1:2
Wisła Kraków – Cracovia .........................– 0:1
Raków Częstochowa – Wisła Płock ...........– 1:2
Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin . ...– 2:3
Arka Gdynia – Piast Gliwice . ...................– 0:0
Zagłębie Lubin – ŁKS Łódź . .....................– 3:1
1. MKS Pogoń Szczecin
10 21 13:7
2. MKS Cracovia SSA
10 19 16:10
3. KS Lechia Gdańsk
10 19 13:8
4. WKS Śląsk Wrocław
10 17 14:10
5. KP Legia Warszawa
10 17 13:10
6. Jagiellonia Białystok
10 16 17:11
7. Wisła Płock SA
10 16 11:17
8. KKS Lech Poznań
10 15 17:13
9. GKS Piast Gliwice
10 15 10:8
10. KGHM Zagłębie Lubin
10 12 19:17
11. KS Górnik Zabrze
10 12 9:10
12. Wisła Kraków SA
10 11 13:11
13. RKS Raków Częstochowa 10 9 11:16
14. MZKS Arka Gdynia
10 9 7:14
15. MKS Korona Kielce
10 8 5:13
16. ŁKS Łódź
10 4 8:21

NASI

w

LIGACH

Rafał Kurzawa (Amiens SC)
Ligue1 Conforama

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

10. kolejka | jesień 2019
Jagiellonia – Pogoń Szczecin – 2:3 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)
Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
PKO Ekstraklasy

10. kolejka | jesień 2019
Arka Gdynia – Piast Gliwice – 0:0
NA BOISKU: 73-90 minuta

Fabian Piasecki (Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

11. kolejka | jesień 2019
Odra Opole – Zagłębie Sosnowiec – 1:1 (0:1)
NA BOISKU: 1-67 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 0:1 w 32. minucie
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

11. kolejka | jesień 2019
Odra Opole – Zagłębie Sosnowiec – 1:1 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

11. kolejka | jesień 2019
GKS Tychy – Olimpia Grudziądz – 2:3 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1

Kaminari Perzów święci pierwszy poważny sukces
Klub Karate Kaminari Perzów doczekał się pierwszego i od razu tak dużego sukcesu. Jest nim wywalczony złoty medal
na najważniejszych zawodach w Polsce w Karate WKF w danej kategorii wiekowej-Mistrzostwach Polskiej Unii Karate
Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców. W kategorii kumite indywidualnie wśród juniorów młodszych +70kg
najlepszy w kraju okazał się Cyprian Jarczak. To największy sukces sportowy klubu z Perzowa. W turnieju bardzo dobrze spisali się również Justyna Wyrwas (doszła do repasaży) oraz Maciej Poślod (przegrał eliminacje zaledwie jednym
punktem). W KK Kaminari Perzów wszyscy liczą obecnie, że osiągnięty sukces Cypriana Jarczaka będzie motorem
napędowym do dalszych sukcesów nie tylko dla złotego medalisty ale i pozostałych zawodników klubu.

10. kolejka | jesień 2019
RKS Radomsko – Świt Nowy Dwór Maz. – 2:1 (1:1)
NA BOISKU: 1-75 minuta
AKCJE: zdobył bramki na 1:1 i 2:1 w 40. i 67. minucie
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

9. kolejka | jesień 2019
Foto-Higiena Gać – Ślęza Wrocław – 0:4 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
Marcin Tomaszewski (Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

10. kolejka | jesień 2019
Bałtyk Gdynia – Mieszko Gniezno – 0:1 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (poza meczową 18-tką)
Tobiasz Jarczak (Foto-Higiena Gać)
III Liga Grupa 3

9. kolejka | jesień 2019
Foto-Higiena Gać – Ślęza Wrocław – 0:4 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się (poza meczową 18-tką)
Adrian Gawlik (Gwarek Zabrze)
Centralna Liga Juniorów U-18

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Polska - Holandia. Bilety już niebawem w dystrybucji.
Tygodnik Kępiński

8. kolejka | jesień 2019
Gwarek Zabrze – Korona Kielce – 0:3 (0:1)

3 października 2019
NA BOISKU: cały mecz
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piłka nożna

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

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Wicelider z Nowych Skalmierzyc nie wykorzystał szansy
na przeskoczenie w tabeli LKS-u Gołuchów. Rewelacja rozgrywek doznała drugiej porażki, ale mimo to zdołała utrzymać pozycję lidera. Stało się tak po tym, jak swoje spotkanie
przegrała również wiceliderująca Pogoń

Niegościnni gospodarze,

przyjezdni tylko z dwoma punktami
Wyjątkowo niegościnni okazali się gospodarze dziesiątej kolejki spotkań czwartej ligi wielkopolskiej, którzy aż siedmiokrotnie odprawiali rywali z kwitkiem. Goście tylko w dwóch przypadkach
wywozili punkt, po tym jak mecze kończyły się podziałem punktów. Swoje mecze przegrał między
innymi lider i wicelider rozgrywek. Taki przebieg wydarzeń sprawił, że w ligowej tabeli zapanował
niesamowity ścisk. Między prowadzącym w stawce LKS-em Gołuchów a ósmą Unią Swarzędz są
zaledwie trzy punkty różnicy.
Weekendowe pojedynki dziesiątej kolejki nie obfitowały w dużą
liczbę goli. Dwadzieścia trzy zdobyte
bramki to zdecydowanie najsłabszy

Wyniki 10. kolejki
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 3 (2)
KKS Polonia Kępno
0 (0)

Bramki: Błażej Telichowski - 38’, 2:0
Maurycy Niemczyk - 45+2’, 3:0 Jakub
Smura - 81’.
Polonia: Damian Grondowy – Mikołaj Kubacha (Szymon Pawlak - 65’), Witold Kamoś,
Rafał Padiasek, Remigiusz Hojka, Karol Latusek, Giorgi Otarashvili, Wojciech Drygas (Volodymyr Yurechko - 87’), Borys Wawrzyniak
(Maciej Sikora - 87’), Łukasz Walczak, Filip
Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.

MKS Victoria Września
2 (1)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 0 (0)

Bramki: 1:0 Patryk Pera - 28’ (samobójcza), 2:0 Szymon Krawczyński - 90+2’.

KS Opatówek
TPS Winogrady Poznań

4 (2)
0 (0)

KP Victoria Ostrzeszów
LTP Pogoń Lwówek

4 (0)
1 (1)

SKS Unia Swarzędz
LKS Gołuchów

2 (2)
0 (0)

KP Obra 1912 Kościan
MKS Olimpia Koło

5 (5)
0 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Stefaniak - 5’, 2:0
Marian Wesołowski - 13’ (samobójcza),
3:0 Aleks Sieradzki - 51’, 4:0 Aleks Sieradzki - 63’.
Bramki: 0:1 Błażej Wieśko - 25’, 1:1 Robert Skrobacz - 51’, 2:1 Michał Mazurek
- 71’, 3:1 Remigiusz Pastucha - 89’, 4:1
Kamil Sztukowski - 90+3’.
Bramki: 1:0 Radosław Barabasz - 21’ (z
karnego), 2:0 Krystian Pawlak - 30’.
Bramki: Mansur Maigari - 18’, 2:0 Tomasz Marcinkowski - 22’, 3:0 Krzysztof
Marchewka - 24’, 4:0 Mansur Maigari 31’, 5:0 Tomasz Marcinkowski - 36’.

KSS Kotwica Kórnik
2 (1)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0 (0)

Bramki: 1:0 Patryk Bordych - 45’, 2:0
Jakub Budzyń - 85’.

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 0
MKS Lubuszanin Trzcianka
0
MLKP Warta Międzychód
0
KS Polonia 1912 Leszno
0
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rezultat tego sezonu. Ciekawy jest
też fakt, że tylko w jednym meczu
obie drużyny trafiały do siatki. Stało
się to w meczu beniaminków, Victorii Ostrzeszów z Pogonią Lwówek.
Wynik otworzyli przyjezdni, a konkretnie Błażej Wieśko, ale potem
strzelali już tylko miejscowi. Rezultat
4:1 to zasługa świetnej końcówki spotkania, nie pierwszy już zresztą raz
w wykonaniu ekipy z Ostrzeszowa.
Gol zdobyty przez zespół z Lwówka, jak się okazało, był jedynym
zdobytym przez gości w tej kolejce.
W pozostałych strzelali wyłącznie
gospodarze, choć też nie wszyscy.
Po miesiącu spotkań kończonych
wyłącznie bramkowymi rezultatami,
dwa mecze zakończyły się wynikiem
bezbramkowym. Tak było w starciu
Warty Międzychód z Polonią Leszno
oraz Centry Ostrów Wielkopolski z
Lubuszaninem Trzcianka.
Hitem kolejki niewątpliwie był
pojedynek w Swarzędzu, gdzie Unia
podejmowała lidera z Gołuchowa.
Na obiekcie niebiesko-białych przez
całą sobotę panowała radosna atmosNajskuteczniejsi strzelcy
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Paweł Wicher (Lubuszanin)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Tomasz Marcinkowski (Obra Kościan)
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Kacper Majerz (Pogoń Nowe S.)
Bartosz Nowak (Pogoń Lwówek)
Patryk Smolarek (Warta Międzychód)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Program 11. kolejki
Sobota, 5 października 2019 roku
12:00
Polonia Leszno – Victoria Września
13:00 Winogrady Poznań – Warta Międzychód
15:00
Olimpia Koło – KS Opatówek
16:00
Polonia Kępno – Centra Ostrów
16:00
Lubuszanin – Kotwica Kórnik
16:00 Pogoń Nowe S. – Victoria Ostrzeszów
16:00
Obra Kościan – Ostrovia Ostrów
16:30
Pogoń Lwówek – Unia Swarzędz
Niedziela, 6 października 2019 roku
14:00
LKS Gołuchów – Tarnovia Tarnowo
11
10
9
8
7
7
7
6
6
6
6

fera ze względu na zorganizowany
klubowy dzień sportu i główne wydarzenia tych dobrych nastrojów nie
zepsuło. Główny kandydat do awansu
w końcu spełnił oczekiwania i pokonał lidera rozgrywek. Mecz rozstrzygnął się w drugim kwadransie,
kiedy to bramki zdobyli Radosław
Barabasz i Krystian Pawlak. Tymczasem dla Gołuchowa była to druga
porażka w ostatnich trzech meczach.
Gracze LKS-u roztrwonili tym samym przewagę, którą wypracowali
na początku sezonu. Teraz gołuchowianie tylko o punkt wyprzedzają
wicelidera z Nowych Skalmierzyc.
Równie ciekawie zapowiadał się pojedynek Victorii Września z Pogonią
Nowe Skalmierzyce. Zdobycz punktowa gości oznaczałaby ich powrót
na pozycję lidera, którą cieszyli się w
pierwszych kolejkach, ale ponowne
wejście na szczyt tabeli zostało odroczone. Z trzech punktów cieszyła się
Victoria, która tym samym zmniejszyła stratę do swojego ostatniego
rywala do jednego punktu i dwóch
do prowadzącego LKS-u. Bohaterem
spotkania był Szymon Krawczyński. Najpierw po jego dośrodkowaniu
padł gol samobójczy, a w drugiej minucie doliczonego czasu gry zawodnik Victorii sam ustalił wynik meczu.
Teraz ekipę z Wrześni czeka ciekawy
i zarazem trudny wyjazd do Leszna,
a po nim trzy spotkania z drużynami
z dołu tabeli. Niewykluczone więc, że
to biało-zieloni niebawem wysuną się
na czoło tabeli.
W dolnych rejonach tabeli niezwykle ważne i przekonujące zwycięstwo odniósł Klub Sportowy
Opatówek. Zespół spod Kalisz nie
dał szans Winogradom, ogrywając
drużynę z Poznania 4:0. Tym samym gracze KS Opatówek w jednym
meczu zdobyli tyle samo goli, co w
dziewięciu poprzednich. Co jednak
ważniejsze ekipa spod Kalisz, uciekła ze strefy spadkowej, nad którą
może wypracować sobie w najbliższych meczach bezpieczną przewagę.

Tygodnik Kępiński 3 października 2019

wyniki i tabele

Fortuna I Liga
11. kolejka | jesień 2019
Warta Poznań – Miedź Legnica . ..............– 2:1
Odra Opole – Zagłębie Sosnowiec ............– 1:1
Radomiak Radom – Stal Mielec ...............– 2:0
Sandecja Nowy Sącz – Chrobry Głogów . ..– 3:2
GKS Bełchatów – Wigry Suwałki ..............– 3:0
Stomil Olsztyn – Podbeskidzie .................– 1:0
Chojniczanka – GKS 1962 Jastrzębie .......– 3:1
GKS Tychy – Olimpia Grudziądz . .............– 2:3
Puszcza Niepołomice – Termalica Nieciecza . – 0:3
1. KS Warta Poznań
11 23 18:10
2. RKS Radomiak 1910 Radom 11 23 16:11
3. OKS Stomil Olsztyn
11 20 11:10
4. FKS Stal Mielec
11 19 12:12
5. Podbeskidzie Bielsko-Biała 11 18 16:12
6. GKS Olimpia Grudziądz
11 17 20:17
7. GKS 1962 Jastrzębie
11 17 16:13
8. MKS Miedź Legnica
11 17 14:11
9. GKS Tychy
11 17 22:16
10. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 11 14 13:9
11. Chojniczanka 1930 Chojnice 11 14 16:17
12. MKS Sandecja Nowy Sącz 11 14 12:15
13. MKS Puszcza Niepołomice 11 14 8:12
14. GKS Bełchatów
11 14 14:11
15. Zagłębie Sosnowiec SA
11 12 13:15
16. SKS Wigry Suwałki
11 12 11:15
17. MZKS Chrobry Głogów
11 7 9:23
18. OKS Odra Opole
11 4 5:17
II Liga
11. kolejka | jesień 2019
Widzew Łódź – Górnik Polkowice . ...........– 1:0
GKS Katowice – Lech II Poznań . ..............– 2:0
Resovia Rzeszów – Legionovia Legionowo –. 3:0
Garbarnia Kraków – Stal Stalowa Wola . ..– 1:3
Bytovia Bytów – Górnik Łęczna ...............– 2:1
Gryf Wejherowo – Skra Częstochowa .......– 2:1
Znicz Pruszków – Stal Rzeszów . ..............– 2:2
Błękitni Stargard – Olimpia Elbląg ...........– 2:1
Elana Toruń – Pogoń Siedlce . ..................– 2:1
1. RTS Widzew Łódź
11 21 17:10
2. GKS Górnik Łęczna
11 21 15:11
3. CWKS Resovia Rzeszów
11 21 19:7
4. ZKS Stal Rzeszów
11 21 19:14
5. GKS Katowice
11 20 19:11
6. ZKS Olimpia Elbląg
11 18 18:10
7. MKS Bytovia Bytów
11 18 18:15
8. KP Błękitni Stargard
11 18 15:16
9. MKS Znicz Pruszków
11 17 20:18
10. RKS Garbarnia Kraków
11 16 12:11
11. MKP Pogoń Siedlce
11 15 14:13
12. TKP Elana Toruń
11 14 14:16
13. KS Górnik Polkowice
11 13 14:11
14. KKS Lech II Poznań
11 13 11:17
15. ZKS Stal Stalowa Wola
11 11 10:18
16. KS Skra Częstochowa
11 11 7:15
17. WKS Gryf Wejherowo
11 5 7:19
18. KS Legionovia Legionowo 11 3 8:25
III Liga Grupa 2
10. kolejka | jesień 2019
Świt Skolwin – KKS Kalisz . ......................– 1:0
Górnik Konin – Gwardia Koszalin ............– 2:3
Unia Janikowo – Jarota Jarocin . .............– 2:0
Polonia Środa – Pogoń II Szczecin ...........– 2:0
Chemik Police – Kotwica Kołobrzeg . ........– 0:4
Bałtyk Gdynia – Mieszko Gniezno ...........– 0:1
Radunia Stężyca – Nielba Wągrowiec . .....– 3:0
Sokół Kleczew – Grom Nowy Staw ...........– 1:1
Bałtyk Koszalin – KP Starogard Gdański ..– 0:0
1. KKS Kalisz
10 25 21:7
2. KS Radunia Stężyca
10 24 20:4
3. MKS Mieszko Gniezno
10 24 20:9
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
10 22 15:3
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
10 18 23:15

6. KS Sokół Kleczew
10 17 13:13
7. KS Unia Janikowo
10 17 20:19
8. KS Polonia Środa Wlkp.
10 14 17:10
9. KP Starogard Gdański
10 13 10:12
10. MKS Pogoń II Szczecin
10 13 14:20
11. KP Chemik Police
10 11 9:15
12. KS Górnik Konin
10 10 13:18
13. KKPN Bałtyk Koszalin
10 10 9:14
14. JKS Jarota Jarocin
10 8 12:16
15. KS Gwardia Koszalin
10 8 8:20
16. MKS Grom Nowy Staw
10 7 12:18
17. MKS Nielba Wągrowiec
10 6 9:19
18. SKS Bałtyk Gdynia
10 6 4:17
IV Liga Grupa Wielkopolska
10. kolejka | jesień 2019
Tarnovia Tarnowo – Polonia Kępno . ........– 3:0
KS Opatówek – Winogrady Poznań . ........– 4:0
Obra Kościan – Olimpia Koło ...................– 5:0
Victoria Września – Pogoń Nowe S. . ........– 2:0
Kotwica Kórnik – Ostrovia Ostrów . ..........– 2:0
Victoria Ostrzeszów – Pogoń Lwówek .......– 4:1
Centra Ostrów – Lubuszanin ....................– 0:0
Unia Swarzędz – LKS Gołuchów ...............– 2:0
Warta Międzychód – Polonia Leszno ........– 0:0
1. LKS Gołuchów
10 22 19:9
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 10 21 31:15
3. MKS Victoria Września
10 20 19:6
4. KP Victoria Ostrzeszów
10 19 20:10
5. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 10 19 15:10
6. MKS Lubuszanin Trzcianka 10 19 25:11
7. KS Polonia 1912 Leszno
10 19 24:10
8. SKS Unia Swarzędz
10 19 24:12
9. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 10 17 19:15
10. KSS Kotwica Kórnik
10 17 23:20
11. LTP Pogoń Lwówek
10 14 15:18
12. KP Obra 1912 Kościan
10 10 19:20
13. MLKP Warta Międzychód 10 10 13:16
14. KKS Polonia Kępno
10 9 11:21
15. KS Opatówek
10 7 8:19
16. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 10 6 16:23
17. TPS Winogrady Poznań
10 6 16:39
18. MKS Olimpia Koło
10 0 1:44
RedBox V Liga
Grupa 3
8. kolejka | jesień 2019
Odolanovia – Orzeł Mroczeń ...................– 0:0
Astra Krotoszyn – Vitcovia Witkowo .........– 2:5
Tur Turek – Piast Kobylin ........................– 3:3
Wilki Wilczyn – SKP Słupca . ....................– 1:0
Tulisia Tuliszków – Stal Pleszew ...............– 1:3
Zjednoczeni Rychwał – Polonus Kazimierz .– 0:2
GKS Sompolno – Piast Czekanów .............– 0:1
Zefka Kobyla Góra – Raszkowianka ........– 8:1
1. GKS Wilki Wilczyn
8 24 33:8
2. MLKS Odolanovia Odolanów 8 22 20:2
3. KS Stal Pleszew
8 18 23:12
4. SKP Słupca
8 16 17:7
5. LZS Orzeł Mroczeń
8 15 23:9
6. KKS Astra Krotoszyn
8 13 14:13
7. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 8 12 11:11
8. LKS Raszkowianka Raszków 8 12 21:25
9. LKS Piast Czekanów
8 10 9:17
10. GKS Vitcovia Witkowo
8 9 15:24
11. KS Piast Kobylin
8 8 13:15
12. GKS Sompolno
8 7 11:15
13. MGKS Tulisia Tuliszków
8 7 10:17
14. MKS Tur 1921 Turek
8 5 11:26
15. KLKS Zefka Kobyla Góra
8 4 14:21
16. LKS Zjednoczeni Rychwał 8 1 4:27
Wielkopolska Klasa Okręgowa
Grupa 1
8. kolejka | jesień 2019
GKS Rychtal – LKS Czarnylas ...................– 2:1
Victoria Skarszew – Strażak Słupia ..........– 3:1

Na następny mecz jedzie bowiem do
Koła, a potem podejmie Ostrovię, dla
której też kolejne spotkania mają rangę kluczowych. Wyjazdowa porażka 0:2 z Kotwicą Kórnik mogła być
wkalkulowana, ale już ewentualna
strata punktów w Kościanie czy Opatówku będzie podwójnie kosztowna,
bo przy porażkach rywale będą uciekać w klasyfikacji. Najlepszym z zespołów, któremu zapewne przyjdzie
walczyć o utrzymanie, jest póki co

Polonia Kępno. Drużyna Bogdana
Kowalczyka w miniony weekend
nie powiększyła swojego dorobku,
gdyż przegrała wyraźnie w Tarnowie
Podgórnym 0:3. Porażka sprawiła, że
gracze z Kępna mają zaledwie trzy
punkty przewagi nad strefą spadkową. Ligową tabelę zamyka najsłabsza
w lidze Olimpia Koło, która tym razem przywiozła do domu bagaż pięciu bramek z Kościana.
BAS

Sport

piłka nożna

RedBox V Liga Grupa 3 >>> Za nami już ósma kolejka na zapleczu czwartej ligi. Jak
co tydzień, nie brakowało emocji, zwrotów akcji i zaskakujących wyników. Zapraszamy
na przegląd wyników i najważniejszych wydarzeń ostatniej kolejki

Orzeł zastopował niepokonaną Odolanovię
Orzeł Mroczeń w tym sezonie zdążył już odnieść kilka cennych zwycięstw, a w sobotę zabrała
punkty kolejnemu faworytowi. Ekipa dowodzona przez Marka Wojtasiaka jako pierwsza nie dała
się pokonać Odolanovii Odolanów. Tym samym wicelider z Odolanowa nie jest już bez strat, za
jednym zamachem po raz pierwszy stracił punkty i dystans do prowadzących Wilków Wilczyn.

Wyniki 8. kolejki
MLKS Odolanovia Odolanów
LZS Orzeł Mroczeń

0
0

Orzeł: Rafał Peksa – Dariusz Luźniak,
Jakub Kupczak, Andrzej Nowak, Bartosz Moś, Łukasz Gajewski, Bartosz
Wika (Bartosz Kurzawa - 76’), Jakub
Strąk, Kacper Małolepszy, Rafał Janicki,
Marcin Górecki (Marcin Grądowy - 82’).
Trener: Marek Wojtasiak.

KKS Astra Krotoszyn
GKS Vitcovia Witkowo

2 (1)
5 (3)

Bramki: 1:0 Łukasz Budziak - 9’ (z
karnego), 1:1 Oskar Pietrzak - 35’, 1:2
Tomasz Kaźmierczak - 43’, 1:3 Patryk
Bojarski - 45’, 2:3 Wiktor Łęgowski - 65’,
2:4 Oskar Pietrzak - 82’, 2:5 Michał Wiśniewski - 90’.

MKS Tur 1921 Turek
KS Piast Kobylin

3 (1)
3 (1)

Bramki: 0:1 Mateusz Wachowiak - 14’,
1:1 Patryk Madrachowski - 30’, 1:2 Jakub
Szymanowski - 69’, 2:2 Nikodem Marciniak - 73’, 3:2 Kacper Koszela - 76’, 3:3
Damian Ratajczak - 90’.

MGKS Tulisia Tuliszków
KS Stal Pleszew

1 (0)
3 (1)

Bramki: 0:1 Mateusz Raczyk - 16’, 0:2
Patryk Adamski - 49’, 0:3 Mateusz Raczyk - 52’, 1:3 Patryk Janicki - 73’.

W sobotę Piast Kobylin zagrał
na wyjeździe z Turem Turek. Na boisku wiele się działo i ostatecznie ten
niezwykle zacięty i emocjonujący
pojedynek zakończył się wynikiem
3:3. Od początku to goście ruszyli
do ataków i po kilkunastu minutach
wyszli na prowadzenie. Dośrodkowanie Kamila Kubiaka z prawej strony
wykorzystał Mateusz Wachowiak.

GKS Wilki Wilczyn
SKP Słupca

Bramka: 1:0 Krystian Robak - 4’.

1 (1)
0 (0)

KLKS Zefka Kobyla Góra 8 (2)
LKS Raszkowianka Raszków 1 (1)

Bramki: 1:0 Łukasz Kaźmierczak - 21’,
2:0 Szymon Jędrzejewski - 39’, 2:1 Łukasz Przybylak - 43’, 3:1 Jakub Izydorski
- 47’, 4:1 Jakub Izydorski - 48’, 5:1 Jakub
Izydorski - 52’, 6:1 Błażej Ostry - 55’, 7:1
Błażej Ostry - 62’, 8:1 Dawid Ponitka - 80’.

LKS Zjednoczeni Rychwał 0 (0)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 2 (0)

Bramki: 0:1 Damian Maciejewski - 66’,
0:2 Kacper Kujawa - 78’.

GKS Sompolno
LKS Piast Czekanów

0 (0)
1 (0)

Bramka: 0:1 Damian Grzeszczyk - 83’
(z karnego).

W 30. minucie gospodarze wyrównali. Po przejęciu piłki w środku pola
przeprowadzili szybką akcję, którą
strzałem z pięciu metrów sfinalizował
Patryk Madrachowski. W 69. minucie kobylinianie znów prowadzili za
sprawą Jakuba Szymanowskiego,
który idealnie przymierzył z rzutu
Najskuteczniejsi strzelcy
10
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
9
Patryk Grabowiecki (Wilki Wilczyn)
8 Damian Spaleniak (Raszkowianka Raszków)
7
Patryk Adamski (Stal Pleszew)
7
Oskar Pietrzak (Vitcovia Witkowo)
5
Bartosz Domaniecki (Wilki Wilczyn)
5
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
5
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
5
Przemysław Skibiszewski (Zjednoczeni)
5
Adam Staszewski (Astra Krotoszyn)
Program 9. kolejki
Sobota, 5 października 2019 roku
14:00
SKP Słupca – Tulisia Tuliszków
15:00 Polonus Kazimierz – Zefka Kobyla Góra
15:30
Piast Kobylin – GKS Sompolno
Niedziela, 6 października 2019 roku
11:00
Raszkowianka – Wilki Wilczyn
11:00
Piast Czekanów – Zjednoczeni
14:00
Stal Pleszew – Astra Krotoszyn
16:00
Orzeł Mroczeń – Tur Turek
16:00
Vitcovia Witkowo – Odolanovia

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

Bilety już niebawem w dystrybucji

Przed dwoma tygodniami informowaliśmy, że po 23. latach piłkarska reprezentacja Polski ponownie zagości w Kaliszu. Już w poniedziałek, 14 października na zmodernizowanym i przebudowanym Stadionie Miejskim w Kaliszu odbędzie się mecz Polska – Holandia, w ramach rozgrywek
Elite League U-20. Teraz znane są już wszelkie szczegóły dotyczące dystrybucji wejściówek dla
osób indywidualnych.
Oficjalna informacja została przekazana przez Wielkopolski Związek
Piłki Nożnej dwa tygodnie temu. Co
ważne bilety na to spotkanie będą
bezpłatne. Mecz w ramach rozgrywek Elite League U-20 cieszy się
ogromnym zainteresowaniem. Samo
zapotrzebowanie zgłoszone w ramach
zamówień grupowych przez kluby
oraz szkoły przekroczyło pięć tysięcy
wejściówek, co daje gwarancję, że stadion w Kaliszu wypełni się, by dopingować biało-czerwonych. Pozostałe w
dyspozycji związku bilety dystrybu-

owane będą w tygodniu poprzedzającym mecz. Wejściówki będzie możńa
otrzymać w dniach 9-11 października
(środa-piątek) w godzinach 10-14 w
biurach Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej w Kaliszu oraz Poznaniu. W dniu meczu nie będzie możliwości otrzymania wejściówek. Jedna
osoba może otrzymać maksymalnie
cztery bilety. Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji.
Przedstawiciele mediów zainteresowani otrzymaniem akredytacji pro-

szeni są o przesłanie aplikacji (zawierającej dane osobowe, nazwę redakcji
i rodzaj akredytacji – prasa/foto/tv bez
praw) mailowo na adres media@wielkopolskizpn.pl. Przypomnijmy, że
ostatni mecz międzypaństwowy został rozegrany przy ulicy Łódzkiej w
Kaliszu w 1996 roku. Było to spotkanie reprezentacji olimpijskich Polski i
Włoch, a biało - czerwoni wygrali 4:0.
Dzisiaj Stadion Miejski w Kaliszu, to
drugi pod względem wielkości obiekt
piłkarski w Wielkopolsce mogący pomieścić ponad 8 tysięcy widzów. BAS

wolnego. Ale rywale odpowiedzieli
bardzo szybko. Po źle rozegranym
przez piłkarzy Piasta rzucie rożnym
miejscowi przeprowadzili szybką kontrę, zakończoną skutecznym
strzałem Nikodema Marciniaka.
Ledwie trzy minuty później w sytuacji sam na sam z kobylińskim bramkarzem znalazł się Kacper Koszela i
było 3:2. Piast rzutem na taśmę uratował punkt. W samej końcówce po
dwójkowej akcji Damiana Ratajczaka i Szymona Wośka ten pierwszy
doprowadził do wyrównania.
Grad bramek obejrzeli też kibice
w Kobylinie, gdzie tamtejsza Astra
podejmowała Vitcovię Witkowo. Tak,
to nie pomyłka bo spotkanie z powodu prac modernizacyjnych na obiekcie w Krotoszynie rozegrano właśnie
w Kobylinie. Pojedynek lepiej rozpoczęli krotoszynianie, którzy wyszli
na prowadzenie już w 9. minucie.
Po faulu na Szymonie Polowczyku
sędzia podyktował rzut karny, a Łukasz Budziak strzałem z jedenastu
metrów pokonał bramkarza gości.
Kwadrans później boisko z powodu kontuzji musiał opuścić Dariusz
Reyer. W 35. minucie po odbiorze
piłki w środku pola gracze Vitcovii
przeprowadzili akcję, którą sfinalizował Oskar Pietrzak, a krótko przed
przerwą przyjezdni zadali jeszcze
dwa ciosy. Najpierw krotoszyńskiego
bramkarza pokonał Tomasz Kaźmierczak, a chwilę potem do siatki
trafił Patryk Bojarski. Po zmianie
stron Astra starała się odrobić dwubramkową stratę, lecz niewiele z tego
wynikało. Na domiar złego w 82.
minucie Oskar Pietrzak po raz drugi

tego dnia pokonał krotoszyńskiego
golkipera i stało się jasne, że Vitcovia
wywiezie z Kobylina komplet punktów. Wprawdzie trzy minuty później
Wiktor Łęgowski zmniejszył rozmiary porażki, ale tylko na chwilę,
bo w samej końcówce rezultat meczu
na 5:2 dla Vitcovii ustalił Michał Wiśniewski.
Bramek nie zobaczyli za to kibice
w Odolanowie. Po raz drugi w przeciągu kilku dni Orzeł musiał udać
się na mecz do Odolanowa. Kilka
dni wcześniej mroczenianie mierzyli
się z Odolanovią w ramach Pucharu
Polski. W przeciwieństwie do pucharowego meczu gospodarze od
pierwszych minut przejęli inicjatywę
w meczu, długo rozgrywając piłkę w
ataku pozycyjnym. Orzeł umiejętnie
przerywał ataki gospodarzy przez co
Rafał Peksa był wręcz bezrobotny
między słupkami bramki. Orzeł także bardzo rzadko gościł pod bramką
Odolanovii, ale na uwagę zasługuje sytuacja Kacpra Małolepszego,
którego strzał mógł otworzyć wynik
spotkania. Druga połowa nie różniła
się zbytnio od pierwszej. Gospodarze
ponownie lepiej operowali piłką, jednak sytuacji było jak na lekarstwo. W
końcówce Orzeł kompletnie dał zepchnąć się do defensywy. W dużym
stopniu taka sytuacja została spowodowana faktem wyrzucenia z boiska
w 75. minucie Łukasza Gajewskiego. Orzeł poradził sobie jednak z
zaistniałą sytuacją i wywiózł cenny
punkt z trudnego terenu. Odolanovia
bowiem po raz pierwszy w tym sezonie straciła punkty.
BAS

GKS Grębanin – LZS Cielcza . ...................– 3:4
Zieloni Koźminek – Ogniwo Łąkociny . .....– 2:1
WKS Witaszyce – Olimpia Brzeziny ..........– 2:3
Biały Orzeł – LZS Doruchów ....................– 3:1
Wisła Borek Wlkp. – Grom Golina . ..........– 2:4
Barycz Janków P. – Pelikan Grabów ........– 1:2
1. KS Victoria Skarszew
8 24 21:2
2. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
8 19 19:5
3. LZS Pelikan Grabów
8 16 22:10
4. GKS Rychtal
8 16 20:11
5. GKS Grębanin
8 16 17:9
6. WKS Witaszyce
8 15 19:12
7. LKS Czarnylas
8 14 21:17
8. LKS Olimpia Brzeziny
8 14 16:15
9. LZS Cielcza
8 12 18:20
10. LKS Wisła Borek Wlkp.
8 9 11:18
11. LZS Doruchów
8 9 12:17
12. GOS Zieloni Koźminek
8 9 13:16
13. LZS Strażak Słupia
8 5 8:17
14. Barycz Janków Przygodzki 8 3 11:23
15. LZS Grom Golina
8 3 9:27
16. LZS Ogniwo Łąkociny
8 3 7:25
Wielkopolska Klasa A
Grupa 3
7. kolejka | jesień 2019
Piast Grodziec – Prosna Kalisz .................– 0:2
LKS Godziesze – Korona-Pogoń ...............– 2:1
Sokoły Droszew – LKS II Gołuchów ..........– 1:5
Orzeł Kawęczyn – Iskra Sieroszewice .......– 4:3
Grom Malanów – Jaskiniowiec Rajsko . ....– 5:1
Wicher Dobra – Szczyt Szczytniki ............– 5:0
Prosna Chocz-Kwileń – Teleszyna Przykona ..– 2:1
1. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 7 18 19:8
2. KS Prosna Kalisz
7 17 28:7
3. LKS II Gołuchów
7 16 27:15
4. GKS Piast Grodziec
7 15 17:11
5. PUKS Sokoły Droszew
7 13 17:12
6. KS Jaskiniowiec Rajsko
7 9 18:18
7. LZS Prosna Chocz-Kwileń
7 9 15:15
8. GKS Orzeł Kawęczyn
7 9 15:18
9. LKS Godziesze 1966
7 9 20:15
10. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 7 8 12:12
11. LZS Szczyt Szczytniki
7 7 8:20
12. KS Wicher Dobra
7 5 10:17
13. GKS Teleszyna Przykona 7 4 7:18

14. KS Grom Malanów
7 3 10:37
Wielkopolska Klasa A
Grupa 4
7. kolejka | jesień 2019
Pogoń Trębaczów – OKS Ostrów Wlkp. .....– 2:2
LKS Jankowy – KS Hanulin . ....................– 0:0
Płomień Opatów – Victoria Laski . ............– 1:1
Sokół Świba – Błękitni Chruszczyny .........– 6:3
LZS Czajków – Huragan Szczury . ............– 4:2
Sokół Bralin – Zawisza Łęka O. ...............– 1:0
Lilia Mikstat – KS Rogaszyce ...................– 4:1
1. Zawisza Łęka Opatowska
7 18 22:6
2. LZS Płomień Opatów
7 17 19:9
3. LKS Sokół Bralin
7 16 20:8
4. LZS Czajków
7 15 19:10
5. LZS Victoria Laski
7 14 13:9
6. LKS Jankowy 1968
7 10 8:13
7. LKS Sokół Świba
7 9 22:23
8. LZS Huragan Szczury
7 8 14:18
9. LZS Pogoń Trębaczów
7 8 10:12
10. OKS Ostrów Wlkp.
6 7 9:10
11. KS Rogaszyce
7 6 5:13
12. KS Hanulin
7 4 12:18
13. LZS Błękitni Chruszczyny 6 3 13:24
14. LZS Lilia Mikstat
7 3 12:25
Proton Wielkopolska Klasa B
Grupa 9
6. kolejka | jesień 2019
Masovia Kraszewice – LZS Trzcinica .........– 0:1
LZS Chynowa – LZS Ostrówiec . ................– 3:2
Ajax Rojów – LZS Mikorzyn .....................– 0:2
Bonikovia Boników – Zryw Kierzno .........– 2:2
Wielkopolanin – LZS Siedlików ................– 0:0
Dąb Dębnica .......................................– pauza
1. LZS Ostrówiec
6 13 17:12
2. LZS Trzcinica
6 12 11:11
3. LZS Siedlików
6 11 11:7
4. LZS Chynowa
6 10 15:10
5. LKS Masovia Kraszewice
5 9 15:4
6. LZS Bonikovia Boników
6 8 12:15
7. LZS Mikorzyn
5 6 6:12
8. LZS Zryw Kierzno
4 5 14:9
9. LKS Wielkopolanin Siemianice 5 5 14:10
10. LKS Dąb Dębnica
5 3 14:18
11. RLKS Ajax Rojów
6 3 2:23
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KLASA A, GRUPA 4 >>> Po raz pierwszy tej jesieni „Zawisza” wrócił na tarczy. Niedzielne starcie z bralińskim „Sokołem” mógłby może i wygrać, gdyby
potrafił rzucić na szalę więcej niż przeciwnik, a ten postawił na szybkość,
ambicję i desperację. No i ten niesłychany Denis Róg w bramce „Sokoła”. Inna
rzecz, iż relację z tego meczu należałoby poprowadzić w stylistyce mistrza
Sienkiewicza. „I jako na łące, gdy stanie szereg kosiarzy, bujna trawa znika
przed nimi, a oni idą naprzód, machając drągami od kos (…)”. Przysłowiowy
trup słał się gęsto; im bliżej końca, tym brutalniej, tym agresywniej, bez pardonu. Bez sensu. Czy naprawdę w aklasowej rozgrywce dwóch godnych siebie
rywali iść powinno przede wszystkim o to, kto komu szybciej złamie nogę,
rozbije nos, poharata, zdemoluje? Smutne, że to nie pierwsza taka bitwa, i
pewnie nie ostatnia. I smutne też, że najsłabszym elementem tego widowiska znów był arbiter, który w tym meczu pokazał tylko jedną kartkę. Żółtą,
bramkarzowi „Zawiszy”, który jako odpowiedzialny kapitan swego zespołu,
odważył się upomnieć o zdrowie swoich piłkarzy.

Wolej fałszem,
czyli anglik

Starcia „Zawiszy” z „Sokołem”
mają swój koloryt i barwną historię,
ale wydaje się, że w tym sezonie oba
teamy grają o co innego. Gospodarze
– o spokojne przetrwanie, a goście o
upragniony awans. Jednak, gdy do Bralina przyjeżdża lider, stawka zawsze
jest wysoka. Gospodarze rozpoczęli z
rozmachem i fantazją i już po trzech

wicie inicjatywę gospodarzom, jakby
prosząc się o karę. Ta nadeszła w 30.
minucie. Spalony? Sędzia zawahał się,
po czym odgwizdał … faul Kurkiewicza na Góreckim. Kamil Wanzek,
sprytnie wrzucił nad murem, a tam już
czyhał jego brat - Karol, który uderzył
z woleja – „fałszem”. Przypomnę, że
gola zdobytego w tak ekwilibrystyczny
sposób nazywaliśmy kiedyś anglikiem.
W tej połowie padł jeszcze jeden gol dla
„Sokoła”, ale sędzia uznał, że był spalony. W końcówce tej odsłony „Zawisza”
miał wyborną sytuację, ale znakomitą
interwencją po strzale Parchomienki
popisał się bramkarz Sokoła - Denis
Róg. Po przerwie trenerzy „Zawiszy”
wymienili Zimocha na Glatza i rady-

minutach, za sprawą Soparta, mogli
prowadzić, jednak „Zawiszę” przed
niechybną stratą uchronił Pająk. Kilka
chwil później Joniak wybił piłkę z pustej bramki. W 16. minucie ponownie
uderzył Sopart, ale Chałubiec wzniósł
się w powietrze niczym anioł nadziei i
wyekspediował futbolówkę na róg. W
tej części gry „Zawisza” oddał całko-

Paweł Chałubiec, bramkarz i kapitan „Zawiszy”, upomniał się o zdrowie swoich piłkarzy
i zobaczył żółtą kartkę. To był jedyny kolorowy kartonik w tym meczu.
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kalnie przemeblowali ustawienie, bo
Kura przesunął się do ataku. Team z
Łęki zaczął grać szybciej i składniej,
a gospodarze ograniczali się do kontr.
10 minut przed końcowym gwizdkiem
ponownie przed szansą stanął Parchomienko. O tym, czemu piłka nie znalazła drogi do bramki, zadecydował
ponownie bramkarz „Sokoła”, który
popisał się fenomenalną interwen-

cją. Strzał głową Parchomienki tuż
przy słupku bramkarz jakimś cudem
wypchnął za linię końcową A jak to,
zrobił, pewnie sam nie wie. Cóż, „Zawisza” poniósł bolesną stratę. Stracił
3 punkty i dwóch piłkarzy. Gawędzki
prawdopodobnie ma złamaną rękę, a
sportowy los Kurkiewicza zależy od
diagnozy ortopedy (spuchnięta noga) i
laryngologa (rozbity nos).
(ems)

„Sokół” Bralin - Zawisza Łęka Opatowska 1:0 (1:0)
„Zawisza”: Paweł Chałubiec, Łukasz Domino, Łukasz Gawędzki,
Marcin Fronia (76 Jakub Sarnowski, Sławomir Gola,
Marcin Zimoch (46 Kamil Glatz), Piotr Kurkiewicz,
Iwan Parchomienko, Piotr Krawczyk, Sebastian Joniak,
Filip Kucharski, Mateusz Płóciennik.

