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Przekazanie dotacji dla strażaków

W Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie
przekazano symboliczne bony na środki
pozyskane przez Gminę Kępno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z przeznaczeniem na działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz umowy dotacyjne na realizację rządowego programu „5000+”.
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wiadomości
46,50% dla Prawa i Sprawiedliwości, 23,49% dla Koalicji Obywatelskiej to wynik wieruszowskich prawyborów. Na tydzień przed wyborami mieszkańcy tej gminy mogli zagłosować tradycyjnie oraz przetestować głosowanie w formie elektronicznej – w swojej komisji
obwodowej

W prawyborach wygrywa PiS

W wieruszowskiej 14-tysięcznej
gminie od wielu lat wynik lokalnego głosowania jest bardzo zbliżony
do wyników z ogólnopolskich wyborów parlamentarnych, prezydenckich
czy do Unii Europejskiej. Różnica
wyników z reguły mieści się w granicy błędu statystycznego. Ten fenomen
został dostrzeżony już w 1997 roku.

Wtedy właśnie zorganizowano pierwsze w tym mieście prawybory, które
mocnym echem odbiły się w mediach
lokalnych i ogólnopolskich.
W czasie tegorocznych prawyborów nie obowiązywała cisza wyborcza. Do Wieruszowa przyjechali
przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych zarejestrowanych

Mimo zachęty organizatorów do urn
w prawyborach poszło tylko 15% uprawnionych

w okręgu sieradzkim. Łącznie organizatorzy odnotowali udział prawie 40
kandydatów zarówno z sieradzkiego
jak i różnych krańców Polski. W pikniku wziął udział m.in. Paweł Kukiz,
Robert Winnicki, Cezary Grabarczyk, Grzegorz Schetyna, Paweł
Bejda, Cezary Tomczyk, Bartosz
Arłukowicz, Joanna Lichocka. Mogli na przygotowanych przez siebie
stoiskach prezentować swój program
wyborczy i zachęcać do oddania
na siebie głosu. Dodatkowo organizatorzy umożliwili prowadzenie
kampanii przez komitety na scenie
W 12 obwodowych komisjach oddano
łącznie 1957 głosów w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.
Magnesem dla mieszkańców gminy
Wieruszów były cenne nagrody, które
mogli wygrać za udział w prawyborach. Walczyli m.in. o pralkę, lodówkę, telewizor, blendery, wycieczki
czy meble przekazane przez lokalnych przedsiębiorców. Mimo to frekwencja o godzinie 15.00 wynosiła

2 października br. na konferencji Prawa i Sprawiedliwości w Kępnie poseł Jan Dziedziczak
(były rzecznik prasowy w rządzie Jarosława Kaczyńskiego) oraz wicemarszałek senatu
Maria Koc, wraz z tutejszymi działaczami, wsparli kandydaturę Alicji Śniegockiej i Łukasza
Mikołajczyka, ubiegających się o mandaty parlamentarne

Poparcie dla Śniegockiej i Mikołajczyka
Rozpoczynając konferencję prasową, Maria Koc, wicemarszałek Senatu przybliżyła aktywną działalność w
Senacie kandydata Prawa i Sprawiedliwość Łukasza Mikołajczyka senatorskiego sekretarza. - Ł. Mikołajczyk
występował wielokrotnie w debatach
senatorskich, wspierając projekty,
mające na celu poprawie warunków
życia emerytów i rencistów oraz osób
niepełnosprawnych. Jest bardzo twórczym politykiem i jednym z najlepszych kandydatów z PiS do Senatu –
mówiła M. Koc.

Z kolei Jan Dziedziczak, prezes
PiS w okręgu kalisko – leszczyńskim,
ubiegający się z „jedynki” o manat poselski, przedstawił program wyborczy
oraz scharakteryzował obecną sytuację
polityczną w kampanii wyborczej, podkreślając jednocześnie, że 3 października w konwencji wyborczej PiS w Kaliszu weźmie udział prezes Jarosław
Kaczyński. - Zbliżające się wybory
dają odpowiedź, czy Polacy chcą dalszych reform społeczno – gospodarczych poprawiających ich byt życiowy, czy chcą powrotu do tego, co było

W czasie konferencji kandydaci do parlamentu
przedstawili swój program wyborczy

przed 2015 r. Dlatego wybór naszego
kandydata do Senatu jest gwarantem
kontynuacji programów społecznych
i reform emerytalnych jak i kolejnych
wyzwań, które zamierzamy zrealizować w nadchodzącej kadencji - przekonywał J. Dziedziczak.
Ł. Mikołajczyk podziękował za
wsparcie jego kandydatury, jak równie deklarował, iż dalej zamierza, tak
pracować, aby pomagać wszystkim
mieszkańcom powiatu kępińskiego, nie
patrząc na to, jakie mają poglądy polityczne. - Każdej osobie przychodzącej
do biura poselskiego PiS w Kępnie z
problemem, starałem się pomóc, nie
pytając nigdy, jaki ma światopogląd.
Stąd dalej zamierzam interweniować
w sprawach, z którymi przyjdą do mnie
kępnianie, mierząc się z ich kłopotami
czy trudnościami życiowymi – deklarował Ł. Mikołajczyk.
Obecna na konferencji kandydata
PiS z powiatu kępińskiego do parlamentu Alicja Śniegocka przekonywała, że nieważne jest miejsce na liście
wyborczej, gdyż pracuje się dla całej
drużyny – I tylko końcowy wynik będzie stanowił o tym, czy wygramy te
wybory. Ja deklaruję swoje wsparcie

10,35% uprawnionych do głosowania, najwyższą odnotowano w lokalu
wyborczym w Urzędzie Miejskim w
Wieruszowie – 15,29%. Lokale wyborcze zamknięto o godz.18.00.
Na mieszkańców czekało sporo
atrakcji. „Kiełbasą wyborczą” była
także ogromna patelnia, na której
znani kucharze – Karol Fijołek
z programu Hell’s Kitchen oraz Zbigniew Harężlak szef kuchni w Tawernie Pod Żaglem, przygotowali
potrawę dla uczestników pikniku.
Na najmłodszych czekały atrakcje
przygotowane przez Fundację Happy
Kids, która przeprowadziła jednocześnie zbiórkę funduszy na swoją dzia-

łalność. Gwiazdą wieczoru był zespół
„Miły Pan”.
Organizatorzy
podkreślają,
że prawybory nie promują żadnej
z partii politycznych, są jedynie
sondażem preferencji wyborczych
i okazją do dobrej zabawy. To także
powrót do prawyborów zorganizowanych w tej miejscowości w 1997 roku.
Wieruszowskie prawybory organizowane są przy współpracy
z Marcinem Palade, politologiem,
ekspertem do spraw sondaży i analiz z zakresu preferencji społecznopolitycznych i geografii wyborczej
w Polsce.		
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dla kandydata Ł. Mikołajczyka, albowiem wiem, jak wielu osobom z naszego powiatu pomógł swoimi interwencjami – poinformowała A. Śniegocka,
16. na liście PiS do parlamentu.
Podobnie Marek Potarzycki członek Zarządu Powiatu oraz dyrektor kępińskiego oddziału ARiMR podobnie
jak poprzedni politycy wsparł kandydaturę Ł. Mikołajczyka oraz apelował,
aby w nadchodzących wyborach głosować na jedyną kandydatkę z powiatu
kępińskiego na liście PiS A. Śniegoc-

ką. - Alicja swoimi działaniami wielokrotnie pomagała i wsparła swoim
zaangażowaniem wielu mieszkańców
powiatu. Jest najlepszą kandydatką z
naszego powiatu do parlamentu i proszę, aby w zbliżających się wyborach
oddać na nią swój głos – apelował M.
Potarzycki.
Wszyscy uczestniczący w konferencji wezwali, aby wziąć udział w
wyborach, bo od ich wyniku będzie
zależało, jak będzie się żyło „zwykłym
obywatelom”.		
m

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci

śp.

Joanny Brajer

Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłej oraz Jej bliskim
składa
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reklama

Podczas XII sesji Rady Powiatu Kępińskiego podjęte zostały uchwały, dotyczące placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Kępiński

Radni zajęli się szkołami

Rada Powiatu Kępińskiego
obradowała 24 września br.

Blok uchwał oświatowych przewidziano w porządku obrad, które
zwołane zostały na wtorek, 24 września 2019 r. Ich uzasadnieniem zajął
się naczelnik Wydziału Edukacji i
Sportu Starostwa Powiatowego w
Kępnie Andrzej Jóźwik.
Pierwszy z przedłożonych projektów dotyczył zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Słupi pod Kępnem - Z dniem 1 września
2017 roku w Polsce wprowadzono
reformę oświaty. Jednym z zasadniczych elementów tej reformy była
likwidacja gimnazjów – przypominał
A. Jóźwik. - Powiat Kępiński jako
organ prowadzący dla Gimnazjum
Specjalnego w Słupi pod Kępnem
przyjął metodę likwidacji tej placówki poprzez jej wygaszanie. 31 sierp-

nia 2019 roku ostatni rocznik absolwentów opuścił szkołę. W związku z
tym, w oparciu o artykuł 127 ustawy

wprowadzającej przepisy oświatowe
organ jednostki samorządu terytorialnego, organ stanowiący ma
obowiązek stwierdzić zakończenie
działalności tej placówki – tłumaczył
naczelnik, uzasadniając potrzebę
podjęcia uchwały.
Kolejne z projektów dotyczyły
natomiast przekształceń szkół ponadpodstawowych funkcjonujących
na terenie powiatu kępińskiego. - Kolejnymi elementami wprowadzanej
reformy są przekształcenia szkół. I
tak, licea ogólnokształcące zostają
przekształcone z 3-letnich na 4-letnie, technika z 4-letnich na 5-letnie i
licea ogólnokształcące dla dorosłych
z 3-letnich na 4-letnie. Powiat Kę-

pinki prowadzi 5 takich placówek, 2
licea ogólnokształcące dla młodzieży, 2 technika i jedno liceum ogólnokształcące dla dorosłych - informował naczelnik Wydziału Edukacji i
Sportu. Zarówno w przypadku wygaszenia gimnazjum, jak również przekształceń szkół w placówki nowego
typu ustawa nakłada na Powiat obowiązek podjęcia stosownych decyzji
do 30 listopada tego roku.
- W tym roku prowadzaliśmy
równoległy nabór uczniów, absolwentów po szkole podstawowej i po
gimnazjum. Równolegle będzie odbywać się kształcenie aż do ukończenia nowych typów szkół przez typy
dotychczasowe, czyli one pójdą rów-

nolegle aż do momentu kiedy szkoły
staną się tymi szkołami już ostatecznie przekształconymi. Natomiast organ prowadzący musi to stwierdzić w
postaci uchwał – mówił A. Jóźwik.
Po wysłuchaniu uzasadnień radni
uchwalili zakończenie działalności
Gimnazjum Specjalnego w Słupi pod
Kępnem, a następnie przekształcenie dotychczasowych trzyletnich:
Liceum Ogólnokształcącego nr I im.
mjra Henryka Sucharskiego, Liceum
Ogólnokształcącego nr II w Kępnie
oraz Liceum dla Dorosłych w licea
czteroletnie. Czteroletnie kępińskie
Technikum nr 1 oraz Technikum nr
2 w Kępnie przekształcone zostały w
szkoły pięcioletnie.		
bem

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
62 / 78 141 12,
601 815 606.
ADRES: Piaski 1c.

tel .:

Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik uzasadniał uchwały
dotyczące placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński

Tygodnik Kępiński 10 października 2019

3

Wiadomości

historia

Drukujemy kolejny odcinek przybliżający czytelnikom historie rodu Mańkowskich z Grębanina na podstawie książki „Kronika domowa Mańkowskich”
autorstwa Emeryka Mańkowskiego

Historia rodziny Mańkowskich z Grębanina i Słupi część IV
Zaręczyny te jednak zostały
Magdalena (Maga) Mańkowska
(1904-2000)
najwyraźniej szybko zerwane, skoMagdalena Mańkowska uro- ro Magdalena 6 kwietnia 1929 roku
dziła się w Rudkach 16 października wzięła w Paryżu ślub z Piotrem
1904 roku. W wieku 10 lat wyjechała Potworowskim – malarzem, który
z rodzicami do Drezna, następne lata prawdziwą sławę miał jeszcze przed
I wojny światowej spędziła w Krako- sobą. W Paryżu znalazła się pod kowie. W związku z chorobą alkoholo- niec 1928 roku, przyjechawszy tam z
wą ojca i jego śmiercią (we wrześniu Brukseli, aby kontynuować studia an1920 roku) jej sytuacja psychologicz- tropologiczne. Piotr Potworowski pona nie była łatwa – w liście do stry- znał ją na jednym z przyjęć u mieszjenki Barbary Turno pisała:
kającej w Paryżu Angielki Gladys
„co do tej Winnogóry, to dziwię (Claire)
Reynolds-Chancerelles.
się, że Ciocia nas dzieci słupskich We wspomnieniach o rodzicach Jan
tak mało rozumie. A przecież to zu- Potworowski pisał:
pełnie zrozumiałe, że Winnogóra
„Małżeństwo Piotra Tadeusza
nigdy nam własnego domu nie za- Potworowskiego z Magdaleną Maństąpi. Zresztą nie rozumiem, kto by kowską było romantyczne i jednoczemógł stworzyć tę nową
atmosferę i wyplenić
za silne wspomnienia z
kilku osobników. Zresztą to nie jest zupełnie
nasz rodzinny majątek
i do mnie osobiście ten
argument nie przemawia. [...] My właśnie nic
wspólnego [z Winnogórą], oprócz kilku lat tam
spędzonych, nie mamy.
[...] Mam nadzieję, że
Ciocia mnie zrozumie.
Chcę bowiem być zupełnie szczerą, jak najszczerszą, zwłaszcza,
że jestem najstarsza z
dzieci słupskich i tylko
mnie mają. Bo przecież
Ciocia doskonale wie,
że Mama nam już nigdy
Tytus Czyżewski, portret Magdaleny Potworowskiej, 1935 r,
domu nie stworzy, więc
tylko na mnie są zdane
pod tym względem. Ergo muszę po- śnie burzliwe. Spotkali się w Paryżu.
wiedzieć otwarcie, co oni potrzebują i On ubogi malarz, a ona studentka anczują. Zresztą o szczerość mnie sama tropologii [...] Choć radzono jej, by się
Ciocia prosiła”.
wystrzegała niebezpiecznego wariata
Magdalena zaręczyła się w wieku Potworowskiego, ceremonia zaślu24 lat z Wacławem Mańkowskim bin, cywilna raczej niż kościelna, od(swoim stryjecznym bratem – synem była się w X Dzielnicy Paryża – gest
Henryka z Winnogóry). W styczniu miłości i nonkonformizmu. Pierre, bo
1929 roku donosił on o tym stryjence tak wszyscy go nazywali, stał się dla
Barbarze Turno w liście, który wska- niej sensem życia, a jego malarstwo
zuje na to, iż jego gorące uczucia wo- źródłem ogromnej osobistej dumy”.
bec kuzynki narodziły się już znaczW 1930 roku Potworowscy wrónie wcześniej:
cili do Polski, na stałe zamieszkali w
„Chciałbym więc powiedzieć Rudkach, gdzie często przyjeżdżali
Cioci tymczasem choć listownie, co zaprzyjaźnieni z nimi artyści, mięmi leży na sercu, czego ja nie mo- dzy innymi Jan i Hanna Cybisowie,
głem powiedzieć zaraz pierwszego Wacław Taranczewski, Tytus Czydnia: będąc w Paryżu zaręczyłem żewski, Janusz Strzałecki, który
się z Magą. Zdaję sobie sprawę jak ożenił się z siostrą Magdaleny Mańpoważnym argumentem przeciwko kowskiej Jadwigą, którą również potemu małżeństwu jest bliskie pokre- znał w Paryżu.
wieństwo, przeszkoda ta wstrzymyAutor opracowania poświęconewała mnie też od zamiarów małżeń- go Piotrowi Potworowskiemu Kaziskich jeszcze przed moim wyjazdem mierz Malinowski pisze, że nastędo Brazylii, gdyśmy się w Poznaniu, pująca w wyniku małżeństwa zmiana
jak Ciocia wie, bardzo do siebie byli trybu życia i poprawa warunków fizbliżyli. Będąc w Brazylii, przerwa- nansowych pozwoliły Potworowskiełem nawet przez długi czas wszelką mu poświęcić się malarstwu. Dodaje
korespondencję z Magą, myśląc, że jednocześnie, że „wprawdzie Potwolepiej dla nas będzie, jeśli o sobie za- rowski miał polskiego Fiata, ale gros
pomnimy. Jednak spotkawszy się po- pieniędzy brała mama Mańkowska
nownie w Paryżu, po blisko 3-letniej przebywająca w Rzymie”.
rozłące, przekonaliśmy się, że nic się
Syn Magdaleny z Mańkowskich
w naszym stosunku wzajemnym nie Potworowskiej – Jan wspominał:
zmieniło i że jesteśmy sobie tak samo
„Na świat przyszedłem w dworbliscy jak dawniej. Wobec tego uzna- ku w Rudkach pod Poznaniem. [...]
łem, że nie można dłużej się wahać Posiadłość Mańkowskich podzielono
i ignorować uczuć, które tak długą między sześcioro potomstwa. Mamie
próbę czasu wytrzymały”.
przypadły lasy i budynek admini-
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stracyjny w Grębaninie. Kilkanaście
kroków dalej mieszkał wuj z żoną
Szwajcarką i dwojgiem dzieci. Lasy
nie przynosiły żadnego dochodu,
żyliśmy więc skromnie, aczkolwiek
często odbywały się polowania i w
związku z tym goście wciąż przyjeżdżali i wyjeżdżali”.
Wzmiankowane przez Jana Potworowskiego działy majątkowe
nastąpiły w 1935 roku. Magdalena
Mańkowska otrzymała 1500 mórg
lasu i „czerwoną willę” _ murowany
dom z końca XIX wieku w Grębaninie. W pałacu mieszkała matka
Magdaleny – Anna Mańkowska z
domu Michałowska (spokrewniona z
malarzem Piotrem Michałowskim)
z synem Władysławem.
W październiku 1938 roku została otwarta wystawa indywidualna
Potworowskiego w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie. W roku
1939 wysłano tę wystawę do Lwowa,
a następnie do Krakowa. Było to już
po wybuchu wojny i wszystkie obrazy
(około 30) zaginęły podczas transportu. W sierpniu 1939 roku Potworowski został zmobilizowany. Brał udział
w kampanii wrześniowej, następnie
postanowił przedrzeć się na Zachód
i ruszył przez Wilno do Kowna, by
następnie przedostać się do Szwecji.
W czasie, gdy Piotr Potworowski
był w wojsku, Maga – z dwójką dzieci (w 1936 urodziła się córka Anna),
bratem, jego szwajcarską żoną i ich
dziećmi – uciekają na Wschód wozami zaprzężonymi w konie.
„Ku ich wielkiemu zaskoczeniu
w majątku Wituskich pod Łodzią
odszukał ich Piotr. Przyjechał na rowerze, ubrany we frak, z ogromnym
pudełkiem czekoladek pod pachą.
Odjechał równie szybko i niespodziewanie [...]. Po wielu trudach I
przygodach dotarł w czerwcu 1940
roku do Szwecji, gdzie przebywał do
początku roku 1943. [...] Tymczasem
– jak wspomina Jan Potworowski:
«Nasz dom zajęła rodzina niemiecka, zamieszkaliśmy więc na strychu.
Nie było sensu pozostawać, więc zabraliśmy się pociągiem złożonym z
bydlęcych wagonów do Krakowa. A
w Krakowie wszystko zwyczajnie:
szkoła, stopnie»”.
Około 1952 roku Piotr Potworowski poznał studiującą w Corsham
Doren Heaton, która została jego towarzyszką życia. Józef Ratajczak w
książce Lekcje u Iłłakowiczówny pisze:
„Karierę zrobiła też opinia o Piotrze Potworowskim, który przyjechał
do Poznania z Anglii z młodziutką Angielką, a żonę zostawił wraz
z dziećmi w Londynie. «Ach, ten
Pierre – powiedziała Iłłakowiczówna – Takie rzeczy oczywiście zawsze
się robiło, ale przecież niekoniecznie
od razu kochankę nazywać żoną. Od
tego jest sekretarka, uczennica, przyjaciółka, czy Bóg wie co jeszcze!»”.
Ich ślub odbył się 20 kwietnia
1962 roku. Potworowski od momentu
rozstania do końca życia pisał często
długie listy do Magi. Stały się one
rodzajem dziennika. Pisał w nich o
bieżących wydarzeniach, o obrazach,
które namalował, o sztuce, o swoich
niepokojach i złym samopoczuciu, a
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także o tym, co go cieszy – o „kolosalnych planach”. W jednym z takich
listów do Magdaleny pisał:
„Słońce chłodne, kochana Magdusiu, liście czerwienieją, jestem z
powrotem w mojej pracowni, jest
wcześnie rano, jestem sam. [...] Myślę, że jest to pozytywny list o konkretnych faktach i planach realnych,
muszę mieć legalny ślub z D., bo na
to zasłużyła, maluje coraz lepiej i jest
dla mnie wzorem i patrzę na jej szkice, żeby podciągnąć moje obrazy”.
Syn, wspominając matkę, pisze:
„Jej krytyczny i analityczny intelekt czynił z niej przeciwieństwo
Piotra. Mieli jednak coś wspólnego:

i dziewice w gotyckich zamkach, a
satyrów i nimfy pośród greckich kolumn; wszystko to wyczarowywał bez
chwili wahania, posługując się farbami, kartonem, nożyczkami i klejem.
Byli magiczną parą”.
Po upadku muru berlińskiego syn
Potworowskich Jan realizował w Polsce programy pomocowe w ramach
PHARE.
„Początkowo byłem zagubiony
[...] Wierzyłem, że gdzieś w Warszawie jest maleńka kawiarenka, gdzie
spotykają się na kawce starzy znajomi z Poznańskiego – Mańkowscy,
Chłapowscy, Morawscy, Żółtowscy.
Gdy zobaczą mnie rozglądającego się

Piotr Potworowski w Grębaninie

zdolność do dziecinnego cieszenia się
otaczającym światem. W mgnieniu
oka przerzucała się od Strawińskiego
do popularnych zespołów rockowych,
od filozofii Izaaka Berlina do ubrań
dla lalek, od Carla Junga do najnowszych rodzinnych plotek, od ekonomii
keynesowskiej do pikantnych piosenek polskich, od teologii Teilharda de
Chardin do sentymentalnych seriali
telewizyjnych. Piotr dopasowywał
się do niej, wmontowując balony napełnione gorącym powietrzem w bizantyjskie wnętrza, osadzając smoki

po sali, pomachają do mnie i zawołają: «A, jesteś! Świetnie. Jak Ci idzie
w Polsce?» Nigdy nie znalazłem tej
kawiarenki, ale pomału zbudowałem
sobie moją Polskę. Polskę nowych
przyjaźni, a przedwojenna przeszłość
nabrała wymiaru zwykłej przeszłości. Nie jest już nieznośnym brzmieniem złamanych nadziei i pokruszonej tożsamości.
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.

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

Wiadomości

reklamy

W kępińskim ratuszu podpisano list intencyjny o współpracy dla rozwoju sieci ciepłowniczej w Kępnie

Kolejny krok w kierunku czystszego powietrza

27 września br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie burmistrz
Piotr Psikus, prezes Spółki „Energetyka Cieplna Kępno” Bogdan Bieniak oraz dyrektor Biura Rynków
Małej Mocy PGE Energia Ciepła
Robert Trzaskowski podpisali list
intencyjny o współpracy dla rozwoju
sieci ciepłowniczej w Kępnie.
List intencyjny dotyczy
współpracy w zakresie przeprowadzenia
niezbędnych
analiz technicznych i ekonomicznych dla rozwoju systemu ciepłowniczego w Kępnie. - Celem zawartego przed
momentem listu intencyjnego jest wykonanie analizy
instalacji w mieście Kępno
i przygotowanie rozwiązań
technicznych, które zaproponujemy burmistrzowi i Radzie
Miasta, aby następnie przedstawić
propozycję współpracy w celu dalszego rozwoju systemu ciepłowniczego w Kępnie – wyjaśnił R. Trzaskowski. - Staramy się walczyć ze
zjawiskiem smogu i rozwijać miasta
w tym kierunku, aby instalacje „odwęglawiać”, aby były one nowoczesne i zachęcały użytkowników, by
korzystać z czystego, ekologicznego
ciepła – dodał.
W ramach współpracy analizie
będzie podlegało zapotrzebowanie na
ciepło w perspektywie najbliższych
15 lat, uwzględniające: rozwój rynku

audyt, który określi możliwości dalszego rozwoju systemów cieplnych
na terenie miasta i gminy Kępno, w
którym kierunku iść, w którym się
rozwijać, co ma być ewentualnie wykorzystywane na ul. Przemysłowej
jako paliwo teraz i w przyszłości. Ale
celem nadrzędnym jest to, aby doprowadzić do znacznego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla
do środowiska – podkreślił
burmistrz P. Psikus. - Prowadzę również rozmowy dotyczące rozbudowy sieci gazowej na terenach wiejskich
i zachęcenia mieszkańców
wsi do korzystania ze źródeł
ekologicznych,
likwidacji
pieców węglowych i zastąPodczas podpisania listu intencyjnego o współpracy pienia ich kotłami gazowymi.
dla rozwoju sieci ciepłowniczej w Kępnie
Mamy nadzieję, że wszystkie
te działania dadzą efekt w pocieplnych na terenie Kępna, zapew- staci znacznego ograniczenia emisji
niającego przyłączenie nowych od- dwutlenku węgla na terenie całej
biorców ciepła, zwiększenie dostaw gminy Kępno. Mam też nadzieję, że
do aktualnych odbiorców i realizację za naszym przykładem pójdą nie tylprogramów ograniczenia niskiej emi- ko ościenne samorządy, ale również
sji. Rozpatrywane będą także tech- inne powiaty, bo tylko wtedy będzieniczne i ekonomiczne możliwości my mogli mówić o trwałym efekcie
budowy nowych źródeł ciepła, np. w poprawie jakości powietrza i jakooparciu o gazowe układy kogenera- ści życia na terenie naszego miacyjne, mające na celu minimalizację sta, gminy, powiatu, województwa i
emisji CO2 i zanieczyszczeń ze źró- kraju – podsumował, przypominając
deł ciepła oraz spełnienia przyszłych też o rozbudowie sieci cieplnej, realizowanej przez Spółkę „Energetyka
norm środowiskowych.
- Na podstawie tego listu przez Cieplna Kępno”.
KR
Grupę Energetyczną zlecony będzie
ciepłej wody użytkowej aktualnych
odbiorców, potencjał wynikający z
przyłączania nowych odbiorców ciepła, realizację programów ograniczenia niskiej emisji oraz erozję rynku
wynikającą z termomodernizacji i
zmiany sposobu użytkowania. Analizowane będą również możliwości
rozwoju istniejącego układu sieci

Ruszył kolejny etap rządowego programu „Dostępność
Plus”, który daje możliwość zadbania o osoby niepełnosprawne, „uwięzione na czwartym piętrze”. Nabór wniosków trwa od 1 października do 30 listopada br.

Bloki bez barier
architektonicznych

Windy dla osób niepełnosprawnych, specjalne podjazdy, poręcze,
bezpieczne dojazdy do budynków
– takie udogodnienia będą możliwe do zrealizowania w budynkach
mieszkalnych, dzięki środkom
przekazanym przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Od października ruszył kolejny etap rządowego programu „Dostępność Plus”, którego celem jest
eliminowanie barier architektonicznych. Porozumienie podpisane
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju daje PFRON zielone światło
na uruchomienie środków, umożliwiających zakup i montaż wind, ale
także budowę szybu windowego,
bezpiecznych dojść do windy lub do
budynku mieszkalnego. - Osoba niepełnosprawna, która była dotychczas uwięziona w czterech ścianach
ze względu na trudności z wydostaniem się, np. z bloku, w końcu będzie
mogła liczyć na usunięcie barier architektonicznych. To wielki krok w

stronę poprawy jakości życia wielu
osób, dlatego zachęcamy wszystkie
uprawnione podmioty do składania
wniosków – podkreśliła prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg.
Nabór wniosków trwa od 1 października do 30 listopada br. Można
je składać do oddziałów terenowych
PFRON. Oddziały są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji finansowych, zawieranie oraz rozliczanie
umów. Gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz
właściciele budynków komunalnych
i budynków użyteczności publicznej
będą mogli złożyć wnioski o udzielenie pożyczek – bez wkładu własnego,
opłat i prowizji. Będzie to możliwe,
ponieważ PFRON pokryje wkład
własny.
„Dostępność Plus” to pierwszy
w Europie tak szeroki program, zakładający likwidację barier architektonicznych, łatwiejszy dostęp do
budynków użyteczności publicznej,
szpitali i szkół.
Oprac. KR
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Aktualności

informacje
Wojewódzkie eliminacje XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2019”

Asp. sztab. Karolina Paprocka

najlepszą dzielnicową w województwie
W Szkole Policji w Pile zakończyły się wojewódzkie eliminacje
XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2019”. Zgodnie z tradycją,
zawody patronatem honorowym objął wojewoda wielkopolski Zbigniew
Hoffmann, podkreślając w ten sposób niezwykle ważną rolę, zarówno
samych dzielnicowych, jak i całej
służby prewencyjnej, w zapewnieniu
wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
Integralną częścią konkursu było
także wyłonienie najlepszych kierowników rewirów dzielnicowych. W tej
kategorii najwyższy wynik uzyskała
asp. sztab. Karolina Paprocka z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
Drugie miejsce zajął asp. Łukasz

ne rezultaty wskazały najlepszych.
Pierwszą konkurencją było strzelanie. Każdy dzielnicowy oddał 8 strzałów z dwóch magazynków do tarczy
TS-9 i TS-10 z odległości 15 metrów.
Kolejną konkurencją była symulacja
przyjęcia interesanta, obejmująca
problematykę z zakresu prewencji,
prawa i psychologii oraz pierwsza pomoc przedmedyczna, sprawdzająca
praktyczne umiejętności ratowania
życia człowieka, a także test wiedzy
zawodowej, który obejmował szeroko
rozumianą problematykę służby prewencyjnej.
Uroczystość wręczenia nagród
zwycięzcom tegorocznego wielkopolskiego finału konkursu „Dzielnicowy Roku 2019” odbyła się 20
września br. w auli
Szkoły Policji w Pile
i przypadła na miesiąc przed finałem
ogólnopolskich zawodów, które zostaną
rozegrane od 23 do
25 października br. w
Szkole Policji w Katowicach.
W uroczystości
zakończenia zawodów i wręczenia nagród laureatom udział
wzięli: I zastępca komendanta wojewódzAsp. sztab. Karolina Paprocka otrzymała puchar z rąk
kiego Policji w Pozastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu
znaniu insp. Roman
insp. Romana Kustera. Fot. KWP Poznań
Kuster, komendant
Szkoły Policji w Pile
Balcerzak z Komendy Miejskiej insp. Beata Różniak-Krzeszewska,
Policji w Kaliszu, a na trzecim miej- kierownik Delegatury Wielkopolscu uplasował się sierż. sztab. Mar- skiego Urzędu Wojewódzkiego w
cin Augustyniak, także z Komendy Pile Hanna Monarszyńska oraz
Miejskiej Policji w Kaliszu.
przewodniczący Zarządu WojewódzZawody na poziomie wojewódz- kiego NSZZ Policjantów podinsp.
kim zostały podzielone na etapy Andrzej Szary.
– konkurencje, których połączoOprac. KR

W Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie przekazano symboliczne bony na środki pozyskane przez
Gminę Kępno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z przeznaczeniem na działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz umowy dotacyjne na realizację rządowego programu „5000+”

Przekazanie dotacji dla jednostek OSP

7 października br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie odbyło się przekazanie symbolicznych bonów na środki wysokości 40.000 zł pozyskane przez
Gminę Kępno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem
na działalność jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych. Wręczenia bonów
na ręce wiceburmistrza Artura Kosakiewicza dokonała zastępca prezesa
Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Aleksandra Durkowska. Dzięki dotacji
jednostki OSP z terenu gminy Kępno
będą mogły zakupić motopompy, agregaty prądotwórcze, pilarki ratownicze,
piły do cięcia betonu i metalu, drabiny
ratownicze, prądownice, węże tłoczne,
kurtyny wodne i plandeki. - Dzisiejsza
uroczystość to ukoronowanie jednego
z wielu wniosków o środki zewnętrzne,
które składa Gmina, nasze jednostki organizacyjne czy stowarzyszenia
(...). W tym roku nasze jednostki OSP
otrzymają 720.000 zł, z czego blisko
220.000 zł będzie pochodziło z grantów
i środków zewnętrznych – oznajmił A.
Kosakiewicz. - Straż pożarna, pracując
na rzecz ochrony środowiska i zdrowia
ludzi, wpisuje się w podstawy naszej
instytucji (...). Bardzo się cieszę, że jest
duże zainteresowanie naszymi instrumentami finansowymi, dzięki którym
możemy pomagać zarówno lokalnej
społeczności, Ochotniczym Strażom
Pożarnym, jak też mamy dużo naborów w zakresie edukacji ekologicznej.
Edukacja ekologiczna jest ważna, zarówno w straży pożarnej, kiedy uczymy
najmłodsze dzieci, jak zapobiegać pożarom i zagrożeniom przeciwpożarowym, jak też kiedy uczymy, jak dbać o
środowisko naturalne, np. w zakresie
czystego powietrza czy gospodarki odpadami – podkreśliła A. Durkowska. Od 4 lat, będąc senatorem, z ogromną
przyjemnością pracuję w Senackim
Zespole Strażaków, bo to właśnie wam,
strażakom, każdego dnia należą się
ogromne podziękowania, szacunek i
niskie ukłony za to, co robicie dla każ-

dego mieszkańca, dla każdego Polaka.
Dziękujemy za wasze oddanie, zdyscyplinowanie, codzienną służbę na rzecz
drugiego człowieka – mówił senator
Łukasz Mikołajczyk.
Korzystając z okazji przekazania dotacji dla strażaków-ochotników, również
europoseł Andżelika Możdżanowska
w asyście komendanta powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej bryg. Wojciecha Grabarka, senatora Ł. Mikołajczyka, wicestarosty Alicji Śniegockiej
i wiceprzewodniczącej Rady Powiatu
Ostrzeszowskiego Katarzyny Sójki

która złoży wniosek, aby te środki finansowe zostały bezpośrednio przez druhów
ochotników spożytkowane tak, jak jest
to potrzebne w danych jednostkach. Myślę, że największa wartość tego programu to profilaktyka przeciwpożarowa,
bo życie ludzkie jest bezcenne. Wierzę,
że ten program będzie realizowany w
budżecie co roku – zaznaczyła A. Możdżanowska.
W imieniu strażaków Gminy Kępno za przyznane środki podziękował
komendant miejsko-gminny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-

Reprezentantom jednostek OSP wręczono m.in. umowy
dotacyjne na realizację rządowego programu „5000+”

wręczyła reprezentantom jednostek
OSP z terenu powiatu kępińskiego umowy dotacyjne na realizację rządowego
programu „5000+”. Bryg. W. Grabarek
poinformował, że tylko dwie jednostki
z całego powiatu nie złożyły wniosków,
co daje bardzo dobry wynik oraz podziękował za dobre i sprawne wypełnienie
wniosków przez jednostki OSP. - Życzę,
aby te środki finansowe były dobrze wykorzystane na te nowe zadania, które są
teraz określone w ustawie o ochronie
przeciwpożarowej – podkreślił. - Takie
działania są niezwykle istotne, bo kiedy
potrzeba tych działań „miękkich”, jak
kampania edukacyjna i informacyjna,
prewencja, szkolenia, wyjazdy, integracja, to wtedy często brakuje instrumentu finansowego, z którego jednostki
OSP mogłyby korzystać. Premier bez
najmniejszych oporów podjął decyzję,
aby ten program i ustawę rozszerzyć i
przeznaczyć na niego ponad 80.000.000
zł. To 5.000 zł dla każdej jednostki OSP,

czypospolitej Polskiej w Kępnie Roman Klein.
Wizyta w Kępnie A. Durkowskiej
była też okazją do przekazania bonów
z WFOŚiGW w Poznaniu: dla Gminy
Kępno – 52.576,20 zł z przeznaczeniem
na realizację projektu pn. „Wyposażenie siedmiu przedszkoli z terenu gminy
Kępno w mobilne ekologiczno-przyrodnicze pomoce dydaktyczne”, dla OSP
Mroczeń – 17.710 zł na zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mroczeniu”, dla Gminy Baranów –
11.788 zł na zadanie pn. „Doposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębaninie” oraz 48.220 zł na realizację projektu pn. „Lipowy zakątek – utworzenie
ogródka dydaktycznego przy Szkole
Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej”,
a także dla Gminy Perzów – 23.180 zł
na „Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Zespole Szkół w
Perzowie”.
KR

Kępno, ul. Wiosny Ludów 14/2
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reklamy

Realizacja projektu pn. „Wyposażenie siedmiu przedszkoli z terenu gminy Kępno w mobilne ekologiczno-przyrodnicze pomoce dydaktyczne”

Stowarzyszenie „Apertus” otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w wysokości 58.000 zł na realizację projektu

Nowoczesne pomoce dla ekoprzedszkolaków „Basen, ścianka, koński grzbiet

Gmina Kępno pozyskała środki w
wysokości 52.576,20 zł na realizację
projektu pn. „Wyposażenie siedmiu

przedszkoli z terenu gminy Kępno w
mobilne ekologiczno-przyrodnicze
pomoce dydaktyczne”. Dotacja po-

Burmistrz Piotr Psikus przekazał nowoczesne
pomoce dydaktyczne przedszkolakom

chodzi z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach
projektu dla siedmiu przedszkoli
zakupiono gry i plansze edukacyjne
przeznaczone dla dzieci, które są doskonałym i ciekawym uzupełnieniem
zaplecza dydaktycznego przedszkoli.
Nowoczesne pomoce dydaktyczne
poszerzają wiedzę z zakresu ekologii
i ochrony przyrody, m.in. w zakresie
prawidłowej segregacji odpadów wytwarzanych w domach oraz skutków
zanieczyszczeń powietrza i środowiska, takich jak: smog, zanieczyszczenie lasów czy efekt cieplarniany.
16 września br. burmistrz miasta
i gminy Kępno Piotr Psikus przekazał nowoczesne pomoce dydaktyczne
przedszkolakom.
Oprac. KR

– formę poprawimy wnet”

Stowarzyszenie „Apertus” działające przy Zespole Szkół Specjalnych
w Słupi pod Kępnem otrzymało z
Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w wysokości 58.000 zł na realizację projektu pn. „Basen, ścianka,
koński grzbiet – formę poprawimy
wnet”. Prezes stowarzyszenia Rafał
Dirbach podpisał umowę z członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeną Wodzińską
podczas jej ostatniej wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie. - To
są zajęcia cykliczne, powtarzające

Słupi pod Kępnem oraz Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Ostrzeszowie. Dzieci te wymagają
adekwatnego wsparcia, polegającego
na: rozwinięciu umiejętności komunikowania się z otoczeniem, budowania
relacji, samoakceptacji pokonywania
lęków i słabości, wyrażania emocji
oraz rozładowywania napięć emocjonalnych a także poprawy sprawności ruchowej, co jest niezbędne w
celu zwiększenia ich samodzielności.
Dzieci w ramach projektu będą mogły
korzystać z basenu, ścianki wspinacz-

W Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie podpisano umowę pomiędzy Gminą a Spółką „TBS
– Kępno” na udzielenie wsparcia finansowego

Powstaną kolejne mieszkania komunalne
W piątek, 27 września br., w kępińskim ratuszu podpisano umowę
pomiędzy Gminą Kępno a Spółką
„Towarzystwo Budownictwa Spo-

łecznego – Kępno”, na mocy której
Gmina Kępno udzieli finansowego
wsparcia w kwocie 868.000 zł na budowę kolejnego, 24-lokalowego bu-

W imieniu Gminy umowę podpisał burmistrz Piotr Psikus (po lewej), a w imieniu
Spółki „TBS – Kępno” – prezes Zarządu Radosław Pieles (po prawej)

dynku mieszkalnego, planowanego
do realizacji w latach 2020-2021.
Budynek zlokalizowany będzie
na działce w obrębie ul. Granicznej
w Kępnie. Mieścić się w nim będą
24 mieszkania dwu- oraz trzypokojowe – wykończone i gotowe do najmu.
Jednocześnie Gmina Kępno
wystąpi do Banku Gospodarstwa
Krajowego o wypłatę bezzwrotnego
dofinansowania (grantu) w wysokości kwoty partycypacji w kosztach
budowy.
Inwestorem inwestycji jest gminna Spółka „TBS – Kępno”. Wartość
inwestycji to 5.350.000 zł, z czego
3.040.000 zł stanowi preferencyjna
pożyczka z BGK, 1.292.000 zł to
środki Spółki, a 868.000 zł – udział
Gminy Kępno.
Oprac. KR

Prezes Stowarzyszenia „Apertus” Rafał Dirbach podpisał umowę z członkiem
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeną Wodzińską

się, trwające 3 miesiące, ogólnorozwojowe dla osób w różnym wieku i
z różnymi niepełnosprawnościami.
(...) Cieszymy się, że te wnioski są pozytywnie zaakceptowane i na pewno
dalej będziemy je pisać i starać się o
dalsze finanse dla naszego stowarzyszenia, które jest dobrze działającym
stowarzyszeniem – mówił R. Dirbach.
Adresatami projektu realizowanego przez stowarzyszenie „Apertus” są
przede wszystkim dzieci i młodzież
niepełnosprawne intelektualnie, z sąsiadujących powiatów: kępińskiego i
ostrzeszowskiego, głównie uczęszczające do Zespołu Szkół Specjalnych w

kowej i hipoterapii. Całkowity koszt realizacji zadania to 70.340 zł. Realizacja
projektu zakończy się 30 listopada br.
Do południowej Wielkopolski na
działalność stowarzyszeń wpłynęło
prawie 1.100.000 zł, w tym 58.000 zł
dla „Apertusa”. - 4.500.000 zł środków, które samorząd województwa
miał w dyspozycji, przeznaczył na
wsparcie organizacji pozarządowych. To jedno z wielu działań. Ponad 1.100.000 zł trafiło do stowarzyszeń południowej Wielkopolski. Te
wnioski są dobre, a dofinansowanie
jest cykliczne – podkreśliła M. Wodzińska. 			
KR
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Straż pożarna

policja
Na terenie powiatu kępińskiego po raz kolejny odbyły się
działania pn. „Prędkość – zero tolerancji”

Noga z gazu!
Panująca obecnie, jesienna aura
sprawia, że warunki na drodze robią
się bardzo zmienne, zdradliwe i niebezpieczne, zarówno dla kierujących,
jak i pieszych. Zmiana aury wymusza
zmianę techniki prowadzenia pojazdu – niestety, wielu kierowców o tym
zapomina.
Pamiętajmy, że w wielu miejscach nawierzchnia dróg połączona z
opadami atmosferycznymi wydłuża
drogę hamowania pojazdu, a w skrajnych wypadkach kierujący może
wpaść w poślizg i stracić panowanie
nad pojazdem. W takich warunkach
wyprzedzanie, wymijanie, wchodzenie w zakręt, jak również nadmierna
prędkość, mogą być bardzo niebezpieczne. Kierowcy powinni pamiętać
o tym, aby zawsze przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są gorsze – zwolnić, w myśl
zasady: wolniej znaczy bezpieczniej.

Niestety, w dalszym ciągu na
drogach pojawiają się kierowcy,
którzy za nic mają bezpieczeństwo
swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego. Na ich „wyczyny” za
kierownicą nie pozostają obojętni policjanci Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, którzy codziennie patrolują drogi
na terenie powiatu kępińskiego.
W piątek, 4 października br.,
na drogach powiatu miały miejsce
działania pn. „Prędkość – zero tolerancji”. Podczas tej akcji skontrolowano 15 pojazdów, ujawniono 15
wykroczeń, z czego aż 12 dotyczyło
przekroczenia dozwolonej prędkości.
Kierowcy zostali ukarani mandatami
karnymi. Zatrzymano też 3 dowody
rejestracyjne. Dodatkowo u wszystkich kierujących skontrolowano stan
trzeźwości – na szczęście wszyscy
byli trzeźwi.
Oprac. KR

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

Tel. 697 727 251, 606 878 616.
www.uslugipielegniarskiekepno.pl

Zdarzenie z udziałem samochodu dostawczego przewożącego bydło na drodze krajowej
nr 11 w miejscowości Piaski

Przewrócił się samochód przewożący bydło
1 października br., około godziny
21.48, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem
samochodu dostawczego przewożącego bydło na drodze krajowej nr 11
w miejscowości Piaski. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
OSP Słupia pod Kępnem i OSP Łęka
Opatowska. - Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony
przeciwpożarowej stwierdzono, że
doszło do zdarzenia drogowego, w
którym samochód przewożący sześć
sztuk bydła przewrócił się na bok. W
wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległy rogatki na pobliskim przejeździe
kolejowym. Kierowca znajdował się
na zewnątrz pojazdu i nie zgłaszał
żadnych dolegliwości. Na potrzeby
działań ruch na drodze wstrzymano w obu kierunkach – poinformował oficer prasowy KP PSP Kępno

kpt. Paweł Michalski. - Działania
strażaków w pierwszej fazie akcji
polegały na zabezpieczeniu miejsca

W trakcie działań firma zajmująca
się utrzymaniem przejazdu kolejowego naprawiła uszkodzone rogatki.

Samochód, który przewrócił się na bok, przewoził
sześć sztuk bydła. Fot. KP PSP Kępno

zdarzenia. Przybyły na miejsce powiatowy lekarz weterynarii podjął
decyzję o eutanazji zwierząt. Właściciel firmy zajmującej się transportem zwierząt zorganizował transport
zastępczy, którym odwieziono bydło.

Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policję uprzątnięto
miejsce zdarzenia, udrażniając ruch
na drodze – relacjonuje strażak.
Oprac. KR

Szybka reakcja policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz dobra współpraca z lekarzem kępińskiego szpitala prawdopodobne uratowała życie 42-latka z powiatu kępińskiego

Dzięki współpracy zapobiegli tragedii
5 października br., około godziny
4.00, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie
z kępińskiego szpitala, skąd oddalić się
miał pacjent, którego stan zdrowia wymagał natychmiastowej hospitalizacji.
Policjanci, którzy przybyli na
miejsce, ustalili, że poprzedniego
dnia, przed godziną 18.00, na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kępnie zgłosił się 42-letni mieszkaniec
powiatu kępińskiego, który skarżył
się na złe samopoczucie oraz dusz-

ności. Mężczyzna został przyjęty
na oddział, gdzie zlecono mu szereg
badań, w tym badanie tomografem.
Około godziny 3 w nocy mężczyzna na własne żądanie wypisał się i
opuścił SOR w Kępnie. Natomiast o
godzinie 3.30 pojawiły się wyniki tomografu, które wykazały zatorowość
płucną. - Policjanci w rozmowie z
lekarzem ustalili, iż dolegliwość ta
nie musi powodować złego samopoczucia pacjenta, jednak zagraża jego
życiu i zdrowiu, w związku z czym

musi być natychmiastowo hospitalizowany. Policjanci udali się pod
adres zamieszkania mężczyzny i poinformowali go o jego stanie zdrowia
i natychmiastowej potrzebie zgłoszenia się do szpitala. Mężczyzna w
asyście funkcjonariuszy udał się na
SOR w Kępnie, gdzie został przyjęty
przez lekarza dyżurującego – poinformował oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie st. post.
Rafał Stramowski.
Oprac. KR

Pożar kotłowni w budynku produkcyjnym w miejscowości Grębanin

Paliła się kotłownia

W niedzielę, 6 października br.,
około godziny 23.52, do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotłowni w budynku produkcyjnym w miejscowości Grębanin. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie oraz OSP Mroczeń, OSP
Baranów i OSP Grębanin. Nie było
osób poszkodowanych. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie, po

odłączeniu zasilania w energię elektryczną, do płonącego pomieszczenia
wprowadzono strażaków zabezpieczonych w aparaty ochrony układu
oddechowego oraz linię gaśniczą.
Podjęte działania doprowadziły do
ugaszenia pożaru. Następnie pomieszczenie kotłowni oddymiono
za pomocą wentylatora osiowego
oraz dokładnie sprawdzono kamerą termowizyjną – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

Strażakom udało się szybko ugas
ić pożar
pomieszczenia. Fot. KP PSP Kępn
o

Pożar samochodu osobowego na Osiedlu 600-lecia w Rychtalu

Firma zatrudni osobę

na stanowisko tokarz.

Bardzo dobre warunki płacy.
Więcej informacji
pod numerem telefonu 793 308 355.
8

W Rychtalu płonął samochód

4 października br., około godziny 14.46, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie odebrał zgłoszenie
o pożarze samochodu osobowego
na Osiedlu 600-lecia w Rychtalu.
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Ga-
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śniczej w Kępnie, JRG Namysłów
i OSP Rychtal. - Po przybyciu na
miejsce zdarzenia pierwszego zastępu stwierdzono, że miał miejsce
pożar komory silnika samochodu
osobowego, który został ugaszony
przez właściciela pojazdu przed
przybyciem służb. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu

miejsca zdarzenia oraz odłączeniu
zasilania w uszkodzonym pojeździe.
Następnie samochód dokładnie
sprawdzono kamerą termowizyjną,
nie stwierdzając zagrożenia pożarowego – mówi oficer prasowy KP
PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR
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Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem wyróżniony w konkursie „Wielkopolska
Szkoła Roku”

Sukces Zespołu Szkół Specjalnych
3 października 2019 r. w Teatrze
Wielkim im. Stanisława Moniuszki
w Poznaniu odbyła się uroczysta gala
podsumowująca konkursy o tytuły
„Wielkopolska Szkoła Roku” oraz
„Wielkopolski Nauczyciel Roku”. Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczyła Marzena Wodzińska, członkini Zarządu Województwa.
Nauczyciele oraz szkoły, które
wyróżniają się innowacyjnością, wysoką jakością nauczania, współpracą
ze środowiskiem lokalnym, jak również kształtowaniem wśród uczniów
postaw patriotycznych i obywatelskich, otrzymali nagrody finansowe
oraz dyplomy i pamiątkowe statuetki.
Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
W tym roku odbyła się jego trzecia
edycja, w ramach której przyznano
30 nagród i wyróżnień.
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w konkursie o tytuł

Święto Patrona Szkoły w Szkole Podstawowej nr 3 im. Przemysła II w Kępnie połączone z Dniem Chłopca i wyborami
do Samorządu Uczniowskiego

Wielkie świętowanie w „Trójce”
30 września br. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Przemysła II w Kępnie
obchodzono Święto Patrona Szkoły.
Uroczysty dzień otwierała audycja
przygotowana przez uczniów pod
opieką Małgorzaty Kuźnik (scenariusz) oraz Włodzimierza Jurczenię
(oprawa muzyczna) i Bogdana Giebla
(nagłośnienie) na temat ważnych faktów z życia Przemysła II i początków

Po krótkiej przerwie kontynuowano świętowanie – w klasowym
gronie obchodzono Dzień Chłopca.
Męska część klasy obdarowana została upominkami, a chłopcy wspólnie z dziewczynkami miło spędzili
czas na zabawach i przy słodkim poczęstunku.
Tego dnia odbyły się także wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wyróżnienie odebrała dyrektor
ZSS w Słupi pod Kępnem Beata Lebek

„Wielkopolska Szkoła Roku” otrzymał wyróżnienie i nagrodę finansową
w wysokości 5.000,00 zł. Podczas
gali nagrodę odebrała dyrektor szkoły Beata Lebek.
Celem konkursu o tytuł „Wielkopolska Szkoła Roku” jest wyróżnienie przez Samorząd Województwa

Nagrody finansowe oraz dyplomy i pamiątkowe statuetki najlepszym wielkopolskim
szkołom i nauczycielom wręczono podczas gali zorganizowanej w Teatrze Wielkim
im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
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Wielkopolskiego przedszkoli oraz
szkół kształtujących wśród uczniów
poczucie własnej tożsamości i postaw
patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego
Wielkopolanina.
Komisja konkursowa doceniła
pracę szkoły z powiatu kępińskiego w zakresie edukacji, ale przede
wszystkim szerokie zaangażowanie
wszystkich pracowników ZSS oraz
rodziców w niecodzienne działania
na rzecz uczniów niepełnosprawnych, jak również włączenie społeczne uczniów w życie środowiska
lokalnego. Zaznaczono, iż inicjatywy
i akcje organizowane przez szkołę na
terenie powiatu kępińskiego są godne
naśladowania.
Nagroda zdobyta w konkursie
zostanie w całości przeznaczona na
pomoce edukacyjne dla uczniów ZSS
w Słupi pod Kępnem.
Oprac. bem
Kępno, dnia 2 października 2019 r.

Uczniowie wykonali plakaty na temat Przemysła II i rozwiązali
krzyżówki sprawdzające wiedzę o jego biografii

państwa polskiego. Uczniowie przypomnieli sobie różne cenne ciekawostki na temat patrona, związanego
kartami historii z naszym rodzinnym
miastem – Kępnem. Po zajmującej
audycji we wszystkich klasach zespoły uczniowskie wykonały plakaty
na temat patrona szkoły i rozwiązały
krzyżówki, sprawdzające wiedzę dotyczącą jego biografii.

pod hasłem „Zmień szkołę – idź na
wybory!”, w których wzięła udział
społeczność szkolna, przygotowując
się tym samym do czekających ją w
przyszłości obowiązków obywatelskich.
Tegoroczne Święto Patrona Szkoły upłynęło w bardzo pouczającej i
przyjemnej atmosferze.
Agnieszka Wiśniowska

ZBIÓRKA NA REMONT DACHU
DLA RODZINY Z GMINY KĘPNO

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej,
położonej w miejscowości Domanin (dz. 62/1)
1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENA WYWOŁAWCZA
DO I PRZETARGU
Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Domanin, oznaczona w jednostce ewidencyjnej
Kępno, obrębie Domanin, jako działka ewidencyjna nr 62/1 o powierzchni 0,8377 ha, dla której V Wydział
Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00044041/1.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani
nie jest przedmiotem zobowiązań. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno
nieruchomość przeznaczona jest jako: tereny rolnicze – symbol rysunku planu – G4R.
Cena wywoławcza do I przetargu została ustalona na kwotę 43.900,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące
dziewięćset i 00/100 złotych).
2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
I przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 10:00, w sali narad (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy
Kępnie w siedzibie przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie.
3. INFORMACJE DODATKOWE.
1. Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wnoszenia podano
w ogłoszeniu o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
- Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji
Publicznej Gmina Kępno: www.bip.kepno.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości,
Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie –
ul. Kościuszki 9 (tel. 62 78-25-819) lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

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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Aktualności

informacje
Jedną z wrześniowych imprez zapisanych w kalendarzu imprez sportowych Szkolnego
Związku Sportowego „Wielkopolska” w Poznaniu w ramach „XXI Igrzysk Dzieci 2019/2020”
i „XXI Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2019/2020” były Sztafetowe Biegi Przełajowe

Mistrzowskie przełaje w Mielęcinie
Mistrzostwa powiatu w kategorii
szkół podstawowych rocznik 2007 i
młodsi oraz rocznik 2005-2006 odbyły się w tym roku w Mielęcinie (gmina Bralin) 2 października.
Młodzi sportowcy ze szkół pod-

stawowych rocznik 2007 i młodsi
mieli do przebiegnięcia trasę 10x800
metrów. Zespół został utworzony oddzielnie przez 8 dziewcząt i 8 chłopców - uczniów danej szkoły.
W kategorii dziewcząt zwycię-

Mistrzostwa powiatu szkół podstawowych w sztafetowych
biegach przełajowych odbyły się w tym roku w Mielęcinie

Klasyfikacja Mistrzostw Powiatu Kępińskiego w Sztafetowych
Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców, Mielęcin 2019 r.
Szkoły Podstawowe
- rocznik 2007 i młodsi
Dziewczęta - 8x800 m
1. SP Bralin
2. SP nr 3 Kępno
3. SP Mikorzyn
4. SP Łęka Opatowska
5. SP Mroczeń

Szkoły Podstawowe
- rocznik 2005-2006
Dziewczęta - 10x1000 m
1. SP nr 1 Kępno
2. SP Mroczeń
3. SP nr 3 Kępno
4. SP Bralin
5. SP Opatów

Chłopcy - 8x800 m
1. SP Bralin
2. SP nr 1 Kępno
3. SP Mroczeń
4. SP nr 3 Kępno
5. SP Siemianice

Chłopcy -10x1200 m
1. SP Mroczeń
2. SP nr 1 Kępno
3. SP. Bralin
4. SP nr 3 Kępno
5. SP Łęka Opatowska

żyła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Bralinie, która przebiegła
najszybciej malowniczą trasę położoną wśród pól i lasów. Gospodarze
z Bralina również w kategorii chłopców nie dali szans innym zespołom,
wygrywając swój bieg sztafetowy.
Dziewczęta ze szkół podstawowych rocznik 2005-2006 miały do
przebiegnięcia trasę 10x1000 metrów.
Zawodniczki ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kępnie nie miały sobie równych, prowadząc bieg od pierwszej do
ostatniej zmiany.
W kategorii chłopców sztafety
miały pokonać dystans 10x1200 metrów. Po zaciętej walce reprezentacja
Szkoły Podstawowej z Mroczenia
zajęła pierwsze miejsce, zdobywając
zaszczytny tytuł Mistrza Powiatu na
rok szkolny 2019/2020.
Wręczenia pamiątkowych medali
trzem najlepszym reprezentacjom w
poszczególnych grupach wiekowych
i dyplomów dla wszystkich uczestników mistrzowskiej imprezy dokonali:
starosta kępiński Robert Kieruzal,
wójt gminy Bralin Piotr Hołoś i dyrektor Szkoły Podstawowej w Bralinie Beata Czaczkowska.
Do zorganizowania mistrzostw
przyczynili się: Urząd Gminy w Bralinie, Szkoła Podstawowa w Bralinie
oraz Starostwo Powiatowe w Kępnie
– Wydział Edukacji i Sportu.
Mistrzowskie zespoły będą reprezentować powiat kępiński w zawodach wojewódzkich, które odbędą
się w Poznaniu 17 października br.
Oprac. bem

30 września 2019 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził wyniki konkursu
VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się trzy zgłoszone przez sołectwa z powiatu kępińskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego
nagradza aktywne sołectwa
W konkursie zgłoszono 138 projektów z całego województwa. Do 49
wielkopolskich sołectw w ramach dofinansowania trafi blisko 200 tys. zł.
Konkurs skierowany był do gmin
z obszaru województwa wielkopolskiego, których sołectwa aktywnie
uczestniczą w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–2020. Aż 123
wnioski o dofinansowanie projektów
przeszły pozytywnie ocenę formalną
i merytoryczną, a do dofinansowania
rekomendowanych zostało 49 najlepszych.
Wśród nagrodzonych projektów
aktywnych sołectw znalazły się trzy
z naszego powiatu. Dofinansowanie otrzymały: Kliny (gmina Kępno) - projekt „Zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej w Klinach”,
kwota dotacji 3.900,00 zł; Marianka
Siemieńska (gmina Łęka Opatow-

ska) – projekt pn. „Miejsce spotkań
integracyjnych w Mariance Siemieńskiej”, kwota dotacji 5.000 zł i Skoroszów (gmina Rychtal) - projekt pn.
„Aktywna integracja mieszkańców
pomysłem na promocję sołectwa
Skoroszów w środowisku lokalnym”,
kwota dotacji 2.904,00 zł.
- Sołectwa w Wielkopolsce mogą
się dynamicznie rozwijać, kultywować tradycje i zachęcać młodzież
do aktywnego uczestnictwa w życiu
lokalnych społeczności. Dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu
sołectwa zakupują niezbędne wyposażenie swoich stoisk, siedzib i
miejsc spotkań. Wiele z nich uczestniczy bądź jest organizatorami wielu
lokalnych wydarzeń. Aktywne sołectwa to doskonała reklama dla regionu, jego walorów smakowych, turystycznych i rekreacyjnych – mówi

Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
Sołectwa za pośrednictwem gminy mogły ubiegać się o wsparcie realizacji projektów dotyczących: zakupu
towarów służących kultywowaniu
tradycji (stroje instrumenty, elementy
folklorystyczne), wyposażenia obiektów użyteczności publicznej (stoły,
krzesła wyposażenie zaplecza gastronomicznego, oświetlenie i nagłośnienie), zakupu materiałów promujących
wieś, a także drobnych przedmiotów
zagospodarowania użyteczności publicznej (kosze na śmieci, donice).
Dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Kwota dotacji dla pojedynczego projektu
wynosiła nie mniej niż 2.500,00 zł i
nie więcej niż 5.000,00 zł. Nie więcej
też niż 10.000,00 zł dla jednej gminy
w ramach konkursu.
Oprac. bem

MASAŻ I REHABILITACJA DOMOWA - TANIO.
kontakt: 723 882 777
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Zwycięskie zespoły będą reprezentować powiat
kępiński w zawodach wojewódzkich w Poznaniu

Biegaczom wręczono
medale i dyplomy

19. edycja Rajdu Rowerowego „Śladami Ryszarda Szurkowskiego” nie mogła się obyć bez Leszka Dąbrowskiego
z Kępna, który już po raz kolejny uczestniczył w rajdzie pod
patronatem kolarskiego mistrza

Wspierają mistrza

We wrześniowej edycji organizowanego tradycyjnie w Krośnicach
rajdu, pomimo niesprzyjającej, deszczowej pogody, na linii startu ustawiła się 200-osobowa grupa śmiałków,
którzy swój przejazd w trudnych
warunkach dedykowali mistrzowi
Ryszardowi Szurkowskiemu. W
tym gronie znaleźli się też cykliści z
Kępna.

boru dwie trasy. On wspólnie z dwoma kolegami z Kępna wybrał dłuższą, liczącą 24 km. Krótszy wariant
trasy miał o 10 km mniej. - Rajd był
znakomicie zorganizowany, a trasa
bardzo dobrze oznakowana i zabezpieczona przez strażaków – podkreśla kępnianin.
Po niecałych dwóch godzinach
wszyscy uczestnicy dotarli cali i

Jednym z 200 uczestników kolejnego rajdu „Śladami Ryszarda
Szurkowskiego” był kępnianin Leszek Dąbrowski

Tuż przed wystartowaniem gości przywitał wójt gminy Krośnice
Andrzej Biały, a towarzyszyły mu
osoby związane ze środowiskiem
kolarskim i patronem rajdu, który ze
względów zdrowotnych nie mógł osobiście uczestniczyć w wydarzeniu.
Każdy uczestnik otrzymywał
w pakiecie startowym pamiątkowy
numer startowy, wodę oraz talon na
grochówkę. Jak wyjaśnia Leszek
Dąbrowski, rowerzyści mieli do wy-

zdrowi na linię mety i po posileniu się
pyszną grochówką wzięli udział w losowaniu nagród głównych. Nagrody
rzeczowe oraz pamiątkowe statuetki
otrzymali najstarszy i najmłodszy
uczestnik rajdu. Dodatkową atrakcją
były licytacje przekazanych przez
przyjaciół Ryszarda Szurkowskiego
rzeczy związanych z kolarstwem.
Cały dochód z imprezy został przekazany na jego rehabilitację.
Oprac. bem

Policja / Straż pożarna

INFORMACJE

Kolizja drogowa na Al. Marcinkowskiego w Kępnie

Osobówka zderzyła się z ciężarówką

W czwartek, 3 października br.,
około godziny 15.05, do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o kolizji drogowej na Al.
Marcinkowskiego w Kępnie.
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej
w
Kępnie. - Po przybyciu na
miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że
w zdarzeniu brały udział
samochód osobowy oraz
ciężarowy. Podróżujący pojazdami nie uskarżali się na

Impreza tenisowa dla dzieci w ramach cyklu turniejów mini
tenisa oraz Otwarte Mistrzostwa Kępna w ramach cyklu
turniejów tenisa ziemnego

żadne dolegliwości. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz odłączeniu
zasilania w uszkodzonych pojazdach

– mówi oficer prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Na miejsce udali się także funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie. - Jak ustalili
policjanci, 18-letni kierowca
osobowego renault, nieprawidłowo wykonując manewr
zmiany pasa ruchu, doprowadził do zderzenia się bocznego
z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym marki Volvo – wyjaśnia oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie st. post. Rafał StraKierowca renault, nieprawidłowo wykonując
mowski. Obaj kierujący byli
manewr zmiany pasa ruchu, doprowadził do
trzeźwi. Sprawcę ukarano manzderzenia z ciężarowym volvo. Fot. KP PSP Kępno
datem karnym.
Oprac. KR

STAROSTA KĘPIŃSKI

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Mieście Kępnie, oznaczonych geodezyjnie jako obręb 0001, arkusz mapy 7, działki nr: 640/1 o pow. 0,0014 ha, 640/2 o pow.
0,0280 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kępnie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KZ1E/00003357/0
i działka nr 623/1 o pow. 0,0256 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
KW nr KZ1E/00058320/2.
Nieruchomości położone w mieście Kępnie przy ul. Dworcowej tworzą zwarty obszar o łącznej pow. 0,0550
ha i nieregularnym kształcie, teren w znacznej części zabudowany. Działki położone są bezpośrednio pomiędzy
drogą krajową Nr 11 a drogą powiatową w zasięgu infrastruktura techniczna: energia, woda, gaz, kanalizacja i
telefon, dojazd możliwy ul. Dworcową i Boczną.
Zabudowania, urządzenia i budowle nieczynnej stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, są nakładem
osoby trzeciej. W przypadku demontażu powyższego - ewentualna rekultywacja gruntu obciąża nabywcę.
Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kępno:
działki nr: 640/1 i 623/1 znajdują się w jednostce bilansowej – AA2KDD-tereny dróg publicznych klasy dojazdowej i AA1UOT – tereny zabudowy usług obsługi transportu; działka nr 640/2 – znajduje się w terenach
oznaczonych jednostką bilansową AA1UOT – tereny zabudowy usług obsługi transportu.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12, w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno oraz na stronie Wojewody Wielkopolskiego w dniach od 12 sierpnia 2019 r. do dnia 02 września
2019 r. Informację o jego wywieszeniu zamieszczono w prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej starostwa.

I Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 roku o godz. 12:00
w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5

Cena wywoławcza 150.000,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Do osiągniętej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 30.000,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej
do dnia 11 listopada 2019 r. - na konto:

Starostwo Powiatowe w Kępnie
Bank PKO BP SA
24 1020 2212 0000 5702 0372 5900

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej – 1.500,00 zł
(jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
Ustalony w drodze przetargu nabywca, zobowiązany jest do uiszczenia w całości ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, Starosta Kępiński może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej
ponosi nabywca.
Starosta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie.
Wszelkich informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Staszica 12, tel.: 62 / 78-28-900, -912, -924.
Ponadto informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.bip.powiatkepno.pl
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal

Tenisowe zmagania
starszych i młodszych
Na korcie w Kępnie i Mroczeniu, w ramach cyklu turniejów tenisa
ziemnego dla dorosłych, rozegrane
zostały Otwarte Mistrzostwa Kępna. Po wielogodzinnych zmaganiach
na podium w debla stanęli: Jakub
Wolnik i Zbigniew Romanik (1.
miejsce), Dariusz Lemanik i Wojciech Michalczyk (2. miejsce) oraz
Rafał Wolnik i Lucjan Walkowicz
(3. miejsce). Triumfatorom poszczególnych rozgrywek nagrody, puchary
i dyplomy wręczyli przedstawiciele
Kępińskiego Klubu Tenisowego oraz
Spółki „Projekt Kępno”.
Z kolei na kortach w Krążkowach odbyła się impreza tenisowa
dla dzieci w ramach cyklu turniejów
mini tenisa oraz Otwarte Mistrzostwa Kępna w ramach cyklu turniejów tenisa ziemnego dla dzieci i
młodzieży. Organizatorem imprezy
był Kępiński Klub Tenisowy, Spółka
„Projekt Kępno” oraz Gmina Kępno.
W konkurencjach, zabawach tenisowych i rozgrywkach wzięło udział
50 młodych tenisistów w wieku od
6 do 15 lat. Celem imprezy jest zainteresowanie i promowanie wśród
dzieci i młodzieży wspaniałej dyscypliny, jaką jest tenis ziemny. Dla
najmłodszych organizatorzy przygotowali pięć konkurencji tenisowych,
w których dzieci mogły zaprezentować swoją szybkość, zwinność, celność i dokładność. W konkurencji

„szybkie nogi” najlepsza była Julia
Domal, w konkurencji „dokładność”
bezkonkurencyjny okazał się Piotr
Sołtysik, a w konkurencji „podbicia
piłki” najlepsze były: Amelia Stręk
i Pola Kamińska. Z kolei w konkurencji „forhend” wyróżnieni zostali:
Marta Szynk, Maria Siekiera i
Stanisław Musiała, a w konkurencji
„bekhend” – Milena Wąsala i Liliana Stręk.
Nieco starsi tenisiści rywalizowali w rozgrywkach tenisowych w
czterech kategoriach wiekowych. W
kategorii do 8 lat najlepszy był Franciszek Sołtysik, tuż za nim uplasował się Wiktor Szynk, a trzecie miejsce zajął Sasza Kliuka. W kategorii
do 9 lat zwyciężył Alicja Rusajczyk,
drugie miejsce zdobyła Gabriela Gąska, a trzecie – Mikołaj Karbowiak.
W kategorii do 12 lat wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Lena
Nawrot, drugie – Marta Idzikowska, a trzecie – Maja Jańczak, natomiast wśród chłopców: pierwsze – Nikodem Nokiel, drugie – Piotr Gąska,
a trzecie – Jakub Skotarski. Z kolei
w kategorii do 15 lat wśród dziewcząt
zwyciężyła Alicja Baraniak, kolejne
były: Anna Panek i Otylia Lemanik,
a wśród chłopców najlepszy był Piotr
Kryściak, pokonując Mateusza Kryściaka i Bartosza Bystrego.
Oprac. KR

Na liście 3.400 europejskich gmin, które uzyskały wsparcie
w ramach programu „WiFi4EU”, znalazło się 181 polskich
samorządów

Kępno otrzyma 15 tysięcy euro
na instalację hotspotów

Komisja Europejska ogłosiła
wyniki ostatniego naboru wniosków
w ramach programu „WiFi4EU”,
przewidującego dotacje dla gmin na
zakup sprzętu i instalację hotspotów.
Na liście 3.400 europejskich gmin,
które uzyskały wsparcie w ramach
programu, znalazło się 181 polskich
samorządów – w tym Kępno.
Bon o wartości 15 tysięcy euro
gmina przeznaczy na instalację hotspotów. Darmowy, bezprzewodowy
internet ma być dostępny w miejscach najliczniej odwiedzanych przez
mieszkańców.
Zgodnie z założeniami programu, sieć Wi-Fi powinna być w stanie zapewnić użytkownikom usługi
wysokiej jakości. Środki z programu
przeznaczone zostaną na pokrycie

kosztów sprzętu i instalacji, czyli
uruchomienie punktów dostępu do
internetu. Z kolei samorządy pokrywają koszty utworzenia sieci, podłączenia do internetu oraz utrzymania
sprzętu w dobrym stanie przez co
najmniej 3 lata.
Inicjatywa „WiFi4EU” kierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu zapewnienie
bezpłatnego dostępu do internetu
w przestrzeni publicznej. Chodzi o
miejsca, takie jak: parki, place, biblioteki itp. Dostęp realizowany będzie
za pośrednictwem tzw. hotspotów
WiFi, które mogą być uruchomione
przez gminy, stowarzyszenia gmin i
miasta na prawie powiatu w ramach
dofinansowania zapewnionego przez
program. 		
Oprac. KR
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październik 2019, nr 41 (943)

Umowa na utwardzenie kamieniem łamanym drogi w Szalonce

Utwardzą pół kilometra drogi

1 października 2019 r. odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia nowego obiektu Przedszkola Samorządowego i Żłobka Gminnego w Łęce Opatowskiej

Spełniło się marzenie o nowym przedszkolu
Uroczystość stanowiła oficjalne
zakończenie inwestycji, w wyniku realizacji której najmłodsi mieszkańcy
gminy Łęka Opatowska już 2 września rozpoczęli zajęcia przedszkolne
w całkowicie nowym budynku przedszkola i żłobka.

nawcy, samorządowcy i dyrektorzy
szkół i instytucji.
Zgromadzonych na uroczystości
przywitał wójt gminy Łęka Opatowska Adam Kopis. - Dzisiejszy dzień
jest wyjątkowy w każdym calu, długo
oczekiwany przez społeczność stano-

Kulminacyjnym punktem otwarcia nowego obiektu było symboliczne
przekazanie klucza na ręce dyrektor przedszkola i żłobka Lidii Jeziornej

Po około 10 miesiącach intensywnych prac w miejscu starego
przedszkola powstał zupełnie nowy
obiekt, w którym mieszczą się dwa
odziały przedszkolne, jeden oddział
żłobkowy oraz w pełni wyposażona kuchnia z zapleczem. W ramach
inwestycji zagospodarowano tereny
wokół budynku, a także wykonano nową nawierzchnię bezpieczną
na placu zabaw. W nowym obiekcie
docelowo może się bawić i uczyć 50
przedszkolaków oraz 16 maluchów w
żłobku.
Jak podkreślali gospodarze uroczystości, dzień otwarcia, nowo wybudowanego przedszkola przejdzie
do historii gminy Łęka Opatowska i
całej społeczności lokalnej. Powstała placówka na miarę XXI wieku,
która będzie wspaniałą wizytówką
gminy. Stworzone w niej warunki
pozwolą dzieciom bawić się, poszerzać umiejętności i rozwijać zainteresowania.
Na to niecodzienne wydarzenie
przybyło wielu gości, wśród których
znaleźli się między innymi: poseł na
Sejm RP Bożena Henczyca, poseł na
Sejm RP Tomasz Ławniczak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, prezes
Zarządu PFRON Marlena Maląg,
wicestarosta Alicja Śniegocka,
przedstawiciele projektanta i wyko-

wiącą to przedszkole i ten żłobek, a
także przez lokalne środowisko – powiedział. - „Nigdy nie jest za późno,
żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną
drogą i raz jeszcze spróbować. Nigdy
nie jest za późno, by na stacji złych
zdarzeń, złapać pociąg ostatni i doPrzedszkolaki zaprezentowały specjalnie
przygotowany występ artystyczny

Zgodnie z podpisaną umową utwardzonych
zostanie 524 metrów drogi

27 września br. w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska wójt Adam Kopis przy kontrasygnacie skarbnika
Aliny Brząkały podpisał umowę na
utwardzenie kamieniem łamanym
drogi w Szalonce. W postępowaniu
przetargowym wyłoniony został wykonawca - firma KRYMAS-TRANS
z Bolesławca, która wykona tę inwestycję za kwotę 90.159,00 zł brutto.
Zakończenie realizacji zadania

określono na 25 października 2019 r.
Projekt przewiduje utwardzenie
524 metrów drogi o szerokości 3,5
metra wraz z obustronnymi poboczami. Zakres prac obejmuje w szczególności: wytyczenie geodezyjne drogi,
korytowanie pod konstrukcję utwardzenia, utwardzenie jezdni kamieniem łamanym oraz wyprofilowanie
i uwałowanie poboczy.
Oprac. bem

Gmina Łęka Opatowska pozyskała dodatkowe środki na
pomoce dydaktyczne

Doposażą szkołę
w Siemianicach

Gmina Łęka Opatowska pozyskała z rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na rok 2019 dodatkowe środki na wyposażenia w
pomoce dydaktyczne niezbędne do
realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych w
szkołach podstawowych.
O wsparcie finansowe mogła
ubiegać się w 2019 r. tylko jedna szko-

ła z gminy. Wniosek w porozumieniu
z organem prowadzącym złożyła do
Ministerstwa Edukacji Narodowej
Szkoła Podstawowa w Siemianicach,
która na ten cel otrzymała 60.325,00
złotych. Kwota ta przeznaczona jest
na zakup pomocy dydaktycznych,
które pomogą w nauce biologii, geografii, chemii i fizyki.
Oprac. bem

Podpisano umowę na przebudowę stacji uzdatniania
wody w Łęce Opatowskiej

jechać do marzeń.” To właśnie dziś
otwieramy spełnienie naszych marzeń – podsumował wójt gminy.
Kulminacyjnym
punktem
otwarcia nowego obiektu było symboliczne przekazanie klucza na ręce
dyrektor przedszkola i żłobka Lidii
Jeziornej. Klucz wręczyli: wicemarszałek K. Grabowski, Tomasz
Malik – wykonawca robót budow-

Na to niecodzienne wydarzenie
do Łęki Opatowskiej przybyło wielu gości
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lanych oraz wójt A. Kopis. Poświęcenia nowego budynku dokonał proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana
Kolbe w Łęce Opatowskiej ks. Rafał
Grześkowiak.
Zaproszeni goście w okolicznościowych przemówieniach gratulowali władzom gminy tak ważnej i
udanej inwestycji, a dzieciom i pracownikom życzyli radości z pobytu
w nowej placówce. Uroczystość obfitowała w niespodzianki, gdyż zaproszeni goście przynieśli wspaniałe
prezenty. Goście byli pod ogromnym
wrażeniem obiektu. W dalszej części
uroczystości przedszkolaki zaprezentowały przygotowany na ten wyjątkowy dzień występ artystyczny. Dzieci
recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, tańczyły. Oficjalne uroczystości zakończono posadzeniem drzew
na terenie placu zabaw.
Koszt zrealizowanej inwestycji
wraz z wyposażeniem to kwota ponad 4,3 mln zł. Wykonawcą inwestycji był Zakład Usługowo-Budowlany
Alina Malik z Pieczysk.
Przypomnijmy, iż Gmina Łęka
Opatowska pozyskała środki zewnętrzne na budowę i bieżące funkcjonowanie przedszkola i żłobka.
Kwota 352.000,00 zł na utworzenie

16 miejsc dla dzieci w żłobku w Łęce
Opatowskiej została uzyskana w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 „MALUCH+” edycja
2019. Kolejne 322.708,45 zł na realizację projektu pn „Inwestycja w
przedszkolaków - utworzenie nowego
oddziału przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse
edukacyjne w gminie Łęka Opatowska” Gmina uzyskała w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Środki w wysokości 306.467,75 zł na
realizację projektu pn. „Nowy żłobek
w gminie Łęka Opatowska szansą
dla rodziców” pozyskano również
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020. Projekt ten obejmuje
dofinansowanie wyposażenia oraz
bieżącej działalności żłobka przez 12
miesięcy.		
Oprac. bem
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Przebudują

stację uzdatniania wody
Rozstrzygnięty został przetarg
na zadanie pn. „Przebudowa stacji
uzdatniania wody w Łęce Opatowskiej w zakresie budowy zbiorników
wody uzdatnionej”. Spośród trzech
założonych ofert, najkorzystniejszą
przedstawiło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PRO-MET H.
Kobusiński i wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim.
20 września 2019 r. pomiędzy
Gminą Łęka Opatowska, reprezentowaną przez wójta gminy Adama Kopisa oraz zastępcę skarbnika gminy
Ewę Musiałek, a wspólnikiem wyłonionego przedsiębiorstwa Hieronimem Kobusińskim została zawarta
umowa na wykonanie tego zadania.

Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie fundamentu żelbetowego
pod zbiorniki na wodę czystą, budowę dwóch naziemnych zbiorników na
wodę czystą objętości 150 m3 każdy,
wykonanie zasilania energetycznego
dla zbiorników. Wykonawca zrealizuje też montaż rurociągów wodociągowych wewnętrznych z rur PEHD o
średnicy 90 i 160 mm oraz rurociągów technologicznych zewnętrznych
z rur PCV o średnicy 160 mm.
Określone w umowie prace zostaną zakończone do 29 listopada 2019
r., a ich całkowita wartość wyniesie
653.466,55 zł brutto.
Oprac. bem

cd. wieści znad pomianki na str. 13

Region

gmina
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie zakończona

GONIEC PERZOWSKI
październik 2019, nr 41 (894)
Spotkanie informacyjne dla rolników z powiatu kępińskiego, dotyczące zapobiegania i niwelowania skutków suszy oraz form pomocy oferowanych przez ARMiR, zorganizowano
w Perzowie

Susza w centrum uwagi

W środę, 2 października 2019
r., w Gminnym Ośrodku Kultury
w Perzowie, z inicjatywy dyrektora
Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa Michała
Zielińskiego, odbyło się spotkanie
informacyjne dla rolników z powiatu kępińskiego. Jego tematem była
susza. Omówione zostały możliwości zapobiegania i niwelowania
jej skutków oraz formy wsparcia
oferowane przez ARiMR rolnikom,
których uprawy dotknięte zostały tą
klęską.
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Perzowie
reprezentowali: kierownik Biura
Powiatowego w Kępnie Marek Potarzycki oraz Maciej Brząkała,
naczelnik wydziału i Dariusz Lesiczka, specjalista. W spotkaniu
uczestniczyli również: kierownik
Placówki Terenowej KRUS w Kępnie

W najbliższym czasie zagospodarowane
zostanie również obejście szkoły w Perzowie
Przedstawiciele ARiMR zaprezentowali uczestnikom
szkolenia zagadnienia dotyczące suszy

Aneta Rabiega, Piotr Twardowski,
koordynator Zespołu Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
oraz kierownik Oddziału PIORIN w
Kępnie - Jarosław Działak.
Przedstawiciele ARiMR zaprezentowali uczestnikom szkolenia trzy

Rolnicy mieli wiele pytań
dotyczących tematu szkolenia

Podróżujący pojazdami opuścili je przed przybyciem służb
ratunkowych i nie zgłaszali żadnych dolegliwości

Kolizja w Perzowie
19 września br., około godziny
15.48, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o kolizji, do której
doszło w miejscowości Perzów. Na
miejsce zadysponowano zastępy z

Szkoła już
po termomodernizacji

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Perzów. - Po dotarciu na miejsce pierwszego zastępu
stwierdzono, że w zdarzeniu brały
udział dwa samochody osobowe.
Podróżujący pojazdami opuścili je
przed przybyciem służb ratunko-

zagadnienia. Były to: pomoc suszowa
w 2019 r., inwestycje w nawodnienia
w ramach modernizacji gospodarstw
rolnych, np. wykonanie studni głębinowej, zakup deszczowni, a także
zaliczki płatności bezpośrednich w
tym roku.
Następnie odbyła się dyskusja i
prowadzący szkolenie odpowiadali
na szereg pytań zadawanych przez
rolników.
- Przeprowadzane szkolenia są
dobrym sposobem na zdobywanie
wiedzy i wymianę informacji w zakresie realizowanych działań przez
ARiMR. Dlatego są niezwykle pożyteczne zarówno dla rolników jak i dla
organizatorów - stwierdza kierownik
kępińskiego Biura Powiatowego M.
Potarzycki.
W szkoleniu uczestniczyło ponad
30 osób.
Oprac. bem
wych i nie zgłaszali żadnych dolegliwości. Na potrzeby działań
zablokowano jeden pas ruchu na
drodze. Strażacy, po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączyli
zasilanie w uszkodzonych pojazdach oraz zakręcili zawór zbiornika LPG. Po zakończeniu czynności
prowadzonych przez policję udrożniono oba pasy ruchu na drodze –
relacjonuje oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

cd. wieści znad pomianki ze str. 12

Zakończyły się prace związane
z termomodernizacją Zespołu Szkół
w Perzowie. Zakres robót obejmował wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu oraz ocieplenie i naprawa dachu
nad wejściem głównym. Wykonane
zostały także nowe podjazdy i wejścia do budynku.
Generalnym wykonawcą zadania

była firma „EXDACH” z Ostrowa
Wielkopolskiego.
W najbliższym czasie zagospodarowane zostanie również obejście
szkoły. Powstanie otwarta Strefa
Aktywności, na którą gmina Perzów
otrzymała dofinansowanie z MSiT a
także ścieżka edukacyjno-przyrodnicza z elementami małej architektury
dofinansowana z WFOŚiGW w Poznaniu. 		
Oprac. bem

W hali sportowej w Trębaczowie rozegrany został Ligowy
Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o randze wojewódzkiej

Ligowe zmagania
siatkarzy w Trębaczowie
Ligowy Turniej Piłki Siatkowej
Chłopców rocznika 2005 na szczeblu wojewódzkim w sali sportowej
w Trębaczowie odbył się 28 września
2019 r.
Do rywalizacji stanęły zespoły:
„JANTAR” Kalisz, IUKS „Jedynka” Poznań oraz występujący w roli
gospodarza - „Sokół” Kępno. Turniej
został rozegrany w Trębaczowie ze
względu na trwające prace remonto-

we w kępińskiej hali sportowej, gdzie
na co dzień trenują zawodnicy „Sokoła”.
W rozegranym turnieju zdecydowanym zwycięzcą została drużyna IUKS „Jedynka” Poznań, na
drugim miejscu uplasowali się zawodnicy z klubu „JANTAR” Kalisz,
a na trzecim zawodnicy kępińskiego
„Sokoła”.
Oprac. bem

W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu podpisana została umowa, dotycząca budowy chodnika i ścieżki rowerowej Szalonka-Granice na odcinku
około 1 kilometra

Rusza budowa ścieżki rowerowej Szalonka-Granice

Budowa tego ciągu pozwoli na
połączenie trasy pieszo-rowerowej z
wykonanymi wcześniej odcinkami
od Opatowa do Szalonki oraz od Siemianic do granicy województwa.
27 września 2019 r. plac budowy został przekazany wykonawcy
- firmie ANW sp. z o.o. z Goczałkowic–Zdrój. Całkowita wartość wykonanych prac wyniesie 1.001.529,89

złotych. Planowany termin zakończenia prac to połowa grudnia br.
Gmina Łęka Opatowska dofinansowała wykonanie dokumentacji
projektowej kwotą 30.000,00 złotych.
- Bardzo się cieszę, że zostanie
połączony istniejący ciąg pieszo-rowerowy od granicy województwa do
miejscowości Szalonka z uwzględnieniem dalszego istniejącego cią-

gu – powiedział wójt gminy Łęka
Opatowska Adam Kopis. - Prawie
dwuletnie starania gminy przyniosą
efekt, który poprawi bezpieczeństwo
mieszkańców gminy Łęka Opatowska oraz wszystkich użytkowników
korzystających z tej ścieżki - podkreślił wójt.
Oprac. bem

W Trębaczowie spotkali się siatkarze
z Poznania, Kalisza i Kępna
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WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
październik 2019, nr 40 (1216)
Wrześniowa sesja Rady Gminy Bralin

Sesja z wizytą w terenie
Podczas obrad rani podjęli uchwały, które
dotyczyły m. in. zmian w uchwale budżetowej

26 września br. w sali Domu Ludowego w Mnichowicach odbyła się
wyjazdowa sesja Rady Gminy Bralin.
Obrady tego dnia zostały zlokalizowane w miejscowości, w której trwa
największa inwestycja zaplanowana
na ten rok przez Gminę Bralin. Kanalizacja i wodociągowanie Mnichowic
dobiega końca, dlatego też pomysł na
wyjazdowe posiedzenie Rady Gminy
Bralin wydawał się jak najbardziej
zasadny. Rada Gminy wraz z wójtem
Piotrem Hołosiem po zakończeniu
sesji przyjrzała się postępom inwestycji w trakcie wspólnych oględzin.
Sama sesja miała w swoim porządku kilka istotnych punktów,
nad którymi debatowali radni. Pod-

jęto uchwały, które dotyczyły m.in.
zmian w uchwale budżetowej. Zmie-

niono również uchwałę o stypendiach sportowych, tak, by spełniały
wymogi, które zalecił wojewoda.
Na koniec sesji wójt przedstawił radnym i zebranym w sali Domu Ludowego w Mnichowicach wstępną koncepcję przebudowy drogi powiatowej
relacji Bralin – Mnichowice – Nosale, aż do gminy Baranów. Wstępna
koncepcja, przedstawiona w postaci
prezentacji multimedialnej, zachwyciła wszystkich zebranych, którzy
wyrażali podziw dla przedstawionego pomysłu w wolnych głosach i
wnioskach. Wszyscy jednogłośnie
wyrazili wsparcie dla powiatu w jego
działaniach. 		
KW

Wójt Piotr Hołoś przedstawił wstępną koncepcję przebudowy
drogi powiatowej relacji Bralin – Mnichowice – Nosale

Dni Seniora w Kołach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na terenie gminy Bralin

Seniorzy świętowali

We wrześniu w Kołach Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na terenie gminy Bralin odbywają się Dni Seniora. Swoje świętowanie mają już za sobą: Chojęcin,
Tabor Wielki, Nosale, Nowa Wieś
Książęca, Mnichowice i Tabor Mały.
Jak zwykle spotkania z tej okazji są dla seniorów piękną okazją
do wspólnych spotkań, ale także do
wymiany poglądów i wspomnień.
Dla przewodniczących Kół jest to

natomiast okazja do podsumowań
pracy w mijającym roku, a dla wójta
gminy Bralin Piotra Hołosia – do
podziękowania seniorom. Wręczono listy gratulacyjne, odznaki oraz
nagrody z okazji okrągłych urodzin
seniorów. Na wszystkich obchodach
przedstawiono plan wyjazdów, które
w 2020 r. zorganizuje PZERiI – Oddział Rejonowy w Bralinie.
KW

W gminie Bralin odbyły się zebrania wiejskie, które miały
na celu uchwalenie funduszu sołeckiego

Fundusz sołecki
w każdym sołectwie

kurier baranowa
październik 2019, nr 40 (1135)
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mroczeniu zdobyli trzy medale w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych

We wrześniu w każdym sołectwie gminy Bralin odbyły się zebrania wiejskie, które miały na celu
uchwalenie funduszu sołeckiego.
Po raz pierwszy w gminie Bralin
wszystkie 12 sołectw postanowiło w
przyszłym roku realizować fundusz
sołecki, a zaangażowanie mieszkańców i chęć wzięcia udziału w tym
przedsięwzięciu budziły podziw.

Fundusz sołecki od wielu lat
przynosi sołectwom w całej Polsce
wiele korzyści. Wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś wyrażał wielkie zadowolenie z faktu, iż fundusz sołecki
został przyjęty we wszystkich sołectwach. Kwota przeznaczona na ten
cel w gminie Bralin w 2020 r. to blisko 300.000 zł.
KW

Zostały zakończone prace remontowe budynku szatni
sportowej w Grębaninie

Grębanińska szatnia
w końcu na medal!

Biegacze z Mroczenia Mistrzami Powiatu
2 października br. w Mielęcinie
odbyły się Mistrzostwa Powiatu w
Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Bardzo dobrze zaprezentowali się
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Mroczeniu, którzy we wszystkich
kategoriach reprezentowali gminę
Baranów.
Dziewczęta (Ineza Cieślak, Zuzanna Kubik, Iga Stężała, Laura
Chałupka, Zofia Gierak, Vanessa
Latusek, Jagoda Lipińska, Maja
Olbrych) – rocznik 2007 i młodsze –
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wywalczyły piąte miejsce.
Chłopcy (Krystian Tarnawski,
Marcel Hełka, Bartosz Kozłowski,
Dawid Kryściak, Maciej Kuźnik,
Bruno Lempert, Antoni Maciejewski, Patryk Mazur, Piotr Świerczyński, Jonasz Albert) – rocznik
2007 i młodsi – zajęli trzecie miejsce.
Dziewczęta (Martyna Czaja,
Julia Durlej, Magdalena Jerczyńska, Jessica Poszwa, Marta Maksim, Kornelia Gattner, Amelia
Dwornik, Patrycja Rabiega, Rok-

sana Wieczorek, Kamila Kryściak,
Emanuela Jańczak, Izabela Jańczak, Zuzanna Oleś, Aleksandra
Lamek) – rocznik 2005-2006 – zdobyły drugie miejsce.
Z kolei chłopcy (Maciej Kordek,
Przemysław Hełka, Filip Gąszczak,
Gracjan Mikołajczyk, Oliwier Zimoch, Jakub Rabiega, Piotr Kubot, Adrian Bieda, Jakub Musiała,
Eryk Latusek) – rocznik 2005-2006
– zajęli pierwsze miejsce i awansowali do finału wojewódzkiego.
MP
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30 września br. zostały zakończone prace remontowe budynku szatni
sportowej w Grębaninie. Zadanie
zostało zrealizowane przy wsparciu
środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
ramach II edycji programu „Szatnia
na medal”. Koszt całkowity zadania
to 330.744,23 zł (w tym wkład własny – 230.744,23 zł i dofinansowanie
– 100.000,00 zł).
Budynek klubowy
GKS-u Grębanin posiada teraz dwie przestronne szatnie dla zawodników gospodarzy
i gości z oddzielnymi
węzłami sanitarnymi,
szatnię dla sędziów z
sanitariatem, pomieszczenie socjalne oraz
biuro Zarządu Klubu.
Obiekt ogrzewany jest

z pomieszczenia kotłowni za pomocą
pompy ciepła, która odpowiada także
za przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Całość inwestycji prezentuje
się naprawdę okazale. Grębaniński
Klub Sportowy w końcu będzie mógł
wrócić na swój obiekt, co w znaczny
sposób może pomóc tej ekipie w wywalczeniu awansu do V ligi. Życzymy samych sukcesów!
barma

Budynek klubowy GKS-u Grębanin
prezentuje się znakomicie

Region

gmina
G£OS TRZCINICY
październik 2019, nr 41 (1107)

30 września 2019 r. miało miejsce oficjalne otwarcie nowego budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Laskach

Nowy budynek przedszkolny uroczyście otwarty

Uroczystość stanowiła zwieńczenie przedsięwzięcia, którego rezultatem jest powstanie budynku
przedszkolnego w Laskach, który
użytkowany jest od 2 września tego
roku.
- Obiekt jest bardzo funkcjonalny i przede wszystkim potrzebny –
podkreślał witający gości wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik. - Jeste-

sekretarz gminy Renata Ciemny
oraz przedstawicielka przedszkolaków - Olga Nawrot.
Następnie proboszcz parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Laskach
ksiądz Rafał Czmyr poświęcił pomieszczenia nowego obiektu.
Podczas uroczystości wójt G.
Hadzik przekazał podziękowania dla
instytucji dofinansowujących inwe-

Podczas uroczystości dziękowano i gratulowano
osobom zaangażowanym w realizację inwestycji

śmy bowiem w takim historycznym
momencie, że po raz pierwszy w gminie Trzcinica wszystkie dzieci przedszkolne mają miejsca w przedszkolu,
a nawet jest pewien zapas – stwierdził włodarz gminy.
Symbolicznego otwarcia obiektu,
poprzez przecięcia wstęgi, dokonali wspólnie: europoseł Andżelika
Możdżanowska, poseł na Sejm RP
Bożena Henczyca, wójt G. Hadzik,
dyrektor Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Laskach Hanna Smyrek,

stycję, jej wykonawców i osób, które
przyczyniły się do powstania otwieranego budynku.
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Laskach złożyła podziękowania - za przeprowadzenie i realizację inwestycji wójtowi gminy Trzcinica oraz wykonawcy - Józefowi
Kołodziejowi z firmy JOKPOL.
- W zdobywaniu cennych doświadczeń z pewnością wspomaga
dziecko stymulujące środowisko.
Przebywanie w nowym, pięknym,

kolorowym przedszkolu może mieć
ogromne znaczenie dla właściwego
rozwoju dziecka i nie wątpię, że tak
jest. Dlatego też dziś, w tym szczególnym dniu, w imieniu obecnych i
przyszłych przedszkolaków składam
podziękowania i wyrażam naszą
wdzięczność za to miejsce – mówiła
dyrektor E. Smyrek, przypominając,
iż od początku września w przedszkolu bawi się i uczy 64 dzieci.
Gromkimi brawami nagrodzeni
zostali mali artyści z grup przedszkolnych, którzy zaprezentowali
uroczy program artystyczny.
Gratulacji i słów uznania nie
szczędzili zaproszeni goście, w tym
parlamentarzyści i samorządowcy,
którzy przekazywali również upominki dla przedszkolaków. Nie obyło
się też bez zwiedzania przedszkola.
Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną i oczekiwaną inwestycją była przebudowa z rozbudową
obiektu przedszkola, na którą dzięki
wytężonym staraniom udało się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne.
Na powierzchni 467,78 metrów
kwadratowych znalazły się 2 sale dydaktyczne, każda z własną łazienką
i własnym pomieszczeniem na pomoce dydaktyczne oraz zabawki. W
obiekcie znajduje się kuchnia wraz z
magazynami oraz pomieszczeniami
pomocniczymi. Kolejne pomieszczenie to jadalnia wraz z holem i system
drzwi rozsuwanych, umożliwiających stworzenie dużej powierzchni
na spotkania integracyjne. W części
przebudowanej umieszczono pokoje

Nowy obiekt przedszkolny poświęcił
ks. proboszcz Rafał Czmyr

rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1.
„Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 środki zewnętrzne w wysokości 999.957,19
złotych (maksymalnie można było
wnioskować o milion złotych). Pozyskano również pieniądze na projekt
„Akademia wesołego przedszkolaka
w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”. Całkowita
wartość projektu, którego realizacja
rozpoczęła się 1 sierpnia 2019 roku
wynosi 157.987,50 zł, a dofinansowanie, jakie otrzymała Gmina, to
134.289,37 zł.		
bem

logopedy, pielęgniarki oraz personelu. W obiekcie jest wiele pomieszczeń
technicznych oraz pomocniczych.
Strych zaadaptowano na pomieszczenie centrali systemu odzysku ciepła,
a obiekt zasilany jest w ciepło i wodę
użytkową ze zmodernizowanej w
2017 roku kotłowni zasilanej gazem,
znajdującej się w budynku szkolnym.
Zastosowano tam także technologię solarną w celu uzyskania ciepłej
wody.
Wartość całkowita zadania to
2.748.358,19 zł.
Gmina Trzcinica pozyskała w
ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”,
Działania 9.3. „Inwestowanie w

25 września 2019 roku w Zespole Szkół w Trzcinicy odbył się uroczysty apel z okazji 66.
rocznicy internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pamiętają o swoim patronie

Gromkimi brawami nagrodzeni zostali
mali artyści z grup przedszkolnych

29 września 2019 roku w sali Domu Ludowego w Wodzicznej odbyła się akcja pobierania krwi

Oddali krew w Wodzicznej

Apel upamiętnił internowanie patrona szkoły kardynała Stefana Wyszyńskiego. Fot. ZS Trzcinica

Kardynał Stefan Wyszyński jest patronem trzcinickiej szkoły od listopada
2005 r.
W uroczystym apelu, który tradycyjnie
odbywa się we wrześniu w Zespole Szkół w
Trzcinicy, uczestniczył wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik. W tym roku uroczystość przygotowali uczniowie klasy VIIb
szkoły podstawowej pod kierunkiem Renaty Adamskiej, która jest ich wychowawczynią oraz dyrygentem chóru szkolnego.
Apel poświęcony był wartości pokoju w życiu każdego człowieka. Uczniowie
zaprezentowali scenki ukazujące, w jaki
sposób codziennie zakłócamy ten pokój i
co można zrobić, aby było inaczej.
Oprac. bem

W organizację akcji pobierania krwi włączyli się
mieszkańcy Wodzicznej. Fot. Sławomir Nawrocki

Akcja pobierania krwi zorganizowana została przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu – Terenowy Oddział w
Ostrzeszowie. Tego dnia krew oddało
48 osób.
Pomysłodawcą akcji zorganizowanej w Wodzicznej był sołtys wsi

Sławomir Nawrocki, który sam jest
honorowym krwiodawcą. 18 września br. w Kaliszu odebrał odznakę
„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
W przygotowanie włączyły się
Rada Sołecka, OSP, KGW oraz mieszkańcy i sponsorzy.
Oprac. bem

Tygodnik Kępiński 10 października 2019

15

Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
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 działkę budowlaną 639 m2 Krążkowy - Hanulin, ul. Kusocińskiego.
Tel. 600 372 469.
(TK 223/10/19)
Sprzedam trzypokojowe, umeblowane
mieszkanie - ul. Wiosny Ludów.
Tel. 725 014 183.
(TK 224/10/19)
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 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 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)

Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną,
ogrodzoną oraz zbrojenie do fundamentów. 3 km od Kępna, w spokojnej okolicy.
Tel. 783 172 554.
(TK 226/10/19)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia lokal 15 m2 na cele biurowe
- Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka.
Tel. 606 957 533.
(TK 225/10/19)
Do wynajęcia garaż, ul. Parkowa.
Tel. 606 957 533.
(TK 225/10/19)

niezabudowaną
96 arów
w pobliżu węzła
S-11 olszowa .
Telefon: 604 627 270.

rolnicze

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

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

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

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
sprzedam

sprzedam
działkę

Masaż. Tel. 694 096 722. (TK 220/09/19)

Sprzedam dynie jadalne, ozdobne, cukinie
i kabaczki - ul. Długa 5 (dojazd od ul. Wieluńskiej). Tel. 62 78 228 05.
(TK 206/09/19)

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

praca
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)

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

US£UGI

najlepiej
większe kolekcje

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

Kontakt:
602 639 236

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. - sala w Domu Strażaka w Mroczeniu
- 23.10.2019 r. - Kępiński Ośrodek Kultury - Kępno, ul. Broniewskiego 5.

Szkolenia rozpoczną się o godzinie 11:00.

Zapraszamy

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

Ogłoszenia

sprzedam
piękne działki
na os. zielony
hanulin
przy ul. brzozowej
lub ul. stawowej
budowlanomieszkaniowe oraz
mieszkanioworzemieślnicze
(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.
firma wykonuje całkowite
usługi na posesjach:
- wykaszania, sprzątania,
cięcia drzew i krzewów
- płytkowanie, gipsowanie,
murowanie, malowanie.
Tel. 605 667 074

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

reklamy
KONKURS FOTOGRAFICZNY

PN. „MOJA

SZKOŁA W OBIEKTYWIE”

OGŁOSZONY Z OKAZJI 100-LECIA SZKOLNICTWA
ZAWODOWEGO W POWIECIE KĘPIŃSKIM
PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1
W KĘPNIE
Celem konkursu jest utrwalenie budynku szkoły przy Sienkiewicza i jego usytuowania oraz zmian zachodzących w obrębie obiektu na przestrzeni lat, a także upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, zachęcenie fotografujących do zatrzymania w kadrze piękna Ziemi Kępińskiej oraz pozyskanie materiału
fotograficznego dokumentującego placówkę w różnych jej przejawach.
Termin nadsyłania prac mija 31.12.2019 r.
Konkurs jest otwarty szczególnie dla uczniów i absolwentów szkoły ZSP nr 1
w Kępnie oraz dla wszystkich fotografów amatorów. Tematem przewodnim będzie
utrwalenie wizerunku szkoły oraz jej otoczenia w różnych ujęciach i na przestrzeni
lat. Przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: Uczniowie oraz Dorośli.
Forma przesyłania prac konkursowych:
- Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć wywołanych na papierze fotograficznym o formacie nie mniejszym niż 15x21 lub większym,
- Oprócz formy wywołanych zdjęć uczestnik przesyła fotografie zapisane na nośniku CD w plikach JPG. Płyta musi być opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.
- Oczekujemy od uczestników kreatywności i twórczej interpretacji tematu.
Zachęcamy do wykorzystania starych fotografii szkolnych w celu podkreślenia
przemian, jakie zaszły w szkole,
- Technika wykonania prac dowolna, dopuszcza się prace w obróbce cyfrowej,
- Prace należy opatrzyć na odwrocie opisem podając: imię i nazwisko, tytuł, datę
wykonania zdjęcia, nr telefonu lub adres e-mail, w przypadku ucznia nazwę
szkoły i klasę,
- Uczestnik zgłasza zdjęcia, które są jego własnością i posiada do nich prawa autorskie,
- Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest zabronione,
- Fotografie nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora, który
zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich wykorzystania w celu popularyzacji
historii i piękna naszego regionu. Zdjęcia mogą być wykorzystane w szkolnej
publikacji,
Jury konkursu będzie brało pod uwagę:
- spełnienie wymogów formalnych,
- walory artystyczne i estetyczne zdjęcia,
- merytoryczność i zgodność pracy z przedmiotem konkursu,
- interpretację artystyczną i pomysłowość zdjęcia.

w 100. rocznicę powstania
polskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego nr I
im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie
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!
Wpisowe uczestnictwa: 160,00 zł (osoba towarzysząca 100,00 zł)
Wpłata na konto: Komitet Organizacyjny Zjazdu
– 51 8413 0000 0022 7902 5000 0001
(przy wpłatach prosimy wpisywać imię i nazwisko, rok matury).

Komitet Organizacyjny

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.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać
do 31 grudnia 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
(Biblioteka Szkolna - Konkurs Fotograficzny)
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły:
www.zsp1kepno.cal.pl

SUKNIE ŚLUBNE

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

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

do wynajęcia

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

lokal handlowo-usługowy

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna

kontakt: 600 959 111.

 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

Likwidator GS „SCh” w Bralinie

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

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.
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Recenzje

nasze bobasy pozują dla prasy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

Nasi milusiñscy
w obiektywie
„TK”

Radek Rak - „Baśń o wężowym sercu, albo wtóre słowo
o Jakóbie Szeli”
„Baśń...” jest próbą stworzenia na nowo mitologii Galicji. Nie jest powieścią historyczną, i choć napisana z dużym szacunkiem dla ówczesnych realiów społecznych, obyczajowych i politycznych, to zawieszona pozostaje między historią a mitem. Wyrasta z legend,
w które obrosła postać chłopskiego przywódcy – tych prawdziwych i tych stworzonych
przez Radka Raka. Śledzimy losy młodego Kóby Szeli, wzrusza nas miłość, jaką obdarzyła go Żydówka Chana, czujemy razy pańskiego bata, przeżywamy zauroczenie zmysłową
Malwą, wędrujemy przez krainę baśni, żeby zamieszkać we dworze i poczuć zapach krwi
rabacji 1846 roku. Radek Rak napisał powieść o dobru i złu, które czają się w każdym z
nas, o nierównych szansach, o Galicji i o Polsce. Powieść pełną rozbuchanego erotyzmu,
ironii i humoru, nakarmioną mrokiem ludzkich serc.

Maja, córka Magdaleny i Mateusza Luźniaków z Perzowa, urodziła się 24 września 2019 r. Dziewczynka waży 3400 gramów i ma 55 cm długości.

- OGŁOSZENIE -

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w obrębie geodezyjnym Opatów w sąsiedztwie
ulicy Bolesławieckiej oraz w obrębie geodezyjnym Siemianice
w miejscowości Klasak w gminie Łęka Opatowska
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęka Opatowska Uchwały Nr XVI/94/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Opatów w sąsiedztwie ulicy
Bolesławieckiej oraz w obrębie geodezyjnym Siemianice w miejscowości
Klasak w gminie Łęka Opatowska.
Granice obszarów objętych projektem planu przedstawione są na załączniku graficznym do uchwały, który jest dostępny do wglądu w Urzędzie
Gminy Łęka Opatowska oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
Jednocześnie informuję, iż przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu jak i
do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w terminie do dnia 12 listopada 2019 r. na
piśmie, na adres: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645
Łęka Opatowska lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z
oznaczeniem nieruchomości (nr działek), której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łęka
Opatowska.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji
pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z
Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym
dalej RODO, jest dostępna na oficjalnym portalu Gminy Łęka Opatowska:
www.leka-opatowska.pl w zakładce „ochrona danych osobowych”.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Vitus B. Dröscher - „Reguła przetrwania. Jak zwierzęta
radzą sobie z niebezpieczeństwami”
Mistrz opowieści o zwierzętach, znawca ich nierzadko zagadkowych zachowań i niezwykłych obyczajów, niemiecki etolog Vitus B. Dröscher powraca. W jednej ze swoich
najsłynniejszych książek „Reguła przetrwania” pokazuje, w jaki sposób zwierzęta radzą
sobie z niebezpieczeństwami, jak udaje im się przetrwać i jak przeżywają pojawiające się
wraz z zagrożeniem emocje. Barwnym językiem opisuje tajemniczy świat zwierząt, śmiało porównując go z naszym, ludzkim, o wiele mniej odmiennym, niż nam się zazwyczaj
wydaje.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

I.M. Darkss - „Gwiazdy nadziei”
On sądzi, że szczęście jest tylko chwilowym złudzeniem, a miłość okrutnym żartem.
Ona będzie chciała to zmienić. Amara po latach spędzonych w szkołach z internatem wraca do rodzinnego domu. Nie jest to jednak miejsce, w którym czuje się akceptowana. Nigdy
nie zaznała rodzinnego ciepła czy wsparcia. Wróciła tylko z jednego powodu. Dla niego.
Dla Jaksa. Pokochała go od pierwszego wejrzenia i nigdy nie potrafiła o nim zapomnieć.
Jaks jest mężczyzną z zupełnie innego świata. Zdystansowany i ironiczny właściciel salonu tatuażu, który robi wszystko, by jego relacje z kobietami były krótkie i niezobowiązujące. Nosi w sobie piętno bolesnej przeszłości i wydaje się, że nic i nikt nie jest w stanie
się przebić przez pancerz, który przez lata budował. I wtedy pojawia się Amara. Oboje nie
są świadomi tego, że ich drogi splotły się już wcześniej w bardzo dramatycznych okolicznościach…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 41
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

Wójt Gminy Łęka Opatowska
/-/ Adam Kopis

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 16 października 2019 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez
wydawnictwa: „Znak”, „Zysk i S-ka”, „Fronda” / „Zona Zero”, „Mando”, „Powergraph”
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Novae Res” „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1.	Radek Rak - „Baśń o wężowym sercu...”,
2. Vitus B. Dröscher - „Reguła przetrwania...”,
3.	I.M. Darkss - „Gwiazdy nadziei”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 40 nagrody otrzymuj¹:

Alina Pacyna (Kępno), Ewa Wołk (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Czeka cię ważna rozmowa. Staniesz naprzeciwko
osoby, do której czujesz żal lub urazę. Bądź szczery, bo powodzenie jest po twojej stronie. Wyjaśnisz
wątpliwości, oczyścisz dwuznaczną sytuację.

Byk 21 IV – 21 V
W sprawach zawodowych gotuj się do starcia z
kimś, kto nie gra uczciwie. Musisz pozbyć się skrupułów i nie dać się oszukać. Pewien projekt może
nie dojść do realizacji lub pewien klient zechce wycofać się, a ty stracisz zlecenie lub prowizję.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Będziesz się cieszyć życiem, nie odmawiaj sobie
rozrywek i zabawy. W tym tygodniu masz szansę
uwolnić się od pewnych złych przyzwyczajeń, nawet nałogów. Okaż silną wolę. Dasz radę spłacić
stary dług.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Św. Maksymiliana” - 10.10.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 11.10.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 12.10.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 13.10.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 14.10.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 15.10.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 16.10.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.

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

Pomoże ci osoba, która pracuje w służbach mundurowych lub wykonuje pracę na posadzie państwowej. Wykorzystaj swoją inteligencję, wykaż się
zdolnościami i umiejętnościami, a dostaniesz nową
prace lub poprawisz swoje notowania u szefa.

Lew 23 VII – 22 VIII
Odkryjesz swoje powołanie lub znajdziesz ścieżkę, którą chciałbyś podążać. Twoje opinie będą
niezależne i rewolucyjne. Dyskutuj, ale nie staraj
się zbyt mocno do nich przekonywać. Nie ulegaj
zachciankom.

Panna 23 VIII – 22 IX
W tym tygodniu postanowisz uporządkować swoje
sprawy. Dojdziesz do wniosku, że chaos, bałagan
i zaległości wcale ci nie służą. To dobry moment,
abyś zastanowił się nad kierunkiem, w jakim zmierza twoja kariera.

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

Waga 23 IX – 23 X

(62) 78 292

W okolicznościach, które wydadzą ci się nieprzychylne, tkwi nowa szansa. Musisz ją dostrzec i wykorzystać. Nie działaj pochopnie, nie ulegaj presji
chwili. Kieruj się jasnymi zasadami i nie sięgaj po
niedozwolone metody.

Skorpion 24 X – 21 XI
W pracy czeka cię nowy, ambitny projekt. W szkole
lub na studiach otrzymasz zadanie, z którego będziesz się musiał wywiązać. Okaże się, że masz
zdolności lub wiedzę, jakich brakuje innym osobom
w twoim otoczeniu. Okoliczności ci sprzyjają.

Ktoś wymagający i oschły znajdzie sobie w tym tygodniu inne zajęcie, niż pilnowanie cię i wytykanie
ci wad. Szef wyjedzie na szkolenie, a złośliwy nauczyciel może być nieobecny.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Możesz wygrać w konkursie lub pokonać przeciwników, którzy są silniejsi od ciebie. Karta wróży udany
interes, zysk finansowy lub znalezienie dobrej posady. W tym tygodniu szczęście ci sprzyja, ale musisz
działać szybko!

Wodnik 20 I – 18 II
Dawne konflikty i zwykłe ludzkie urazy mogą ujawnić się w najmniej spodziewanym momencie. Nie
odgrywaj się na osobach, które są słabsze lub
mniej zdolne od ciebie. Niech nie będą dla ciebie
tematem do plotek.

Ryby 19 II – 20 III
Będziesz serdeczny i wyrozumiały, co pozwoli ci
pogodzić zwaśnionych przyjaciół lub zazdrosnych
współpracowników. W miłości czeka cię powodzenie. Przed samotnymi szansa na namiętny flirt!
Bądź dobrej myśli, a szczęście cię nie opuści.

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

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

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

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

WWW.AURAMEBLE.PL

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

BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SIEDZIBIE FIRMY:
Łęka Opatowska, ul Kępińska 5 lub pod numerem telefonu 509 877 122
20
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NR 39/2019 (830)
11. kolejka | jesień 2019

Lech Poznań – Wisła Kraków ......................... – 4:0
Śląsk Wrocław – Jagiellonia ........................... – 1:1
Piast Gliwice – Legia Warszawa ..................... – 2:0
Cracovia – Górnik Zabrze .............................. – 1:1
Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin .................... – 1:2
ŁKS Łódź – Korona Kielce .............................. – 4:1
Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa ............ – 1:2
Wisła Płock – Arka Gdynia ............................ – 4:1
1. MKS Pogoń Szczecin
11 21 14:9
2. MKS Cracovia SSA
11 20 17:11
3. KS Lechia Gdańsk
11 19 14:10
4. Wisła Płock SA
11 19 15:18
5. KKS Lech Poznań
11 18 21:13
6. WKS Śląsk Wrocław
11 18 15:11
7. GKS Piast Gliwice
11 18 12:8
8. Jagiellonia Białystok
11 17 18:12
9. KP Legia Warszawa
11 17 13:12
10. KGHM Zagłębie Lubin
11 15 21:18
11. KS Górnik Zabrze
11 13 10:11
12. RKS Raków Częstochowa
11 12 13:17
13. Wisła Kraków SA
11 11 13:15
14. MZKS Arka Gdynia
11 9 8:18
15. MKS Korona Kielce
11 8 6:17
16. ŁKS Łódź
11 7 12:22

Rozdano medale

przełajowych mistrzostw powiatu
W Mielęcinie rozegrano Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych, które odbyły się w ramach XXI Igrzysk Dzieci 2019/2020 i XXI Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2019/2020. Młodzi sportowcy mieli do przebiegnięcia trasę 10x800 metrów. W kategorii dziewcząt zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Bralinie, która przebiegła najszybciej malowniczą trasę położoną wśród polnych dróg i lasów. Gospodarze z Bralina w kategorii chłopców nie dali szans innym
zespołom wygrywając swój bieg sztafetowy. W szkołach podstawowych rocznik 2005-2006 dziewczęta miały do przebiegnięcia
trasę 10x1000 metrów. Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie nie miały sobie równych prowadząc bieg od pierwszej do
ostatniej zmiany. W kategorii chłopców sztafety miały pokonać dystans 10x1200 metrów. Po zaciętej walce reprezentacja Szkoły
Podstawowej z Mroczenia zajęła pierwsze miejsce zdobywając zaszczytny tytuł mistrza powiatu za rok szkolny 2019/2020.

Kępiński Klub Tenisowy wykorzystał ostatni dni września na organizację cyklu turniejów zarówno dla najmłodszych
jak i starszych miłośników tenisa ziemnego

Tenisowe ostatki w regionie
28 września na kortach w Krążkowach odbyła się impreza tenisowa dla najmłodszych w ramach cyklu turniejów mini tenisa oraz tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży. Organizatorem imprezy był Kępiński Klub Tenisowy i gmina Kępno, która współfinansuje rozgrywki. W konkurencjach i rozgrywkach tenisowych
wzięło udział ponad czterdziestu młodych tenisistów w wieku 6-15 lat. Organizatorzy dla najmłodszych tenisistów przygotowali szereg konkurencji tenisowych,
w których młodzi tenisiści mogli zaprezentować swoją szybkość, zwinność, celność i dokładność. W konkurencji najlepszy forhend wyróżniona została Julia
Domal. W konkurencji najlepszy bekhend bezkonkurencyjny był Stanisław Musiała. Najskuteczniejszy serwis zaprezentowała Maria Siekiera. Najbardziej
wszechstronną zawodniczką okazała się Pola Kamińska. Dla nieco starszych dzieci organizatorzy przygotowali rozgrywki w 4 kategoriach wiekowych. Dzień
później, na kortach w Kępnie i Osinach w ramach cyklu turniejów tenisa ziemnego dla dorosłych rozegrany został deblowy turniej dla seniorów w kategorii +50
lat. Po wielogodzinnych zmaganiach na podium w debla stanęli: Piotr Żurecki i Marek Myśliwski (1 miejsce), Wojciech Leks i Jarosław Jany (2 miejsce) oraz
Witold Lepka i Jarosław Strycharek (3 miejsce). W singlu kobiet pierwsze miejsce zajęła Karolina Jany, na drugiej pozycji uplasowała się Joanna Jajczyk, a
najniższe przypadło Bogumile Polak.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Polonia tonie w ligowej tabeli, strefa spadkowa
coraz bliżej.Kępiński
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Rafał Kurzawa (Amiens SC)
Ligue1 Conforama
9. kolejka | jesień 2019
Amiens SC – Olympique Marsylia – 3:1 (2:1)
NA BOISKU: nie pojawił się (poza meczową 18-tką)
Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa
11. kolejka | jesień 2019
Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa – 1:2 (1:2)
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)
Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
PKO Ekstraklasy
11. kolejka | jesień 2019
Piast Gliwice – Legia Warszawa – 2:0 (0:0)
NA BOISKU: 62-90 minuta
Fabian Piasecki (Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga
12. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Sosnowiec – Sandecja Nowy Sącz – 3:1 (1:0)
NA BOISKU: 1-90 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 2:0 w 82. minucie
z rzutu karnego
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna 1. Liga
12. kolejka | jesień 2019
Chojniczanka Chojnice – Odra Opole – 1:2 (0:2)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 0:2 w 34. minucie
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga
12. kolejka | jesień 2019
Termalica Nieciecza – GKS Tychy – 4:3 (2:3)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1
11. kolejka | jesień 2019
Pelikan Łowicz – RKS Radomsko – 2:3 (0:0)
NA BOISKU: 1-89 minuta
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3
10. kolejka | jesień 2019
Śląsk II Wrocław – Ślęza Wrocław – 1:3 (0:2)
NA BOISKU: 1-86 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 0:2 w 14. minucie
Marcin Tomaszewski (Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2
11. kolejka | jesień 2019
Mieszko Gniezno – Górnik Konin – 3:0 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Tobiasz Jarczak (Foto-Higiena Gać)
III Liga Grupa 3
10. kolejka | jesień 2019
MKS Kluczbork – Foto-Higiena Gać – 3:1 (2:1)
NA BOISKU: cały mecz
Kamil Jurasik (MKS Kluczbork)
III Liga Grupa 3
10. kolejka | jesień 2019
MKS Kluczbork – Foto-Higiena Gać – 3:1 (2:1)
NA BOISKU: 46-90 minuta
Adrian Gawlik (Gwarek Zabrze)
Centralna Liga Juniorów U-18
9. kolejka | jesień 2019
Górnik Zabrze – Gwarek Zabrze – 3:1 (2:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:1 w 21. minucie
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IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Pogoń Nowe Skalmierzyce awansowała na pozycję lidera czwartoligowych rozgrywek. Dotychczasowy wicelider rozbił Victorię Ostrzeszów, aplikując beniaminkowi aż pół tuzina goli. Drużyna z Nowych Skalmierzyc skorzystała na potknięciu LKS-u Gołuchów,
który spadł na drugie miejsce

Polonia tonie w ligowej tabeli,
strefa spadkowa coraz bliżej
Po sobotnim remisie, gracze ze Stadionu Miejskiego spadli na piętnaste miejsce w ligowej tabeli. W tej chwili piłkarze z Alei Marcinkowskiego mają cztery punkty przewagi nad
strefą spadkową. Gorsze od biało-niebieskich są tylko Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski, Winogrady Poznań oraz Olimpia Koło.
Starcie Pogoni Nowe Skalmierzyce
z beniaminkiem z Ostrzeszowa awizowane było jako jedno z trzech hitów
jedenastej serii gier na zapleczu trzeciej ligi. Faworytem byli gospodarze i
ze swojej roli wywiązali się wręcz fenomenalnie. Rozmiary zwycięstwa są
jednak zaskakująco wysokie, bowiem
gracze Victorii do tej pory prezentowali

Wyniki 11. kolejki
KKS Polonia Kępno
0
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 0

Polonia: Damian Grondowy – Szymon Pawlak (Rafał Padiasek - 60’), Kacper Skupień,
Witold Kamoś, Remigiusz Hojka, Wojciech
Drygas, Jakub Górecki, Giorgi Otarashvili,
Karol Latusek (Borys Wawrzyniak - 75’), Łukasz Walczak, Filip Latusek. Trener: Bogdan
Kowalczyk.

LTP Pogoń Lwówek
SKS Unia Swarzędz

3 (1)
0 (0)

TPS Winogrady Poznań
MLKS Warta Międzychód

2 (0)
2 (0)

KS Polonia 1912 Leszno
MKS Victoria Września

4 (3)
3 (1)

Bramki: 1:0 Błażej Wieśko - 29’, 2:0 Costa Macedo Guilherme - 60’, 3:0 Krystian
Koszuta - 80’.
Bramki: 0:1 Jakub Giełda - 55’, Jakub
Giełda - 67’, 1:2 Mateusz Forszpaniak 75’, 2:2 Jędrzej Drame - 90’.
Bramki: Michał Płocharczyk - 12’, 2:0
Eryk Moryson - 28’, 3:0 Piotr Sarbinowski - 41’ (z karnego), 3:1 Mikołaj Jankowski - 45’, 3:2 Adrian Chopcia - 51’, 4:2
Wojciech Bzdęga - 57’, 4:3 Karol Krawczyński - 71’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 1 (0)
KSS Kotwica Kórnik
0 (0)
Bramka: 1:0 Paweł Iwanicki - 52’.

LKS Gołuchów
2 (0)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (1)

Bramki: 0:1 Maurycy Niemczyk - 6’, 1:1
Krzysztof Czabański - 48’, 2:1 Jakub
Szymkowiak - 50’, 2:2 Błażej Telichowski - 82’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 6 (2)
KP Victoria Ostrzeszów
0 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Nogaj - 5’, 2:0
Dawid Kuczyński - 7’, 3:0 Kacper Majerz - 61’, 4:0 Kacper Majerz - 66’, 5:0
Dawid Kuczyński - 83’, 6:0 Kacper Majerz - 60+1’.

MKS Olimpia Koło
KS Opatówek

0 (0)
2 (2)

Bramki: 0:1 Łukasz Maciejewski - 40’,
0:2 Łukasz Maciejewski - 44’.
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się z dobrej strony i na pewno nikt nie
brał pod uwagę tak wysokiej porażki
ostrzeszowian. Victorii przytrafił się
jednak bardzo słaby dzień. Pogoń już
po siedmiu minutach prowadziła 2:0, a
w końcowych fragmentach meczu rozbiła rywala, aplikując mu aż pół tuzina
goli. Hattricka skompletował Kacper
Majerz, a dwa trafienia dorzucił najskuteczniejszy czwartoligowiec, Dawid Kuczyński. Na jego koncie jest
już trzynaście trafień. Między innymi
dzięki temu okazałemu zwycięstwu Pogoń awansowała na pierwsze miejsce.
Pomógł w tym również remis, który
padł w innym hitowym starciu weekendu. Mowa o pojedynku LKS Gołuchów
z Tarnovią Tarnowo Podgórne. Podział
punktów bardziej może cieszyć Tarnovię, bo choć prowadziła od 6. minuty za
sprawą Maurycego Niemczyka, to jednak gołuchowianie byli bliżsi zwycięstwa. Na początku drugiej części LKS
szybko przeszedł ze stanu 0:1 do 2:1,
lecz nie utrzymał korzystnego wyniku. Do remisu doprowadził w ostatnim
kwadransie Błażej Telichowski.
Kolejnym, ciekawie awizowanym
spotkaniem było starcie Polonii Leszno
z Victorią Września. W tym przypadku
kibice także nie mogli narzekać na brak
emocji, ale przede wszystkim bramek.
Od samego początku mecz toczył się
pod dyktando gospodarzy i wydawało

KP Obra 1912 Kościan
3 (1)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (1)

Bramki: 0:1 Marek Szymanowski - 40’,
1:1 Mansur Maigari - 45’, 2:1 Krzysztof
Marchewka - 47’ (z karnego), 3:1 Tomasz Marcinkowski - 75’.
Najskuteczniejsi strzelcy
13
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
10
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
9
Kacper Majerz (Pogoń Nowe S.)
9
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
8
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
8
Tomasz Marcinkowski (Obra Kościan)
8
Paweł Wicher (Lubuszanin)
7
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Program 12. kolejki
Sobota, 12 października 2019 roku
12:00
Warta Międzychód – Olimpia Koło
13:00
KS Opatówek – Ostrovia Ostrów
14:00 Victoria Ostrzeszów – Polonia Leszno
14:00
Unia Swarzędz – Pogoń Nowe S.
15:00 Obra Kościan – Lubuszanin Trzcianka
15:00
Tarnovia Tarnowo – Pogoń Lwówek
15:00
Centra Ostrów – Kotwica Kórnik
15:00 Victoria Września – Winogrady Poznań
16:00
Polonia Kępno – LKS Gołuchów

się, że nic złego nie może im się stać,
gdy prowadzili 3:0. Leszczynianie tuż
przed przerwą stracili jednak koncentrację i bramkę, która z kolei dodała
wiatru w żagle przyjezdnym. Victoria
w drugiej połowie złapała kontakt, potem straciła czwartego gola, ale sama
dołożyła trzeciego i do końca walczyła
o remis. Pościg wrześnian okazał się
jednak nieudany, co kosztowało graczy
Victorii stratę miejsca w tabeli właśnie
na rzecz leszczynian. Zespół Jędrzeja Kędziory potwierdza w ten sposób
przedsezonowe zapowiedzi działaczy,
którzy deklarowali włączenie się do
walki o awans do trzeciej ligi. Będąc
przy zespole z Leszna, należy dodać, że
Polonia oraz Tarnovia Tarnowo Podgórne są w gronie trzech zespołów, które
do tej pory doznały tylko jedną porażkę. Stawkę trzech zespołów uzupełnia Lubuszanin Trzcianka. Po słabym
początku drużyna prowadzona przez
Jarosława Feciucha konsekwentnie
odbudowuje swoją dyspozycję. Po
ostatniej kolejce i zwycięstwie nad Kotwicą Kórnik drużyna z Trzcianki „dobiła” do ścisłej czołówki.
Póki co w czołówce próżno szukać Centry Ostrów Wielkopolski,
która punkty traci przede wszystkim
podczas meczów wyjazdowych. Nie
inaczej było podczas minionej kolejki.
Tym razem podopieczni Mariusza Posadzego zremisowali bezbramkowo w
Kępnie, ale remis nie ucieszył żadnej ze
stron. Choć wynik na to nie wskazuje,
to jednak sobotnie starcie na Stadionie
Miejskim obfitowało w wiele okazji.
Nie zabrakło też kontrowersji, bowiem
arbiter nie uznał kępnianom dwóch
bramek. Piłkarze obu drużyn pretensje
za wynik mogą mieć jednak do siebie,
bowiem obie nie wykorzystały rzutów
karnych, w szeregach gości pomylił się
Jakub Michalski, a w zespole gospodarzy jedenastki nie wykorzystał Filip
Latusek. – Naszym największym problemem i bolączką jest obecnie brak
zmienników na większości pozycji.
Chcąc załatać dziury po ewentualnych
absencjach podstawowych graczy musimy za każdym razem dokonywać roszad w składzie. Tak też było dzisiaj, ale
pomimo tych problemów i przy odrobinie szczęścia mogliśmy zgarnąć pełną
pulę – powiedział Bogdan Kowalczyk,
trener kępińskiej Polonii. Strata punktów kosztowała Polonię kolejny spadek
w tabeli. Kępnianie spadli na piętnastą
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wyniki i tabele

Fortuna I Liga
12. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Sosnowiec – Sandecja Nowy Sącz –. 3:1
Stal Mielec – GKS 1962 Jastrzębie ...........– 3:1
Miedź Legnica – Puszcza Niepołomice ......– 1:0
Wigry Suwałki – Radomiak Radom ..........– 1:4
Chrobry Głogów – Warta Poznań .............– 0:0
Podbeskidzie – GKS Bełchatów ................– 4:0
Chojniczanka – Odra Opole .....................– 1:2
Termalica Nieciecza – GKS Tychy .............– 4:3
Olimpia Grudziądz – Stomil Olsztyn .........– 1:0
1. RKS Radomiak 1910 Radom 12 26 20:12
2. KS Warta Poznań
12 24 18:10
3. FKS Stal Mielec
12 22 15:13
4. Podbeskidzie Bielsko-Biała 12 21 20:12
5. GKS Olimpia Grudziądz
12 20 21:17
6. MKS Miedź Legnica
12 20 15:11
7. OKS Stomil Olsztyn
12 20 11:11
8. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 12 17 17:12
9. GKS 1962 Jastrzębie
12 17 17:16
10. GKS Tychy
12 17 25:20
11. Zagłębie Sosnowiec SA
12 15 16:16
12. MKS Sandecja Nowy Sącz 12 14 13:18
13. Chojniczanka 1930 Chojnice 12 14 17:19
14. MKS Puszcza Niepołomice 12 14 8:13
15. GKS Bełchatów
12 14 14:15
16. SKS Wigry Suwałki
12 12 12:19
17. MZKS Chrobry Głogów
12 8 9:23
18. OKS Odra Opole
12 7 7:18
II Liga
12. kolejka | jesień 2019
Lech II Poznań – Stal Stalowa Wola ..........– 2:2
Elana Toruń – Widzew Łódź .....................– 0:1
Garbarnia Kraków – Resovia Rzeszów .....– 0:2
Legionovia – Znicz Pruszków ...................– 0:0
Górnik Polkowice – GKS Katowice ............– 0:1
Stal Rzeszów – Gryf Wejherowo ...............– 1:2
Górnik Łęczna – Błękitni Stargard ............– 1:0
Pogoń Siedlce – Olimpia Elbląg ................– 0:1
Skra Częstochowa – Bytovia Bytów ..........– 3:2
1. GKS Górnik Łęczna
12 24 16:11
2. RTS Widzew Łódź
12 24 18:10
3. CWKS Resovia Rzeszów
12 24 21:7
4. GKS Katowice
12 23 20:11
5. ZKS Olimpia Elbląg
12 21 19:10
6. ZKS Stal Rzeszów
12 21 20:16
7. MKS Bytovia Bytów
12 18 20:18
8. KP Błękitni Stargard
12 18 15:17
9. MKS Znicz Pruszków
12 18 20:18
10. RKS Garbarnia Kraków
12 16 12:13
11. MKP Pogoń Siedlce
12 15 14:14
12. KKS Lech II Poznań
12 14 13:19
13. TKP Elana Toruń
12 14 14:17
14. KS Skra Częstochowa
12 14 10:17
15. KS Górnik Polkowice
12 13 14:12
16. ZKS Stal Stalowa Wola
12 12 12:20
17. WKS Gryf Wejherowo
12 8 9:20
18. KS Legionovia Legionowo 12 4 8:25
III Liga Grupa 2
11. kolejka | jesień 2019
KKS Kalisz – Unia Janikowo ....................– 3:3
Pogoń II Szczecin – Bałtyk Gdynia ...........– 3:0
Jarota Jarocin – Chemik Police ................– 0:1
Gwardia Koszalin – Bałtyk Koszalin .........– 2:0
Mieszko Gniezno – Górnik Konin .............– 3:0

Kotwica Kołobrzeg – Sokół Kleczew .........– 1:0
Nielba Wągrowiec – Polonia Środa ...........– 4:1
Grom Nowy Staw – Radunia Stężyca ........– 0:5
KP Starogard Gdański – Świt Skolwin .......– 1:1
1. KS Radunia Stężyca
11 27 25:4
2. MKS Mieszko Gniezno
11 27 23:9
3. KKS Kalisz
11 26 24:10
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
11 23 16:4
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
11 21 24:15
6. KS Unia Janikowo
11 18 23:22
7. KS Sokół Kleczew
11 17 13:14
8. MKS Pogoń II Szczecin
11 16 17:20
9. KS Polonia Środa Wlkp.
11 14 18:14
10. KP Starogard Gdański
11 14 11:13
11. KP Chemik Police
11 14 10:15
12. KS Gwardia Koszalin
11 11 10:20
13. KKPN Bałtyk Koszalin
11 10 9:16
14. KS Górnik Konin
11 10 13:21
15. MKS Nielba Wągrowiec
11 9 13:20
16. JKS Jarota Jarocin
11 8 12:17
17. KS Grom Nowy Staw
11 7 12:23
18. SKS Bałtyk Gdynia
11 6 4:20
IV Liga Grupa Wielkopolska
11. kolejka | jesień 2019
Polonia Kępno – Centra Ostrów ...............– 0:0
Winogrady Poznań – Warta Międzychód ..– 2:2
LKS Gołuchów – Tarnovia Tarnowo ...........– 2:2
Pogoń Lwówek – Unia Swarzędz ..............– 3:0
Obra Kościan – Ostrovia Ostrów ...............– 3:1
Lubuszanin – Kotwica Kórnik ...................– 1:0
Pogoń Nowe S. – Victoria Ostrzeszów .......– 6:0
Olimpia Koło – KS Opatówek ...................– 0:2
Polonia Leszno – Victoria Września ..........– 4:3
1. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 11 24 37:15
2. LKS Gołuchów
11 23 21:11
3. KS Polonia 1912 Leszno
11 22 28:13
4. MKS Lubuszanin Trzcianka 11 22 26:11
5. MKS Victoria Września
11 20 22:10
6. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 11 20 17:12
7. KP Victoria Ostrzeszów
11 19 20:16
8. SKS Unia Swarzędz
11 19 24:15
9. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 11 18 19:15
10. KSS Kotwica Kórnik
11 17 23:21
11. LTP Pogoń Lwówek
11 17 18:18
12. KP Obra 1912 Kościan
11 13 22:21
13. MLKP Warta Międzychód 11 11 15:18
14. KS Opatówek
11 10 10:19
15. KKS Polonia Kępno
11 10 11:21
16. TPS Winogrady Poznań
11 7 18:41
17. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 11 6 17:26
18. MKS Olimpia Koło
11 0 1:46
RedBox V Liga Grupa 3
9. kolejka | jesień 2019
Orzeł Mroczeń – Tur Turek ....................– 11:2
Stal Pleszew – Astra Krotoszyn ................– 1:0
Piast Kobylin – GKS Sompolno .................– 0:6
SKP Słupca – Tulisia Tuliszków .................– 2:0
Piast Czekanów – Zjednoczeni .................– 0:1
Raszkowianka – Wilki Wilczyn .................– 1:2
Vitcovia Witkowo – Odolanovia ................– 0:2
Polonus Kazimierz – Zefka Kobyla Góra ..– 3:1
1. GKS Wilki Wilczyn
9 27 35:9
2. MLKS Odolanovia Odolanów 9 25 22:2
3. KS Stal Pleszew
9 21 24:12
4. SKP Słupca
9 19 19:7

pozycję, mając po jedenastu kolejkach
zaledwie cztery punkty przewagi nad
strefą spadkową.
Dodajmy, że w obecnym sezonie
spadek obejmuje dwa ostatnie miejsca
w tabeli, przy czym liczba ta może ulec
zwiększeniu w przypadku spadków
wielkopolskich drużyn z trzeciej ligi.
Póki co sytuacja na zapleczu drugiej
ligi układa się w bardzo niekorzystny
sposób dla czwartoligowców, których
na koniec sezonu spadkiem może być
zagrożonych aż pięć zespołów, a szósty o utrzymanie bić się będzie musiał
w barażach. Nie ma więc się co dziwić,
że drużyny z dolnych rejonów tabeli
walczą o każdy punkt. Grupę drużyn
walczących o utrzymanie otwiera Obra
Kościan. Pokonanie 3:1 Ostrovii pozwoliło uciec na dwa punkty od strefy
zagrożenia. Stało się tak także dlatego,
że punkty straciła Warta Międzychód,
remisując w Poznaniu z Winogradami
2:2. Goście prowadzili już 2:0, ale zwycięstwo dali sobie wydrzeć w ostatnich

minutach. Punkt ten pozwolił drużynie
ze stolicy regionu przeskoczyć na szesnaste, teoretycznie barażowe, miejsce.
W ostatnim spotkaniu niespodzianki
nie było, Olimpia Koło uległa Klubowi
Sportowemu Opatówek 0:2 i w dalszym
ciągu pozostaje jedynym zespołem bez
zdobyczy punktowej.
Rozczarowująca jest też postawa
drużyny ze Swarzędza. Tym razem
Unia wracała do siebie z Lwówka z bagażem trzech bramek. Zespół Patryka
Kniata przeważał przez większość spotkania, ale to Pogoń zdobywała gole, a w
gonieniu przeciwnika nie pomógł Igor
Jurga, który wyleciał z boiska z czerwoną kartką za niesportowe zachowanie
po niespełna godzinie gry. Była to już
czwarta porażka faworyta do awansu, w
tym trzecia na wyjeździe. Unia z dorobkiem dziewiętnastu punktów zajmuje
ósme miejsce w stawce, ale do prowadzącej Pogoni Nowe Skalmierzyce traci
zaledwie pięć punktów.
BAS

Sport

piłka nożna

RedBox V Liga Grupa 3 >>> Wilki Wilczyn zanotowały dziewiątą ligową wygraną z
rzędu. Tym razem rewelacyjny lider poradził sobie na wyjeździe z Raszkowianką Raszków

Kosmiczny wynik w Mroczeniu

Kibice w Mroczeniu przecierali oczy ze zdumienia. Orzeł rozegrał jedno z najbardziej skutecznych
spotkań w ostatnich latach, demolując czerwoną latarnię rozgrywek, Tura Turek aż 11:2 (3:1). Mało
kto spodziewał się takiego obrotu spraw, nawet w sytuacji kiedy mroczenianie byli zdecydowanym faworytem tej konfrontacji. Drużyna Marka Wojtasiaka podreperowała dorobek bramkowy,
ale nie poprawiła swojej sytuacji w tabeli. Orzeł w dalszym ciągu jest piąty i do prowadzących
Wilków Wilczyn traci dziewięć oczek.
Tyle szczęścia z tytułu niecodziennej ilości bramek nie mieli kibice innych drużyn. Zaledwie jedna
bramka rozstrzygnęła bowiem z kolei
hitowe starcie dziewiątej kolejki, w
którym Stal Pleszew podejmowała
Astrę Krotoszyn. Gospodarze wygrali 1:0 po trafieniu z kontrowersyjnego
rzutu karnego. Od początku spotkania pleszewianie przejęli inicjatywę.
Mieli przewagę w posiadaniu piłki i
częściej atakowali, lecz nie przekładało się to na konkrety. W 36. minucie sędzia dopatrzył się faulu Daniela
Olejnika w obrębie pola karnego i

Wyniki 9. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
MKS Tur 1921 Turek

11 (3)
2 (1)

Bramki: 1:0 Marcin Górecki - 30’, 1:1
Kacper Koszela - 35’, 2:1 Marcin Górecki - 40’ (z karnego), 3:1 Marcin Górecki 45’, 4:1 Marcin Górecki - 60’, 5:1 Kacper
Małolepszy - 61’, 6:1 Łukasz Gajewski 68’, 7:1 Łukasz Gajewski - 70’, 8:1 Rafał
Janicki - 72’, 9:1 Rafał Janicki - 79’, 9:2
Miłosz Łukasik - 82’, 10:2 Marcin Górecki - 84’, 11:2 Rafał Janicki - 87’.
Orzeł: Rafał Peksa – Dariusz Luźniak, Andrzej Nowak, Bartosz Moś, Jakub Kupczak (Tobiasz Rabiega - 57’), Łukasz Gajewski (Marcin
Grądowy - 72’), Bartosz Wika (Miłosz Jędrzejewski - 57’), Jakub Strąk, Kacper Małolepszy
(Tomasz Froń - 80’), Marcin Górecki (Filip Moś
- 85’). Trener: Marek Wojtasiak.

KS Stal Pleszew
KKS Astra Krotoszyn

1 (1)
0 (0)

Bramka: 1:0 Krzysztof Matuszak - 37’ (z
karnego).

GKS Vitcovia Witkowo
0 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów2 (0)

Bramki: 0:1 Mikołaj Marciniak - 77’, 0:2
Jakub Kłobusek - 88’.

LKS Piast Czekanów
0 (0)
LKS Zjednoczeni Rychwał 1 (1)

Bramka: 0:1 Przemysław Skibiszewski 14’ (z karnego).

podyktował rzut karny dla miejscowych. Decyzja ta wywołała sporo
emocji wśród krotoszyńskich graczy.
Gospodarze skorzystali z okazji i po
skutecznym uderzeniu Krzysztofa
Matuszaka z jedenastu metrów objęli prowadzenie. W drugiej połowie
zawodnicy Astry grali zdecydowanie
odważniej. Starali się doprowadzić
do remisu, ale Stal dobrze prezentowała się w defensywie. Wynik już
nie uległ zmianie i krotoszynianie
wrócili z Pleszewa bez zdobyczy
punktowej. Jedno trafienie zobaczyli
jeszcze kibice w Czekanowie. Tam
doszło do niemałej niespodzianki
bowiem faworyzowany Piast uległ
na własnym stadionie Zjednoczonym
Rychwał. Drugi najwyższy wynik
kolejki odnotowano w Kobylinie, do
którego wybrał się GKS Sompolno.
Piłkarze i kibice Piasta z pewnością
będą chcieli jak najszybciej zapomnieć o sobotnim meczu, bowiem
kobyliński zespół został rozbity przez
gości, którzy wygrali aż 6:0. Począ-

SKP Słupca
MGKS Tulisia Tuliszków

2 (2)
0 (0)

Bramki: 1:0 Kamil Sikorski - 2’, 2:0 Igor
Sarnowski - 37’.

LKS Raszkowianka Raszków 1 (0)
GKS Wilki Wilczyn
2 (0)

Bramki: 1:0 Damian Spaleniak - 78’, 1:1
Kamil Kwiatkowski - 81’, 1:2 Wiktor Augustyniak - 90+2’.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 3 (0)
KLKS Zefka Kobyla Góra 1 (1)

Bramki: 0:1 Błażej Ostry - 20’, 1:1 Filip
Dobry - 72’, 2:1 Marcin Balalja - 80’, 3:1
Bartosz Kociszewski - 90+3’.

KS Piast Kobylin
GKS Sompolno

0 (0)
6 (3)

Bramki: 0:1 Mateusz Kolibowski - 19’,
0:2 Przemysław Jankowski - 24’, 0:3 Damian Tylak - 42’ (z karnego), 0:4 Kamil
Wasielewski - 50’, 0:5 Dawid Ławniczak
- 57’, 0:6 Dawid Ławniczak - 67’.

tek spotkania był w wykonaniu miejscowych obiecujący. Świetną okazję
miał Szymon Wosiek, ale przestrzelił. Potem jednak do głosu doszli
rywale. W 19. minucie, po błędzie
bramkarza Piasta, wynik otworzył
Mateusz Kolibowski. Pięć minut
później kobyliński golkiper znów się
nie popisał, w efekcie czego z trzech
metrów piłkę do siatki wpakował
Przemysław Jankowski. Niedługo
potem kontaktowego gola mógł strzelić Jakub Smektała, który wykonywał rzut karny. Po jego uderzeniu
piłka jednak trafiła w poprzeczkę.
Pod koniec pierwszej odsłony arbiter
podyktował kolejna jedenastkę, tym
razem dla gości. Damian Tylak się
nie pomylił i GKS prowadził już 3:0.
W 50. minucie Kamil Wasielewski
sfinalizował kontrę swojego zespołu,
podwyższając prowadzenie. Potem
jeszcze dwukrotnie kobylińskiego
bramkarza pokonał Dawid Ławniczak i konfrontacja zakończyła się
zwycięstwem przyjezdnych 6:0.
BAS
Najskuteczniejsi strzelcy
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Patryk Grabowiecki (Wilki Wilczyn)
Damian Spaleniak (Raszkowianka)
Patryk Adamski (Stal Pleszew)
Rafał Janicki (Orzeł Mroczeń)
Oskar Pietrzak (Vitcovia Witkowo)
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
Przemysław Skibiszewski (Zjednoczeni)
Program 10. kolejki
Sobota, 12 października 2019 roku
11:00
Tulisia Tuliszków – Raszkowianka
11:00
Wilki Wilczyn – Polonus Kazimierz
14:00
Astra Krotoszyn – Odolanovia
15:30
Tur Turek – Vitcovia Witkowo
Niedziela, 13 października 2019 roku
15:00 Zefka Kobyla Góra – Piast Czekanów
15:00
Stal Pleszew – SKP Słupca
15:30
Zjednoczeni – Piast Kobylin
16:00
GKS Sompolno – Orzeł Mroczeń
15
9
9
7
7
7
6
6

Piłka nożna >>> Polski Związek Piłki Nożnej wprowadził zmiany w przepisach dotyczących orzekania walkowerów

Walkowery po nowemu

Władze Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadzają kolejne zmiany w przepisach. Tym razem w
zakresie orzekania walkowerów. Ma być jaśniej, ale przede wszystkim sprawiedliwie.
Przypomnijmy, że do tej pory
jeżeli różnica goli na koniec meczu
była równa bądź wyższa niż trzy na
niekorzyść ukaranego klubu, wówczas utrzymywany był w mocy rzeczywisty wynik meczu. Artykuł
Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej otrzymał nowe brzmienie. W przypadku
uzyskania przez przeciwnika wyniku
korzystniejszego aniżeli walkower
– utrzymuje się wynik uzyskany na
boisku z pozbawieniem zdobytych
bramek drużyny ukaranej.” Przepis

należy interpretować w ten sposób,
że każdy wynik, w którym drużyna
na korzyść, której orzeka się walkower zdobyła co najmniej trzy lub
więcej bramek utrzymuje się, a drużynę przeciwną pozbawia zdobytych
bramek. Przykładowo, jeżeli padnie
wynik 4:1 to wówczas weryfikuje się
go jako 4:0, 5:2 jako 5:0, 7:6 to 7:0 itd.
Intencja uchwałodawcy była jasna –
drużyna z której winy orzekany jest
walkower zostaje dodatkowo ukarana
pozbawieniem wszystkich bramek
(przy każdym wyniku), a drużyna

na korzyść której ten walkower jest
stosowany nie powinna ponosić dodatkowych konsekwencji. Przyjęcie
odmiennego stanowiska pociąga za
sobą problemy praktyczne – np. którego zawodnika pozbawić strzelonej
bramki. Mogłoby to również prowadzić do pokrzywdzenia w dalszej
perspektywie drużyny na korzyść
której orzeczono walkower, bowiem
odebrane bramki mogą mieć znaczenie w sytuacjach kiedy bierze się pod
uwagę bilans bramkowy czy też w
rozgrywkach pucharowych.
BAS

Piłka nożna >>> 1 października zmianie ulega wysokość
ekwiwalentów wypłacanych sędziom piłkarskim. To efekt
obniżenia stawki podatku PIT

Zmiana wysokości
wypłacanych ekwiwalentów

Wadze Wielkopolskiego Związku Piłki Nożne informują, że w
związku z wprowadzeniem od 1 października niższej stawki podatku wynoszącej 17%, zmianie uległy wysokości ekwiwalentów
wypłacanych delegowanym sędziom.

Od początku czwartego kwartału
w życie weszły nowe zapisy zmieniające ustawę o podatku dochodowym
od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. Najistotniejsza modyfikacja, jaka wskutek tego zaszła, to
obniżenie stawki podatku PIT z 18 do
17%, co ma wpływ na obliczenie wysokości ekwiwalentu należnego sędziom za prowadzenie spotkań. Arbitrzy rozliczani na podstawie delegacji
na zawody, od tej pory otrzymają
nieznacznie wyższy ekwiwalent od
klubu. Nowe stawki wypłat określa
zaktualizowana tabela ekwiwalentów, znajdująca się na stronie internetowej Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej. Z kolei dla klubów zmiany
nie mają większego znaczenia – wię5. LZS Orzeł Mroczeń
9 18 34:11
6. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 9 15 14:12
7. KKS Astra Krotoszyn
9 13 14:14
8. LKS Raszkowianka Raszków 9 12 22:27
9. LKS Piast Czekanów
9 10 9:18
10. GKS Sompolno
9 10 17:15
11. GKS Vitcovia Witkowo
9 9 15:26
12. KS Piast Kobylin
9 8 13:21
13. MGKS Tulisia Tuliszków
9 7 10:19
14. MKS Tur 1921 Turek
9 5 13:37
15. KLKS Zefka Kobyla Góra
9 4 15:24
16. LKS Zjednoczeni Rychwał 9 4 5:27
Wielkopolska Klasa Okręgowa
Grupa 1
9. kolejka | jesień 2019
Pelikan Grabów – GKS Rychtal ................– 0:2
LZS Doruchów – Zieloni Koźminek ...........– 0:1
LKS Czarnylas – GKS Grębanin ................– 3:6
Strażak Słupia – Barycz Janków P. ..........– 3:4
LZS Cielcza – Biały Orzeł .........................– 4:1
Olimpia Brzeziny – Wisła Borek Wlkp. .....– 3:0
Grom Golina – Victoria Skarszew .............– 0:1
Ogniwo Łąkociny – WKS Witaszyce ..........– 3:2
1. KS Victoria Skarszew
9 27 22:2
2. GKS Grębanin
9 19 23:12
3. GKS Rychtal
9 19 22:11
4. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
9 19 20:9
5. LKS Olimpia Brzeziny
9 17 19:15
6. LZS Pelikan Grabów
9 16 22:12
7. WKS Witaszyce
9 15 21:15
8. LZS Cielcza
9 15 22:21
9. LKS Czarnylas
9 14 24:23
10. GOS Zieloni Koźminek
9 12 14:16
11. LZS Doruchów
9 9 12:18
12. LKS Wisła Borek Wlkp.
9 9 11:21
13. Barycz Janków Przygodzki 9 6 15:26
14. LZS Ogniwo Łąkociny
9 6 10:27
15. LZS Strażak Słupia
9 5 11:21
16. LZS Grom Golina
9 3 9:28
Wielkopolska Klasa A
Grupa 3
8. kolejka | jesień 2019
Prosna Kalisz – Orzeł Kawęczyn ..............– 2:1
Iskra Sieroszewice – Grom Malanów ........– 6:0
Sokoły Droszew – Wicher Dobra ..............– 3:0
Jaskiniowiec Rajsko – LKS Godziesze .......– 2:2
Korona-Pogoń – LKS II Gołuchów .............– 2:5
Szczyt Szczytniki – Prosna Chocz-Kwileń ..– 0:0
Teleszyna Przykona – Piast Grodziec .......– 2:1
1. KS Prosna Kalisz
8 20 30:8
2. LKS II Gołuchów
8 19 32:17
3. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 8 18 21:13
4. PUKS Sokoły Droszew
8 16 20:12
5. GKS Piast Grodziec
8 15 18:13

cej zapłacą arbitrom, ale odprowadzą
za ich pracę mniejszy podatek. Kwota
brutto nie ulegnie zmianie, a zatem
wydatki klubów będą identyczne jak
do tej pory. Jednocześnie oznacza
to, że zmianie nie ulega wysokość
stawek wypłacanych sędziom prowadzącym działalność gospodarczą
i rozliczających się poprzez faktury z
klubami. Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej przypomina przy okazji klubom o możliwości rozliczania ekwiwalentów poprzez ryczałt wpłacany
do związku bądź też dokonywanie
płatności przelewami. Kolejna możliwość dołączenia do tych programów
nastąpi na początku 2020 roku przed
startem rundy wiosennej.
BAS
6. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 8 11 18:12
7. KS Jaskiniowiec Rajsko
8 10 20:20
8. LZS Prosna Chocz-Kwileń
8 10 15:15
9. LKS Godziesze 1966
8 10 22:17
10. GKS Orzeł Kawęczyn
8 9 16:20
11. LZS Szczyt Szczytniki
8 8 8:20
12. GKS Teleszyna Przykona 8 7 9:19
13. KS Wicher Dobra
8 5 10:20
14. KS Grom Malanów
8 3 10:43
Wielkopolska Klasa A
Grupa 4
8. kolejka | jesień 2019
Huragan Szczury – LKS Jankowy .............– 1:4
Sokół Bralin – Pogoń Trębaczów ..............– 6:2
KS Hanulin – Lilia Mikstat ........................– 2:2
Błękitni Chruszczyny – LZS Czajków .........– 4:2
OKS Ostrów Wlkp. – Płomień Opatów .......– 2:1
Victoria Laski – Sokół Świba ....................– 7:0
Zawisza Łęka O. – KS Rogaszyce .............– 1:0
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 8 21 23:6
2. LKS Sokół Bralin
8 19 26:10
3. LZS Victoria Laski
8 17 20:9
4. LZS Płomień Opatów
8 17 20:11
5. LZS Czajków
8 15 21:14
6. LKS Jankowy 1968
8 13 12:14
7. OKS Ostrów Wlkp.
7 10 11:11
8. LKS Sokół Świba
8 9 22:30
9. LZS Huragan Szczury
8 8 15:22
10. LZS Pogoń Trębaczów
8 8 12:18
11. LZS Błękitni Chruszczyny 7 6 17:26
12. KS Rogaszyce
8 6 5:14
13. KS Hanulin
8 5 14:20
14. LZS Lilia Mikstat
8 4 14:27
Proton Wielkopolska Klasa B
Grupa 9
7. kolejka | jesień 2019
LZS Siedlików – Masovia Kraszewice ........– 2:0
Zryw Kierzno – Ajax Rojów ......................– 1:1
LZS Mikorzyn – LZS Chynowa ..................– 3:1
Dąb Dębnica – Bonikovia Boników ..........– 0:4
LZS Ostrówiec – Wielkopolanin ................– 2:1
LZS Trzcinica .......................................– pauza
1. LZS Ostrówiec
7 16 19:13
2. LZS Trzcinica
6 12 11:11
3. LZS Siedlików
6 11 10:7
4. LZS Bonikovia Boników
7 11 16:15
5. LZS Mikorzyn
6 9 9:13
6. LKS Masovia Kraszewice
6 9 15:6
7. LZS Zryw Kierzno
6 9 20:11
8. LZS Chynowa
5 7 11:9
9. LKS Wielkopolanin Siemianice 6 5 15:12
10. RLKS Ajax Rojów
7 4 3:24
11. LKS Dąb Dębnica
6 3 14:22
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I liga okręgowa orlika e1 grupa 2
SEZON 2019/2020

RUNDA jesienna 2019

Klasa A Grupa 4 >>> W niedzielę „Zawisza” zagrał z Rogaszycami u „siebie” czyli w
…Słupi. W Łęce trwa budowa stadionu, więc „Zawisza” trenuje w Bolesławcu, bo Opatów nie zgodził się, by sąsiad zza miedzy korzystał z ich boiska. Zaiste, trudne jest życie
prawdziwego kibica „Zawiszy”. Spójrzcie np. na pana Stasia. Tuż przed 15.00 przedarł się
leśnym duktem na niedzielny mecz, zdarł gardło, dzielnie kibicując swej ukochanej drużynie, a już następnego dnia, zamiast w spokoju konsumować owoce zwycięstwa, musiał
ruszyć do Bolesławca, bo kto zgarnie z boiska świeżo skoszoną trawę? Zapytacie może
kto tę trawę kosi? Ano, niezmordowany i wielofunkcyjny pan Grzegorz. To jemu w dużej
mierze „Zawisza” zawdzięcza niedzielny sukces. Jego magiczne ręce sprawiły, iż solidnie
poturbowany bramkarz stanął na obie nogi, a przecież upadł aż trzy razy

Ręce, które leczą

Pojedynek z Rogaszycami przyciągnął na trybuny stadionu w Słupi
całą rzeszę wiernych kibiców „Zawiszy”. Szczelnie wypełniła się również
loża vipowska. Tuż przed pierwszym
Za chwilę Iwan Parchomienko (nr 14)
rozstrzygnie losy tego meczu

24
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gwizdkiem wytrącił ją z zadumy
sam szef zawiszańskiej Żylety, który wkroczył na stadion z pieśnią na
ustach niczym prawdziwy Zawisza
Czarny przed bitwą pod Grunwal-

dem. Chyba po raz pierwszy tej jesieni „Zawisza” wystąpił w najmocniejszym składzie. Do zespołu wrócił
Przemysław Albert, a kontuzjowani
tydzień temu Piotr Kurkiewicz i
Łukasz Gawędzki jakoś zdołali się
wykurować. Warto też zaznaczyć,
iż trenerski duet – Łukasz Domino,
Paweł Chałubiec – przygotowali
nowinkę taktyczną. Oto Albert został przesunięty do linii pomocy, a
Kurkiewicz powędrował do ataku.
Cóż, chciałoby się napisać, że Kura
w ataku czuł się jak ryba w wodzie,
ale on zmarnował mnóstwo energii
na potyczki w polu karnym, a strzelał
tylko … w słupskie niebo. Trzeba jednak dodać, że napędził sporo strachu
defensorom Rogaszyc. W 11. minucie po raz pierwszy ujawnił się Iwan
Parchomienko. Gdyby ktoś sfilmował ten strzał, to na końcu okazałoby się, że to nie przypadek, że Wania
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tak właśnie chciał pokonać golkipera Rogaszyc. Strzałem przy słupku.
Kluczowy moment meczu nastąpił
w 23 minucie. Bramkarz „Zawiszy”
ruszył do piłki niczym piorun kulisty,
a po drodze zaplątał się w nogi swego
stopera. Obaj trenerzy próbowali się
podnieść z murawy, ale wstał tylko
jeden. Powiało grozą, bo Paweł Chałubiec, bramkarz „Zawiszy”, leżał na
murawie z trzy minuty. Po pierwszej
interwencji medycznej co prawda
podniósł się, ale po chwili znów upadł
przed swoją bramką. Wtedy do akcji
wkroczyły (sic!) magiczne ręce pana
Grzegorza. A później było już tylko lepiej, choć kibice „Zawiszy” po
przerwie z niepokojem wypatrywali
swoich piłkarzy. Czy Pająk wyjdzie
na drugą połowę? Jego zmiennik,

Dawid Szklarecki, solidnie przygotowywał się do zmiany. Od 55. minuty, gdy trenerzy zarządzili podwójną
zmianę (bracia Sarnowscy zastąpili
Krawczyka i Płóciennika), „Zawisza” wrzucił wyższy bieg, zarzucił
bramkę Rogaszyc gradem strzałów,
okrążył go, zdusił w polu karnym
i w końcu w 82. minucie dobił chytrym strzałem Iwana Parchomienki.
Zziębnięte trybuny zapłonęły pieśnią, wzniosły niczym sztandar zwycięstwa, zafalowały jak łan pszenicy.
A wdzięczni trenerzy sprawili strzelcowi niespodziankę i …zdjęli Wanię
w 90. minucie z boiska. To był jednak
sprytny, ale i przyjacielski fortel, bo
to czas dla kibiców, by mogli podziękować strzelcowi zwycięskiego gola
owacją na stojąco. 		
(ems)

„Zawisza” Łęka Opatowska - KS Rogaszyce 1:0 (0:0)
„Zawisza”: Paweł Chałubiec, Łukasz Gawędzki, Kamil Glatz,
Sławomir Gola, Piotr Kurkiewicz (Filip Kucharski 75’),
Ivan Parkhomenko (Jakub Mielczarek 90’), Piotr Krawczyk
(Szymon Sarnowski 55’), Przemysław Albert (Marcin Fronia 85),
Łukasz Domino, Sebastian Joniak, Mateusz Płóciennik
(Jakub Sarnowski 55’)
Sprostowanie: W relacji z meczu z „Sokołem” Bralin funkcję kapitana,
błędnie przypisałem Pawłowi Chałubcowi. Kapitanem jest, oczywiście,
Łukasz Domino. Ale obaj są trenerami „Zawiszy”.
Za pomyłkę przepraszam.

