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Brak posłów i senatorów
z powiatu kępińskiego
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69

marchew

13 października br. wybrano 460 posłów
i 100 senatorów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe cztery lata
parlamentarnych. PiS pokanał konkurencję – zarówno w powiecie kępińskim,
jak i całym kraju. Partia rządząca straciła jednak większość w Senacie.
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Fabryka mebli w Laskach zatrudni

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

Uhonorowano pedagogów

Stypendium
Santandera
dla kępińskiej
licealistki
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Seniorzy świętowali jubileusz
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Tragiczny wypadek w Bralinie.
Nie żyje 27-letni motocyklista
str. 9
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Informacje

wiadomości
6. Międzynarodowy Bieg na 10 km o Puchar Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

Działające przy Całodziennym Klubie Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie Stowarzyszenie
Seniorów „Razem” podsumowało realizację projektu „Niepełnosprawni są wśród nas”

St. sierż. Kinga Gierak Seniorzy podsumowali projekt
najlepsza w biegu
Oficjalne zakończenie projektu
„Niepełnosprawni są wśród nas” odbyło się 10 października 2019 r. w restauracji „La Costa”. Podczas spotkania prezes Stowarzyszenia Seniorów
„Razem” Grzegorz Florczak zaprezentował przebieg realizacji zadania,
które zostało dofinansowane przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
W ramach tego zadania zorganizowano wycieczkę do Gniezna i rajd
rowerowy do Grębanina. Prowadzona
była również gimnastyka z instruktorem na krytej pływalni „Qarium” w
Kępnie.
Podczas spotkania, podsumowującego projekt, seniorzy wysłuchali

St. sierż. K. Gierak zdeklasowała swoje rywalki, zajmując pierwsze
miejsce z czasem 43 minuty i 45 sekund. Fot. KPP Kępno

W niedzielę, 6 października br.,
w Kaliszu odbył się 39. Międzynarodowy Bieg Ptolemeusza. W zawodach
rozgrywanych na dystansie 10 km
wzięło udział ponad tysiąc biegaczy.
Zawodnicy rywalizowali ze sobą w
różnych kategoriach – jedną z nich
był 6. Międzynarodowy Bieg na 10
km o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
Komenda Powiatowa Policji w
Kępnie miała swoich reprezentantów, zarówno wśród funkcjonariuszy, jak i funkcjonariuszek. Męską
grupę reprezentował st. post. Rafał

Stramowski, zdobywając piąte miejsce, natomiast w gronie żeńskim nie
miała sobie równych st. sierż. Kinga
Gierak, która zdeklasowała swoje
rywalki, zajmując zaszczytne pierwsze miejsce z czasem 43 minuty i
45 sekund, zdobywając tym samym
Puchar Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Poznaniu.
St. sierż. K. Gierak na co dzień
służy w Wydziale Prewencji KPP
Kępno. Gratulujemy wyniku i życzymy dalszych sukcesów, zarówno na
drodze zawodowej, jak i sportowej.
Oprac. KR

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Marka Zająca

pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

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

Przewodniczący
oraz Radni Rady Miejskiej
w Kępnie

wygłoszonej przez ratownika medycznego Łukasza Grycmana prelekcji na

temat udzielania pierwszej pomocy w
nagłych wypadkach.
Oprac. bem

Stowarzyszenie Seniorów „Razem’ podsumowało
zadanie, które uzyskało dofinansowanie z PFRON-u

Z dnia na dzień rośnie liczba składanych wniosków o pomoc suszową. Do 11 października br.
do biur powiatowych ARiMR trafiło ich ponad 80 tysięcy. Rolnicy na złożenie wniosków
mają czas do 31 października br.

Na kontach rolników już ponad 150 milionów złotych
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa wypłaca
pomoc dla rolników, którzy w tym
roku ponieśli straty w uprawach w
wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Od
3 października br., kiedy ruszył nabór wniosków o pomoc suszową, do
piątku, 11 października br., na konta
rolników trafiło już ponad 150 milionów złotych.
Pomoc jest udzielana na każdy
hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku, gdy szkody
spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub
powodzią, oszacowane przez komisję
powołaną przez wojewodę, wynoszą
co najmniej 30% danej uprawy. Wysokość pomocy jest zróżnicowana i
zależy od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy
lub od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt z gatunku: bydło, owce,
kozy lub konie w przypadku pomocy
do użytków zielonych w gospodarstwie.
Najwyższa pomoc, w stawce
1.000 zł od 1 ha, zostanie przyznana
do tych upraw, gdzie szkody wyniosły co najmniej 70%, w tym również
do wieloletnich użytków zielonych.
Niższa stawka pomocy, 500 zł od
1 ha, zostanie przyznana do upraw, w
których szkody wyniosły co najmniej
30% i mniej niż 70% oraz do wieloletnich użytków zielonych, gdzie szkody wyniosły co najmniej 30% i mniej
niż 70%, jeżeli w gospodarstwie jest
wysoka obsada zwierząt z gatunku
bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha

tych użytków. Stawka pomocy w wysokości 500 zł od 1 ha zostanie również przyznana w przypadku szkód
w wieloletnich użytkach zielonych
w wysokości 70%, jeżeli w gospodarstwie jest niska obsada zwierząt
z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków. Natomiast

w przypadku szkód w wieloletnich
użytkach zielonych w wysokości co
najmniej 30% i mniej niż 70%, przy
jednoczenie niskiej obsadzie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub
konie na 1 ha tych użytków, zostanie
przyznana pomoc w stawce 250 zł od
1 ha. Oprac. KR

Wszystkim, którzy swą życzliwością,
szczerym współczuciem i modlitwą wspierali
nas po śmierci Kochanej Córki i Siostry

śp.

Joanny Brajer
podziękowanie z głębi serca
składa Rodzina.
Dziękujemy za intencje mszalne,
komunie święte, kwiaty oraz uczestnictwo
w nabożeństwie pogrzebowym.
Szczególne podziękowania składamy:
Krewnym, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Koleżankom i Kolegom, Delegacjom,
Młodzieży oraz wszystkim, którzy byli
z nami w tej trudnej chwili.
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Informacje

reklama

14 października 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie odbyła
się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta nauczycieli i pracowników oświaty

Uhonorowano pedagogów
Na okolicznościowy apel przybyli: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kępnie, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, dyrekcja szkoły,
grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele
Rady Rodziców oraz społeczność
uczniowska.

wiedzialnym za swoje słowa i sądy,
pamiętając, że ich potwierdzeniem
mogą być tylko czyny.
Dyrektor szkoły Barbara Howis
w swoim wystąpieniu przedstawiła rys historyczny święta, zwanego
potocznie Dniem Nauczyciela, podkreśliła też, jak ważną i odpowie-

Tradycją stało się, że w Dniu Nauczyciela uczniowie
klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie

Tradycją stało się, że w tym dniu
uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie. Młodzież
przyrzekała sumiennie spełniać
zadania ucznia, zdobywać wiedzę,
doskonalić osobowość, być odpo-

dzialną misję w procesie nauczania
i wychowania młodych ludzi pełnią
pedagodzy. Wszystkim nauczycielom
i pracownikom oświaty życzyła wytrwałości i zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków.

Zaproszeni goście złożyli na ręce
dyrektor ZSP nr 2 kwiaty i słowa
uznania za trud wychowania przyszłych pokoleń oraz przekazali życzenia dla wszystkich pedagogów.
DEN jest okazją do podsumowania i nagradzania nauczycieli oraz
pracowników szkoły za ich niezwykle
ważną pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jak również
zaangażowanie na rzecz społeczności
szkolnej. W tym roku Nagrodą Starosty uhonorowani zostali Paweł Jakubczyk i Maciej Wieczorek. Nagrodę Dyrektora otrzymali: Małgorzata
Blabuś, Małgorzata Lubryka, Ewa
Jobczyk, Barbara Mędel, Katarzyna Bartnik-Domal, Aleksandra
Klimecka, Barbara Noculak, Lechosław Kępa, Mariusz Kulczycki,
Piotr Szyszka, Andrzej Gruszka,
Sebastian Szewczuk oraz wszyscy
pracownicy administracji i obsługi.
Okolicznościową akademię zakończył wspaniały występ uczniów,
którzy z humorem i aktorskimi umiejętnościami potrafili zaprezentować
życie szkolne. Nie zabrakło również
efektownych pokazów tanecznych i
rytmicznych popisów wokalnych.
Dorota Tokarek

Jeździecki sukces uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel .:

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

Udany debiut w siodle
9 października 2019 r. uczniowie
Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi
pod Kępnem zadebiutowali na VI
Regionalnym Mityngu Jazdy Konnej
Olimpiad Specjalnych w Konarzewie.
Rafał Żurecki startował na torze
przeszkód i w klasyfikacji końcowej
uplasował się na trzecim miejscu.

Julia Woronko, która wystartowała
na torze przeszkód z asekuracją, również stanęła na podium, zajmując w
swojej kategorii drugie miejsce.
- Zaznaczyć trzeba, że nasi
jeźdźcy w zawodach startowali na
koniach ze stajni w Konarzewie, z
którymi nigdy wcześniej nie mieli

styczności, dlatego też ich debiut tym
bardziej jest ogromnym sukcesem –
podkreślają opiekunowie młodych
zawodników.
Do zawodów uczniów przygotowała Magdalena Cieśla.
Gratulujemy!
Oprac. bem

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

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
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Wiadomości

historia

Publikujemy następny odcinek opisujący historię rodziny Mańkowskich na podstawie książki „Kronika domowe Mańkowskich” autorstwa Emeryka
Mańkowskiego wydanej w 2017 r.

Historia rodziny Mańkowskich z Grębanina i Słupi część V

Maria (Itka) Mańkowska
(ur. 1905 r.)
Córka Teodora i Anny – Maria
Teresa (Marytka, Itka) urodziła się
w Słupi 15 października 1905 roku.
Krakowskiego okresu (tuż po I wojnie

i jej opiekę odczuwałam najbardziej.
Ona pomagała mi, gdy zaczynałam
naukę chodzenia. [...] Nie byliśmy zamożni choć mieszkaliśmy w pałacu.
Po prostu przypadek zrządził, że akurat tutaj było jeszcze wolne mieszka-

niu z mężem Maria Teresa przeniosła
się do Rabki, później pracowała w
Niemczech jako kelnerka. Po zakończeniu wojny osiadła w Legnicy, w
1955 roku przeprowadziła rozwód z
mężem i wyszła powtórnie za mąż za
Jerzego Titzego i z nim wyjechała do
Freiburga.
Stanisław (Stasiek) (ur. 1907 r.)
i Władysław (Dicus)
Mańkowscy (ur. 1910 r.)
Dwaj najmłodsi synowie Teodora i Anny – Stanisław i Władysław
– ożenili się z cudzoziemkami.
Stanisław Mańkowski (Stasinek) urodził się w 1907 roku w Słupi,
zarządzał tym majątkiem wspólnie z
Henrykiem i tu 10 czerwca 1935 roku
poślubił Patrycję Wirginię Jamesom
urodzoną w Johannesburgu w 1913
roku (zmarła w 1942 w Londynie). W
1953 roku Stanisław ożenił się powtórnie z Janiną Przybyłą, z tego związku

Maria (Itka) i Magdalena (Maga) Mańkowskie

światowej) w życiu Mańkowskich z
Rudek dotyczy fragment wspomnień
z dzieciństwa Anny Marcowej, która
wspomina między innymi Itkę:
„Mieszkaliśmy w pałacu hrabiny
Mańkowskiej, przy ulicy Batorego
w Krakowie. Nie ma już dzisiaj tego
budynku, został rozebrany. Część pałacu zajmowali hrabiowie Mańkowscy z trzema córkami. Madzia i Ita
chodziły wówczas do gimnazjum w
Krakowie, a Niunia została zakonnicą sióstr urszulanek w Tarnowie.
Moją przybraną mamą była Ita.
Miała może czternaście lat. Opiekowała się mną jak matka. Szyła sukienki dla mojej lalki, którą mi kiedyś ofiarowała, trzymając za rączkę
spacerowała ze mną po wspaniałym,
wielkim ogrodzie. [...] Dla mnie Ita
była najlepsza i najukochańszą osobą

nie, o które zaraz po wojnie było trudno. Ojcu, porucznikowi w Legionach,
walczącemu na froncie przydzielono
właśnie to. Trafiliśmy bardzo dobrze,
gdyż wszyscy, wraz z Mańkowskimi,
stanowiliśmy jedną zgodną rodzinę.”
Maria Teresa zdała maturę u
sercanek w Krakowie w 1926 roku.
Następnie kształciła się u sercanek w
Brukseli i chciała wstąpić do klasztoru misyjnego, ale ze względu na stan
zdrowia nie została przyjęta.
21 lipca 1929 wyszła za mąż za
Leszka Adama Szuberta. Mieszkali
w Słupi i w Gębaninie. Gdy po działach spadkowych przypadło jej 250
tysięcy zł, zakupili dobra Wandrocin
koło Wronek. Mąż nie znał się na rolnictwie, zadłużony majątek sprzedali
na krótko przed II wojną światową i
przenieśli się do Krakowa. Po rozsta-

Władysław Mańkowski (Dicus)

27 października 1954 roku przyszły na
świat dwie córki: Róża i Maria.
Władysław (Dzikus) Mańkowski urodził się w 1910 roku. Jego
pierwszą żoną była Elizabeth (Liebe) Fisher, z którą miał syna Teodora
(urodzonego w 1934, ożenionego z
Elvirą Andreoli) i córkę Krystynę

Stanisław (Stasinek) Mańkowski wraz z żoną

(urodzoną w 1938, zamężną za Ernestem Kirchoferem). Z okresu okupacji (luty 1940 roku) zachowało się
wspomnienie Alicji Iwańskiej poświęcone Grębaninowi Władysławostwa Mańkowskich.
„Następnego dnia małymi lekkimi sankami pojechaliśmy przez Kępno do Grębanina Mańkowskich i tam
przez całe przedpołudnie naradzaliśmy się, co dalej robić. Szwajcarska
żona Dickusa Mańkowskiego, Liebe,
twierdziła, że lepiej sama do Kępna
pojedzie i postara się wydostać od
Gestapo przepustki dla nas wszystkich na pociąg do Kutna.
Dwór Mańkowskich był nie
tknięty przez Niemców; przedwojenny, ciepły, zaopatrzony. Gdyby Dic-

ku, żeniąc się z Liebe, nie zapisał na
nią Grębanina, nie byłoby tej szwajcarskiej wysepki, nie byłoby dla nas
nadziei.”
Wieczorem w świetnych humorach piliśmy złocistą brandy w niskich, wybrzuszonych kieliszkach,
słuchaliśmy płyt, żartowaliśmy tak,
jakby wojny nie było. Najedzeni, wykąpani i okropnie zmęczeni spaliśmy
do południa prawie.
Ledwo zdążyliśmy się ubrać,
wróciła z Kępna Liebe Mańkowska i
wręczyła nam roześmiana przepustki
na pociąg do Kutna.
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 mieszkającymi
w Grębaninie lub Słupi członkami rodziny Mańkowskich.
Wspomnienia będziemy publikowali.

Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska 2019” przyznało
Powiatowi Kępińskiemu dofinansowanie na budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie

Dofinansowano budowę hali
przy „Sucharku”
Budowa nowej hali sportowej
ruszyć ma jeszcze w tym roku
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Koszt całkowity inwestycji ujęty we wniosku o dofinansowanie to
8.190.797,00 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 2.484.100,00 zł.
Pozostałą część wydatków pokryje
Powiat w ramach swojego budżetu.
Inwestycja zgodnie z wnioskiem
zakłada budowę hali sportowej z
łącznikiem do istniejącego budynku
liceum wraz z zapleczem zawierającym pomieszczenia towarzyszące, tj.
węzły szatniowo-sanitarne, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie
nauczycieli W-F, sale fitness, siłownię
oraz pomieszczenie techniczne - kotłownię. Zakupione zostanie również
wyposażenie i sprzęt sportowy.

Tygodnik Kępiński 17 października 2019

Wnioskowana kwota
dofinansowania to 2.484.100,00 zł

Powstanie obiekt o długości
73,99 m, szerokości – 26,27 m i wysokości w części hali sportowej 10,19
m. Wysokość w części łącznika z zapleczem wyniesie 4,92 m.
Powierzchnia zabudowy ma wynieść 1616,03 m². Powierzchnia całkowita (netto) wyniesie - 1506,3 m², w
tym w części hali sportowej - 1148,5
m², a w części łącznika z zapleczem
- 357,8 m².

W obiekcie przewidziano widownię dla 153 osób. Będzie można
w nim organizować rozgrywki sportowe rangi mistrzowskiej lub ogólnopolskiej w zakresie siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.
Budowa hali ruszyć ma jesienią
tego roku, a oddanie obiektu do użytku planowane jest na czerwiec 2021
roku.
Oprac. bem

Ogłoszenie

reklamy

82 miliony

na rozwój infrastruktury wiejskiej
Od początku 2019 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył znaczące środki w ramach PROW 2014-2020 na
wsparcie inwestycji infrastrukturalnych na obszarach wiejskich. Dzięki funduszom europejskim w regionie powstaną lub zostaną
zmodernizowane świetlice wiejskie oraz drogi. Poprawi się również stan gospodarki wodno-ściekowej.
- W 2019 roku przekazaliśmy 11
milionów złotych wielkopolskim beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
inwestującym w obiekty pełniące
funkcje kulturalne oraz kształtowanie
przestrzeni publicznej. Pozwoli to na
realizację 25 projektów. W maju przeprowadziliśmy drugi nabór wniosków
z zakresu „Budowy lub modernizacji
dróg lokalnych”. Na ten cel przeznaczamy 30 milionów złotych. Od 11 do
25 października trwa z kolei nabór
dotyczący inwestycji związanych z
gospodarką wodno-ściekową. Pula
dostępnych środków to aż 41 milionów złotych – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski, który jest
odpowiedzialny w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego za wdrażanie PROW 2014-2020.
Z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 aktywnie korzystają samorządy gminne,
powiatowe, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne rozpoczynające lub rozwijające
działalność gospodarczą. Unijne dofinansowanie ułatwia rozwiązywanie problemów infrastrukturalnych,
z którymi borykają się mieszkańcy
wielkopolskich wsi. Wśród najważniejszych potrzeb inwestycyjnych
na obszarach wiejskich zazwyczaj
wskazuje się poprawę stanu dróg
lokalnych, zapewnienie odprowadzania nieczystości z gospodarstw
domowych oraz dostępu do bieżącej
wody, a także stworzenie miejsc, w
których mogą spotykać się mieszkańcy, dyskutować o sprawach ważnych
dla społeczności lokalnej, czy też rozwijać swoje pasje. Fundusze z PROW
2014-2020 przekazywane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozwalają stopniowo zmniejszać dystans cywilizacyjny dzielący
duże ośrodki miejskie od prowincji,
wpływając na poprawę komfortu życia mieszkańców wsi.
Drogi na miarę
XXI wieku
W sierpniu 2019 upłynęły trzy
lata od momentu podpisania umów
na dofinansowanie zadań związanych z budową lub modernizacją
dróg lokalnych. Oznacza to, że zakończyła się realizacja wszystkich
spośród 148 inwestycji, na które
przeznaczono pomoc finansową

W budynku OSP Trzebień w gminie Łęka Opatowska wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał umowę z wójtem Adamem Kopisem na dofinansowanie rozbudowy
obiektu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Gmina Łęka Opatowska pozyskała na ten cel kwotę 500 tysięcy złotych. Fot. UMWW

w łącznej kwocie 102 milionów złotych. W rezultacie wykonanych prac
w regionie powstało 270 km nowych
lub zmodernizowanych odcinków
dróg gminnych i powiatowych. Realizując umowy beneficjenci rozstrzygali postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Ich skutkiem są
oszczędności, które pojawiły się po
wyborze ofert wykonawców zadań.
Nagromadzone oszczędności umożliwiły ogłoszenie w maju 2019 roku
drugiego naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych PROW
2014-2020. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego przeznaczył na ten
cel pulę 30 milionów złotych.
Etap oceny wniosków został
zakończony i w październiku 2019
roku wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisuje umowy w sprawie
dofinansowania inwestycji zaplanowanych przez 29 gmin: Wierzbinek,
Czempiń, Kłodawa, Nowe Skalmierzyce, Pakosław, Białośliwie, Lisków,
Lubasz, Łobżenica, Duszniki, Nekla,
Sompolno, Tuliszków, Żerków, Przygodzice, Wągrowiec, Czermin, Grodziec, Kiszkowo, Granowo, Rzgów,
Dobra, Pyzdry, Łubowo, Wielichowo,
Rychwał, Miejska Górka, Lwówek i
Czarnków oraz powiaty nowotomyski, jarociński i kościański.
Ruszył
nabór wniosków
Na zadania związane z poprawą
stanu gospodarki wodno-ścieko-

wej na obszarach wiejskich naszego
regionu Samorząd Województwa
Wielkopolskiego przeznacza w 2019
roku 41 milionów złotych. O dofinansowanie mogą starać się gminy,
związki międzygminne oraz spółki,
w których jedynym udziałowcem jest
jednostka samorządu terytorialnego.
Nabór wniosków rozpoczął się 11
października 2019 roku i potrwa dwa
tygodnie, do 25 października.
Pomoc finansowa może zostać
przyznana w wysokości do 63,63%
kosztów kwalifikowalnych operacji,
do których zalicza się koszty budowy, przebudowy lub wyposażenia
obiektów budowlanych służących
do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków. Obiektami tymi
mogą być oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody i stacje uzdatniania wody,
systemy kanalizacji zbiorczej dla
ścieków komunalnych, przydomowe
oczyszczalnie ścieków, zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę oraz instalacje do osadów ściekowych. Warunki dofinansowania określają górny
próg dofinansowania przypadający
na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014-2020. Limit ten
wynosi 2 miliony złotych.
O tym, na które zadania przyznana zostanie pomoc ze środków europejskich zdecyduje suma punktów
przyznana wnioskom w oparciu o
osiem kryteriów krajowych oraz trzy
kryteria regionalne.
Przypomnijmy, że trwający nabór wniosków w zakresie gospo-

darki wodno-ściekowej jest drugim
naborem dotyczącym tej tematyki
w perspektywie PROW 2014-2020.
W ramach umów zawartych w
2017 r. pomiędzy Samorządem
Województwa
Wielkopolskiego
a beneficjentami Programu w regionie zbudowano lub przebudowano już
113,5 km sieci wodociągowych, 77
km sieci kanalizacji sanitarnej, czy
też 806 przydomowych oczyszczalni
ścieków. Wartość przyznanego wówczas dofinansowania wyniosła 64 miliony złotych.
Powstają nowe
świetlice wiejskie
Program
Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
zakłada wsparcie na tworzenie,
ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług dla mieszkańców wsi.
Gminy oraz gminne instytucje
kultury, dzięki dofinansowaniu ze
środków europejskich inwestują
w infrastrukturę o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym, budując lub
przebudowując świetlice wiejskie,
wiejskie domy kultury, ścieżki pieszo-rowerowe oraz zagospodarowując przestrzeń publiczną.
W 2019 roku wicemarszałek
województwa Krzysztof Grabowski
podpisał kolejne 25 umów o przyznaniu pomocy na tego typu zadania o łącznej wartości 11 milionów
złotych. Fundusze na inwestycje w
obiekty pełniące funkcje kulturalne
przyznane zostały gminom: Mala-

nów, Tuliszków, Brudzew, Kościelec, Grzegorzew, Golina, Wilczyn,
Kobyla Góra, Kraszewice, Grabów
nad Prosną, Sośnie, Łęka Opatowska,
Czermin, Granowo, Miejska Górka,
Lipno, Wolsztyn, Zakrzewo, Szydłowo oraz Muzeum Narodowemu Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. W kształtowanie
przestrzeni publicznej inwestują z
kolei gminy: Krajenka, Kraszewice,
Zduny, Lisków oraz Blizanów.
- Jesienią 2018 roku przekazaliśmy gminom i gminnym jednostkom
kultury 31 milionów złotych na inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. Dzięki przesunięciom oszczędności pomiędzy działaniami PROW 2014-2020 w 2019 roku
udało się dofinansować te zadania,
które znalazły się na liście projektów
oczekujących na przyznanie środków.
Fundusze unijne kierowane przez samorząd województwa do obszarów
wiejskich zmieniają oblicze naszych
małych ojczyzn – podsumowuje wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
Bonus
dla aktywnych LGD
Poza wsparciem przedsięwzięć
infrastrukturalnych Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał
w 2019 roku dodatkowe 9 milionów
550 tysięcy złotych dwunastu lokalnym grupom działania, które do końca 2018 roku najefektywniej rozdysponowały swój budżet na wdrażanie
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dodatkowe
fundusze uzyskały Stowarzyszenie
„Długosz Królewski”, Stowarzyszenie „Dolina Noteci”, Stowarzyszenie
„Dolina Wełny”, Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów
i Jezior, Stowarzyszenie LGD7-Kraina Nocy i Dni, Stowarzyszenie
„Okno Południowej Wielkopolski”,
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania, Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Stowarzyszenie „Solna Dolina”,
Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”, Lokalna Grupa Działania
„Z Nami Warto” oraz Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader. Przyznane środki zostaną przeznaczone
na dofinansowanie operacji związanych z rozwojem przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Aktualności

wybory 2019
Podczas tegorocznych wyborów wybrano 460 posłów i 100 senatorów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe cztery lata parlamentarne. PiS pokanał konkurencję – zarówno w powiecie kępińskim, jak i całym kraju. Partia rządząca straciła jednak większość
w Senacie

Frekwencja w powiecie kępińskim
wyniosła w sumie 60,96%

Brak posłów i senatorów
z powiatu kępińskiego

13 października br. Polacy wybierali swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Z ogromną, największą
dotychczas, przewagą zwyciężyło
Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując
w sumie 8.051.935 (43,49%) głosów. Koalicja Obywatelska zdobyła
5.060.355 (27,40%) głosów, Sojusz
Lewicy Demokratycznej – 2.319.946
(12,56%) głosów, Polskie Stronnic-

two Ludowe – 1.578.523 (8,55%)
głosów, a Konfederacja Wolność i
Niepodległość – 1.256.953 (6,81%)
głosów. Pozostałe ugrupowania nie
przekroczyły progu wyborczego.
Jednego posła będzie mieć też Mniejszość Niemiecka. Partia rządząca
straciła jednak większość w Senacie.
W okręgu kalisko-leszczyńskim
PiS otrzymał 195.053 (42,48%) głoŹródło: PKW

Wyniki głosowania do Senatu w okręgu wyborczym nr 95 (Kalisz)
Kandydat

Baranów

Bralin

Kępno

Łęka Opat.

Perzów

Rychtal

Trzcinica

Powiat

Okręg

Ewa Matecka
(KO)

1.858
(48,91%)

1.497
(51,21%)

6.374
(56,13%)

1.095
(46,26%)

781
(47,94%)

700
(43,94%)

948
(41,93%)

13.253
(51,12%)

80.084
(50,73%)

Łukasz Mikołajczyk
(PiS)

1.941
(51,09%)

1.426
(48,79%)

4.981
(43,87%)

1.272
(53,74%)

848
(52,06%)

893
(56,06%)

1.313
(58,07%)

12.674
(48,88%)

77.780
(49,27%)
Źródło: PKW

Kandydaci z powiatu kępińskiego i ich wyniki
Kandydat (komitet)

Baranów

Bralin

Kępno

Łęka Opat.

Perzów

Rychtal

Trzcinica

Powiat

Okręg

Bożena Henczyca
(KO)

1.007
(26,13%)

749
(25,39%)

3.568
(30,63%)

612
(25,13%)

513
(30,77%)

348
(21,57%)

802
(34,58%)

7.599
(28,69%)

10.689
(2,33%)

Alicja Śniegocka
(PiS)

467
(12,12%)

319
(10,81%)

1.761
(15,12%)

169
(6,94%)

42
(2,52%)

99
(6,14%)

245
(10,56%)

3.102
(11,71%)

4.086
(0,89%)

Karol Hibner
(SLD)

15
(0,39%)

163
(5,53%)

147
(1,26%)

8
(0,33%)

46
(2,76%)

14
(0,87%)

4
(0,17%)

397
(1,50%)

675
(0,15%)

Urszula Balcer
(KO)

12
(0,31%)

2
(0,07%)

27
(0,23%)

2
(0,08%)

0
(0,00%)

1
(0,06%)

2
(0,09%)

46
(0,17%)

339
(0,07%)

Podział głosów na partie polityczne
Gmina

PiS

KO

SLD

PSL

Konfederacja

Baranów

1.741 (45,17%)

1.193 (30,95%)

263 (6,82%)

426 (11,05%)

231 (5,99%)

Bralin

1.328 (45,02%)

881 (29,86%)

306 (10,37%)

267 (9,05%)

168 (5,69%)

Kępno

4.605 (39,53%)

4.277 (36,71%)

1.113 (9,55%)

1.019 (8,75%)

636 (5,46%)

Łęka Opat.

1.168 (47,97%)

711 (29,20%)

140 (5,75%)

299 (12,28%)

117 (4,80%)

Perzów

722 (43,31%)

563 (33,77%)

149 (8,94%)

136 (8,16%)

97 (5,82%)

Rychtal

774 (47,99%)

384 (23,81%)

128 (7,94%)

218 (13,52%)

109 (6,76%)

Trzcinica

1.121 (48,34%)

840 (36,22%)

79 (3,41%)

180 (7,76%)

99 (4,27%)

Powiat

11.459 (43,26%)

8.849 (33,41%)

2.178 (8,22%)

2.545 (9,61%)

1.457 (5,50%)

Okręg

195.053 (42,48%)

113.489 (24,72%)

61.674 (13,43%)

58.759 (12,80%)

30.177 (6,57%)

8.051.935 (43,49%)

5.060.355 (27,40%)

2.319.946 (12,56%)

1.578.523 (8,55%)

1.256.953 (6,81%)

Kraj
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Informacje
ło 2.178 (8,22%) głosów, natomiast
Konfederacja – 1.457 (5,50%) głosów.
12 posłów
z naszego okręgu
W okręgu kalisko-leszczyńskim
mandaty poselskie zostały rozdane pomiędzy 12 posłów. Największym sukcesem pochwalić się może
Jan Dziedziczak (2.130 - 8,04%)
z PiS, który uzyskał największą
liczbę głosów – 60.599, co stanowi
13,20%. Oprócz niego nasz region
reprezentować będą: Marlena Ma-

Polacy wybierali swoich
przedstawicieli do Sejmu i Senatu

ląg (1.522 - 5,75%), Jan Mosiński
(1.074 - 4,05%), Katarzyna Sójka
(1.679 - 6,34%), Tomasz Ławniczak
(546 - 2,07%), Piotr Kaleta (455 1,72%) (PiS), Mariusz Witczak (641
- 2,42%), Jarosław Urbaniak (152
- 0,57%), Grzegorz Rusiecki (23 0,09%) (KO), Wiesław Szczepański
(755 - 2,85%), Karolina Pawliczak
(193 - 0,73%) (SLD) i Andrzej Grzyb
(1.646 - 6,21%) (PSL).
Powiat bez posłów
Niestety, tym razem powiat kępiński nie będzie mieć swoich reprezentantów w sejmie. Mandatów wyborczych nie dostał żaden z czterech
kandydatów do sejmu: obecna parlamentarzystka Bożena Henczyca
(KO) z Wodzicznej – 7.599 (28,69%)
głosów w powiecie, Alicja Śniegocka (PiS) z Kępna – 3.102 (11,71%)
głosów w powiecie, Urszula Balcer
(KO) z Mroczenia – 46 (0,17%) głosów w powiecie, ani Karol Hibner
(SLD) z Bralina – 397 (1,50%) głosów
w powiecie.
Matecka pokonała
Mikołajczyka
W wyborach do Senatu z naszego
okręgu wyborczego, czyli senackiego

W okręgu kalisko–leszczyńskim mandaty poselskie
zostały rozdane pomiędzy:
Prawo i Sprawiedliwość – 6 mandatów
Jan Dziedziczak ..........................................................60.599 głosów (13,20%)
Marlena Maląg . ............................................................ 25.695 głosów (5,60%)
Jan Mosiński . ................................................................16.479 głosów (3,59%)
Katarzyna Sójka ............................................................15.860 głosów (3,45%)
Tomasz Ławniczak ........................................................13.496 głosów (2,94%)
Piotr Kaleta .................................................................... 12.632 głosów (2,75%)

Frekwencja w gminach
powiatu kępińskiego

Bralin

64,22 %

Baranów

62,43 %

Kępno

61,69 %

Trzcinica

60,98 %

Łęka Opatowska

59,97 %

Perzów

56,46 %

Rychtal

54,05 %

powiat kępiński
okręgu wyborczego nr 95 (Kalisz),
kandydowały dwie osoby. Zwyciężyła Ewa Matecka z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja
Obywatelska i to ona będzie reprezentować nasz region w izbie wyższej polskiego parlamentu. Zdobyła
mandat, pokonując senatora obecnej
kadencji Łukasza Mikołajczyka z
Prawa i Sprawiedliwości. W całym
okręgu E. Matecka zdobyła 50,73%
głosów, co oznacza, że jej nazwisko
na liście wyborczej zakreśliły 80.084
osoby. W powiecie kępińskim kandydatka KKW KO otrzymała 13.253

60,96 %

Źródło: PKW

sów, zdecydowanie pokonując kontrkandydatów. Za nimi znalazła się KO
z 113.489 (24,72%) głosów, a następnie SLD – 61.674 (13,43%) głosów.
Kolejne było PSL z 58.759 (12,80%)
głosów, a listę zamyka Konfederacja
z 30.177 (6,57%) głosów.
Również w powiecie kępińskim
triumfował PiS, osiągając wynik
11.459 (43,26%) głosów. Na drugim
miejscu uplasowała się KO (8.849 –
33,41% głosów), a na trzecim – PSL
(2.545 – 9,61% głosów). SLD zdoby-

wybory 2019

głosy (51,12%), podczas gdy jej kontrkandydata poparło 12.674 (48,88%)
mieszkańców naszego powiatu.
Spora frekwencja
w powiecie
Frekwencja w powiecie kępińskim wyniosła w sumie 60,96%. To
o ponad 10% więcej niż w poprzednich wyborach. Największy procent
wyborców poszedł do urn w gminie
Bralin – 64,22%, a najmniejszy – w
gminie Rychtal – 54,05%. W całej
Polsce do głosowania przystąpiło
61,1% uprawnionych.
KR, bem

Koalicja Obywatelska – 3 mandaty
Mariusz Witczak ............................................................ 36.120 głosów (7,87%)
Jarosław Urbaniak . ....................................................... 17.767 głosów (3,87%)
Grzegorz Rusiecki .........................................................12.866 głosów (2.81%)

Polskie Stronnictwo Ludowe – 1 mandat
Andrzej Grzyb ............................................................... 21.214 głosów (4,62%)

Źródło: PKW

Sojusz Lewicy Demokratycznej – 2 mandaty
Wiesław Szczepański..................................................... 23.799 głosów (5,18%)
Karolina Pawliczak ........................................................14.209 głosów (3,09%)

Rozstrzygnięty został konkurs „Aktywna Wieś Wielkopolska”

W tych wyborach kandydaci z powiatu
kępińskiego nie uzyskali mandatów

Kolizja na drodze krajowej nr 11 w Słupi pod Kępnem

Kierzenko Liderem Wielkopolskiej Wsi Nie zachował bezpiecznej odległości

W piątek, 11 października br., w Grabowie rozstrzygnięty został konkurs „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Z rąk wicemarszałka województwa wielkopolskiego
Krzysztofa Grabowskiego dyplom oraz
nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł
odebrała sołtys wsi Kierzenko Bernadeta
Solecka. Nagrody dla wiejskich liderów
zostały przekazane podczas gali „Liderzy Wielkopolskiej Wsi”, zorganizowanej
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Celem konkursu były ocena aktywności sołectw działających w programie
Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–2020
oraz wskazanie i nagrodzenie sołectw
aktywnych. Nagrody trafiły do wsi, które najaktywniej korzystały z programu
Wielkopolska Odnowa Wsi i zrealizowały
najwięcej projektów integrujących lokalną
społeczność.
Oprac. KR

1 października br., po godzinie
15.00, na drodze krajowej nr 11 w
Słupi pod Kępnem doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych. Jak
się okazało, kierujący samochodem
marki Audi A4, mieszkaniec powiatu kluczborskiego, nie zachował

bezpiecznej odległości od poprzedzającego go bmw i doprowadził do
zderzenia.
Obaj kierujący byli trzeźwi.
Sprawca został ukarany mandatem
karnym.
Oprac. KR

Kierowca fiata, zatrzymany do kontroli na drodze krajowej
nr 11, był pod wpływem alkoholu

Z 2 promilami za kierownicą

Z rąk wicemarszałka K. Grabowskiego dyplom oraz
nagrodę odebrała sołtys wsi Kierzenko B. Solecka

4 października br., przed godziną 23.00, policjanci Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali do kontroli na drodze krajowej
nr 11 samochód marki Fiat Ducato.
Jak się okazało podczas kontroli,
53-letni kierowca fiata miał prawie

2 promile alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Mężczyzna stracił prawo jazdy
i odpowie przed Sądem za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu.
Oprac. KR
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wiadomości
Gwiaździsty Rajd Rowerowy pn. „Poznaj sołectwa Wrót Wielkopolski”

Fot. L. Dąbrowski

Poznawali okolicę na rowerach

29 września br. odbył się Gwiaździsty
Rajd Rowerowy pn. „Poznaj sołectwa Wrót
Wielkopolski”, organizowany przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Wrota
Wielkopolski”. Wydarzenie zostało współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i zrealizowane w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Nasza
wieś naszą wspólną sprawą”.
Rajd rozpoczął się o godzinie 13.00.
Mieszkańcy z każdej gminy powiatu kępińskiego zmierzali na wspólny piknik w Mariance Mroczeńskiej. Po drodze uczestnicy
rajdu mieli okazję zapoznania się z projektami zrealizowanymi w ramach programu
Wielkopolskiej Odnowy Wsi w każdej gminie. Trasa przebiegała przez następujące sołectwa: Mnichowice (gmina Bralin; projekt
pt. „Rewitalizacja centrum miejscowości
Mnichowice”), Lipie (gmina Łęka Opatowska; projekt pt. „Sołectwo Lipie pięknieje”),
Darnowiec (gmina Rychtal; projekt pt. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości
Darnowiec”), Perzów (projekt pt. „Perzowska ławeczka – miejsce rekreacji i wypoczynku w centrum Perzowa”), Trzcinica
(projekt pt. „Chronimy tradycję – zlecenie
uszycia strojów dla Chóru Zespołu Szkół
w Trzcinicy, inspirowanych tradycyjnymi
strojami ludowymi”), Osiny (gmina Kępno; projekt pt. „Zagospodarowanie centrum

wsi na cele aktywnego wypoczynku i integracji społecznej”) i Marianka Mroczeńska
(gmina Baranów; projekt pt. „Miejsce rekreacji przy Domu Ludowym w Mariance
Mroczeńskiej”). - Stowarzyszenie organizuje rajdy rowerowe już od 10 lat. Dzisiejszy rajd jest inny niż do tej pory, dlatego że
dotychczasowe prowadziły z jednego miejsca do punktu mety, ten ma formę rajdu
„gwiaździstego”. Oznacza to, że z wszystkich siedmiu gmin powiatu kępińskiego
mieszkańcy wystartowali do rajdu rowerowego i spotkali się w centrum powiatu,
w miejscowości Marianka Mroczeńska
– wyjaśnił prezes Stowarzyszenia „LGD
Wróta Wielkopolski” Grzegorz Grzunka.
Rajd, w którym udział wzięło blisko
150 osób, przebiegał w miłej atmosferze i
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem
ze strony mieszkańców powiatu kępińskiego. Na mecie w Mariance Mroczeńskiej
na wszystkich uczestników czekał pyszny
poczęstunek oraz drobne gadżety, stanowiące podstawowe wyposażenie dla każdego miłośnika dwóch kółek i zwiększające
bezpieczeństwo na drodze. Nie zabrakło
również śpiewów, wspólnych rozmów oraz
zdjęć upamiętniających pierwszy tego typu
rajd zorganizowany przez Stowarzyszenie
„LGD Wrota Wielkopolski”.
Oprac. KR

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie odbyło się seminarium
podsumowujące projekt pt. „Na podbój Europy - czyli europejska jakość
kształcenia zawodowego drogą do rozwoju”

We Włoszech podnosili kwalifikacje
Przedsięwzięcie z udziałem uczniów oraz pedagogów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1
w Kępnie zrealizowane zostało w ramach projektu
„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus+ sektor „Kształcenie i szkolenia
zawodowe”.
Podsumowujące je seminarium zostało przygotowane przez młodzież uczestniczącą w projekcie pod kierunkiem opiekunów: Agnieszki
Krysiak i Anny Gawrońskiej oraz nauczycieli
uczestniczących
w
„Job shadowingu”.
Uczestników organizowanego w ZSP
nr 1 wydarzenia powitała dyrektor Bogumiła Drobina. Wzięli
w nim udział: starosta
kępiński Robert Kieruzal,
naczelnik
Wydziału Edukacji i
Sportu Andrzej Jóźwik, przewodnicząca
komisji Edukacji i Promocji Rady Powiatu
Kępińskiego Regina
Marczak, uczniowie i
nauczyciele uczestniczący w projekcie, rodzice, a także nauczyciele i uczniowie szkoły.
Koordynator projektu A. Krysiak przekazała
zebranym informacje o programie ERASMUS+,
w ramach którego szkoła złożyła wniosek konkursowy i otrzymała środki finansowe na jego realizację ze środków POWER.
- Program ten ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku
pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji
zawodowych. Wspiera działania wzmacniające
jakość kształcenia zawodowego oraz dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyjaśnia koordynatorka. - Kładzie nacisk na
Podczas seminarium o swoich doświadczeniach opowiadali
uczestniczący w projekcie uczniowie i nauczyciele

kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, naukę języków obcych oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy
w różnych krajach europejskich.
Zrealizowany projekt miał na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez
poszerzenie wiedzy i umiejętności 16 uczniów
i 8 nauczycieli Technikum nr 1 w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie, uczących się
i kształcących w zawodach: technik ekonomista,
technik organizacji reklamy, technik architektury
krajobrazu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.
Kolejnym punktem seminarium była relacja
samych praktykantów, którzy odbyli, od 6 do 24
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maja 2019 r., trzytygodniową praktykę zawodową
we włoskich przedsiębiorstwach. Z ich słów wynikało, że pobyt we Włoszech to nie tylko praktyka
zawodowa, ale również pokonywanie barier językowych, nauka języka włoskiego i angielskiego,
poznawanie regionu, jego kultury i obyczajów.
Uczniowie nabyli nowe umiejętności w swoim
zawodzie. Nowe doświadczenia pokazały im, że
warto się uczyć, poznać bliżej wybrany zawód.
Następnie głos zabrali nauczyciele uczestniczący w ramach tego projektu w „Job shadowingu”. Dzięki programowi mogli oni poznać system
Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające
odbycie zagranicznych praktyk zawodowych

kształcenia we Włoszech oraz zdobyć wiedzę na
temat zatrudnienia zawodowego za granicą i podwyższyć swoje umiejętności językowe.
- Seminarium podsumowujące projekt jest
najlepszym dowodem na to, że cele projektu zostały osiągnięte. Nauczyciele wrócili bogatsi o
znajomość nowych metod nauczania, z nowymi
pomysłami na wzbogacenie swojego warsztatu
pracy – zaznaczają koordynatorzy projektu.
Najważniejszym punktem spotkania podsumowującego było wręczenie uczestnikom projektu certyfikatów potwierdzających odbycie zagranicznych praktyk zawodowych.
Po zakończeniu relacji uczestników starosta
R. Kieruzal podkreślił
znaczenie doskonalenia umiejętności zawodowych i kompetencji
osobistych. Zaakcentował też korzyści, płynące z poznania różnic
kulturowych. W dalszej części spotkania
głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców, która wystąpiła
w podwójnej roli, gdyż
jest ona również mamą
uczestniczki projektu.
Magdalena Woch w
imieniu rodziców podziękowała dyrektorowi, koordynatorowi,
autorkom projektu i
opiekunom młodzieży za stworzenie uczniom warunków do zdobycia wszechstronnych doświadczeń i przeżycia wspaniałej przygody. Ostatnim
elementem spotkania było smakowanie potraw
kuchni włoskiej, przygotowanych przez uczestników i opiekuna.
Projekt został w całości sfinansowany z
funduszy UE ze środków POWER na zasadach
Programu Erasmus+ sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe”, a uczestnicy dostali certyfikaty
oraz dokument Europass-Mobility, które są dodatkowym atutem w przyszłym poruszaniu się po
krajowym i europejskim rynku pracy.
Oprac. bem

Policja / Straż pożarna

informacje

Wypadek z udziałem motocyklisty na drodze wojewódzkiej nr 482 („stara ósemka”) w
miejscowości Bralin

Na terenie powiatu kępińskiego doszło do oszustwa telefonicznego. Policjanci odebrali kilkanaście podobnych zgłoszeń

Tragiczny wypadek w Bralinie. Oszuści grasują.
Nie żyje 27-letni motocyklista
Apelujemy o ostrożność!

W sobotę, 12 października br., o
godzinie 19.03, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o wypadku z
udziałem motocyklisty na drodze wojewódzkiej nr 482 („stara ósemka”) w
miejscowości Bralin. Na łuku drogi,
z nieustalonych dotąd przyczyn, kierujący motocyklem wypadł z drogi,
wjeżdżając do przydrożnego rowu.
Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Bralin,
a także funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie. - Po
przybyciu na miejsce pierwszych
jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że motocykl wypadł
z łuku drogi i uderzył w przepust w
przydrożnym rowie. U kierowcy jednośladu stwierdzono brak czynności
życiowych. Strażacy przystąpili do
resuscytacji krążeniowo-oddechowej kierowcy jednośladu, następnie
został on przekazany przybyłemu
na miejsce zdarzenia Zespołowi

Ratownictwa Medycznego, który
kontynuował czynności ratunkowe.
Pomimo prowadzonej akcji ratunkowej, lekarz pogotowia ratunkowego
stwierdził zgon poszkodowanego –
relacjonuje oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski. - Jak
się okazało, motocyklista to 27-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego. Siła uderzenia w murowane
wypełnienie rowu była tak duża,
że motocykl zatrzymał się dopiero
kilkanaście metrów dalej – dodaje

oficer prasowy KPP Kępno st. post.
Rafał Stramowski.
Czynności wyjaśniające prowadzi KPP Kępno pod nadzorem prokuratury.
Z związku ze sprzyjającą aurą na
koniec sezonu dla podróżujących jednośladami, policjanci apelują o zachowanie ostrożności, stosowanie się do
ograniczeń prędkości i przestrzeganie
zasad ruchu drogowego. Pamiętajmy,
że bezpieczeństwo na drodze w dużej
mierze zależy od nas samych.
KR

Motocykl wypadł z łuku drogi i uderzył w przepust w przydrożnym rowie. Pomimo
prowadzonej akcji ratunkowej, lekarz stwierdził zgon poszkodowanego. Fot. KPP Kępno

Strażacy z OSP Słupia pod Kępnem zostali zadysponowani na drogę krajową nr 11 w celu
usunięcia zagrożenia, jakim była porozrzucana odzież

Ktoś rozrzuca na drogach ubrania
Baranowem. Jak się okazało, strażaków zaalarmowano, aby pozbierali z drogi porozrzucane ubrania.
Niestety, nie jest to odosobniony
Fot. OSP Słupia pod Kępnem

Strażacy z OSP Słupia pod
Kępnem zostali zadysponowani do
miejscowego zagrożenia na drodze
krajowej nr 11 pomiędzy Słupią a

Strażaków zaalarmowano, aby pozbierali z drogi
porozrzucane ubrania. Fot. OSP Słupia pod Kępnem

przypadek – takich zdarzeń było w
powiecie kępińskim znacznie więcej.
Nawet tak błaha sytuacja, będąca
skutkiem czyjejś bezmyślności, może
mieć poważne konsekwencje, dlatego według wytycznych Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu, do wszystkich
zdarzeń, które mogą przyczynić się
do kolizji czy uszczerbku na zdrowiu, powinny zostać zadysponowane
jednostki. - Porozrzucane rzeczy na
drodze mogły wystraszyć kierowców
i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji, a ponadto istniało podejrzenie, że być może w tym miejscu znajduje się jakaś poszkodowana osoba
– podkreślił asp. Jakub Sobczak z
KP PSP Kępno.
Oprac. KR

Niezwykłym osiągnięciem sportowym może pochwalić się st. post. Rafał Stramowski, który w pięciu maratonach przebiegł prawie 211 km i potrzebował na to zaledwie 11 miesięcy.
Wszystko po to, aby zdobyć upragnioną Koronę Maratonów Polskich

Korona Maratonów Polskich
zdobyta przez kępińskiego policjanta
St. post. Rafał Stramowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie, zdobył Koronę
Maratonów Polskich. Wyróżnienie to przyznawane jest pasjonatom
biegania – maratończykom, którzy
w ciągu 24 miesięcy przebiegną 5
maratonów w Polsce, odbywających
się w Dębnie, Krakowie, Warszawie,
Wrocławiu i Poznaniu, co daje łącznie 210 km i 975 m. Policjant z KPP
Kępno na wykonanie zadania potrzebował niespełna 11 miesięcy. Ostat-

ni z pięciu maratonów ukończył 29
września br. w Warszawie.
Kępiński policjant nie spoczywa
na laurach i już 30 listopada br. w
Lublińcu będzie reprezentować KPP
Kępno na bardzo wymagającym Maratonie Komandosa, gdzie rywalizować będzie z najlepszymi biegaczami
z różnych służb mundurowych z całego kraju. W planach na 2020 r. jest
Bieg Rzeźnika, rozgrywany w Bieszczadach na dystansie 82 km oraz maraton w Berlinie.
Oprac. KR

St. post. R. Stramowski zdobył Koronę
Maratonów Polskich. Fot. KPP Kępno

1 października br., około godziny 11.00, 51-letnia mieszkanka powiatu kępińskiego odebrała telefon
od kobiety podającej się za jej córkę.
Kobieta poinformowała 51-latkę, że
spowodowała wypadek, w którym
zginął człowiek, i potrzebuje dużej
sumy pieniędzy na zapłatę kaucji, by
uniknąć kary więzienia. Aby wzbudzić zaufanie, do przekazania pieniędzy doszło w rejonie budynku Sądu
Rejonowego w Kępnie, gdzie kobieta
oddała nieznanej osobie pieniądze w
kwocie 25 tysięcy złotych.
Tego dnia policjanci odebrali kilkanaście podobnych zgłoszeń z terenu
całego powiatu kępińskiego. Niestety,
w tym jednym przypadku osoba przekazała oszustom pieniądze.
- Przypominamy! Policjanci
nigdy nie poproszą o przekazanie
żadnej sumy pieniędzy! Pamiętajmy

– zawsze sprawdzajmy, czy osoba,
która do nas telefonuje, jest tym,
za kogo się podaje. Rozłączmy się i
zadzwońmy na znany sobie numer
członka rodziny, który rzekomo do
nas dzwonił i spytajmy, czy faktycznie to z nim wcześniej rozmawialiśmy. We wszystkich podejrzanych
czy wątpliwych sytuacjach należy
niezwłocznie skontaktować się z
policją. Nigdy też nie przekazujmy
pieniędzy obcej osobie! Po raz kolejny apelujemy również do wszystkich, aby informowali swoich najbliższych, sąsiadów, znajomych,
ostrzegając ich przed działaniami
oszustów. Niewiele wystarczy, by
uchronić siebie i innych przed utratą
oszczędności całego swojego życia –
podkreśla oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie st. post.
Rafał Stramowski.
Oprac. KR

Do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG Kępno oraz
Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Ostrowa Wielkopolskiego

Wyciek substancji ropopochodnej
do strugi przy ul. Osińskiej

W środę, 2 października br.,
około godziny 10.08, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie odebrał zgłoszenie
o wycieku substancji ropopochodnej
do cieku wodnego (Struga Parzynowska) przy ul. Osińskiej. Do zdarzenia

cyjnej na cieku wodnym z kostek
słomy) oraz ustalenie źródła wycieku. Po przybyciu na miejsce Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego zbudowano
kolejne zapory sorpcyjne w celu niedopuszczenia, aby wyciek dotarł
do większych cieków wodnych. Po

Strażacy zastosowali zapory sorpcyjne na cieku wodnym z kostek słomy
w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wycieku. Fot. Fot. KP PSP Kępno

zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie
oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z
Ostrowa Wielkopolskiego. - Po dotarciu na miejsce pierwszego zastępu straży jego dowódca stwierdził,
że na cieku wodnym znajduje się
plama, prawdopodobnie substancji ropopochodnej. Do zdarzenia
zadysponowano również dowódcę
oraz zastępcę dowódcy JRG Kępno. W pierwszej fazie akcji strażacy
prowadzili działania mające na celu
ograniczenie rozprzestrzeniania się
wycieku (zastosowanie zapory sorp-

zebraniu się warstwy oleju na zaporach przystąpiono do jej wydobycia i
przelania do zbiorników zastępczych
– poinformował oficer prasowy KP
PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Podczas działań pobrano próbki
w celu określenia substancji, do emisji
której doszło. Próbki zostały przekazane przybyłemu na miejsce przedstawicielowi „Wodociągów Kępińskich”.
Na miejsce zdarzenia przybyli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy
Kępno oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.
Oprac. KR

Tygodnik Kępiński 17 października 2019

9

Aktualności

informacje
Koncert pt. „Zakurzone melodie” w kinie „Sokolnia” w Kępnie

Aleksandra Polak z Kępna została stypendystką Fundacji Santander Bank Polska

Stypendium Santandera

Fot. KOK

dla kępińskiej licealistki

„Odkurzyli” dawne piosenki
7 października br. w kinie „Sokolnia” w Kępnie miało miejsce
niezwykłe wydarzenie muzyczne
– koncert pt. „Zakurzone melodie”.
Piosenki „stare jak świat”, o których
wielu już zapomniało, wykonała utalentowana młodzież powiatu kępiń-

ich własnych aranżacjach.
Podczas koncertu na scenie zaśpiewali: Sara Kasprzak, Julia Jokiel, Zuzanna Bonczol, Stanisław
Napierała, Maja Kasprzak, Natalia Moś i Paweł Maryniak. Towarzyszyli im wyśmienici muzycy:
Kajetan Borowski
(pianino) i Mateusz
Szewczyk (kontrabas) – absolwenci
Akademii
Muzycznej im. Karola
Sz y ma nowsk iego
w Katowicach. Publiczność wysłuchać
mogła utworów, takich jak: „Piosenka
jest dobra na wszystko”, „Już taki jestem
Młodym artystom towarzyszyli muzycy: K. Borowski
zimny drań”, „W
(pianino) i M. Szewczyk (kontrabas). Fot. KOK
siną dal”, „Ta mała
piła dziś” czy „Ada,
skiego, na co dzień rozwijająca swoje to nie wypada”.
Wydarzenie poprzedziły warszpasje w Kępińskim Ośrodku Kultury.
Młodzi artyści w doborze repertuaru taty twórcze – przygotowanie przez
kierowali się własnym gustem mu- wokalistów repertuaru, praca nad
zycznym, starając się, aby zapomnia- nim, wspólne dopracowanie przez
KR
ne piosenki wybrzmiały na nowo, w muzyków. 		

W konferencji inaugurującej X edycję Ogólnopolskiego
Programu Edukacyjnego wzięła udział dyrektor Szkoły
Podstawowej w Świbie

II edycja Programu Stypendialnego Fundacji Santander została rozstrzygnięta. W tym roku do Fundacji
wpłynęło prawie 400 zgłoszeń, z
których komisja wybrała 20 stypendystów z całej Polski.
Wśród nich znalazła Aleksandra Polak, ucząca się w kępińskim
Liceum Ogólnokształcącym nr I im.
mjra H. Sucharskiego i mogąca pochwalić się średnią 5,63. Pod okiem
trenera Andrzeja Zmyślonego trenuje kickboxing i taekwondo w klubie
SKT.Niedźwiedź, osiągając liczne
sukcesy także na arenie sportowej.
Ola jest siedmiokrotną mistrzynią
Polski i brązową medalistką Otwartych Mistrzostw Europy.
Stypendia wręczone zostały podczas uroczystej gali, która odbyła się
11 października 2019 r. w Warszawie.
Uczestnicząca w uroczystości Ola
Polak odebrała z rąk prezes Fundacji Santander Marzeny Atkielskiej
czek na kwotę 5.000 zł. Towarzyszyli
jej rodzice, wychowawczyni klasy
licealnej Beata Kaźmierczak oraz
dyrektor kępińskiego oddziału banku
Santander Tomasz Gatner.
- Bardzo się cieszę, była to bowiem druga gala stypendialna Fundacji Santander, w której mogłem
uczestniczyć w związku z sukcesem
kolejnej młodej osoby z powiatu
kępińskiego. W ubiegłym roku stypendium zdobyła Julita Krowiarz z
Trzcinicy, a w tym jest to Ola – mówi
T. Gatner. - Pokazuje to, że mamy
bardzo zdolną młodzież. Nie znamy tych wybitnie zdolnych ludzi, a
takie konkursy odkrywają nam te
postacie. Są to osoby uczące się, ale
punkty przyznawane są nie tylko za
świetne oceny, ale również za ich za-

interesowania i pasje, przekładające
się na sukcesy na przykład w sferze
sportu, jak w przypadku naszej tegorocznej stypendystki - wskazuje
dyrektor kępińskiego banku.
Stypendium przyznawane przez
Fundację Santander Bank Polska
stanowi nagrodę za trud włożony
w naukę, jest motywacją do dalszej

cej galę Zofii Czernickiej, nie czuło
się żadnego stresu. Prezes Fundacji
Santander Marzena Atkielska, jak i
cały sztab, starali się, abyśmy czuli
się jak w domu. Dodatkowych atrakcji dostarczał robot Pepper - maskotka fundacji, z którym można było
porozmawiać, potańczyć i zrobić sobie selfie – relacjonuje Ola. - Razem

Tegoroczna stypendystka Fundacji Santander Bank Polska Aleksandra Polak
odebrała czek podczas zorganizowanej w Warszawie uroczystej gali

pracy i osiągania jeszcze lepszych
wyników. Inicjatorzy udzielania takiej formy wsparcia tłumaczą, że
ich zamiarem było przyczynienie się
do rozwijania talentów, ułatwianie
uczniom z całej Polski kształcenia
na najwyższym poziomie i otwarcie
dla młodzieży drzwi do najlepszych
ośrodków akademickich na całym
świecie.
Swoimi wrażeniami z udziału
w gali stypendialnej podzieliła się
wyróżniona w tym roku licealistka
z Kępna. - Cała gala przebiegła w
bardzo miłej, rodzinnej i przyjaznej
atmosferze. Mimo pytań prowadzą-

ze mną na galę wybrali się rodzice,
wychowawczyni Beata Kaźmierczak
oraz dyrektor kępińskiego oddziału
banku Santander Tomasz Gatner, za
co chciałam im serdecznie podziękować. Podziękowania należą się
również trenerowi Andrzejowi Zmyślonemu ze Sportowego Klubu Taekwon-do Niedźwiedź oraz nauczycielce wf-u Edycie Rybczyńskiej, za
pomoc w osiąganiu kolejnych sukcesów, pocieszanie w trudnych chwilach, dołożenie ogromnej cegiełki do
tego wyróżnienia – podkreśla.
Oprac. bem

Pod Kępińskim Ośrodkiem Kultury odbyła się policyjna akcja znakowania rowerów

Oznacz rower, zapobiegnij kradzieży!

#RODO w edukacji
„Twoje dane – Twoja sprawa” to
Ogólnopolski Program Edukacyjny prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Jest realizowany pod
honorowym patronatem Ministra
Edukacji Narodowej i Rzecznika
Praw Dziecka w celu uwrażliwienia
uczniów szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych na potrzebę
ochrony prywatności i danych osobowych w dobie szybkiego rozwoju
nowych technologii.
1 października br. w Rojowie
odbyła się konferencja, inaugurująca
X edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego, z udziałem m.in.:
zastępcy prezesa UODO Mirosława
Sanka, senatora i przewodniczącego
Senackiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie
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Wirtualnym Łukasza Mikołajczyka, dr Edyty Bielak-Jomaa z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Agnieszki
Ludwin z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Szkoła Podstawowa w Świbie
w ubiegłym roku szkolnym po raz
pierwszy przystąpiła do realizacji
programu. W konferencji uczestniczyła dyrektor szkoły Izabela Ambrozik, która przedstawiła doświadczenia z działań podjętych w ramach
programu edukacyjnego „Twoje dane
– Twoja sprawa”. Szkoła Podstawowa
w Świbie była jedną z trzech szkół z
Wielkopolski, które zaprezentowały
swoje inicjatywy edukacyjne, promujące ideę ochrony prywatności wśród
uczniów i nauczycieli.
T. Stachowicz

W czwartek, 10 października br.,
pod Kępińskim Ośrodkiem Kultury
odbyła się policyjna akcja znakowania rowerów.
W ramach swojego planu priorytetowego dzielnicowy rejonu I
miasta Kępno sierż. sztab. Tomasz
Kapral i st. sierż. Filip Ślęk, wspólnie z Kępińskim Ośrodkiem Kultury,
przeprowadzili akcję znakowania rowerów. Każdy chętny mógł przyjść
i zarejestrować swój rower w policyjnej bazie. Funkcjonariusze oznakowali ponad 30 rowerów. Zostały
również poruszone tematy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Sierż. sztab. T. Kapral prowadzi
działania pod nazwą „Zwalczanie
kradzieży rowerów”, które skierowane są przeciwko kradzieży rowerów.
Prowadzone działania mają na celu
ograniczenie w znacznym stopniu
kradzieży oraz wyrobienie przez
mieszkańców umiejętności i nawyków przewidywania i zapobiegania
zagrożeniom występującym w środowisku lokalnym i zabezpieczania
swoich rowerów za każdym razem,
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gdy są gdzieś pozostawione.
Informujemy, że każdy, kto chce
oznaczyć swój rower, może to zrobić,
przychodząc do Komendy Powiato-

wej Policji w Kępnie. Należy zabrać
ze sobą rower, który chcemy oznaczyć oraz dowód osobisty.
Oprac. KR

Podczas akcji policjanci oznakowali
ponad 30 rowerów. Fot. KPP Kępno

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

Wiadomości

INFORMACJE

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie została Laureatem II Edycji Konkursu Grantowego „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen – Dar Serca

Kępińska biblioteka nagrodzona

Podczas gali Fundacji Orlen kępińską bibliotekę
reprezentowały: dyrektor M. Wieczorek oraz D. Dominiak

Przedstawicielki Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie: dyrektor Magdalena Wieczorek i Daria
Dominiak reprezentowały kępińską instytucję podczas
gali Fundacji Orlen. Biblioteka została laureatem II edycji
Konkursu Grantowego „Moje miejsce na Ziemi”, finansowanego przez Fundację Orlen – Dar Serca. Przedstawicielki przyjęły symboliczny dyplom z rąk prezesa PKN Orlen
Daniela Obajtka oraz prezes Fundacji Orlen – Dar Serca
Katarzyny Różyckiej.
W ramach grantu biblioteka otrzyma m.in. nowoczesne
roboty edukacyjne przeznaczone do nauki programowania
dla dzieci. Uczestnictwo w gali to efekt wniosku złożonego
we wrześniu br. przez bibliotekę. Jak się okazało, był jednym
z 2.100 projektów z całej Polski. Dofinansowanie uzyskało
276 jednostek. - Mamy nadzieję, że realizacja kolejnego już
grantowego projektu przyczyni się do poprawy atrakcyjności naszej placówki – podkreśla dyrektor M. Wieczorek.
Uroczystość, która odbyła się w Muzeum Hutnictwa
Cynku Walcownia w Katowicach, była okazją do wymiany
doświadczeń z organizacjami z całego kraju. Galę uświetnił
występ znanego wokalisty Sławomira Uniatowskiego, prelegenta motywacyjnego Piotra Pogona i pokaz akrobatyki
na kole.				
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe w Słupi pod Kępnem

Dostawczak wjechał do rowu
W poniedziałek, 7 października
br., o godzinie 11.29, do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o

zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu dostawczego. Na miejsce
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i
OSP Słupia pod Kępnem. - Po przy-

Zespół Ratownictwa Medycznego, po przebadaniu osoby poszkodowanej,
podjął decyzję o przetransportowaniu jej do szpitala. Fot. KP PSP Kępno

byciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej
stwierdzono, że z niewiadomych
przyczyn samochód dostawczy wjechał do przydrożnego rowu. Osoba
poszkodowana była pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego,
przybyłego przed zastępami straży.
Na potrzeby działań wprowadzono
ruch wahadłowy – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, kierowaniu ruchem, stabilizacji pojazdu za pomocą podpór
oraz odłączeniu zasilania w uszkodzonym samochodzie. ZRM, po
przebadaniu osoby poszkodowanej,
podjął decyzję o przetransportowaniu jej do szpitala – wyjaśnił.
Przyczyny zdarzenia ustala Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

Kępińscy policjanci przypominali dzieciom podstawowe zasady i przepisy ruchu drogowego

Policjanci uczą dzieci bezpiecznej drogi do szkoły
Z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
w ostatnim czasie przypominali im

podstawowe zasady i przepisy ruchu
drogowego.
Policjanci w sposób szczególny
zwracali uwagę na bezpieczeństwo

W trakcie spotkań policjanci przypominali dzieciom zasady bezpiecznego poruszania
się po drogach i zachęcali do noszenia elementów odblaskowych. Fot. KPP Kępno

dzieci i młodzieży, wykorzystując
każdą możliwość spotkania się z najmłodszymi. W ostatnim czasie funkcjonariusze odwiedzali dzieci klas
I-III szkół z terenu powiatu kępińskiego. W trakcie spotkań przypominali zasady bezpiecznego poruszania
się po drogach, szczególnie w okresie
jesienno-zimowym. Zachęcali najmłodszych do noszenia elementów
odblaskowych, tłumacząc jednocześnie, jak ważne jest bycie widocznym
na drodze. Tłumaczono też dzieciom
o zachowaniu szczególnej ostrożności i rozwagi podczas przechodzenia
przez jezdnię.
Podczas spotkań dzieci otrzymały elementy odblaskowe ufundowane
przez market Polskie Składy Budowlane „Mrówka”.
Oprac. KR

kurier baranowa
październik 2019, nr 41 (1136)
Zespoły z Mroczenia (kl. VII-VIII) zdobyły tytuły Mistrzów
Gminy w Unihokeju

Sportowcy ze szkoły w Mroczeniu
nie zwalniają tempa
W poprzednim roku szkolnym
Szkoła Podstawowa w Mroczeniu
uplasowała się na drugim miejscu w
Wielkopolsce w rankingu Szkolnego
Związku Sportowego. Od początku
nowego sezonu podopieczni Jerzego
Mosia i Małgorzaty Mikoś zdążyli
już wywalczyć worek medali.

mistrzowskim dla Mroczenia. Warto podkreślić, że awans do finałów
powiatowych wywalczyły zespoły z
pierwszych i drugich miejsc.
Piękne nagrody ufundowane
przez wójt gminy Baranów Bogumiłę Lewandowską-Siwek wręczył dyrektor szkoły Andrzej Tyra.
ems

Turnieje unihokeja stały na
bardzo wysokim poziomie

We wtorek, 15 października br.,
we własnej sali gimnastycznej zespoły z Mroczenia (kl. VII-VIII) zdobyły
tytuły Mistrzów Gminy w Unihokeju. W zawodach wzięły udział dwa
zespoły żeńskie (Słupia pod Kępnem
i Mroczeń) oraz trzy męskie (Słupia
pod Kępnem, Mroczeń i Łęka Mroczeńska). Oba turnieje stały na bardzo wysokim poziomie, co dobrze
wróży przed finałami powiatowymi,
które odbędą się w Łęce Opatowskiej. W turnieju chłopców w finale
zmierzyli się sportowcy z Mroczenia
i Łęki Mroczeńskiej. Mecz został rozstrzygnięty dopiero w trzeciej tercji.
W finale dziewcząt zachwyciła najmniejsza na boisku Martyna Czaja.
To jej trzy gole przesądziły o tytule

KOŃCOWA KLASYFIKACJA
Chłopcy:
1. SP Mroczeń
2. SP Łęka Mroczeńska
3. SP Słupia pod Kępnem
Dziewczęta:
1. SP Mroczeń
2. SP Słupia pod Kępnem
Najlepsza zawodniczka
Martyna Czaja (SP Mroczeń),
Najlepszy zawodnik
Maciej Kordek (SP Mroczeń)
Najlepszy bramkarz
Bartłomiej Brząkała (SP Mroczeń)
Najlepszy strzelec
Marcin Nagorzański (SP Łęka Mroczeńska).

W turnieju chłopców w finale zmierzyli się
sportowcy z Mroczenia i Łęki Mroczeńskiej
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Region

gmina
G£OS TRZCINICY
październik 2019, nr 42 (1108)
W poniedziałkowe popołudnie, 7 października 2019 roku, w kinie „Sokolnia” w Kępnie
odbył się uroczysty koncert „Zakurzone melodie” zorganizowany przy współpracy Gminy Trzcinica

Melodie dla starszych i młodszych

Gmina Trzcinica stara się o dofinansowanie projektu pn.
„Wieczór integracyjny przy muzyce i śpiewie w Trzcinicy –
jesień 2020”

Wnioskują o
dofinansowanie integracji
Zakończył się nabór wniosków
w ramach konkursu grantowego
ogłoszonego przez Lokalną Grupę
Działania Wrota Wielkopolski na
dofinansowanie zadań z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Gmina Trzcinica aplikuje

społeczności z terenu całej gminy, w
tym osób zrzeszonych i działających
w organizacjach społecznych. Ma
się ona odbyć w Domu Ludowym w
Trzcinicy. Na potrzeby zadania zamówione zostaną sceniczne występy
artystyczne, obsługa techniczna i na-

Wieczór integracyjny przy muzyce i śpiewie
w Trzcinicy planowany jest na jesień przyszłego roku

Koncert miał na celu połączyć
pokolenia poprzez „odkurzenie”
dawnej muzyki i zaprezentowanie
jej w nowszej aranżacji. Inicjatorami
tego wydarzenia kulturalnego byli
młodzi wykonawcy. Podczas koncertu na scenie zaśpiewali: Sara Kasprzak, Julia Jokiel, Zuzanna Bonczol, Stanisław Napierała, Maja
Kasprzak, Natalia Moś i Paweł Maryniak. Akompaniowali im muzycy:
na pianinie Kajetan Borowski, a na

kontrabasie Mateusz Szewczyk.
Wśród widzów znaleźli się między innymi: wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik, członkowie chórów szkolnych z Lasek i Trzcinicy
wraz z dyrygentami i opiekunami
oraz przedstawicielki Kół Gospodyń
Wiejskich.
Występy młodych wykonawców
dostarczyły wielu emocji i pozytywnych wrażeń, a cały wieczór upłynął
w nostalgicznej atmosferze.

Wydarzenie
zostało zorganizowane przez Kępiński Ośrodek
Kultury przy współpracy z Gminą
Trzcinica, która zabezpieczyła na ten
cel kwotę 3.000 złotych. Samorząd
gminny zapewnił również transport chórów szkolnych z Trzcinicy
i Lasek. Wyjazd na koncert zorganizowany został bowiem w ramach
corocznych wyjazdów edukacyjnych
chórzystów.
Oprac. bem

W sobotę, 5 października 2019 r., odbyła się uroczystość 45-lecia Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzcinicy

Seniorzy świętowali jubileusz

o środki w ramach Podziałania 19.2.
Wniosek pn. „Wieczór integracyjny
przy muzyce i śpiewie w Trzcinicy
– jesień 2020” znalazł się w rejestrze
wniosków złożonych w ogłoszonym
przez LGD Wrota Wielkopolski konkursie o powierzenie grantów i czeka
na weryfikację.
Projekt zakłada zorganizowanie
imprezy integracyjnej dla lokalnej

głośnienie, usługa cateringowa, jak
również zorganizowane zostaną inne
działania związane z tym wydarzeniem.
Wartość całego projektu szacuje
się na 14.580,00 zł, a dofinansowanie
stanowi 100% kosztów zadania. Jego
realizacja planowana jest na jesień
2020 r.
Oprac. bem

Trwa kolejna edycja nauki pływania w gminie Trzcinica
realizowana w ramach programu „Umiem pływać”

Uczą się pływać

We wrześniu 2019 roku w gminie
Trzcinica rozpoczęła się dziesiąta już
edycja nauki pływania dla uczniów
ze szkół podstawowych. Są to pozaszkolne zajęcia sportowe współfinansowane ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

Uczniowie przed rozpoczęciem
nauki pływania tradycyjnie otrzymali czepki pływackie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na krytej pływalni w Słupi pod Kępnem.
Zaplanowano 10 skumulowanych
(2-godzinnych) zajęć dla wszystkich
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
na krytej pływalni w Słupi pod Kępnem

Uczestników jubileuszowej uroczystości w Domu Ludowym w
Trzcinicy powitała przewodnicząca

Zaproszeni goście przekazali
seniorom upominki i życzenia
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Koła PZERiI w Trzcinicy Agnieszka
Dubiel. Najważniejsze fakty z historii działalności trzcinickiego Koła

przedstawił Stanisław Maryniak.
Wójt gminy Grzegorz Hadzik
pogratulował w trakcie uroczystego
spotkania osiągnięć i zaangażowania
w działalność na rzecz osób złotego
wieku. Życzył też realizacji planów i
zamierzeń oraz kolejnych tak udanych
jubileuszy, na ręce przewodniczącej
A. Dubiel składając okolicznościowy
upominek. Podobne życzenia wraz z
upominkami przekazali uczestniczący w trzcinickim spotkaniu goście.
Członkowie Koła PZERiI oraz
goście spędzili czas w serdecznej
i ciepłej atmosferze. Wiele radości
sprawił seniorom występ Koła Gospodyń Wiejskich z Opatowa.
Oprac. bem
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Operatorem tego zadania jest
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS z
Poznania. Na podstawie podpisanej
umowy partnerskiej Gmina Trzcinica współfinansuje z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
wszystkie koszty związane z wynajmem pływalni, instruktorów nauki
pływania, transportem oraz ubezpieczeniem.

uczniów II klas obu szkół podstawowych z teremu gminy Trzcinica.
Opiekę podczas przejazdów na basen
sprawują nauczyciele tych szkół, a
podczas trwania zajęć instruktorzy
nauki pływania i personel basenu.
Realizacja projektu „Umiem pływać” potrwa do listopada, a uczestnicy
zajęć na jego zakończenie otrzymają
pamiątkowe medale.
Oprac. bem

Region

gmina
Jednostki OSP z terenu gminy Perzów otrzymały dofinansowanie w ramach rządowego programu „5000+”

GONIEC PERZOWSKI
październik 2019, nr 42 (895)
Dzieci z przedszkola w Turkowach po raz kolejny odwiedziły seniorów w Dziennym Domu
Seniora w Domasłowie

Przedszkolaki wystąpiły dla seniorów

Wójt Gminy Perzów
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018, poz.2204 ze zm.)

informuje, że podano do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Perzowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Perzów,
wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej zasób mienia
komunalnego Gminy Perzów przeznaczonej do sprzedaży,
położonej w miejscowości Trębaczów numer 139/1,
na działce gruntu numer 128.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.
Wójt Gminy Perzów
/Danuta Froń/
RGN 6870.29.2019

Podczas swojej wizyty w domasłowskim Domu Seniora przedszkolaki zaprezentowały piękny występ
przy akompaniamencie dorosłych
muzyków z zespołu „Perzowianie”.
Program artystyczny został starannie skomponowany i przygotowany
przez Annę Świątek, która jest również autorką scenariusza i tekstów,
składających się na prezentowany
program artystyczny.
Dzieci wystąpiły w pięknych
strojach i zachwyciły seniorki swoimi
artystycznymi popisami. Na zakończenie mali artyści otrzymali gromkie brawa, słodkie niespodzianki i zaproszenie na kolejne spotkanie, które
odbyć się ma w okresie tegorocznych
świąt Bożego Narodzenia.
Oprac. bem

Rychtal, dnia 10 października 2019 r.

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zmianami ) przeznacza się do sprzedaży nieruchomość będącą własnością
Gminy Rychtal.
Jednocześnie informuje się, że termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1, 2 upływa dnia 21.10.2019 roku.
Lp. Nr działki Powierzchnia w ha
1

93/13

0,1452

KW

Położenie

KZ1E/00034140/2 Rychtal ul. Namysłowska

Cena wywoławcza w zł

Opis nieruchomości

48 100,00

Nieruchomość
niezabudowana, stanowi
drogę wewnętrzną.

Nieruchomość jest objęta mpzp Uchwała nr XVII/81/2004 z dnia 9.07.2004 r. j.b. „M,PU” teren zabudowy
mieszkaniowej oraz działalności produkcyjno-usługowej oraz składowania i magazynowania.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rychtalu, ogłoszeniu w prasie lokalnej, na
tablicy ogłoszeń wsi sołeckiej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rychtalu
http://rychtal.nowoczesnagmina.pl/ przez okres 21 dni.
Termin i miejsce przetargu będzie ustalony odrębnym ogłoszeniem.
Wójt Gminy Rychtal
mgr inż. Adam Staszczyk

5000+ dla strażaków

Umowy dotacyjne na realizację programu „5000+”
przekazane zostały 7 października br. w Kępnie

W gminie Perzów dotacje w
wysokości 5.000,00 zł otrzymały
Ochotnicze Straże Pożarne: Perzów,
Domasłów, Trębaczów, Miechów i
Turkowy.
Strażacy mieli możliwość wnioskowania o dodatkowe środki na
zadania inne niż te związane z gaszeniem pożarów. Taka możliwość
pojawiła się w tym roku po raz pierwszy, dzięki nowelizacji ustawy o
ochronie przeciwpożarowej z 31 lipca
2019 r.
Pochodzące z budżetu państwa

pieniądze dla strażaków-ochotników
przeznaczone są na zadania związane
między innymi z krzewieniem sportu
i kultury fizycznej, propagowaniem
wiedzy i umiejętności w zakresie
ochrony przeciwpożarowej oraz popularyzację zasad udzielania pierwszej pomocy.
Wszystkie jednostki OSP, które
wnioskowały o dotacje i spełniły wymogi ustawy o ochronie przeciwpożarowej, otrzymały dofinansowanie
na swoje zadania.
Oprac. bem

echo rychtala
październik 2019, nr 39 (906)
Rusza druga edycja zajęć „Aktywni ruchowo 50+”

Nigdy nie jest za późno na sport
Po 50. roku życia aktywność fizyczna staje się szczególnie istotna
– to wtedy wzrasta ryzyko wielu chorób i trudniej jest utrzymać prawidłową sylwetkę. Ruch jest doskonałym
remedium na te bolączki. Pomaga
dłużej zachować młodość, oddziałując nie tylko na ciało, ale także, co
bardzo istotne, na psychikę. To podczas uprawiania sportu wydzielają się
endorfiny (hormony szczęścia) sprawiające, że czujemy się zrelaksowani,
szczęśliwi i pełni energii. Wśród zalet
aktywności fizycznej u osób starszych
wymienić można także ograniczenie
ryzyka wystąpienia chorób układu
sercowo-naczyniowego, zapobieganie nadciśnieniu tętniczemu, poprawa
funkcjonowania układu oddechowego, zmniejszenie ryzyka wystąpienia
cukrzycy, zapobieganie osłabieniu
kości i zachowanie optymalnej wytrzymałości mięśniowej oraz poprawa
ogólnego samopoczucia.
Skoro to takie proste, to chyba

czas zacząć? I tutaj zaczynają się
schody. Z jednej strony mamy świadomość, że warto, z drugiej dbałość
o kondycję fizyczną przekładamy na
niekończące się jutro. Pamiętajmy
jednak, że nigdy nie jest za późno,
aby zacząć ćwiczenia, tak ważne
szczególnie w tym okresie życia. - W
związku z zapytaniami uczestniczek
zajęć „Sprawni ruchowo 50+”, które brały udział w usprawnianiu fizycznym w ubiegłym sezonie, chcę
poinformować, że wznawiamy ćwiczenia ogólnorozwojowe o umiarkowanej intensywności, wzmocnione kombinacją ćwiczeń siłowych,
aerobowych,
równoważnych
i
rozciągających. Pierwsze zajęcia
drugiego sezonu dla mieszkańców
gminy Rychtal odbędą się w rychtalskiej hali sportowej w poniedziałek,
28 października br., o godz. 18.00.
Zapraszamy – zachęca gminny koordynator sportu w Rychtalu Piotr Nasiadek.
Oprac. KR
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gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
październik 2019, nr 41 (1217)

Konferencja dla rolników – hodowców bydła i producentów
mleka – w Nosalach

Rozmawiali
Tabliczka mnożenia nie taka straszna o genotypowaniu bydła

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej

4 października br. Zespół Szkół
im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej kolejny raz przyłączył się do
akcji IX Światowego Dnia Tabliczki
Mnożenia. Wydarzenie to ma na celu

przez Egzaminatorów MT, którzy
jako pierwsi wykazali się bezbłędną
znajomością tabliczki. Byli to: Natalia Sawicka, Katarzyna Gogół,
Anastazja Krowiarz i Wojciech Paprzycki. Uczniowie klas V-VIII loso-

wali zestawy i w ciągu trzech minut
musieli prawidłowo rozwiązać pięć
przykładów. Tytuł eksperta otrzymywały jedynie te osoby, które podały
wszystkie prawidłowe wyniki. Każdy egzaminowany uczeń w nagrodę
otrzymał słodki upominek. Komisja
egzaminacyjna odpytywała również
nauczycieli – wszystkie osoby z grona nauczycielskiego wykazały się
bardzo dobrą znajomością tabliczki
mnożenia.
Akcja spotkała się z bardzo
pozytywnym odzewem. Obchody
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele
emocji i pobudziły chęć zdrowej rywalizacji.
Elżbieta Kuropka

Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym
odzewem wśród uczniów

zachęcenie zarówno uczniów, jak i
dorosłych, do przypomnienia sobie
tabliczki mnożenia.
W ramach przygotowań do akcji
uczniowie klasy VI-VII przygotowali
i rozwiesili plakaty przypominające o
obchodach tego dnia.
W sali gimnastycznej przeprowadzono krótki apel inaugurujący Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia oraz
zorganizowano rozgrywki klasowe,
które polegały na rozwiązywaniu
różnych łamigłówek matematycznych. Egzamin przeprowadzony był

Uczniowie losowali zestawy i w ciągu trzech minut musieli
prawidłowo rozwiązać pięć przykładów matematycznych

Kilkudziesięciu rolników zgłębiło najnowocześniejszą wiedzę
z zakresu genotypowania bydła. Fot. P. Twardowski

9 października br. w sali Domu
Ludowego w Nosalach odbyła się
specjalistyczna konferencja z udziałem wysokiej klasy specjalistów i
zootechników z Polskiej Federacji
Hodowców Bydła i Producentów
Mleka, Wielkopolskiego Centrum
Hodowli i Rozrodu Zwierząt i doradców Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w powiecie
kępińskim. Kilkudziesięciu rolników
– hodowców bydła i producentów
mleka – zgłębiło najnowocześniejszą wiedzę z zakresu genotypowania
bydła. Wśród szeroko omawianych

tematów, najważniejszymi były: ocena wartości użytkowej bydła, badania PAG, SOL i ich wykorzystanie
w pracy hodowlanej, wykorzystanie
genotypowania i selekcji genomowej
w zarządzaniu stadem bydła mlecznego oraz innowacyjne technologie
wspierające rozród i wzrost potencjału genetycznego bydła mlecznego.
Całość konferencji została zamknięta szeroką i ożywioną dyskusją rolników, którzy muszą sprostać najnowocześniejszym trendom w hodowli
zwierząt.
P. Twardowski

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
prowadzona jest nauka gry w szachy

A moje dziecko
Gazyfikacja Bralina staje się faktem gra w szachy...

Rozmowy na temat realizacji inwestycji gazyfikacji Bralina przeprowadzono w Urzędzie
Gminy

7 października br. w Urzędzie
Gminy Bralin doszło do długo oczekiwanego spotkania wójta Piotra
Hołosia z kierownikiem Polskiej

Spółki Gazowniczej - Oddział w
Kępnie Mariuszem Maślanką. Tematem rozmowy były ustalenia dotyczące realizacji inwestycji gazyfika-

Wójt P. Hołoś (po lewej) i kierownik Polskiej Spółki Gazowniczej – Oddział
w Kępnie M. Maślanka (po prawej) podczas rozmów o gazyfikacji Bralina

cji Bralina w 2019 roku i zakończenia
zadania w 2020 roku. Zgodnie z zapewnieniami, realizacja rozpocznie
się w kilku miejscach równocześnie,
m.in. w Chojęcinie Szumie – Osiedle
pod Lasem, w Bralinie i przy ulicach:
Strażackiej, Ćwiejkowskiego, Kaczej
i Polnej. Równolegle trwają prace
przygotowawcze do budowy głównych nitek inwestycji.
- Zaproponuję Radzie Gminy
przyjęcie programu dofinansowania
w 2020 roku wymiany starych, nieefektywnych pieców CO na nowe,
gazowe lub inne, spełniające normy
emisji. Liczę, że Rada pozytywnie zaopiniuje takiego rodzaju wsparcie w
walce o czyste powietrze naszej gminy – zapowiedział wójt P. Hołoś.
Zachęcamy mieszkańców do śledzenia informacji w tym zakresie.
KW

Zdarzenie drogowe na ul. Wrocławskiej w Bralinie

Chevroletem w audi

W piątek, 4 października br., po
godzinie 21.00, dyżurny Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie został
powiadomiony o zdarzeniu drogowym na ul. Wrocławskiej w Brali-

14

nie. Policjanci, którzy przybyli na
miejsce, ustalili, iż 21-latek kierujący
samochodem marki Chevrolet nie zachował bezpiecznej odległości przed
poprzedzającym go pojazdem marki

Audi A6, kierowanym również przez
21-latkę, i najechał na jego tył.
Kierowcy byli trzeźwi. Sprawcę
tego zdarzenia ukarano mandatem
karnym.		
Oprac. KR

Tygodnik Kępiński 17 października 2019

Dzieci z chęcią wzięły udział
w nauce gry w szachy

W bieżącym roku szkolnym,
tj. 2019/2020, w Szkole Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
udało się zorganizować wiele kół
zainteresowań, zwłaszcza wśród najmłodszej części społeczności bralińskiej podstawówki. Klasom trzecim
zaproponowano m.in. zajęcia nauki
gry w szachy. Zainteresowanie wśród
dzieci było ogromne, mimo bardzo
wczesnej pory szkolenia.
W tajniki „królewskiej gry”
uczniów wprowadził Jerzy Liebner
– miejscowy nauczyciel, a prywatnie pasjonat sportu, zwłaszcza piłki

nożnej (uprawnienia trenerskie), tenisa stołowego i szachów. Na pierwszych zajęciach dzieci zapoznały się
z ustawieniem szachownicy, nazewnictwem poszczególnych bierek i ich
wartością „bojową” oraz uczyły się
pierwszych ruchów.
Gra w szachy niesie wiele pozytywnych bodźców dla uczniów –
przede wszystkim rozwija ich pamięć
i uwagę, a ponadto myślenie logiczno-strategiczne, dlatego świetnym
pomysłem jest zaszczepianie bakcyla
szachowego od najmłodszych lat.
Oprac. KR

Region

gmina
wieści znad pomianki
październik 2019, nr 42 (944)

150 osób uczestniczyło w uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Seniora w Łęce Opatowskiej

Obchodzili święto ludzi złotego wieku
1 października 2019 r., dla
uczczenia tegorocznego Dnia Seniora, Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łęce
Opatowskiej zorganizowało uroczyste spotkanie.

- Długich lat życia w dobrym
zdrowiu, pełnym radosnego ciepła,
pogody ducha, żebyście zawsze czuli się młodzi duchem, byli radośni,
dbali o siebie i zawsze byli otoczeni
dobrymi i życzliwymi ludźmi – żyUczestnikom spotkania przekazano
najserdeczniejsze życzenia i podziękowania

Uroczystość w Domu Strażaka w
Łęce Opatowskiej rozpoczął występ
chóru „Echo”. Pod kierownictwem
Jadwigi Kłodnickiej chórzyści
wykonali cztery piosenki: „Rodzinny dom”, „Matulu moja”, „Stoję w
oknie” i „Już nigdy nie zapomnę”.
Następnie Jadwiga Piszczałka i
Hanna Kawula przedstawiły humorystyczne wiersze.
Za udany początek uroczystości
podziękowała, witająca przybyłych
gości i składająca życzenia z okazji
święta seniorów, przewodnicząca
Koła PZERiI Zofia Kucharska.

czyła Z. Kucharska. - Dostrzegajcie
piękno wokół siebie, cieszcie się drobiazgami i każdą chwilą. Bądźcie
odporni na zmartwienia i troski, bo
życie jest cudem, więc kochajcie życie. Amerykański polityk Beniamin
Franklin, powiedział „Nie starzeje
się ten, kto nie ma czasu”. Zatem życzę wszystkim państwu braku czasu.
Serdeczne życzenia seniorom
złożyli również zaproszeni na Dzień
Seniora goście.
Podczas spotkania raczono się
przygotowanymi na tę okazję smakołykami, a także wspólnie śpiewano
przy akompaniamencie gitarowym
Józefa Olszoka.
Organizację imprezy wsparła
młodzież ze Szkoły Podstawowej w
Łęce Opatowskiej, która pod kierunkiem Renaty Klepacz roznosiła
ciasto oraz upominki dla każdego
uczestnika uroczystości.

Licznie przybyli seniorzy i goście
bawili się tego dnia wyśmienicie

Wszyscy byli pełni uznania dla
organizatorów Dnia Seniora, który
przebiegał we wspaniałej atmosferze z licznym udziałem ludzi złotego
wieku.
Przewodnicząca Koła PZERiI
w Łęce Opatowskiej podziękowała

uczestnikom uroczystości za liczne przybycie, przekazując też słowa
wdzięczności osobom, które przyczyniły się do jej zorganizowania.
Spotkanie
współfinansowane
było ze środków budżetu Gminy
Łęka Opatowska.
Oprac. bem

Członkowie Koła PZERiI w Łęce Opatowskiej
postanowili uczcić tegoroczny Dzień Seniora

Dobiegły końca kolejne dwie inwestycje drogowe realizowane na terenie gminy Łęka Opatowska

Uroczystość rozpoczął
występ chóru „Echo”

Zakończono oczekiwane
inwestycje drogowe

30 września 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie odbyło się spotkanie z autorem książeczek dla dzieci Wiesławem Drabikiem

Autorskie rymowanki w bibliotece

Wiesław Drabik napisał ponad
200 pełnych humoru, wierszowanych
bajeczek, które ukazują się na rynku
wydawniczym od 1995 roku i cieszą
zarówno dzieci, jaki i dorosłych.
W trakcie spotkania w Opatowie autor przybliżył dzieciom proces
powstawania książki, opowiedział
o swojej twórczości literackiej oraz
zaprosił młodych czytelników do
wspólnej zabawy z rymowanymi zagadkami.
Uczniowie klas 1 i 2 Szkoły
Podstawowej w Opatowie, którzy z

Wiesław Drabik napisał ponad 200 pełnych
humoru, wierszowanych bajeczek

Prace związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych
dofinansowane zostały z budżetu Województwa Wielkopolskiego

W trakcie spotkania w Opatowie autor przybliżył
dzieciom proces powstawania książki

energią i entuzjazmem uczestniczyli
w spotkaniu chętnie udzielali odpowiedzi na zadawane przez pisarza
pytania.
Nagrodę za dobra odpowiedź
stanowiły naklejki. Posiadacze największej liczby naklejek na końcu
spotkania otrzymali w prezencie wybrane przez siebie książeczki autora z
dedykacją.
Oprac. bem

Sfinalizowane zostały: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych, ul. Parkowej w Opatowie
oraz przebudowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w Rakowie.
Inwestycja w Opatowie obejmowała wykonanie odcinka drogi o
długości około 687 mb i szerokości
4 m wraz z utwardzeniem poboczy o
szerokości 0,5 m. Zadanie to zrealizowało Kępińskie Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe S.A. z Kępna za
kwotę 459.198,16 zł brutto.
W zakres robót w miejscowości
Raków wchodziła przebudowa drogi
o długości 127,8 m, szerokości 4 m,
a także utwardzenie poboczy o szerokości 0,5 m. Prace te wykonała firma Przedsiębiorstwo Budownictwa
Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp.

z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego za
kwotę 89.522,67 zł brutto.
- Niezmiernie cieszę się ze zrealizowania kolejnych, długo wyczekiwanych inwestycji drogowych,
bowiem każdy odcinek nowej drogi,
nawierzchni asfaltowej stanowi realną poprawę jakości życia naszych
mieszkańców – podsumowuje wójt
gminy Adam Kopis.
Podobnie jak w ubiegłych latach
Gmina Łęka Opatowska na prace
związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymały dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W 2019
roku dotacja udzielona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
wyniosła łącznie 193.600,00 zł.
Oprac. bem
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam dom na działce 31 arów - Bralin.
Tel. 693 369 471.
(TK 228/10/19)
Sprzedam działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe z
możliwością przekształcenia, o powierzchni
0,6992 ha. Do działki tej przylega o powierzchni 0,2452 ha – pod użytkowanie
rolnicze. Dobra lokalizacja przy drodze
Baranów - Jankowy. Cena do negocjacji.
Tel. 609 750 609 (po 16:00).
(TK 216/09/19)
Sprzedam 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 działkę budowlaną uzbrojoną,
ogrodzoną oraz zbrojenie do fundamentów. 3 km od Kępna, w spokojnej okolicy.
Tel. 783 172 554.
(TK 226/10/19)

Sprzedam działki - Tabor Wielki.
Tel. 692 954 115.
(TK 222/10/19)

sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną 20 arów,
malowniczo położoną - Świba.
Tel. 514 224 173.
(TK 213/09/19)

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

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

motoryzacja

Do wynajęcia kawalerka 33 m2 - w Kępnie.
Tel. 722 391 351.
(TK 229/10/19)

Sprzedam vw passat kombi, rok 2000,
1,9 TDi, 110 KM, stan bardzo dobry.
Tel. 502 385 248.
(TK 227/10/19)

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

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

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)

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)
rolnicze

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

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

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

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

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

WÓJT GMINY BRALIN

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

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

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

prośba o pomoc

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

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu
użytkowego w miejscowości Czermin,
na prowadzenie działalności usługowo - handlowej
I. ZAKRES PRZETARGU:
Przetarg dotyczy lokalu użytkowego o powierzchni 50,00 m2
składającego się z dwóch pomieszczeń (pom. sklepu oraz
pom. magazynowe) umiejscowionego w budynku gminnym
w miejscowości Czermin 1.
Kwota wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 650,00 zł netto.
II. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się dnia 21 listopada 2019 r. o godz. 10:00
w sali nr 1 (parter) Urzędu Gminy Bralin.

WÓJT GMINY BRALIN

ogłasza
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Weronikopole, gmina Bralin
I. ZAKRES PRZETARGU:
Położenie

Weronikopole

Nr ewid. działki

230/2, 230/3

Pow. (ha)

Łączna pow. 1,2945 ha: dz. nr 230/2 o powierzchni 0,7290 ha (grunty orne 0,0995 ha,
łąki trwałe 0,6295 ha) oraz dz. nr 230/3 o powierzchni 0,5655 ha (grunty orne 0,1500
ha, pastwiska 0,4155)

Nr księgi wieczystej

KZ1E/00016529/1

III. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin wpłaty wadium oraz wszelkie warunki wzięcia udziału
w przetargu podano w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu:
a) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin.
b) Strona internetowa Urzędu Gminy Bralin www.bralin.bip.net.pl
zakładka przetargi.
c) Tablice ogłoszeń w sołectwach.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin
pokój 15, nr telefonu 62 / 78 11 230 od pn.-pt. w godz. 7:30–15:30.
Wójt Gminy Bralin
/-/ Piotr Hołoś

Cena wywoławcza
15.000,00 zł
nieruchomości brutto
Wysokość wadium

1.500,00 zł

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona na obrzeżach miejscowości Weronikopole, stanowi własność
gminy Bralin. Działki 230/2 i 230/3 tworzą jedną całość w kształcie zbliżonym do
prostokąta. Granicą pomiędzy działkami jest rów. Nieruchomość położona w otoczeniu
lasów w pobliżu miejscowości Rzetnia oraz Borek Mielęcki.

Przeznaczenie

Gmina Bralin nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu
na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość. W aktualnym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bralin, tereny na których zlokalizowane są przedmiotowe działki oznaczono jako: tereny rolnicze – R.

II. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. o godzinie 10:00 w sali nr 1 (parter) Urzędu Gminy Bralin,
ul. Rynek 3, 63-640 Bralin.
III. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Nabywcą nieruchomości może zostać osoba, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz.1405 z późn. zm.). Zgodnie z art. 40
ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.
2. Termin wpłaty wadium oraz wszelkie warunki wzięcia udziału w przetargu podano w ogłoszeniu i regulaminie o przetargu.
3. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu:
a) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin,
b) strona internetowa Urzędu Gminy Bralin www.bip.bralin.pl zakładka „przetargi”,
c) tablice ogłoszeń w sołectwach Weronikopole, Bralin.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin - pokój 15, nr telefonu 62 / 78 11 230
w godz. pn.–pt. 7:30–15:30.
Wójt Gminy Bralin
/-/ Piotr Hołoś
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WÓJT GMINY BRALIN
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu
użytkowego położonego w miejscowości Bralin
przy ul. Wrocławskiej 49, na prowadzenie działalności
usługowo - handlowej
I. ZAKRES PRZETARGU:
Przetarg dotyczy lokal użytkowy o powierzchni 29,50 m2 umiejscowionego w budynku gminnym przy ul. Wrocławskiej 49 w Bralinie.
Kwota wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 383,50 zł netto.
II. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się dnia 21 listopada 2019 r. o godz. 11:00
w sali nr 1 (parter) Urzędu Gminy Bralin.
III. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin wpłaty wadium oraz wszelkie warunki wzięcia udziału
w przetargu podano w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu:
a) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin.
b) Strona internetowa Urzędu Gminy Bralin www.bralin.bip.net.pl
zakładka przetargi.
c) Tablice ogłoszeń w sołectwach.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin
pokój 15, nr telefonu 62 / 78 11 230 od pn.-pt. w godz. 7:30–15:30.
Wójt Gminy Bralin
/-/ Piotr Hołoś

Ogłoszenia

sprzedam
działkę

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

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

kontakt: 666 336 969.

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.
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

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

Likwidator GS „S Ch” w Bralinie
ogłasza

przetarg ofertowy na zbycie
następujących nieruchomości:
sklep w Nosalach działka o pow. 670 m2 i budynek
o pow. 72,21 m2 cena wywoławcza wynosi 180.000 zł,
Nowej Wsi Ks. działka o pow. 400 m2 i budynek
o pow. 124,80 m2 cena wywoławcza wynosi za 230.000 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 270.0000 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 500.000 zł, oferty należy składać w biurze GS Bralin
ul: Wrocławska 64 do dnia 30 października 2019 roku
w godz. od 7:30 do 11:30 tel: 62 / 78 126 54.

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

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

do wynajęcia

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony

kontakt: 600 959 111.

 bi¿uteria œlubna
 stroiki

Firma zatrudni osobę

PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

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

na stanowisko tokarz.

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

reklamy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Anna H. Niemczynow - „Życie cię kocha, Lili”
Lilianna Berg, każdego poranka otwiera oczy i przyjmuje z radością to, co przyniesie kolejny
dzień. Bo każdy dzień jest wyjątkowy, już nigdy się nie powtórzy. Dziewczyna kolekcjonuje unikatowe, barwne sukienki, które odzwierciedlają jej osobowość, odwagę i gotowość na podejmowanie
nowych wyzwań. Każdego dnia staje przed lustrem, patrzy z radością na swoje oblicze i mówi: Życie
Cię kocha, Lili. Trzy proste słowa, które są początkiem wszystkiego. Mimo utraty rodziców i przeszkód, które napotyka na swojej drodze, dziewczyna unosi wysoko głowę i dziarsko stawia im czoła.
Spotkanie z radosną i kolorową Lili jest jak piękny letni poranek. Wnosi świeżość, energię, łamie
utarte schematy i… daje kopniaka do tego, by w końcu się obudzić i zacząć naprawdę żyć. Bo bez
względu na to ile masz lat, kim jesteś i co robisz, życie cię kocha, i tylko od ciebie zależy co zrobisz
z tą miłością.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jussi Adler-Olsen - „Pogrzebany”
Piętnastoletni Marco przez lata był tłamszony przez swego stryja Zolę, głowę klanu zmuszającego chłopaka do niewolniczego, przestępczego życia. Gdy Marco dowiaduje się, że stryj chce go okaleczyć, by zwiększyć jego możliwości zarobkowe, dokonuje niemożliwego – wyrywa się z żelaznego
uścisku krewnych. Ale szczęście chłopaka trwa krótko – przypadkowe odkrycie mrożącej krew w
żyłach tajemnicy klanu sprawia, że znów zmuszony jest do desperackiej walki o życie. Czy ratując
siebie, zdecyduje się wydać stryja i pogrąży tym samym zamieszanego w sprawę ojca? Dla Carla,
Assada i Rose, powoli wgryzających się w śledztwo prowadzące do korupcji w sektorze bankowym, szwindlu na poziomie ministerialnym i odległej afrykańskiej dżungli,
jasne jest, że nie tylko rodzina chce zamordować Marca. Mørck nie potrafi zapomnieć
żarliwego spojrzenia chłopaka, a potężne, kłębiące się wokół niego siły wywołują w
nim poruszenie. Czy to zadanie przerośnie Departament Q?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Anna Piwkowska - „Między monsunami”

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin

Świat przedstawiony w „Między monsunami” to świat zagrożony poczuciem nieuchronnej utraty.„Opowiedz mi o śmierci zamiast o miłości” – prosi bohaterka jednego z wierszy Anny Piwkowskiej. Odchodzą więc zwierzęta, zamierają przyjaźnie, z życia znikają najbliżsi. Ale nie jest to powód
do rozpaczy, w życiu nie ma miejsca na pustkę. Natura – która jest życiem – wypełnia luki, które
powstały po tym, co się skończyło, umarło. Jest wiecznym ruchem, obiegiem materii, cyrkulacją ducha. Przemijanie – choć nieuniknione – nie jest związane z brakiem. Wręcz przeciwnie, dzięki niemu
pojawia się to, co nowe. Nieuchronność tego procesu daje pewność, ofiarowuje oparcie w sytuacji
nagłej zmiany, a nawet – pozwala odnaleźć ukojenie. Ubrane w oryginalną formę piękne historie opowiedziane przez Piwkowską hipnotyzują czytelnika bogactwem emocji oraz wrażliwością na piękno
i delikatność świata, który nas otacza.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 42
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

tel.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 23 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. Anna H. Niemczynow - „Życie cię kocha, Lili”,
2. Jussi Adler-Olsen - „Pogrzebany”,
3. Anna Piwkowska - „Między monsunami”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 41 nagrody otrzymuj¹:

Karolina Wilk (Baranów), Tomasz Hojka (Lipie).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
W tym tygodniu uda ci się pokonać trudności lub
zwyciężyć w sporze z kimś, kto do tej pory wydawał
się silniejszy od ciebie. Zastanów się, jakich użyć
argumentów i bądź dobrej myśli. Poświęcisz tej
sprawie całą swoją energię.

Byk 21 IV – 21 V
Ktoś nagle zmieni zdanie lub okaże się, że możesz
zrobić coś, co wcześniej było poza twoim zasięgiem. Daj się ponieść wydarzeniom i jak najszybciej
przystosuj się do nowych okoliczności.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Nie kłóć się o drobiazgi, bo spowodujesz lawinę
oskarżeń i zarzutów. Karta przestrzega przed pośpiechem i zgadzaniem się na nowe propozycje,
bez rozpatrzenia ewentualnego ryzyka.

Rak 23 VI – 22 VII
Zapewnij sobie więcej czasu tylko dla siebie. Odpocznij, skup myśli i poszukaj wewnętrznej równowagi. Z dala od obcych wpływów, szumu plotek i
towarzyskiego rozgardiaszu odnajdziesz spokój.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Św. Marcina” - 17.10.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 18.10.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 19.10.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 20.10.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 21.10.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 22.10.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 23.10.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.

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.

ZBIÓRKA NA REMONT DACHU
DLA RODZINY Z GMINY KĘPNO

Lew 23 VII – 22 VIII
Poszukaj sposobu, w jaki rozwiązać trapiący cię
konflikt lub inną trudną sprawę. Nie zwlekaj, bo w
tym tygodniu wszystko zależy od ciebie! Twoje pomysły okażą się nowatorskie i doprowadzą cię do
sukcesu.

Panna 23 VIII – 22 IX

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

Skorpion 24 X – 21 XI
Ktoś zaproponuje ci udział w ważnym przedsięwzięciu lub projekcie. Ta propozycja wymagać
będzie od ciebie nawet dodatkowej nauki! W sprawach rodzinnych zapowiada się ważna rozmowa
ze starszą kobietą.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Rozmowa z kimś, kto jest dla ciebie autorytetem
sprawi, że zobaczysz swoje sprawy w innym świetle. Możesz się zdenerwować lub poczuć urażony,
ale w końcu wyciągniesz z tego słuszne wnioski.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Ciesz się swoim sukcesem, chwal dokonaniami.
Jeśli zajmujesz się sztuką, to poczujesz wielki przypływ natchnienia. W miłości czekają cię romantyczne chwile. Poczujesz się kochany i potrzebny.

Wodnik 20 I – 18 II
Jeśli przestaniesz wytykać innym błędy, to uda ci
się osiągnąć wewnętrzną równowagę. Ktoś będzie
chciał zawrzeć z tobą zgodę. Wyciągnij do niego
rękę. Dla osoby samotnej karta oznacza, że nie docenia ona swoich zalet.

Ryby 19 II – 20 III
Mimo wielu zajęć i obowiązków uda ci się znaleźć
czas na rozrywkę i odpoczynek. Otrzymasz zaproszenie na imprezę lub uroczystość. Będziesz w dobrej formie i chętnie spotkasz się z przyjaciółmi. Zakochanym karta wróży wiele romantycznych chwil.

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.

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

(62) 78 292
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Pewna sprawa lub znajomość może się w tym tygodniu zakończyć. Odkryjesz, że wcale tego nie
żałujesz i będziesz cieszyć się swobodą. W interesach karta zapowiada kłopoty, na jakie ku twojej
radości natknie się konkurencja.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
20
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NASI

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

13. kolejka | jesień 2019
Chrobry Głogów – Zagłębie Sosnowiec –
PRZEŁOŻONY
Miłosz Trojak
(Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

13. kolejka | jesień 2019
Odra Opole – Stal Mielec – PRZEŁOŻONY
Marcin Kowalczyk
(GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

Jastrzębski Węgiel
wygrał turniej Gigantów Siatkówki
Jastrzębski Węgiel wygrał X Międzynarodowy Turniej Charytatywny Tauron Giganci Siatkówki. Turniej, który w sobotę oraz niedzielę rozgrywano na parkiecie kępińskiej hali miał w tym roku charakter polsko-włoskiej konfrontacji. Podczas dwudniowej rywalizacji siatkarze Skry Bełchatów oraz Jastrzębskiego Węgla rywalizowali na przemian z beniaminkiem Serie A Gas Sales Piacenza
Volley i piątym zespołem poprzedniego sezonu Power Volley Milano. Obie włoskie drużyny prowadzone były przez trenerów bardzo
dobrze znanych z polskich parkietów – Roberto Piazzę oraz Andreę Gardiniego.

Trwa dobra passa Jana Kasendry. Tym razem kępnianin zwyciężył w IX Mistrzostwach Wrocławia

13. kolejka | jesień 2019
GKS Tychy – Miedź Legnica – PRZEŁOŻONY
Paweł Baraniak
(RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1

12. kolejka | jesień 2019
RKS Radomsko – Concordia Elbląg – 2:1 (0:0)
NA BOISKU: 1-86 minuta
Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

11. kolejka | jesień 2019
Ślęza Wrocław – MKS Kluczbork – 2:3 (2:0)
NA BOISKU: 1-73 minuta
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

12. kolejka | jesień 2019
Bałtyk Koszalin – Mieszko Gniezno – 1:4 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
(poza meczową 18-tką)
Tobiasz Jarczak
(Foto-Higiena Gać)
III Liga Grupa 3

11. kolejka | jesień 2019
Foto-Higiena Gać – Górnik II Zabrze – 3:3 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Kamil Jurasik
(MKS Kluczbork)
III Liga Grupa 3

11. kolejka | jesień 2019
Ślęza Wrocław – MKS Kluczbork – 2:3 (2:0)
NA BOISKU: 60-90 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 2:3 w 88. minucie

Kępnianin pierwszą rakietą
mistrzostw Wrocławia
We wrocławskim Klubie Anima odbył się pierwszy turniej IX Mistrzostw Wrocławia w Tenisie Stołowym dla amatorów oraz zawodników czwartej i piątej ligi. W jednej z kategorii bezapelacyjnym zwycięzcą turnieju został Jan Kasendra. W finale pokonał
zawodnika Startu Wrocław, Marka Dubińskiego 2:0. Należy podkreślić, że kępiński pasjonat tej dyscypliny w drodze do finału nie
stracił żadnego seta. Trzecie miejsce wywalczył Andrzej Kamiński, również reprezentant wrocławskiego klubu WZSN Start. Wielką
niespodziankę sprawił Piotr Zalewski, który już w I rundzie pokonał Andrzeja Kamińskiego 2:1 (zwycięzcę wielu turniejów, m.in.
Grand Prix Top 10 o Złotą Rakietkę). Z kolei wśród pań zwyciężyła Joanna Kokot, drugie miejsce zajęła Barbara Szłapka, a na trzecim miejscu uplasowała się Joanna Jasztal.

W DZISIEJSZYM NUMERZE |

Adrian Gawlik
(Gwarek Zabrze)
Centralna Liga Juniorów U-18

10. kolejka | jesień 2019
Gwarek Zabrze – Cracovia – 2:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:0 i 2:0
w 48. i 76. minucie

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236
Orzeł i GKS w półfinale strefowego Pucharu Polski.
Tygodnik Kępiński 17 października 2019
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Sport

piłka nożna

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

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Tylko na siedem dni piłkarze LKS-u stracili pozycję
lidera na zapleczu trzeciej ligi. Gołuchowianie pokonali na Stadionie Miejskim w Kępnie
Polonię i ponownie awansowali na pierwsze miejsce w tabeli. Pomogło w tym również
potknięcie Pogoni Nowe Skalmierzyce w Swarzędzu

Coraz głębszy kryzys w Kępnie
Kryzys piłkarzy z Alei Marcinkowskiego trwa. Tym razem podopieczni Bogdana Kowalczyka przegrali 1:3 (0:2) z LKS-em Gołuchów. Biało-niebiescy nadal prezentują się fatalnie. Z czterech ostatnich spotkań kępnianie przegrali trzy, a jedno zremisowali. I
choć to dopiero runda jesienna, to jednak widmo degradacji coraz bardziej zaczyna spoglądać w oczy piłkarzom Polonii. W efekcie
kępnianie stoczyli się już na piętnaste miejsce w tabeli i znajduje się tuż nad strefą spadkowo-barażową. Kępińska drużyna ma
dziesięć punktów i zaledwie o trzy wyprzedza Winogrady Poznań, które okupują miejsce barażowe. Tabelę zamyka outsider z Koła.
Działacze i piłkarze Olimpii
Koło zaczynają chyba powoli żałować decyzji o pozostaniu w czwartej
lidze. Olimpia nie zdobyła jak dotąd
ani jednego punktu, a drużyna traci
na mecz średnio 4,5 bramki. Tę statystykę podwyższyli w sobotę, przegrywając na wyjeździe z Wartą Międzychód aż 0:8. Warta Międzychód

Wyniki 12. kolejki

KKS Polonia Kępno
LKS Gołuchów

1 (0)
3 (2)

MKS Victoria Września
TPS Winogrady Poznań

5 (3)
1 (0)

Bramki: 0:1 Dawid Guźniczak - 24’, 0:2
Krystian Benuszak - 34’, 1:2 Filip Latusek - 58’, 1:3 Krystian Benuszak - 90+2’.
Polonia: Damian Grondowy – Mikołaj Kubacha, Witold Kamoś, Kacper Skupień, Remigiusz
Hojka, Jakub Górecki, Karol Latusek, Borys
Wawrzyniak (Maciej Sikora - 90’), Szymon
Pawlak (Rafał Padiasek - 75’), Giorgi Otarashvili, Filip Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.
Bramki: 1:0 Mikołaj Jankowski - 4’,
2:0 Mikołaj Jankowski - 37’, 3:0 Adrian
Chopcia - 38’, 4:0 Wiktor Kacprzak - 62’,
5:0 Jacek Kopaniarz - 87’, 5:1 Kamil Lulka - 89’.

SKS Unia Swarzędz
2 (0)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 0 (0)

Bramki: 1:0 Hubert Goncerzewicz - 49’,
2:0 Tomasz Kaczmarek - 75’ (samobójcza).

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (0)
KSS Kotwica Kórnik
4 (3)

Bramki: 0:1 Witold Walkowiak - 19’, 0:2
Witold Walkowiak - 30’, 0:3 Patryk Bordych - 34’, 0:4 Witold Walkowiak - 62’,
1:4 Dawid Piróg - 67’ (z karnego), 2:4
Jakub Michalski - 90’.

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (1)
LTP Pogoń Lwówek
0 (0)
Bramka: 1:0 Błażej Telichowski - 24’.

KP Victoria Ostrzeszów
KS Polonia 1912 Leszno

1 (0)
2 (1)

Bramki: 0:1 Artur Krawczyk - 36’, 0:2 Eryk
Moryson - 54’, 1:2 Michał Mazurek - 68’.

KP Obra 1912 Kościan
0 (0)
MKS Lubuszanin Trzcianka 1 (0)
Bramka: 0:1 Paweł Iwanicki - 48’.

KS Opatówek
3 (3)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 (2)

Bramki: 1:0 Mateusz Stefaniak - 7’, 1:1
Kamil Dutkowski - 23’, 1:2 Kamil Krawczyk - 25’, 2:2 Łukasz Grabowski - 36’,
3:2 Łukasz Maciejewski - 37’.

MLKP Warta Międzychód
MKS Olimpia Koło

22
II

8 (3)
0 (0)

czwartoligowym potentatem nie jest,
ale i tak zdołała zaaplikować kolanom
osiem bramek. Do przerwy gospodarze prowadzili 3:0 po golach Jarosława Krysiaka, Michała Kępskiego
i Jakuba Giełdy. Zaraz po zmianie
stron Warta podwyższyła, samobójcze trafienie zaliczył wtedy Kacper
Gatrzkie. W 60. i 65. minucie zespół
z Międzychodu dołożył dwa kolejne
gole, tym razem na listę strzelców
wpisali się Patryk Bierka i Marcin
Czarnecki. Siódmą bramkę w końcówce spotkania zanotował Jakub
Giełda, a wynik w 89. minucie ustalił
Patryk Strugarek. Dla Olimpii była
to druga najwyższa porażka w tym
sezonie. Zespół Tomasza Mikusika wciąż nie zdobył nawet jednego
punktu i okupuje ostatnie miejsce w
tabeli.
W trudnej sytuacji znalazła się
też Ostrovia. Tym razem ostrowiaBramki: 1:0 Jarosław Krysiak - 22’, 2:0
Michał Kępski - 42’, 3:0 Jakub Giełda 43’, 4:0 Kacper Gatrzkie - 47’ (samobójcza), 5:0 Patryk Bierka - 60’, 6:0 Marcin
Czarnecki - 65’, 7:0 Jakub Giełda - 83’,
8:0 Patryk Strugarek - 89’.
Najskuteczniejsi strzelcy
13
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
12
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
10
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
10
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
9
Kacper Majerz (Pogoń Nowe S.)
8
Tomasz Marcinkowski (Obra Kościan)
8
Paweł Wicher (Lubuszanin)
7
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
6
Filip Latusek (Polonia Kępno)
6
Jakub Giełda (Warta Międzychód)
6
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
6
Bartosz Nowak (Pogoń Lwówek)
6
Eryk Moryson (Polonia Leszno)
6
Maurycy Niemczyk (Tarnovia Tarnowo)
6
Patryk Smolarek (Warta Międzychód)
Program 13. kolejki
Sobota, 19 października 2019 roku
14:00
Lubuszanin – KS Opatówek
14:00
Kotwica Kórnik – Obra Kościan
15:00
LKS Gołuchów – Centra Ostrów
15:00
Pogoń Nowe S. – Tarnovia Tarnowo
15:00 Ostrovia Ostrów – Warta Międzychód
15:00
Pogoń Lwówek – Polonia Kępno
15:00Winogrady Poznań – Victoria Ostrzeszów
Niedziela, 20 października 2019 roku
11:00
Olimpia Koło – Victoria Września
11:00
Polonia Leszno – Unia Swarzędz

nie powrócili z Opatówka bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej.
Mimo niezłej gry i prowadzenia 2:1,
biało-czerwoni przegrali 2:3 mocno
komplikując swoją i tak już niełatwą
sytuację w tabeli. Biało-czerwoni już
w siódmej minucie nie upilnowali
Mateusza Stefaniaka. W 23. minucie do wyrównania doprowadził
jednak Kamil Dutkowski, który najprzytomniej zachował się w polu karnym. Dwie minuty później ostrowski
zespół przeprowadził ładną akcję po
której Kamil Krawczyk dał korzystny wynik 2:1. Niewiele później przed
szansą na zdobycie gola stanął Łukasz Wiącek, ale piłka po jego strzale
głową nieznacznie minęła poprzeczkę bramki. Kolejne fragmenty meczu wstrząsnęły obozem ostrowian.
Gospodarze jeszcze w krótszym
odstępie czasu zdobyli dwie bramki.
Po zmianie stron widowisko nie było
już tak atrakcyjne dla oka. Gracze z
Opatówka umiejętnie się bronili. W
ostrowskim zespole zagrozić bramce
rywala próbowali Maciej Kaniewski
i Kamil Krawczyk, ale szósta z rzędu porażka Ostrovii stała się faktem.
Czarne chmury zebrały się również
nad Polonią Kępno. Drużyna Bogdana Kowalczyka pogrąża się w
kryzysie. Z czterech ostatnich spotkań kępnianie przegrali trzy, a jedno
zremisowali. I choć to dopiero runda
jesienna, to jednak widmo degradacji
coraz bardziej zaczyna spoglądać w
oczy piłkarzom Polonii. W efekcie
kępnianie stoczyli się już na piętnaste miejsce w tabeli i znajduje się
tuż nad strefą spadkowo-barażową.
Tym razem biało-niebiescy musieli
uznać wyższość LKS-u Gołuchów.
Rewelacja tegorocznych rozgrywek
potrzebowała nieco ponad dwudziestu minut, aby rozmontować defensywę gospodarzy. Najpierw w 24.
minucie do bramki strzeżonej przez
Damiana Grondowego trafił Dawid
Guźniczak, a dziesięć minut później
prowadzenie gości podwyższył Krystian Benuszak i to gołuchowianie
w zdecydowanie lepszych humorach
schodzili na przerwę. Przerwę w grze
lepiej wykorzystali jednak gospodarze, którzy naładowani pozytywną
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wyniki i tabele

Fortuna I Liga
13. kolejka | jesień 2019
Radomiak Radom – Podbeskidzie ............– 1:3
GKS Bełchatów – Olimpia Grudziądz ........– 1:0
Stomil Olsztyn – Termalica Nieciecza ........– 1:1
Sandecja Nowy Sącz – Chojniczanka ........– 4:4
Chrobry Głogów – Zagłębie Sosnowiec – przełożony
GKS Tychy – Miedź Legnica ..........– przełożony
Puszcza Niepołomice – Warta Poznań – przełożony
Odra Opole – Stal Mielec ..............– przełożony
GKS 1962 Jastrzębie – Wigry Suwałki – przełożony
1. RKS Radomiak 1910 Radom 13 26 21:15
2. KS Warta Poznań
12 24 18:10
3. Podbeskidzie Bielsko-Biała 13 24 23:13
4. FKS Stal Mielec
12 22 15:13
5. OKS Stomil Olsztyn
13 21 12:12
6. GKS Olimpia Grudziądz
13 20 21:18
7. MKS Miedź Legnica
12 20 15:11
8. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 13 18 18:13
9. GKS 1962 Jastrzębie
12 17 17:16
10. GKS Bełchatów
13 17 15:15
11. GKS Tychy
12 17 25:20
12. Zagłębie Sosnowiec SA
12 15 16:16
13. Chojniczanka 1930 Chojnice 13 15 21:23
14. MKS Sandecja Nowy Sącz 13 15 17:22
15. MKS Puszcza Niepołomice 12 14 8:13
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
13. kolejka | jesień 2019
Widzew Łódź – Pogoń Siedlce ..................– 7:3
Resovia Rzeszów – Lech II Poznań ...........– 3:2
Górnik Polkowice – Stal Stalowa Wola ......– 3:0
Bytovia Bytów – Stal Rzeszów .................– 3:2
GKS Katowice – Elana Toruń ....................– 2:0
Olimpia Elbląg – Górnik Łęczna ...............– 1:1
Błękitni Stargard – Skra Częstochowa ......– 3:0
Gryf Wejherowo – Legionovia Legionowo .– 1:2
Znicz Pruszków – Garbarnia Kraków – przełożony
1. CWKS Resovia Rzeszów
13 27 24:9
2. RTS Widzew Łódź
13 27 25:13
3. GKS Katowice
13 26 22:11
4. GKS Górnik Łęczna
13 25 17:12
5. ZKS Olimpia Elbląg
13 22 20:11
6. MKS Bytovia Bytów
13 21 23:20
7. ZKS Stal Rzeszów
13 21 22:19
8. KP Błękitni Stargard
13 21 18:17
9. MKS Znicz Pruszków
12 18 20:18
10. RKS Garbarnia Kraków
12 16 12:13
11. KS Górnik Polkowice
13 16 17:12
12. MKP Pogoń Siedlce
13 15 17:21
13. KKS Lech II Poznań
13 14 15:22
14. TKP Elana Toruń
13 14 14:19
15. KS Skra Częstochowa
13 14 10:20
16. ZKS Stal Stalowa Wola
13 12 12:23
17. WKS Gryf Wejherowo
13 8 10:22
18. KS Legionovia Legionowo 13 7 10:26
III Liga Grupa 2
12. kolejka | jesień 2019
Chemik Police – KKS Kalisz ......................– 0:3
Świt Skolwin – Gwardia Koszalin ..............– 1:0

Bałtyk Gdynia – Górnik Konin .................– 3:4
Sokół Kleczew – Jarota Jarocin ................– 1:2
Radunia Stężyca – Kotwica Kołobrzeg ......– 6:2
Bałtyk Koszalin – Mieszko Gniezno ..........– 1:4
Unia Janikowo – KP Starogard Gdański ...– 0:3
Polonia Środa – Grom Nowy Staw ............– 4:1
Pogoń II Szczecin – Nielba Wągrowiec – przełożony
1. KS Radunia Stężyca
12 30 31:6
2. MKS Mieszko Gniezno
12 30 27:10
3. KKS Kalisz
12 29 27:10
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
12 26 17:4
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
12 21 26:21
6. KS Unia Janikowo
12 18 23:25
7. KS Sokół Kleczew
12 17 14:16
8. KP Starogard Gdański
12 17 14:13
9. KS Polonia Środa Wlkp.
12 17 22:15
10. MKS Pogoń II Szczecin
11 16 17:20
11. KP Chemik Police
12 14 10:18
12. KS Górnik Konin
12 13 17:24
13. JKS Jarota Jarocin
12 11 14:18
14. KS Gwardia Koszalin
12 11 10:21
15. KKPN Bałtyk Koszalin
12 10 10:20
16. MKS Nielba Wągrowiec
11 9 13:20
17. MKS Grom Nowy Staw
12 7 13:27
18. SKS Bałtyk Gdynia
12 6 7:24
IV Liga Grupa Wielkopolska
12. kolejka | jesień 2019
Polonia Kępno – LKS Gołuchów ................– 1:3
Victoria Września – Winogrady Poznań ....– 5:1
Unia Swarzędz – Pogoń Nowe S. ..............– 2:0
Warta Międzychód – Olimpia Koło ...........– 8:0
KS Opatówek – Ostrovia Ostrów ..............– 3:2
Obra Kościan – Lubuszanin ......................– 0:1
Tarnovia Tarnowo – Pogoń Lwówek .........– 1:0
Centra Ostrów – Kotwica Kórnik ...............– 2:4
Victoria Ostrzeszów – Polonia Leszno .......– 1:2
1. LKS Gołuchów
12 26 24:12
2. KS Polonia 1912 Leszno
12 25 30:14
3. MKS Lubuszanin Trzcianka 12 25 27:11
4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 12 24 37:17
5. MKS Victoria Września
12 23 27:11
6. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 12 23 18:12
7. SKS Unia Swarzędz
12 22 26:15
8. KSS Kotwica Kórnik
12 20 27:23
9. KP Victoria Ostrzeszów
12 19 21:18
10. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 12 18 21:19
11. LTP Pogoń Lwówek
12 17 18:19
12. MLKP Warta Międzychód 12 14 23:18
13. KP Obra 1912 Kościan
12 13 22:22
14. KS Opatówek
12 13 13:21
15. KKS Polonia Kępno
12 10 12:24
16. TPS Winogrady Poznań
12 7 19:46
17. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 12 6 19:29
18. MKS Olimpia Koło
12 0 1:54
RedBox V Liga Grupa 3
10. kolejka | jesień 2019
GKS Sompolno – Orzeł Mroczeń ...............– 0:4
Tur Turek – Vitcovia Witkowo ..................– 0:4
Astra Krotoszyn – Odolanovia ..................– 1:1
Zefka Kobyla Góra – Piast Czekanów .......– 1:0
Stal Pleszew – SKP Słupca .......................– 0:2
Zjednoczeni – Piast Kobylin .....................– 8:3

energią rzucili się do odrabiania strat.
Efekty przyszły po upływie niespełna godziny gry, kiedy to kontaktową bramkę zdobył Filip Latusek.
W drugiej połowie inicjatywa była
po stronie gospodarzy, ale oprócz
bramki niewiele z niej wynikało.
Gdy Polonia tak ambitnie dążyła do
wyrównania, została skarcona. W doliczonym czasie gry najskuteczniejszy zawodnik LKS-u skompletował
dublet i przypieczętował zwycięstwo.
– Zadowolony mogę być z pierwszej
połowy, ale druga była w naszym
wykonaniu dużo słabsza. Niepotrzebnie oddaliśmy plac przeciwnikowi, straciliśmy bramkę i daliśmy
mu pożywkę. Przegrywaliśmy dużo
pojedynków w powietrzu. Rywale
stwarzali sobie sytuacje poprzez długie piłki, choć nie było może sytuacji
stuprocentowych, po których mogło
być 2:2. Nie zagraliśmy wielkiego
meczu, ale mecze z Kępnem charakteryzują się tym, że jest dużo walki,
a mało grania. Mnóstwo zdrowia
trzeba było zostawić, by przywieźć

trzy punkty. Jedynym minusem był
fakt, że Krystian Benuszak zobaczył
czwartą żółtą kartkę i w kolejnym
meczu z Centrą będzie musiał pauzować – powiedział Maciej Dolata,
trener LKS-u Gołuchów. LKS wykorzystał potknięcie Pogoni Nowe Skalmierzyce, która przegrała wyjazdowy
pojedynek z Unią Swarzędz 2:0 i wrócił na pozycję lidera rozgrywek. Pozycji tej gołuchowianie będą bronić w
najbliższą sobotę. U siebie zmierzą się
z Centrą Ostrów. Polonię natomiast
czeka wyjazd do Lwówka, na mecz z
tamtejszą Pogonią.
Coraz wyżej w tabeli pnie się natomiast imienniczka Polonii z Leszna. Tym razem leszczynianie odnieśli
cenne zwycięstwo na trudnym terenie w Ostrzeszowie. Polonia pokonała tamtejszą Victorię 2:1. Dzięki
trzem punktom zainkasowanym na
trudnym terenie drużyna z Leszna
awansowała na drugą pozycję i do
prowadzącego LKS-u Gołuchów traci zaledwie jeden punkt.
BAS

Sport

piłka nożna

Red Box V Liga Grupa 3 >>> Bez większych emocji przebiegały spotkania dziesiątej
kolejki. Zdecydowana większość z nich zakończyła się co najmniej dwubramkową różnicą goli

Orzeł w końcu się przełamał

Bardzo cenne, bo pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie, odnieśli w niedzielę piłkarze
Orła Mroczeń. Podopieczni Marka Wojtasiaka wygrali w Sompolnie z GKS-em 4:0 (1:0). Zwycięstwo pozwoliło mroczenianom awansować na czwarte miejsce w tabeli i odrobić nieco straty do
wicelidera rozgrywek. Na pięć kolejek przed końcem zmagań w rundzie jesiennej Orzeł do drugiej
w stawce Odolanovii Odolanów traci pięć punktów.

Wyniki 10. kolejki
GKS Sompolno
LZS Orzeł Mroczeń

0 (0)
4 (1)

Bramki: 0:1 Jakub Kupczak - 43’, 0:2
Marcin Górecki - 47’, 0:3 Marcin Górecki
- 65’, 0:4 Rafał Janicki - 79’.
Orzeł: Rafał Peksa – Dariusz Luźniak, Jakub
Kupczak, Bartosz Moś, Miłosz Jędrzejewski,
Łukasz Gajewski (Filip Moś - 88’), Jakub Strąk
(Bartosz Wika - 80’), Bartosz Kurzawa, Kacper
Małolepszy (Tobiasz Rabiega - 75’), Rafał Janicki, Marcin Górecki (Marcin Grądowy - 85’).
Trener: Marek Wojtasiak.

MKS Tur 1921 Turek
GKS Vitcovia Witkowo

0 (0)
4 (4)

KS Stal Pleszew
SKP Słupca

0 (0)
2 (0)

W dziesiątej serii gier o mistrzostwo zaplecza czwartej ligi mroczenianie udali się na teren jedenastego
zespołu rozgrywek. Obie drużyny
walczyły w niedzielę o przełamanie
fatalnej passy – mroczenianie grali
o pierwsze wyjazdowe zwycięstwo
w tym sezonie, natomiast GKS o
pierwsze punkty w meczu, którego
jest gospodarzem. Gracze z Sompol-

na do starcia z Orłem mieli na koncie
dziesięć punktów, ale nawet ani jednego z nich nie zdobyli przed własną
publicznością. Przez większą część
pierwszej połowy gra była dosyć chaotyczna. Gospodarze często nie przebierali w środkach, często nieprzepisowo powstrzymując graczy Orła.
Zawody toczyły się głównie w środkowej strefie boiska, jednak to pod-

GKS Wilki Wilczyn
3 (2)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 0 (0)

Najskuteczniejsi strzelcy
17
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
10 Przemysław Skibiszewski (Zjednoczeni Rychwał)
10
Damian Spaleniak (Raszkowianka)
9
Patryk Grabowiecki (Wilki Wilczyn)
8
Rafał Janicki (Orzeł Mroczeń)
8
Oskar Pietrzak (Vitcovia Witkowo)
7
Patryk Adamski (Stal Pleszew)
7
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
Program 11. kolejki
Sobota, 19 października 2019 roku
14:00 Polonus Kazimierz – Tulisia Tuliszków
15:00
SKP Słupca – Astra Krotoszyn
15:00
Odolanovia – Tur Turek
15:00
Vitcovia Witkowo – GKS Sompolno
16:00 Orzeł Mroczeń – Zjednoczeni Rychwał
Niedziela, 20 października 2019 roku
11:00
Raszkowianka – Stal Pleszew
11:00
Piast Czekanów – Wilki Wilczyn
15:30
Piast Kobylin – Zefka Kobyla Góra

Bramki: 1:0 Bartosz Domaniecki - 20’,
2:0 Jakub Nowakowski - 37’, 3:0 Jakub
Nowakowski - 75’.

Bramki: 0:1 Tomasz Kaźmierczak - 9’,
0:2 Kacper Boczkowski - 13’, 0:3 Oskar
Wegnerski - 31’, 0:4 Oskar Pietrzak - 42’.

KLKS Zefka Kobyla Góra
LKS Piast Czekanów

Bramki: 0:1 Kamil Sikorski - 53’, 0:2
Kacper Kajdan - 86’.

Bramki: 1:0 Przemysław Skibiszewski 2’ (z karnego), 2:0 Wiktor Naworski - 10’,
3:0 Przemysław Skibiszewski - 35’, 4:0
Przemysław Skibiszewski - 41’ (z karnego), 5:0 Przemysław Skibiszewski - 44’,
5:1 Patryk Wciórka - 49’, 5:2 Mateusz
Wachowiak - 57’, 5:3 Mateusz Olikiewicz
- 65’, 6:3 Przemysław Skibiszewski - 82’,
7:3 Przemysław Skibiszewski - 89’, 8:3
Karol Nowak - 90+1’.

KKS Astra Krotoszyn
1 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów 1 (0)

Bramki: 0:1 Mikołaj Marciniak - 70’, 1:1
Dariusz Reyer - 75’.

MGKS Tulisia Tuliszków
0 (0)
LKS Raszkowianka Raszków 2 (0)

Bramki: 0:1 Damian Spaleniak - 80’, 0:2
Damian Spaleniak - 86’.

Bramka: 1:0 Błażej Ostry - 33’

1 (1)
0 (0)

LKS Zjednoczeni Rychwał 8 (5)
KS Piast Kobylin
3 (0)

Puchar Polski >>> Ćwierćfinały pucharowych rozgrywek w strefie kaliskiej nie przyniosły większych niespodzianek, choć za jedyną można uznać zwycięstwo i awans GKS-u Grębanin. Drużyna Janusza Luberdy formę w rozgrywkach ligowych potwierdza też
w pucharach

Orzeł i GKS w półfinale strefowego Pucharu Polski
W trakcie trwania zmagań ligowych w decydującą fazę wkroczyły rozgrywki Totolotek Pucharu
Polski w strefie kaliskiej. W ubiegłym tygodniu wyłoniono bowiem półfinalistów tych rozgrywek.
Zgodnie z planem w najlepszej czwórce znalazł się Orzeł Mroczeń, ale niespodziankę sprawili
gracze z Grębanina. GKS wyrzucił za burtę pucharowych rozgrywek faworyzowaną Astrę Krotoszyn i teraz powalczy o finał rozgrywek strefowych.
Drużyna Janusza Luberdy zupełnie zaskoczyła faworyzowanych
krotoszynian, którzy obok mroczeńskiego Orła byli zaliczani do grona
faworytów do wygrania rozgrywek
w strefie kaliskiej. Wiadomo już, że
gracze Astry nie będą walczyć w tym
roku o trofeum w strefie kaliskiej.
GKS Grębanin bardzo skutecznie
wybił przyjezdnym jakiekolwiek nadzieje na korzystny rezultat. Gospodarze już po kilku minutach wyszli
na prowadzenie za sprawą Piotra
Cierlaka. Niespełna dziesięć minut
przed końcem pierwszej części spotkania miejscowi prowadzili już. Po
zmianie stron padły dwa kolejne gole
dla GKS-u. Najpierw piłkę do własnej
bramki skierował Dariusz Reyer, a
wynik spotkania ustalił Krzysztof
Godek. W półfinale zameldował się
też Orzeł Mroczeń. Drużyna Marka
Wojtasiaka już w 10. minucie wyszła

Wyniki ćwierćfinałów

Orzeł Mroczeń – Piast Kobylin ................. – 2:1
GKS Grębanin – Astra Krotoszyn ..............– 4:0
Błękitni Chruszczyny – Biały Orzeł ........... – 1:6
GKS Jaraczewo – GKS Rychtal ................. – 3:0

na prowadzenie po strzale Rafała
Janickiego z rzutu karnego. Orzeł
nie poszedł jednak za ciosem i na domiar złego w 55. minucie po szybkim
kontrataku Mateusza Wachowiaka doprowadził do wyrównania. W
końcówce meczu, po dośrodkowaniu
z bocznej strefy boiska, Marcin Górecki pokonał strzałem głową golkipera Piasta, zapewniając swojemu
zespołowi awans do półfinału. Do
półfinału nie udało się awansować
natomiast GKS-owi Rychtal. Trzeci
z przedstawicieli naszego regionu na
tym szczeblu odpadł z dalszej rywalizacji po porażce 0:3 w Jaraczewie z
tamtejszym GKS-em. Grono półfinalistów uzupełnił Biały Orzeł Koźmin
Wielkopolski, który rozbił na wyjeździe Błękitnych Chruszczyny aż 6:1.
Przypomnijmy, że od sezonu
2019/2020 rozgrywki na szczeblu
wojewódzkim i okręgowym przechodzą ogromne zmiany. Rozgrywki
zostały zdynamizowane, a rywalizacja na szczeblu okręgowym toczy się
z udziałem zespołów występujących
co najwyżej w piątej lidze. Najistotniejszą zmianą jest jednak modyfika-

cja podziału rozgrywek na etapy. W
pierwszym rywalizacja toczy się pomiędzy zespołami z piątej ligi i klas
niższych w podziale na strefy odpowiadające dotychczas funkcjonującym okręgom. Zgłoszone drużyny
niezrzeszone oraz grające w Klasach
A i B rozpoczęły zmagania od rundy
wstępnej. W pierwszej rundzie (1/32
finału strefowego) do gry włączyły
się z kolei zespoły z klas okręgowych, a w strefie poznańskiej - również drużyny z piątej ligi. Finały rozgrywek strefowych zaplanowano we
wszystkich częściach regionu na 11
listopada. Ich zwycięzcy otrzymają
trofeum i prawo gry wiosną na szczeblu wojewódzkim. Tam do zmagań
dołączy siedem zespołów z trzeciej
ligi i osiemnastu czwartoligowców.
Daje to łącznie trzydzieści drużyn,
co oznacza, że w 1/16 finale etapu
wojewódzkiego Totolotek Pucharu
Polski dwa zespoły otrzymają wolny
los. Będą to najwyżej sklasyfikowani
uczestnicy rozgrywek na podstawie
tabel końcowych poprzedniego sezonu, a więc KKS Kalisz i Mieszko
Gniezno.			
BAS

opieczni Marka Wojtasiaka stworzyli sobie lepsze okazje do zdobycia
bramek. Przyjezdni dopięli swego,
ale dopiero w samej końcówce pierwszej części gry. Dwie minuty przed
końcem pierwszej połowy Bartosz
Moś celnie dośrodkował z rzutu rożnego na głowę Jakuba Kupczaka,
a młodemu graczowi Orła nie pozostało nic innego jak umieścić piłkę w
bramce. Bramka do szatni wpłynęła
znacząco na poczynania mroczenian
w drugiej części gry. Podopieczni
Marka Wojtasiaka w tym fragmencie
meczu sprawniej i mniej chaotycznie
konstruowali swoje akcje. Pierwsza z
nich przyniosła nawet zmianę rezultatu, po tym jak drugie w tym meczu
podanie Bartosza Mosia wykończył
Marcin Górecki. W 65. minucie kolejną bramkę do swojego dorobku
dołożył Marcin Górecki, dla którego było to już siedemnaste trafienie
w obecnym sezonie. Stłamszonych
gospodarzy dobił w 79 minucie Rafał Janicki, który dobił odbity przez
bramkarza strzał Łukasza Gajewskiego. Pierwsze wyjazdowe zwycięstwo Orła okazało się niezwykle
cenne dla mroczenian, którzy nie tylko awansowali na czwartą pozycję,

ale przede wszystkim odrobili nieco
straty do wicelidera z Odolanowa.
Stało się tak po tym, jak Odolanovia podzieliła się punktami podczas
wyjazdu do Krotoszyna. Od samego
początku starcie Astry Krotoszyn z
Odolanovią Odolanów była niezwykle wyrównane. W 9. minucie Astra
wypracowała sobie dogodną sytuację
strzelecką, ale zabrakło wykończenia. Mimo jeszcze kilku szans z obu
stron pierwsza połowa zakończyła się
bezbramkowym remisem. Po zmianie stron obie drużyny nadal próbowały zaskoczyć rywala i w 70. minucie udało się to Odolanovii, kiedy
to piłkę do siatki skierował Mikołaj
Marciniak. Krotoszynianie odpowiedzieli już po pięciu minutach. Po
świetnie rozegranym rzucie rożnym
do remisu doprowadził Dariusz Reyer. W drugiej połowie sędzia podjął kilka kontrowersyjnych decyzji.
Czerwone kartki zobaczyli Dariusz
Reyer i Mikołaj Lewandowski. W
obozie Astry decyzje te wywołały
niemałe zamieszanie, ale ostatecznie
krotoszynianie grając przed własną
publicznością zdołali dowieźć korzystny rezultat do końca.
BAS

Wilki Wilczyn – Polonus Kazimierz ...........– 3:0
Tulisia Tuliszków – Raszkowianka ............– 0:2
1. GKS Wilki Wilczyn
10 30 38:9
2. MLKS Odolanovia Odolanów 10 26 23:3
3. SKP Słupca
10 22 21:7
4. LZS Orzeł Mroczeń
10 21 38:11
5. KS Stal Pleszew
10 21 24:14
6. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 10 15 14:15
7. LKS Raszkowianka Raszków 10 15 24:27
8. KKS Astra Krotoszyn
10 14 15:15
9. GKS Vitcovia Witkowo
10 12 19:26
10. LKS Piast Czekanów
10 10 9:19
11. GKS Sompolno
10 10 17:19
12. KS Piast Kobylin
10 8 16:29
13. MGKS Tulisia Tuliszków
10 7 10:21
14. KLKS Zefka Kobyla Góra 10 7 16:24
15. LKS Zjednoczeni Rychwał 10 7 13:30
16. MKS Tur 1921 Turek
10 5 13:41
Wielkopolska Klasa Okręgowa
Grupa 1
10. kolejka | jesień 2019
Strażak Słupia – Grom Golina ..................– 4:2
Biały Orzeł – LKS Czarnylas .....................– 2:0
GKS Grębanin – Pelikan Grabów ..............– 3:1
Wisła Borek Wlkp. – Ogniwo Łąkociny .....– 4:2
WKS Witaszyce – LZS Doruchów ...............– 1:1
Barycz Janków P. – GKS Rychtal ..............– 0:2
Victoria Skarszew – Olimpia Brzeziny ......– 2:0
Zieloni Koźminek – LZS Cielcza .....– przełożony
1. KS Victoria Skarszew
10 30 24:2
2. GKS Grębanin
10 22 26:13
3. GKS Rychtal
10 22 24:11
4. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 10 22 22:9
5. LKS Olimpia Brzeziny
10 17 19:17
6. LZS Pelikan Grabów
10 16 23:15
7. WKS Witaszyce
10 16 22:16
8. LZS Cielcza
9 15 22:21
9. LKS Czarnylas
10 14 24:25
10. LKS Wisła Borek Wlkp.
10 12 15:23
11. GOS Zieloni Koźminek
9 12 14:16
12. LZS Doruchów
10 10 13:19
13. LZS Strażak Słupia
10 8 15:23
14. Barycz Janków Przygodzki 10 6 15:28
15. LZS Ogniwo Łąkociny
10 6 12:31
16. LZS Grom Golina
10 3 11:32
Wielkopolska Klasa A
Grupa 3
9. kolejka | jesień 2019
Grom Malanów – Prosna Kalisz ...............– 1:7
LKS Godziesze – Iskra Sieroszewice .........– 4:2
Korona-Pogoń – Jaskiniowiec Rajsko .......– 0:0
LKS II Gołuchów – Wicher Dobra ..............– 6:0
Piast Grodziec – Szczyt Szczytniki ............– 1:1
Orzeł Kawęczyn – Teleszyna Przykona .....– 4:0
Prosna Chocz-Kwileń – Sokoły Droszew ....– 1:2
1. KS Prosna Kalisz
9 23 37:9
2. LKS II Gołuchów
9 22 38:17

3. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 9 19 21:13
4. PUKS Sokoły Droszew
9 19 22:13
5. GKS Piast Grodziec
9 16 19:14
6. LKS Godziesze 1966
9 13 26:19
7. GKS Orzeł Kawęczyn
9 12 20:20
8. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 9 11 20:16
9. KS Jaskiniowiec Rajsko
9 11 20:20
10. LZS Prosna Chocz-Kwileń 9 10 16:17
11. LZS Szczyt Szczytniki
9 9 9:21
12. GKS Teleszyna Przykona 9 7 9:23
13. KS Wicher Dobra
9 5 10:26
14. KS Grom Malanów
9 3 11:50
Wielkopolska Klasa A
Grupa 4
9. kolejka | jesień 2019
Sokół Świba – OKS Ostrów Wlkp. .............– 2:3
LKS Jankowy – Błękitni Chruszczyny ........– 1:0
Pogoń Trębaczów – Zawisza Łęka O. ........– 0:1
LZS Czajków – Victoria Laski ....................– 6:1
Płomień Opatów – Sokół Bralin ................– 4:1
KS Rogaszyce – KS Hanulin .....................– 3:1
Lilia Mikstat – Huragan Szczury ...............– 1:3
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 9 24 24:6
2. LZS Płomień Opatów
9 20 24:12
3. LKS Sokół Bralin
9 19 27:14
4. LZS Czajków
9 18 27:15
5. LZS Victoria Laski
9 17 21:15
6. LKS Jankowy 1968
9 16 13:14
7. OKS Ostrów Wlkp.
8 13 14:13
8. LZS Huragan Szczury
9 11 18:23
9. LKS Sokół Świba
9 9 24:33
10. KS Rogaszyce
9 9 8:15
11. LZS Pogoń Trębaczów
9 8 12:19
12. LZS Błękitni Chruszczyny 8 6 17:27
13. KS Hanulin
9 5 15:23
14. LZS Lilia Mikstat
9 4 15:30
Proton Wielkopolska Klasa B
Grupa 9
8. kolejka | jesień 2019
Masovia Kraszewice – LZS Ostrówiec ........– 4:0
LZS Chynowa – Zryw Kierzno ..................– 8:1
Wielkopolanin – LZS Mikorzyn ................– 2:1
LZS Trzcinica – LZS Siedlików ...................– 3:2
Ajax Rojów – Dąb Dębnica ......................– 1:2
Bonikovia Boników ..............................– pauza
1. LZS Ostrówiec
8 16 19:17
2. LZS Trzcinica
7 15 14:13
3. LKS Masovia Kraszewice
7 12 19:6
4. LZS Siedlików
7 11 12:10
5. LZS Bonikovia Boników
7 11 16:15
6. LZS Chynowa
6 10 19:10
7. LZS Mikorzyn
7 9 10:15
8. LZS Zryw Kierzno
7 9 21:19
9. LKS Wielkopolanin Siemianice 7 8 17:13
10. LKS Dąb Dębnica
7 6 16:23
11. RLKS Ajax Rojów
8 4 4:26
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Sport

piłka nożna
Klasa A Grupa 4 >>> Kibice „Zawiszy” pewnie odetchnęli z ulgą upewniwszy
się, iż niedzielny mecz z Pogonią Trębaczów wyznaczony został na godzinę
11.00, bo tak łatwiej zaplanować sobie niedzielę. Raniuteńko na mszę, by pomodlić się o pomyślność swojej małej i dużej ojczyzny oraz ukochanego klubu,
później błyskawiczny udział w święcie demokracji i natychmiast w drogę do
Trębaczowa. Niestety, tym razem piłkarskie widowisko nie zachwyciło, natomiast zachwyciła aura. Jeszcze niedawno opowieści o złotej polskiej jesieni
brzmiały jak stara baśń. Wszyscy niby czytali i oglądali na ekranie, ale nikt
nie widział na własne oczy. A tutaj, proszę, bursztynowe promienie słońca
okalające trybunki i piłkarską murawę, poranek jak ze snu emeryta o jesieni
życia, I tylko goli brak. I tylko nuda wiejąca z boiska. Najważniejsze jednak,
że w porę obudził się Sebastian Joniak, który pięknym i skutecznym strzałem
zapewnił „Zawiszy” trzy punkty

Piłka siatkowa >>> Hali Widowiskowo-Sportowa w Kępnie gościła uczestników jubileuszowej, bo dziesiątej edycji Turnieju Giganci Siatkówki. Rozgrywana od blisko dziesięciu
lat impreza po raz pierwszy w historii zagościła do naszego miasta. Ostatnie edycje odbywały się w Wieluniu

Na kłopoty Bastek

Cóż pisać o meczu, w którym niewiele się działo. Gospodarze nastawili
się bowiem raczej na przeszkadzanie
liderowi w grze, natomiast goście
włączyli tryb oszczędnościowy. Warto podkreślić, że „Zawisza” wystąpił

W trudnych chwilach „Zawisza”
zawsze może liczyć na Bastka

w tym pojedynku niemal w idealnym
zestawieniu. Zabrakło jedynie Sławomira Goli. Pewnym zaskoczeniem
natomiast był brak w podstawowym
składzie Przemysława Alberta.
Przypomnijmy jednak, że ten wariant

team trenerów Domino i Chałubca już ćwiczył, bo przecież kontuzja
wykluczyła Alberta z dwóch meczów.
Zresztą bramkostrzelny napastnik zespołu z Łęki Opatowskiej pojawił się
na murawie już na wstępie drugiej połowy. Na pewno dobrą wiadomością
dla fanów „Zawiszy” jest powrót do
formy Filipa Kucharskiego. W Trębaczowie zagrał wreszcie cały mecz i
na pewno zasłużył na brawa. Decydujący moment meczu miał miejsce pięć
minut przed gwizdkiem kończącym
pierwszą połowę. „Zawisza” zerwał
się na chwilkę z drzemki, szybka piłka powędrowała do Joniaka, a ten już
wiedział co zrobić z takim prezentem.
A gola zadedykował pewnie prezesowi klubu, by w rodzinie było tej niedzieli więcej radości. I to niezależnie
od wyniku wyborów. W ten sposób
„Zawisza” pewniej usadowił się w
fotelu lidera i może ze spokojem przyglądać się z góry na harmider na dole
tabeli.			
(ems)

Pogoń Trębaczów - Zawisza Łęka Opatowska 0:1 (0:1).
Paweł Chałubiec, Kamil Glatz, Łukasz Domino, Jakub Mielczarek
(Przemysław Albert 46), Piotr Kurkiewicz (J. Sarnowski 77),
Piotr Krawczyk, Filip Kucharski, Iwan Parchomienko,
Łukasz Domino, Sebastian Joniak, Mateusz Płóciennik
(Szymon Sarnowski 90’)
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Zwycięstwo Jastrzębskiego w Kępnie
Jastrzębski Węgiel wygrał X Międzynarodowy Turniej Charytatywny Tauron Giganci Siatkówki. Turniej, który w sobotę oraz niedzielę rozgrywano na parkiecie kępińskiej hali miał
w tym roku charakter polsko-włoskiej konfrontacji. Podczas dwudniowej rywalizacji siatkarze Skry Bełchatów oraz Jastrzębskiego Węgla rywalizowali na przemian z beniaminkiem Serie A Gas Sales Piacenza Volley i piątym zespołem poprzedniego sezonu Power
Volley Milano. Obie, włoskie drużyny prowadzone były przez trenerów bardzo dobrze znanych z polskich parkietów – Roberto Piazzę oraz Andreę Gardiniego.
Turnieje Giganci Siatkówki mają
na celu promowanie tej dyscypliny
sportu i wspieranie chorych dzieci.
Siatkarze grają na szczytny cel, bo
dochód ze sprzedaży biletów trafi
do podopiecznych Fundacji Pomocy
Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” oraz Fundacji Na Ratunek
Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
Tegoroczna edycja Międzynarodowego Turnieju Tauron Giganci Siatkówki dostarczyła kibicom jeszcze więcej emocji i sportowych wrażeń. Na
boisku stanęły gwiazdy ligi polskiej
i włoskiej, a wśród nich mistrzowie
świata Mariusz Wlazły, Karol Kłos,
Dawid Konarski, Mistrz Holandii
Nimir Abdel-Aziz oraz reprezentant
Serbii Nemanja Petric. Turniej, który w sobotę oraz niedzielę rozgrywano na parkiecie kępińskiej hali miał w
tym roku charakter polsko-włoskiej
konfrontacji. Podczas dwudniowej
rywalizacji siatkarze Skry Bełchatów
oraz Jastrzębskiego Węgla rywalizowali na przemian z beniaminkiem Serie A Gas Sales Piacenza Volley i piątym zespołem poprzedniego sezonu
Power Volley Milano. W pierwszym
meczu turnieju siatkarze Jastrzębskiego Węgla wygrali z Power Volley
Milano 3:0. Premierowa partia miała
początkowo wyrównany przebieg, ale
od stanu 10:10 przewagę zaczęli budować jastrzębianie. W grze obu ekip
było trochę niedokładności, co mogło
być spowodowane aklimatyzacją na
nowym obiekcie. W końcówce, mimo
naporu rywali, siatkarze Jastrzębskiego Węgla utrzymali punktowy
dystans. Po ataku Tomasza Fornala
z drugiej linii mieli piłkę setową, a
mocna zagrywka Christiana Fromma
zakończyła tę część meczu. Druga
odsłona była bardziej wyrównana i
żadna ze stron nie mogła wypracować znaczącej przewagi. Po serwisie
Tomasza Fornala w siatkę to ekipa
z Mediolanu pierwsza miała piłkę
setową. W kolejnej akcji skutecznie
zaatakował Fromm i seta zwieńczyła
rywalizacja na przewagi. Zwycięsko
wyszli z niej jastrzębianie, ale ostatnia akcja seta wywołała sporo kontrowersji. Trevor Clevenot zaatakował w

Tygodnik Kępiński 17 października 2019

aut. Set numer trzy również przyniósł
zaciętą walkę obu ekip. Od stanu
15:15 inicjatywę zaczęli jednak przejmować siatkarze z Jastrzębia-Zdroju
(19:16, 21:17). Atak Jurija Gladyra
ze środka przyniósł im piłkę meczową (24:21), a spotkanie zakończył
Dominik Depowski, obijając blok
rywali (25:22). W drugim spotkaniu
pierwszego dnia PGE Skra Bełchatów pokonała z problemami Gas Sales Piacenza. Wyniki 3:0 nie odzwierciedla jednak przebiegu spotkania.
Bełchatowianie najmniej problemów
mieli tylko w partii numer trzy, którą
wygrali do 19.
Pierwsze spotkanie drugiego
dnia turnieju w Kępnie rozpoczęło
się lepiej dla siatkarzy z Piacenzy
(8:5), to oni sukcesywnie budowali
swoją zaliczkę (16:10), a gracze z Jastrzębia-Zdroju nie mieli zbyt wiele
do powiedzenia (14:21), dość wysoko
przegrywając premierową odsłonę
18:25. W drugim secie role się odwróciły i to ekipa Roberto Santilliego
szybko wypracowała sobie przewagę
(16:12). Brązowi medaliści PlusLigi
dominowali na parkiecie (21:14) i w
końcówce pozwolili włoskiej drużynie zdobyć zaledwie jeden punkt.
Bardziej wyrównana była trzecia
odsłona pojedynku, którą minimalnie lepiej rozpoczęli goście z Włoch
(8:6), potem role się odwróciły, trzy
oczka zaliczki mieli jastrzębianie, ale
ich przestoje w grze i nieskuteczne
ataki sprawiły, że w newralgicznym
momencie dwa oczka więcej mieli
siatkarze Piacenzy, którzy triumfowali w tej odsłonie. Czwarty set miał
przebieg podobny do poprzedniego,
ale tym razem kluczowe akcje należały do graczy z Jastrzębia-Zdroju,
którym udało się doprowadzić do tie-breaka. W nim to jednak podopieczni Andrei Gardiniego szybko odskoczyli i nie pozwolili już dogonić się
Jastrzębskiemu Węglowi (15:11). W
ostatnim meczu tegorocznego turnieju towarzyskiego w Kępnie Giganci
Siatkówki PGE Skra Bełchatów przegrała z Power Volley Milano 1:3, co
oznaczało, że całe zmagania padły
łupem Jastrzębskiego Węgla. Bełcha-

towianie rozpoczęli ten mecz w składzie Milan Katic, Mariusz Wlazły,
Aleksander Antosiewicz, Wojciech
Sobala, Grzegorz Łomacz, Piotr
Orczyk oraz Bartosz Mielczarek.
Smaczku tej rywalizacji dodawał
fakt, że szkoleniowcem Power Volley
jest Roberto Piazza, który w latach
2017-2019 prowadził Skrę. W pierwszym secie team z Mediolanu przejął
inicjatywę niemal od samego początku i konsekwentnie powiększał
przewagę nad podopiecznymi Michała Mieszko Gogola. W pewnym
momencie Skra nieco zniwelowała
straty, ale w samej końcówce Power
Volley nie pozwoliło na dogonienie
się. Początek drugiej partii był niemal
identyczny jak pierwszy, lecz w dalszej fazie rywalizacji bełchatowianie
wyciągnęli wnioski i najpierw doprowadzili do remisu, aby następnie samemu odskoczyć na bezpieczny dystans. To co wydarzyło się w trzeciej
odsłonie zaskoczyło wszystkich. Przy
stanie 16:16 siatkarze Skry zdobyli w
dalszej fazie zaledwie jeden punkt
i ostatecznie przegrali do 17. Taki
scenariusz mocno podciął skrzydła
bełchatowianom, którzy w czwartym
secie ulegli rywalom w identycznych
rozmiarach. Autowa zagrywka Mariusza Wlazłego zakończyła rywalizację oraz cały turniej, który padł
łupem Jastrzębskiego Węgla, mimo
że ekipa Roberto Santillego również
w niedzielę musiała uznać wyższość
drużynie z Półwyspu Apenińskiego.
BAS

Wyniki Turnieju

Tauron Giganci Siatkówki 2019

Jastrzębski Węgiel – Power Volley Milano
............................ – 3:0 (25:21; 27:25; 25:22
)
PGE Skra Bełchatów – Gas Sales Piacenza
............................ – 3:0 (25:21; 27:25; 25:19
)
Jastrzębski Węgiel – Gas Sales Piacenza
...... – 2:3 (18:25; 25:15; 22:25; 25:23; 11:15
)
PGE Skra Bełchatów – Power Volley Milano
................. – 1:3 (18:25; 25:19; 17:25; 17:25
)
1. KS Jastrzębski Węgiel
2 4
5:3
2. PGE Skra Bełchatów
2 3
4:3
3. Power Volley Milano
2 3
3:4
4. Gas Sales Piacenza
2 2
3:5

