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Sklep w trakcie przebudowy.
Za utrudnienia przepraszamy.
Nasi pracownicy służą pomocą.
Niezmiennie jesteśmy otwarci
od pon. do sob., 6.30-21.00.

Zapraszamy!

Powiatowe święto plonów
w Perzowie
Perzów był gospodarzem tegorocznych dożynek powiatowych. Święto plonów rozpoczęło się mszą świętą dziękczynną odprawioną przez proboszcza parafii Dziesięciu
Tysięcy Męczenników w Turkowach – ks. Rafała Hącię. Po uroczystej celebrze barwny korowód przejechał na miejsce uroczystości dożynkowych. W trakcie wydarzenia
miały miejsce tradycyjne obrzędy, m.in. przekazanie bochenków chleba z tegorocznej mąki. Odbyła się też „Bitwa Regionów”, w której rywalizowały Koła Gopspodyń
Wiejskich.
str. 7

Miło Tanio Smacznie
ZAPRASZAMY!

Odszedł
Dobry
Kapłan
Z
ogromnym
żalem
przyjęliśmy wiadomość
4 września br., że wczesnym rankiem odszedł
do Boga wieloletni proboszcz parafii kępińskiej
pw. św. Marcina, ks. prałat Krzysztof Nawrocki.

str. 12

Fot. Radio SUD

str. 4

str. 2

Tragiczny wypadek na S8 W służbie od 90 lat

Informacje

wiadomości
Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w Pustkowiu Kierzeńskim

Przebudują drogę
30 września br. burmistrz miasta
i gminy Kępno Piotr Psikus podpisał
umowę na przebudowę drogi gminnej
w Pustkowiu Kierzeńskim. Gmina
Kępno uzyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 170.500,00 zł z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Inwestycja obejmuje wykonanie

drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 620 m i szerokości 4 m wraz z
obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego.
Generalnym wykonawcą robót
jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Wartość inwestycji wynosi 529.482,80 zł. Oprac. KR

Z żalem i smutkiem przyjęłam
wiadomość o śmierci

śp. ks.

Krzysztofa
Nawrockiego,

Wypadek z udziałem dwóch samochód dostawczych na 103. kilometrze trasy S8 w kierunku Warszawy

Tragiczny wypadek na S8.
Zginął 28-latek z Opola

7 września br., o godzinie 17.13,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o wypadku z udziałem dwóch
samochodów dostawczych na 103.
kilometrze trasy S8 w kierunku Warszawy, na wysokości miejscowości
Olszowa. Na miejsce zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Olszowa
i OSP Kępno.
Kierowca jednego z pojazdów
wymagał pomocy medycznej. Na
potrzeby działań zablokowano ruch
na trasie w kierunku Warszawy.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
następnie przy pomocy narzędzi hy-

draulicznych wykonano dostęp do
poszkodowanego kierowcy, jednocześnie przystąpiono do udzielania
mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przybyły na miejsce zdarzenia
Zespół Ratownictwa Medycznego
wdrożył zaawansowane zabiegi ratujące życie – relacjonuje oficer prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł
Michalski.
Niestety, pomimo podjętych
wspólnie działań ratowniczych, życia
28-letniego kierowcy nie udało się
uratować.
Po zakończeniu czynności ratowniczych czynności dochodzeniowe
prowadziła Komenda Powiatowa Policji w Kępnie pod nadzorem prokuratora.
Oprac. KR

Powierzenie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Nowa dyrektor szkoły w Słupi

byłego proboszcza parafii pw. św. Marcina w Kępnie.

Jego odejście bardzo mnie dotknęło,
żegnam Go z wielkim smutkiem.
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Andżelika Możdżanowska

Od lewej: członek Zarządu Powiatu Kępińskiego M. Potarzycki, wicestarosta A. Śniegocka,
nowa dyrektor ZSS w Słupi pod Kępnem M. Misiak-Hojka, starosta R. Kieruzal i członkowie
Zarządu Powiatu Kępińskiego: R. Ciemny i K. Możdżanowska

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ks. Krzysztofa
Nawrockiego,

śp.

byłego proboszcza parafii
pw. św. Marcina w Kępnie.

Bliskim Zmarłego składamy
serdeczne wyrazy współczucia.
Starosta Kępiński wraz z Zarządem
Powiatu Kępińskiego i pracownikami
Starostwa Powiatowego w Kępnie

Zderzyły się dwa samochody
dostawcze. Fot. KP PSP Kępno

30 sierpnia br., w trakcie posiedzenia Zarządu Powiatu Kępińskiego, miało miejsce przekazanie dokumentów powierzenia od 1 września
br. pełnienia obowiązków dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi
pod Kępnem. Przez najbliższy rok
funkcję tę pełnić będzie Magdalena
Misiak-Hojka.
W imieniu zarządu gratulacje
złożył starosta Robert Kieruzal, jednocześnie dziękując Sylwii Grabowskiej, która w ostatnich miesiącach
pełniła te obowiązki w zastępstwie
dyrektora.
Oprac. KR

W kępińskim ratuszu wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego

Nauczyciele awansowali

Pięcioro nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu
gminy Kępno zdało egzamin i uzyskało stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego. Są to:
Ewelina Jokiel (Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich w
Myjomicach), Aleksandra Brymerska (Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Przemysła II w Kępnie), Bogumiła
Kwiatek (Przedszkole Samorządowe
nr 4 w Kępnie), Izabela Długowska-Hanas (Szkoła Podstawowa im. Jana
Brzechwy w Świbie) i Katarzyna Jeziorna (Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Przemysła II w Kępnie).
Przy okazji wręczenia aktów

nadania stopnia awansu zawodowego, burmistrz Piotr Psikus oficjalnie
powierzył Sławomirze Czechlowskiej stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kęp-

nie na okres 5 lat.
Gratulujemy wszystkim nauczycielom i życzymy satysfakcji z
wykonywanej pracy oraz kolejnych
osiągnięć.
KR

Po wręczeniu aktów nadania
stopnia awansu zawodowego
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

Odbyła się komisja FEMM 500 milinów euro dla Ukrainy
Odbyło się wspólne posiedzenie
Komisji Budżetowej, Kontroli Budżetowej oraz Praw Kobiet i Równouprawnienia. - Podczas niego omówiliśmy razem z Johannesem Hahnem,
komisarzem ds. budżetu i administracji, proponowaną metodologię
śledzenia równouprawnienia płci w
budżecie Unii Europejskiej. Metodologia została zaproponowana przez
Komisję w kontekście projektu budżetu na 2023 r., zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z
16 grudnia 2020 r. W kolejnej części
spotkania głosowaliśmy również nad
budżetem ogólnym UE na rok 2023
– mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska.

Komisja Europejska podpisała
z Ukrainą porozumienie w sprawie
przekazania pomocy finansowej w
wysokości 500 milionów euro. Środki zostaną przeznaczone na kluczowe
obecnie kwestie – edukację, potrzeby
mieszkaniowe osób przesiedlonych
wewnątrz Ukrainy, rolnictwo. - Musimy pamiętać, że Ukraina to jeden z
największych na świecie eksporterów
zbóż, dlatego problemy w tym sektorze gospodarki mogą doprowadzić do
klęski głodu w wielu państwach. Podczas spotkania z premierem Ukrainy
poruszymy również temat eksportu
ukraińskiej energii – zapowiedziała
poseł do Parlamentu Europejskiego
Andżelika Możdżanowska.

KAMPANIA INFORMACYJNA

Polityka konkurencji Unii Europejskiej
Za nami posiedzenia Komisji
Gospodarczej i Monetarnej, podczas
którego odbyła się bardzo ważna debata na temat polityki konkurencji z
Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącą wykonawczą ds. Europy na
miarę ery cyfrowej i komisarz ds.
konkurencji. Udział w nim wzięła
również poseł do Parlamentu Eu-

ropejskiego Andżelika Możdżanowska. - Na spotkaniu mogliśmy
podsumować bieżące wydarzenia
w zakresie polityki konkurencji,
zwłaszcza w kontekście reakcji na
rosyjską inwazję na Ukrainę i niezwykle groźnego dla europejczyków
kryzysu energetycznego. Tymczasowe ramy kryzysowe, dotyczące

pomocy państwa, wprowadzone po
wybuchu wojny na Ukrainie, muszą
być ciągle monitorowane i zmieniane w zależności do rozwoju sytuacji,
a także umożliwiać wprowadzenie
nowych niezbędnych instrumentów pomocowych dla europejskich
przedsiębiorców – podkreśla europoseł.

Bractwo Kurkowe z Ostrzeszowa oraz Miejska Orkiestra Dęta z Ostrzeszowa reprezentowali region podczas XX Europejskiego Spotkania Historycznych
Strzelców Deinze 2022 w Belgii
jednak z racji niedawnych obostrzeń,
spowodowanych pandemią COVID-19,
została przesunięta w czasie.
Uroczyste otwarcie, strzelanie
królewskie, pochód królewski, parada europejskich historycznych
bractw strzeleckich, parada strzelców
czy przekazanie flagi europejskiej
organizacji XXI spotkania – to tylko
kilka najważniejszych punktów pro-

Jednak najbardziej oczekiwanym
wydarzeniem była parada europejskich historycznych bractw strzeleckich. To właśnie na to wydarzenie
czekali zarówno mieszkańcy miasta, jak i uczestnicy, którzy dumnie
prezentowali się w swoich strojach.
Okręg Ostrowski ZKBS RP dumnie
prowadziła orkiestra z tamburmajor
Magdaleną Góra-Nawrot na czele.

W strzeleckiej rodzinie
W weekend, 19-21 sierpnia br., w
mieście Deinze, położonej w belgijskim regionie Flandrii, a dokładniej
w jej wschodniej części, odbyło się

kich państw, jak: Holandia, Belgia,
Francja, Niemcy, Ukraina, Czechy,
Polska, Austria, Chorwacja, Węgry,
Włochy czy Szwecja. Wydarzenie to

Reprezentacja
KBS Ostrzeszów

XX Europejskie Spotkanie Historycznych Strzelców Deinze 2022.
Na to ogromne wydarzenie przybyło około 25 tysięcy strzelców z ta-

było szczególnie ważne dla naszego
regionu, gdyż wśród uczestniczących
w nim 32 bractw strzeleckich z Polski, Okręg Ostrowski Kurkowych

Bractw Strzeleckich RP reprezentowały bractwa: Ostrów Wielkopolski,
Pleszew, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Ligota-Koryta-Korytnica,
Raszków, Pogorzela, Dobrzyca oraz
Ostrzeszów. Tę ostatnią reprezentowali: Adam Warzybok – prezes
okręgu ostrowskiego z małżonką
i wnuczkami, Krzysztof Dombek
– marszałek okręgu, ks. Jacek Pochanke – król 2022 r., Jacek Zasiadczyk – strzelmistrz KBS Ostrzeszów
z małżonką i córkami.
Wśród obecnych 425 grup uczestniczących w wydarzeniu znalazła
się także Miejska Orkiestra Dęta z
Ostrzeszowa. Muzyków wspomagali
koledzy i koleżanki z Orkiestry Dzietrzkowice.
Impreza ta odbywała się cyklicznie
co 3 lata w różnych państwach Europy,

Uczestnicy
spotkania w Belgii

gramu podczas 3-dniowej imprezy
w Belgii. Dla braci ważne było strzelanie o tytuł Króla Strzelców oraz
Króla Młodzieżowego, w których
brali udział m.in.: Jacek Zasiadczyk
z KBS Ostrzeszów oraz Marek Stefański z KBS Raszków.
Ogromnym uznaniem cieszyło się wspólne biesiadowanie przy
wspaniałej muzyce i występach.
Miejska Orkiestra Dęta z Ostrzeszowa również miała swoje „5 minut”.
Aplauzów i bisów zdawało się nie być
końca. Orkiestra z kapelmistrzem
Pawłem Kossokiem zaskakiwała
publiczność coraz to ciekawszymi
utworami.

Wyjazd nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc sponsorów oraz Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie i
Miasta i Gminy Ostrzeszów na czele
z burmistrzem Patrykiem Jędrowiakiem, który zasilił także szeregi
orkiestry podczas występów.
Możemy być dumni z wyjazdu
naszych rodaków i reprezentowania
nie tylko Polski, ale też Ostrzeszowa
i całego regionu. Co więcej, zapowiedzieli oni swoje uczestnictwo w kolejnej edycji, która odbędzie się za 2 lata
w Austrii w Mondsee, region Irrsee,
w dniach od 30 sierpnia do 1 września 2024 r.
MGN
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wspomnienie
8 września br. wielu wiernych kościoła rzymskokatolickiego żegnało zmarłego ks. prałata
Krzysztofa Nawrockiego

Odszedł Dobry Kapłan

Rodzina Nawrockich (pierwszy z prawej siedzący - ks. K. Nawrocki). Fot. Archiwum rodzinne
K. Nawrockiego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy
wiadomość 4 września br., że wczesnym rankiem odszedł do Boga wieloletni proboszcz parafii kępińskiej
pw. św. Marcina ks. prałat Krzysztof
Nawrocki.
Ks. prałat K. Nawrocki urodził
się 13 stycznia 1937 r. w Krotoszynie
i był synem Stefana Nawrockiego i
Marii z domu Drygas. Jego rodzina
pochodziła z Krotoszyna. Był jednym z dziewięcioro dzieci swoich
rodziców, z których aż pięciu wybrało życie duchowne. Jego zmarły
przed pięcioma latami brat ks. Jerzy
Nawrocki był proboszczem m.in. w
Turze i w Trlągu. Z kolei trzy siostry
wybrały posługę w Zgromadzeniu
Sióstr Służebniczek Niepokalanego
Poczęcia NMP - s. Bonifilia (Barbara Nawrocka) w Lubinie pod Poznaniem, s. Genezja (Stefania Nawrocka) - Pleszewie, a s. Domicjana
(Bogumiła Nawrocka) - w Sądzie
Metropolitalnym w Warszawie.
Ks. prałat szkołę podstawową i liceum ukończył w Pleszewie. W 1955
r. zdał maturę i rozpoczął studia na
Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Jednym z jego nauczycieli był późniejszy
prymas ks. kard. Józef Glemp. Święcenia kapłańskie otrzymał, 11 czerwca 1960 r., w katedrze prymasowskiej
w Gnieźnie z rąk ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwszą mszę
prymicyjną odprawił w Pleszewie w
parafii św. Jana. Od 4 lipca 1960 r. do
19 sierpnia 1961 r. był wikariuszem w
Rynarzewie, potem do 5 lutego 1965

Icchakiem Rapoportem za zmarłych
chrześcijan i Żydów pod kępińska
synagogą.
Kilka lat wcześniej miałem okazję poznać osobiści ks. proboszcza

Ostatnie pożegnanie ks. K. Nawrockiego na kępińskim cmentarzu

3 czerwca br. na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego
nr I w Kępnie odbyło się Narodowe Czytanie

Audiencja u papieża. Od prawej: K. Nawrocki, Idzi . Fot. Socjum Kępno

Pierwsza w historii miasta modlitwa trzech duchownych za zmarłych chrześcijan i Żydów

4

r. - wikariuszem w Łobieżnicy, następnie do 25 czerwca 1967 r. - wikariuszem w Panigrodzu, a później do
30 sierpnia 1969 r. - wikariuszem w
Kłecku.
1 września 1969 r. rozpoczął pracę jako rektor kościoła w Rechcie, a
1 października 1978 r. - został proboszczem parafii pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Twardowie.
30 czerwca 1993 r. przybył do
Kępna, gdzie sprawował posługę
proboszcza do 30 czerwca 2012 r. w
parafii pw. św. Marcina w Kępnie. W
tym czasie był też dziekanem dekanatu kępińskiego od 30 listopada 1996
r. do 30 czerwca 2012 r. 26 czerwca
2000 r. został mianowany kanonikiem honorowym kapituły katedralnej w Kaliszu, a potem prałatem i
kapelanem Jego Świętobliwości.

zawsze znalazł czas na rozmowę i
dał się poznać jako szczery, życzliwy, skromny, rozmodlony i dobry
duszpasterz. Służalcy radą, pomagał
parafianom w potrzebie.
Bardzo dobry duszpasterz
8 września br. kilkutysięczny
kondukt żałobny wiernych, rodziny,
licznie przybyli duchowni i przedstawiciele władz samorządowych
oraz poczty sztandarowe żegnały
byłego proboszcza parafii św. Marcina w Kępnie ks. prałata Krzysztofa Nawrockiego. Jego ostatnie pożegnanie rozpoczęło się uroczystą
mszą pogrzebową w kościele, w którym sprawował eucharystię przez 19
lat. Gdy wychodzono ze świątyni
zabiły dzwony i zawyły syreny. Dobry kapłan spoczął na kępińskim
cmentarzu.
Mirosław Łapa

W czasie swojej posługi w kępińskiej parafii w latach 2006-2011 r. z
jego inicjatywy powstały witraże w
oknach świetni przedstawiające polskich świętych. Witraże wykonane
zostały w pracowni Ilony i Andrzeja
Król we Wrocławiu.
Za swoją inicjatywę tworzenia
witraży w 2008 r. w plebiscycie „Tygodnika Kępińskiego” parafia została nagrodzona tytułem „Inicjatywa
Roku 2007”, statuetkę w formie
łabędzia wykonaną przez Leszka
Dziedzica (absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie, prowadzącego
w Kępnie pracownię metaloplastyki)
odebrał właśnie ks. Krzysztof.
W 2008 r. po raz pierwszy w dziejach miasta modlił się wraz z pastorem Michałem Küchn oraz rabinem
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Czytali o „Pani
Twardowskiej”
W tym roku „Panią Twardowską”
czytali: poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska,
starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka, przedstawiciel
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie mł. kpt.

Czytali „Panią Twardowską”
Adama Mickiewicza

Jakub Sobczak, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
nadkom. Mateusz Lewek, przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego Tomasz Nawrocki. Do zobaczenia za rok!
Oprac. m
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4 września br. na stadionie w Bralinie odbył się piknik ekologiczny- projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piknik ekologiczny

Na pikniku swoje stoiska tematyczne przedstawili: Leśny Zakład
Doświadczalny Siemianice, Nadleśnictwo Syców, Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa,
Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze oraz Jerzy
Śpiewak, reprezentujący środowisko
pszczelarzy.
Przybyłym uczestnikom rozdano
400 drzewek i ponad 120 budek lęgowych.
Na profilu facebookowym znaleźć można filmik instruktażowy,
obrazujący prawidłowy sposób sadzenia drzewek.
Oprac. m

W czasie pikniku
ekologicznego

Akcja Narodowego Czytania w Samorządowej Bibliotece Publicznej im. Marii z Fredrów hr.
Szembekowej w Kępnie

Od 1 do 4 września br., na zaproszenie burmistrza Piotra
Psikusa, w gminie Kępno przebywała delegacja z partnerskiego miasta Encs na Węgrzech. Goście odwiedzili szereg
obiektów i instytucji oraz wzięli udział w dożynkach w Świbie i Festiwalu Trzech Kultur

Z partnerską wizytą

Burmistrz Encs Gergely Mikola
i Antal Varga – szef biura burmistrza
wizytę w Kępnie rozpoczęli od spotkania z władzami miasta w ratuszu,
gdzie m.in. zapoznali się z bieżącymi
działaniami Gminy, funkcjonowaniem urzędu, a także dowiedzieli się o
wprowadzanych usprawnieniach dla
klientów i podziwiali hol urzędu w
nowej odsłonie. Następnie odwiedzili
kępińskie obiekty oświatowe: Żłobek
„Łabądek”, Szkołę Podstawową w
Mikorzynie oraz Szkołę Podstawową
w Krążkowach, gdzie zapoznali się

łalności Zakładu. Z kolei w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie delegacja miała
okazję obejrzeć nowoczesny sprzęt,
wozy bojowe oraz łódź ratunkową.
Goście z Encs spotkali się ponadto z seniorami w Klubie Seniora
i Centrum Wsparcia Opiekunów.
Seniorzy zaprezentowali swoją artystyczną aktywność, zaprosili również
gości do wspólnych rozgrywek tenisa
stołowego. Wspólnie spędzony czas
i gościnność seniorów sprawiły, że
były to miłe spotkania.
Podczas spotkania
ze strażakami

Ballady i romanse z biblioteką

Za nami kolejna edycja Narodowego Czytania, która w Samorządowej Bibliotece Publicznej im. Marii z

takie jak: upiory, świtezianki, duchy
czy kobiety przemieniające się w
syreny. W nowatorski sposób poeta

Poeci z Kępińskiego Koła
Literatów przedstawili utwory

Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie
miała miejsce w sobotnie popołudnie,
3 września br. Goście, którzy przybyli do książnicy, mogli podziwiać
kunszt nie tylko pisarski, ale i aktorski poetów należących do Kępińskiego Koła Literatów i młodzieży z
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 1 w Kępnie.
Akcja Narodowego czytania została zainicjowana w 2012 r. wspólną lekturą „Pana Tadeusza”. W tym
roku, po dziesięciu latach, ponownie
czytano Adama Mickiewicza.
Ballady wydano po raz pierwszy
200 lat temu w Wilnie i od razu wyznaczyły one początek polskiego romantyzmu, który zakończył się wraz
z wybuchem powstania styczniowego. Do ballad, inspirowanych ludową
tradycją, Mickiewicz wprowadził
elementy świata nadprzyrodzonego,

wykorzystał motywy romantycznej
ludowości, obyczaje i wyobrażenia
ludu, gdzie w ich codzienność ingerują siły nadnaturalne, czyniąc tajemni-

czym i niebezpiecznym to, co dotąd
było powszechnie znane i oswojone.
Pierwszym z przedstawionych w
bibliotece utworów była „Świtezianka”. Świetni w tej roli byli uczniowie z III klasy ZSP nr 1 w Kępnie:
Marlena Kałus i Jakub Nowakowski, którzy odtworzyli sceny utworu,
napisanego na nowo przez ich kolegę, Milana Kłoska. Kolejne utwory
powstały z wybranych zdań ballad i
romansów. Rozsypane zdania ułożyły na nowo trzy osoby, niezależnie od
siebie. Co powstało z dekonstrukcji
utworów, można było usłyszeć dzięki
niezapomnianym poetyckim duetom
z Kępińskiego Koła Literatów. Poeci zaprezentowali też swoje utwory,
wpisujące się w konwencję tegorocznego Narodowego Czytania.
Tradycyjnie chętni mogli przybić
pieczęć, na pamiątkę czytanych ballad i romansów Adama Mickiewicza.
Oprac. KR

Uczniowie zaprezentowali
nową wersję „Świtezianki”

z nowoczesną infrastrukturą opiekuńczą i edukacyjną oraz zwiedzili
m.in. klasopracownie i infrastrukturę
sportową. Odbyli również wizytę w
kępińskiej hali widowiskowo-sportowej oraz krytej pływalni „Qarium”.
Ponadto zapoznali się z działalnością
kępińskich spółek komunalnych: Wodociągów Kępińskich i ZZO Olszowa. Goście dowiedzieli się o dużych
inwestycjach prowadzonych przez
obie spółki, a także szczegółach
systemu segregacji odpadów i dzia-

W czasie kilkudniowego pobytu
w Kępnie delegacja z Encs odwiedziła także Muzeum Ziemi Kępińskiej
i zapoznała się z aktualnymi wystawami, a także zwiedziła sanktuarium
św. Idziego w Mikorzynie. Partnerzy
z zagranicy wspólnie świętowali zakończenie żniw z rolnikami w Świbie. Delegacja uczestniczyła również
w wydarzeniach Festiwalu Trzech
Kultur, m.in. w modlitwie trzech wyznań i koncertach.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe w Domaninie

Pijany wjechał do rowu

27 sierpnia br., około 22.00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie został poinformowany, że
w Domaninie kierujący pojazdem
marki Ford wjechał do przydrożnego
rowu i uderzył w drzewo. - Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce,
ustalili, że kierujący pojazdem marki Ford, 54-letni obywatel Mołdawii,
przebywający czasowo na terenie
powiatu kępińskiego, nie dostosował

Kępińscy policjanci zatrzymali sprawcę podpalenia drewnianej altany ogrodowej, do spalenia której doszło w 2019 r. w Opatowie. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 44-letni mieszkaniec gminy Bolesławiec

prędkości do warunków ruchu, w
wyniku czego wjechał do przydrożnego rowu. Jak się okazało, był nietrzeźwy – w wydychanym powietrzu
miał 2,43 promila alkoholu – mówi
sierż. sztab. Filip Ślęk z KPP Kępno.
54-letni mężczyzna odpowie
przed sądem za popełnione przestępstwo. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

Mołdawianin wydmuchał
2,43 promila alkoholu. Fot. KPP Kępno

Kryminalni zatrzymali sprawcę podpalenia

Do zdarzenia doszło w październiku 2019 r. w Opatowie. Wówczas
całkowitemu spaleniu uległa drewniana altana ogrodowa. Wartość strat
oszacowana została przez pokrzywdzonych na kwotę 3 tysięcy złotych.
Dodatkowym zagrożeniem był fakt,
że w bliskim sąsiedztwie budynku,
który uległ spaleniu, znajdowały się

również inne zabudowania narażone
na zniszczenie.
Sprawą zajęli się kryminalni Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało,
że przyczyną zdarzenia było podpalenie. Mimo upływu czasu, funkcjonariusze ustalili personalia mężczyzny
podejrzanego o udział w sprawie.

Okazało się, że jest to 44-letni mieszkaniec gminy Bolesławiec, który
przyznał się do podpalenia.
Mężczyzna odpowie za uszkodzenie mienia, za co grozi kara od 3
miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci zabezpieczyli również
mienie mężczyzny na poczet przyszłych kar.
Oprac. KR
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Rolnicy z Kępińskiego uczestniczyli w świecie soi w Nowych Skalmierzycach

6 września br. w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie Błażej Torański spotkał się
na wieczorze autorskim z czytelnikami

Soja uprawą
W małym Oświęcimiu
dla całego kraju dzieci ginęły „po cichu”

Wielkopolska Izba Rolnicza przy
współpracy z gospodarstwem rolnym
Jana Chlasty z Nowych Skalmierzyc Ostrów Wielkopolski cyklicznie
organizuje Wielkopolskie Święto Soi.
Głównym założeniem jest promowanie tej cennej rośliny białkowej bez
modyfikacji genetycznej. Jan Chlasta, po raz piąty, organizuje Wielkopolskie Święto Soi. Gospodarstwo
jest wielkości 200 ha użytków rolnych. Plantacja soi liczy 13 ha. Na
tym obszarze zostało zasianych 19
odmian soi. Patronat honorowy objął
wicepremier minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Soja to
jednoroczna roślina strączkowa, pochodząca z południowo-wschodniej
Azji. Soja ceniona jest ze względu na
dużą zawartość pełnowartościowego
białka, witamin i soli mineralnych.
Ze względu na te wartości znalazła
szerokie zastosowanie w przemyśle
spożywczym oraz żywieniu zwierząt. Polski roczny import wynosi
około 2,6 mln ton, a jego wartość to
ponad 4 miliardy zł. Śruta z soi stanowi prawie 70% białka roślinnego
wykorzystywanego w naszym kraju
w żywieniu zwierząt. Obecność soi
w płodozmianie korzystnie oddziałuje na glebę i plonowanie następnych
roślin. Uprawa soi w Polsce jest dotowana z racji tego, że jest ona rośliną
wysokobiałkową. Wynik finansowy
przy wydajności 3,5 ton/ha ziarna
to z dopłatami wynosi ponad 5 tysięcy zł. Mamy w Polsce wszystko co
potrzebne jest do uprawy soi: rynek

– przemysł paszowy, skup – coraz
więcej jest punktów skupu na terenie
całego kraju, rozwija się agrotechnika, są dopłaty do roślin wysokobiałkowych, co znacznie podwyższa
opłacalność. Konieczne jest przeznaczenie pod uprawę soi ponad 100 tys.
ha, a docelowo 500 tys. ha. Powstało
Stowarzyszenie Polska Soja, które
działa w kierunku poszerzenia liczby
członków, dzięki czemu jego siła reprezentowania plantatorów soi w Polsce rośnie. Soja jest obecnie czwartą
najważniejszą rośliną na świecie.
Powiat ostrzeszowski na święcie
soi reprezentował Aleksander Miszkieło, znany działacz samorządowy i
przewodniczący rady nadzorczej kępińskiego banku spółdzielczego oraz
przewodnicząca ostrzeszowskiej Izby
Rolniczej Danuta Puchała. Powiat
kępiński reprezentowali Krzysztof Zawada prezes Kępińskiej Izby
Rolniczej oraz przewodniczący Koła
Sołtysów Gminy Rychtal i Jan Wawrzyniak przewodniczący Komisji
Rolnictwa w Radzie Powiatu Kępińskiego. W święcie soi w Nowych
Skalmierzycach wzięło udział około
200 osób, w tym wielu sołtysów, którzy w większości są członkami izb
rolniczych.
Na koniec święta soi wystąpiła
gwiazda poznańskiej estrady Katarzyna Zawada z recitalem pt. „Echa
miłości”, który był nagrany wcześniej
na płycie z orkiestrą symfoniczną im.
Karola Namysłowskiego w Zamościu.
Andrzej Wawrzyniak

Policjanci i strażnicy miejscy wręczali dzieciom elementy odblaskowe i przypominali o bezpieczeństwie podczas
drogi do szkoły

Błażej Torański od wielu lat zajmuje się badaniem obozu dla dzieci
polskich w Łodzi przy ul. Przemysłowej. Pokłosiem jego wieloletnich
kwerend w archiwach oraz rozmów
z ówczesnymi dziećmi więzionymi w

nę w obozie na ul. Przemysłowej podkreślał B. Torański. Od 1941 r.
do 1945 r., kiedy funkcjonował obóz
tuż przy getcie łódzkim, przeszło
przez niego od 2 do 3, 5 tys. polskich
dzieci. Więziono w nim dzieci od 4

Organizatorki spotkania
z B. Torańskim

Łodzi są dwie traumatyczne książki
„Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w
Łodzi” oraz wydana dwa miesiące
temu pozycja pt. „Kat polskich dzieci. Opowieść o Eugenii Pol”. Rozpoczynając swoją ciekawą prelekcję,
autor od razu zaznaczył, że napisane
przez niego książki nie są dla każdego czytelnika. - Zawarłem w nich
wiele drastycznych przeżyć polskich
dzieci, które przechodziły gehen-

do 16 lat. Jak szacują historycy przez
ten okres zginęło 136 dzieci. Głównie
były tam dzieci ze Śląska, Małopolski i Mazowsza, ale więźniami byli
też mali Wielkopolanie i Pomorzanie.
-W obozie nie było krematorium, nie
gazowano Cyklonem B, ale niemieccy strażnicy i strażniczki znęcali się
nad dziećmi psychicznie i fizycznie,
głodząc je i zmuszając do wykonywania prac ponad ich siły – zazna-

cza autor książek o łódzkim obozie.
W obozie zamknięty został również
kępnianin Władysław Rybak (ur.
1929 r. lub 1930 r.), który jak przekazuje rodzina – ukradł coś do jedzenia i Niemcy wywieźli go do obozu w
Łodzi. Był tam jakiś czas, a później
został wywieziony do Niemiec. Tam
doczekał uwolnienia. Wstąpił do Legii Cudzoziemskiej. Nigdy nie przyjechał już do Polski. Kępińska rodzina nie miała z nim kontaktu.
W czasie godzinnego wykładu B.
Torański, posiłkując się wywiadami
z dziecięcymi więźniami, przytaczał
wiele traumatycznych zdarzeń, jakie
przechodziły nastoletnie dzieci więzione w obozie.
Zapytany, dlaczego tak mało
jeszcze wiemy o eksterminacji dzieci
odpowiedział –Gdyby w tym obozie
ginęły dzieci żydowskie, to wiedzielibyśmy o tym już od kilkudziesięciu
lat, ginęły tam „po cichu” dzieci
polskie. Przez wiele lat nikt nie zajmował się tym tematem. Wracał on
sporadycznie w czasie jakiś polskich
przesileń politycznych jak w 1968 r.
Dopiero od niedawna trwają prace
nad stworzeniem muzeum męczeństwa dzieci Holokaustu i polskich z
obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi
– stwierdził B. Torański.
m

IV Rajd Rowerowy w Taborze Wielkim

Radośnie na dwóch kółkach

Fot. KPP Kępno

W trosce o bezpieczną
drogę uczniów

1 września br. rozpoczął się kolejny rok szkolny. Tego dnia przy szkołach na terenie powiatu kępińskiego
miał miejsce niecodzienny patrol
policyjny. Funkcjonariusze Wydziału
Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Kępnie,
wręczali dzieciom elementy odblaskowe ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu oraz przypominali uczniom i ich
rodzicom o bezpieczeństwie podczas
drogi do szkoły.
- Policjanci patrolowali przej-

6

ścia dla pieszych, rejony skrzyżowań przy szkołach oraz parkingi
– wszystko po to, aby uczniowie
bezpiecznie i spokojnie mogli dotrzeć do szkoły. Elementy odblaskowe otrzymali najmłodsi, dla których 1 września to pierwszy dzień w
szkole, jak i starsi uczniowie – mówi
sierż. sztab. Filip Ślęk z KPP Kępno.
Patrol mundurowych obecny był
również w Szkole Podstawowej w
Krążkowach, gdzie wziął udział w
uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dla 24 pierwszoklasistów. Im
także rozdano odblaski.
Oprac. KR

20 sierpnia br. w Taborze Wielkim odbył się IV Rajd Rowerowy,
zorganizowany przez tamtejsze Koło
Gospodyń Wiejskich. W wydarzeniu
uczestniczył Leszek Dąbrowski – kępiński turysta rowerowy, który ma już
za sobą tysiące przebytych na rowerze
kilometrów. Kiedy pan Leszek dowiaduje się, że w okolicy odbywa się jakiś
rajd rowerowy, nie przepuszcza okazji
do zdobycia kolejnych doświadczeń,
kilometrów, jak również znajomości.
Tak było i tym razem – kiedy trafił w
internecie na informację o rajdzie w
Taborze Wielkim, od razu zaplanował
kolejny rowerowy wypad i zaprosił do
wspólnej wyprawy swoich kolegów i
koleżanki od „dwóch kółek”. - Wśród
moich znajomych było wielu chętnych, by razem pojechać, ale ostatecznie została nas czwórka. Myślę,
że reszta wystraszyła się pogody –
stwierdza cyklista. Z grupą 3 znajo-

Tygodnik Kępiński 14 września 2022

mych udał się na miejsce wydarzenia.
- Zostaliśmy bardzo miło powitani
przez organizatorki rajdu. Do startu mieliśmy jeszcze 30 minut, więc
poszliśmy odpocząć na tamtejszy
plac zabaw – bardzo ładny i zadbany – przyznaje. Zbiórka zaplanowana
została koło kościoła w Taborze Wielkim. - Przed startem zrobiłem krótki
filmik, zdjęcia oraz mały wywiad o
rajdzie z panią z KGW. Na starcie
każdy uczestnik otrzymał upominek – długopis z wygrawerowanym
napisem „KGW Tabor Wielki”. Na
starcie meldowało się coraz więcej
uczestników, nawet dzieci. W sumie
było około 67 osób. Wystartowaliśmy
parę minut po godzinie 11.00. Ruszyliśmy w stronę Kobylej Góry. Na
trasie były 3 przystanki na regenerację sił – relacjonuje pan Leszek. - Do
mety rajdu, czyli nad zalew w Kobylej Górze, dotarliśmy około godziny

12.50. Po przejechaniu około 30 km
na każdego uczestnika czekał smaczny poczęstunek, przygotowany przez
panie z KGW – żurek, różne ciasta,
chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym, kiełbaski z grilla, ziemniaki w
mundurkach z gziką, kawa, herbata
i inne smakołyki – wspomina. - Po
kilku przyjemnych godzinach leniuchowania na kocykach na łonie
natury przyszła pora na powrót. Do
domu dotarłem około godziny 17.00
– podsumowuje cyklista. - Rajd był
świetnie zorganizowany pod każdym
względem. Był zabezpieczany przez
strażaków z Taboru Wielkiego, a na
całej trasie troszczono się o uczestników. Brawo, wielki szacunek dla organizatorów! Uczestnicy byli bardzo
zadowoleni i dobrze zachowywali
się na trasie rajdu, słuchali poleceń
prowadzących. Było super! – ocenia
L. Dąbrowski.
KR
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GONIEC PERZOWSKI
wrzesień 2022, nr 36 (1033)

Perzów był gospodarzem tegorocznych dożynek powiatowych

Powiatowe święto
plonów w Perzowie

Święto plonów rozpoczęło się mszą świętą dziękczynną odprawioną przez
proboszcza parafii Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach – ks. Rafała Hącię.
Po uroczystej celebrze barwny korowód przejechał na miejsce uroczystości dożynkowych, w których uczestniczyli: Robert Kieruzal – starosta,
Alicja Śniegocka – wicestarosta oraz członkowie Zarządu Powiatu. W uroczystościach udział wzięli również zaproszeni goście, w tym m.in. Andżelika
Możdżanowska – poseł do Parlamentu Europejskiego i Mateusz Bukowski
– dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
W bryczkach przygotowanych przez gospodarza gminy, wójta Danutę
Froń, zasiedli rolnicy, samorządowcy i zaproszeni goście. Rolę starostów dożynkowych pełnili: Alina Sobczyk i Bogdan Wieczorek.
Podczas tegorocznych dożynek odbyła się „Bitwa Regionów”, w której
rywalizowały Koła Gopspodyń Wiejskich (KGW). Pierwsze miejsce zdobyło
KGW Rychtal za wyluzowaną kaczkę z „Bogatej Krainy” w nieformalnym
związku z szarą kluską i modrą kapustą, drugie – KGW Tabor Wielki za kaczkę z szarymi kluskami na modrej kapuście, a trzecie – KGW Gola za kurczaka
na łączce. Wyróżnienie za pieczoną kaczkę w glazurze miodowo-żurawinowej
otrzymało KGW Mikorzyn, KGW Osiny – za czerninę z kaczki z tartymi
kluseczkami, KGW Koza Wielka – za gęś nadziewaną z dodatkami, KGW
Perzów – za bigos oraz KGW Przybyszów – za potrawę z dzika w sosie grzybowym z kluseczkami i surówką.
W trakcie uroczystości miały miejsce tradycyjne obrzędy, m.in. przekazanie bochenków chleba z tegorocznej mąki. - Dożynki to jedne z najpiękniejszych dni w roku dla rolników, sadowników i ogrodników. To święto plonów
po ciężkiej pracy, za co dziękuję wszystkim rolnikom w powiecie – stwierdziła
A. Możdżanowska. Dla wszystkich gości przygotowano poczęstunek i część
artystyczną. Na scenie wystąpiła grupa „Fest”, a gwiazdą wieczoru był Andre.
Zwieńczeniem dożynkowej imprezy była zabawa taneczna. Niestety, co jakiś
czas padał deszcz, jednak nie przeszkadzało to w udanej zabawie.
m
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Sport

Piłka nożna

wyniki i tabele

eWinner 2. Liga
10. kolejka | jesień 2022
Znicz Pruszków – KKS Kalisz ....................– 2:0
Kotwica Kołobrzeg – Zagłębie II Lubin .....– 2:0
Siarka Tarnobrzeg – Garbarnia Kraków ...– 3:2
Lech II Poznań – Motor Lublin .................– 2:0
Radunia Stężyca – Polonia Warszawa ......– 2:3
Śląsk II Wrocław – Pogoń Siedlce .............– 0:1
Hutnik Kraków – Olimpia Elbląg ..............– 2:1
Wisła Puławy – Górnik Polkowice .............– 0:0
GKS Jastrzębie – Stomil Olsztyn ...............– 1:1
1. MKP Kotwica Kołobrzeg
10 28 22:8
2. KKS 1925 Kalisz
9 18 18:10
3. KGHM Zagłębie II Lubin
10 18 18:20
4. MKS Znicz Pruszków
10 17 14:11
5. KSP Polonia Warszawa
9 16 17:10
6. ZKS Olimpia Elbląg
10 16 14:9
7. KS Wisła Puławy
10 14 14:12
8. GKS Jastrzębie
10 13 10:11
9. WKS Śląsk II Wrocław
10 13 15:18
10. KS Górnik Polkowice
10 12 13:14
11. RKS Garbarnia Kraków
10 11 20:21
12. KS Radunia Stężyca
10 11 19:20
13. OKS Stomil Olsztyn
10 11 12:13
14. KKS Lech II Poznań
10 10 15:17
15. MKP Pogoń Siedlce
10 10 11:15
16. KS Hutnik Kraków
10 10 19:25
17. KS Siarka Tarnobrzeg
10 8 15:24
18. LKP Motor Lublin
10 7 7:15
3. Liga Grupa 2
7. kolejka | jesień 2022
Jarota Jarocin – Gedania Gdańsk ............– 1:1
Pogoń II Szczecin – Zawisza Bydgoszcz ....– 5:1
Bałtyk Gdynia – Cartusia Kartuzy ............– 0:1
Pogoń Nowe S. – Olimpia Grudziądz ........– 1:2
KP Starogard Gdański – Unia Janikowo ...– 1:0
Unia Swarzędz – Polonia Środa ...............– 0:0
Sokół Kleczew – Świt Skolwin ..................– 2:2
Unia Solec Kujawski – Błękitni Stargard ...– 1:3
Vineta Wolin – Stolem Gniewino ..............– 2:0
1. GKS Olimpia Grudziądz
7 19 22:2
2. MKS Pogoń II Szczecin
7 17 14:4
3. SP Zawisza Bydgoszcz
7 15 19:9
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
7 14 18:6
5. KS Gedania 1922 Gdańsk
7 14 18:10
6. KP Błękitni Stargard
7 12 12:9
7. SKS Unia Swarzędz
7 11 8:8
8. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 7 10 13:13
9. KS Polonia Środa Wlkp.
7 10 14:17
10. GKS Cartusia 1923 Kartuzy 7 9
8:9
11. KP Starogard Gdański
7 9
5:6
12. KS Sokół Kleczew
7 8 9:12
13. JKS Jarota Jarocin
7 8 9:13
14. KS Unia Janikowo
7 7 9:11
15. LKS Vineta Wolin
7 6 10:23
16. KS Stolem Gniewino
7 4 5:16
17. SKS Bałtyk Gdynia
7 2 4:15
18. KS Unia Solec Kujawski
7 1 5:19
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
7. kolejka | jesień 2022
Polonia Leszno – Polonia Kępno ..............– 2:2
Warta Międzychód – Mieszko Gniezno .....– 3:3
Obra Kościan – Victoria Września .............– 1:1
Huragan Pobiedziska – Victoria Skarszew ...– 1:2
SKP Słupca – Noteć Czarnków ..................– 0:4
Nielba Wągrowiec – Tarnovia Tarnowo .....– 6:0
LKS Gołuchów – Korona Piaski .................– 1:1
Iskra Szydłowo – Kotwica Kórnik .............– 0:0
Centra Ostrów – Lipno Stęszew ................– 1:4
1. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 7 18 19:10
2. LKS Gołuchów
7 17 12:7
3. MKS Noteć Czarnków
7 16 21:6
4. KS Lipno Stęszew
7 15 16:5
5. KSS Kotwica Kórnik
8 12 11:6
6. MKS Mieszko Gniezno
8 12 15:13
7. MKS Nielba Wągrowiec
7 12 17:8
8. MKS Victoria Września
7 9 7:11
9. KP Obra 1912 Kościan
7 8 9:12
10. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 7 8 8:11
11. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 7 7 10:13
12. SKP Słupca
7 7 10:16
13. GKS Iskra Szydłowo
6 7 6:20
14. KP Polonia 1912 Leszno
7 6 10:12
15. KS Victoria Skarszew
6 6 9:13
16. LKS Korona Piaski
7 5 11:14
17. MGKS Huragan Pobiedziska 7 5 9:14
18. MLKP Warta Międzychód 7 2 8:17
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Siódma kolejka na zapleczu trzeciej ligi zapowiadała się bardzo emocjonująco. Na stadionie w Kościanie doszło do starcia, pomiędzy miejscową Obrą a Victorią Września. Do Międzychodu
przyjechał Mieszko Gniezno. Centra Ostrów Wielkopolski podejmowała beniaminka ze Stęszewa, a Victoria Skarszew
rywalizowała z Huraganem Pobiedziska. Przed rozegraniem siódmej kolejki zespół Centry zajmował najwyższą lokatę
w ligowej tabeli wśród drużyn reprezentujących strefę kaliską

Kępnianie popsuli święto imienniczce z Leszna

Polonia 1908 Marcinki Kępno popsuła święto imienniczce z Leszna, remisując na wyjeździe 2:2 (0:2). Choć drużyna prowadzona
przez Marcela Surowiaka do 80. minuty przegrywała różnicą dwóch bramek, to w samej końcówce szalonego spotkania wrzuciła
wyższy bieg i ostatecznie dzięki bramkom rezerwowych uniknęła porażki. Z kolei dla gospodarzy był to już trzeci remis w tym sezonie, na dodatek tym bardziej przykry, że mecz z Polonią 1908 Marcinki Kępno był jednym z punktów obchodów 110-lecia istnienia
klubu. Miało być więc doniośle i zwycięsko, a wyszedł klops.
Oprawa meczu i frekwencja na
stadionie w Lesznie zasłużyły bez
wątpienia na wysoką ocenę. Do
pełni szczęścia brakowało tylko
korzystnego wyniku w sobotnim
meczu, w którym Polonia Leszno
podzieliła się punktami ze swoją imienniczką z Kępna. To miało
być piłkarskie święto. I bez wątpienia było. Sobotni mecz w Lesznie
miał uroczystą oprawę związaną ze
110-leciem Klubu Piłkarskiego Polonia 1912 Leszno. Przy tej okazji
otwarto Aleję Leszczyńskich Piłkarzy. W sobotę gospodarze chcieli
koniecznie wygrać. To był szczególny dzień, w którym najstarszy
leszczyński klub obchodził piękną
rocznicę. Gospodarze rozpoczęli
wyśmienicie. Już w 5. minucie gola
niecodziennej urody zdobył po precyzyjnym strzale w samo okienko
Michał Płocharczyk. Kamil Kosut
był w tej sytuacji bez szans. Chwilę później kępnianie stworzyli dwie
dogodne sytuacje, po których powinni zdobyć przynajmniej jedną
bramkę. Niewykorzystane sytuacje
zemściły się na przyjezdnych, bowiem w 36. minucie prowadzenie
gospodarzy podwyższył Karol
Smoła. Wynik nie uległ już zmianie
i goście z Kępna schodzili na przerwę z bagażem dwóch bramek. Po
zmianie stron piłkarze obu drużyn
utrzymywali niezłe tempo tego pojedynku. Okazji po obu stronach nie
brakowało, ale po godzinie gry mogło być w zasadzie po meczu. Znakomitą sytuację miał Karol Smoła,
który nieznacznie pomylił się, uderzając nad poprzeczką. Kluczowymi momentami tego spotkania było
pojawienie się tuż po zmianie stron
Filipa Latuska i Borysa Wawrzyniaka. Obaj piłkarze okazali się bohaterami tej konfrontacji. Dziesięć
minut przed końcem kontaktowego
gola dla kępnian, po uderzeniu głową zdobył Filip Latusek. W doliczonym czasie niestety stało się to, co
nie powinno się stać. Goście wykonywali rzut wolny. Po wrzutce w
pole karne Borys Wawrzyniak trafił
ku rozpaczy miejscowych i zamiast
zwycięstwa jubilat musiał zadowolić się zaledwie remisem. Przyjezdni
dopięli swego w doliczonym czasie
gry. Po stałym fragmencie kępnianie za sprawą Borysa Wawrzyniaka
po raz drugi pokonali leszczyńskiego bramkarza i ostatecznie w meczu
imienniczek z Kępna i Leszna padł
remis 2:2. – Niby kontrolowaliśmy
mecz, ale w końcówce daliśmy się
wypunktować rywalowi. Szkoda
kolejnych niewykorzystanych sytuacji. Mamy ich dużo, ale tutaj
wciąż mamy dużo do poprawy.
Dość mocno też przemeblowaliśmy
skład, może nie mamy jakiegoś rasowego napastnika, ale sytuacje

bramkowe poza zawodnikami typowo ofensywnymi mają także inni.
Jeśli tę skuteczność poprawimy,
to jesteśmy wstanie w tej lidze wygrać z każdym. Wyniki pokazują,
że każdy może wygrać z każdym –
przyznał Karol Miś, trener Polonii
Leszno. W najbliższą sobotę biało-niebiescy zmierzą się przed własną
publicznością z Wartą Międzychód.
Najbliższy rywal kępnian w tym
sezonie nie zaznał jeszcze smaku
zwycięstwa i z dorobkiem zaledwie dwóch punktów zamyka ligową
tabelę. Dla drużyny prowadzonej
przez Marcela Surowiaka nie będzie
to jednak łatwa przeprawa. Outsider
z Międzychodu w minionej postawił
się faworytowi z Gniezna i zupełnie zasłużenie wyszarpał drużynie
Mieszka cenny punkt. Z kolei drużyny z Gniezna to nie wywalczony
punkt, a stracone dwa. Mieszko prowadząc już 3:1 z ostatnim zespołem
tabeli, dał sobie strzelić dwie bramki. Jako pierwsi w 25.minucie trafili
miejscowi. Jeszcze przed przerwą
dwa gole zapisał na swoim koncie
najskuteczniejszy w tym sezonie w
drużynie Mieszka Tomasz Bzdęga. Najpierw w 43. minucie snajper
gnieźnian trafił po zespołowej akcji,
a tuż przed przerwą z rzutu karnego. Na 3:1 goście podwyższyli tuż
po wznowieniu gry w drugiej połowie. Miejscowi ruszyli do odrabiania strat i w 61. minucie gospodarze
przegrywali już tylko 2:3. Z kolei do
stanu 3:3 gospodarze doprowadzili
w 78. minucie. W roli głównej ponownie wystąpił Patryk Smolarek,
którym tym razem wykorzystał
błąd formacji obronnej Mieszka i z
łatwością odnalazł drogę do bramki.
Wydarzeniem minionej serii
gier była pierwsza w tym sezonie
porażka Centry Ostrów Wielkopolski. Lider rozgrywek dość niespodziewanie uległ na własnym
stadionie beniaminkowi ze Stęszewa aż 1:4. Ostrowianie po sześciu
zwycięstwach z rzędu zostali sprowadzenie na ziemię przez piłkarzy
Lipna. Już na początku spotkania
ostrowianie popełnili błąd i stracili
bramkę po strzale z kilkudziesięciu
metrów. W 19. minucie gospodarze
odrobili straty, ale jak się później
okazało była to ostatnia bramka autorstwa ostrowian. Beniaminek ponownie wyszedł na prowadzenie w
30. minucie, kiedy ponownie Dawid
Kaczmarek skierował piłkę do siatki. Także w drugiej połowie stroną
przeważającą byli przyjezdni. W 59.
minucie po trafieniu Jakuba Budzynia Lipno prowadziło w Ostrowie Wielkopolski 3:1, a zupełnie
nieporadnych tego dnia gospodarzy
dobił z rzutu karnego Benjamin
Bednarz.
BAS
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Wyniki 7. kolejki
KP Polonia 1912 Leszno			 2 (2)
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 2 (0)
Bramki: 1:0 Michał Płocharczyk - 5’, 2:0 Karol
Smoła - 36’, 2:1 Filip Latusek - 81’, 2:2 Borys
Wawrzyniak - 90+2’.
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Mikołaj Kubacha (Wiktor Łuczak - 46’), Damian Kurzawa,
Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Bernard Fai
Ndukong, Remigiusz Pastucha, Dawid Stempin,
Mikołaj Marciniak (Filip Latusek - 46’), Patryk
Słupianek, Dawid Rachel (Borys Wawrzyniak 46’). Trener: Marcel Surowiak.
KP Obra 1912 Kościan		
1 (0)
MKS Victoria Września		
1 (0)
Bramki: 1:0 Tomasz Marcinkowski - 81’, 1:1
Klaudiusz Marecki - 84’.
MGKS Huragan Pobiedziska
1 (1)
KS Victoria Skarszew		
2 (0)
Bramki: 1:0 Patryk Jóźwiak - 6’, 1:1 Patryk Kawecki - 63, 1:2 Grzegorz Kuświk - 90+3’.
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 (1)
KS Lipno Stęszew		
4 (2)
Bramki: 0:1 Dawid Kaczmarek - 9’, 1:1 Michał
Kucharski - 19’, 1:2 Dawid Kaczmarek - 30’, 1:3
Jakub Budzyń - 59’, 1:4 Benjamin Bednarz - 89’
(z karnego).
MLKP Warta Międzychód
3 (1)
MKS Mieszko Gniezno		
3 (2)
Bramki: 1:0 Patryk Smolarek - 25’, 1:1 Tomasz
Bzdęga - 43’, 1:2 Tomasz Bzdęga - 45’ (z karnego), 1:3 Dawid Radomski - 48’, 2:3 Patryk
Bierka - 61’, 3:3 Patryk Smolarek - 78’.
LKS Gołuchów			 1 (1)
LKS Korona Piaski		
1 (1)

Bramki: 0:1 Jakub Rerak - 11’, 1:1 Krystian
Benuszak - 42’ (z karnego).
SKP Słupca			 0 (0)
MKS Noteć Czarnków		
4 (1)
Bramki: 0:1 Szymon Piekarski - 1’, 0:2 Łukasz
Zenger - 48’, 0:3 Wiktor Moskalik - 59’, 0:4 Daniel Kozak - 90+3’ (z karnego).
MKS Nielba Wągrowiec			 6 (3)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 0 (0)
Bramki: 1:0 Marcin Kowalczyk - 21’, 2:0 Rafał
Leśniewski - 32’, 3:0 Rafał Leśniewski - 36’ (z
karnego), 4:0 Mateusz Rocławski - 63’, 5:0 Rafał Leśniewski - 67’, 6:0 Gracjan Wysocki - 71’.
GKS Iskra Szydłowo		
0
KSS Kotwica Kórnik		
0
9
7
7
5
5
5
5

Najskuteczniejsi strzelcy
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
Jakub Kłobusek (Centra Ostrów)
Dawid Kaczmarek (Lipno Stęszew)
Tomasz Bzdęga (Mieszko Gniezno)
Wiktor Kacprzak (Noteć Czarnków)
Michał Kucharski (Centra Ostrów)
Patryk Palat (Victoria Skarszew)

Program 8. kolejki

Sobota, 17 września 2022 roku
13:00
Iskra Szydłowo – Nielba Wągrowiec
15:00
Noteć Czarnków – Centra Ostrów
15:00
Victoria Września – SKP Słupca
15:00
Victoria Skarszew – Polonia Leszno
16:00
Polonia Kępno – Warta Międzychód
16:00
Tarnovia Tarnowo – Obra Kościan
17:00
Korona Piaski – Huragan Pobiedziska
17:00
Lipno Stęszew – LKS Gołuchów
Kotwica Kórnik – Mieszko Gniezno ..........– 1:1

Sport

ROZMAITOŚCI

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Po piątej serii gier na zapleczu czwartej ligi nie ma już drużyn bez porażki na koncie.
Przed piątą kolejką status drużyn niepokonanych zachowywały już tylko jedenastki z Gostynia i Krobi

Zawisza wstał z kolan,
pierwsze zwycięstwo GKS-u w sezonie

GKS Rychtal pokonał na wyjeździe Piasta Czekanów aż 5:1 (2:0) w wyjazdowym meczu 5. kolejki
Red Box 5. Ligi. Pierwsze zwycięstwo w sezonie pozwoliło podopiecznym Marcina Raczkowskiego
awansować na dziesiąte miejsce w tabeli. Z kolan podniósł się również beniaminek z Łęki Opatowskiej. Po blamażu przed tygodniem, w sobotę kibice zobaczyli walecznego i groźnego w ataku
Zawiszę. Tego dnia nic nie zdołało wybić go z rytmu. Nawet pechowy karny, po którym goście
wyrównali. Krobianka zapłaciła w Łęce Opatowskiej swoiste frycowe, gdyż przegrała w pierwszym
wyjazdowym meczu. Zespół Wojciecha Bzdęgi w trzech poprzednich meczach u siebie zdobył siedem punktów i stracił tylko dwie bramki. Zawisza wbił mu w sobotę aż pięć goli.
Kibiców Zawiszy dręczyło zapew- ry zamienił na drugą bramkę sprytną
GKS w dotychczasowych meczach
ne pytanie, jakie oblicze pokaże ich ze- dogrywkę Krzysztofa Idźczaka. W 37.
remisował z Białym Orłem Koźmin
spół. Czy będzie to Zawisza z meczu z minucie Kamil Jurasik wyprowadził
Wielkopolski (2:2) i Zawiszą Łęka
Orłem Mroczeń – chaotyczny i do bólu Zawiszę na dwubramkowe prowadzeOpatowska (2:2) oraz doznał porażek
nieskuteczny, czy też ten z początku nie. W 63. minucie przez chwilę powiało
z Kanią Gostyń (0:4) i Ostrovią Ostrów
rozgrywek? Niepokój wzrósł, gdy na grozą, bo Krobianka za sprawą jednego
Wielkopolski (3:5). W niedzielę, w
trybuny dotarła informacja o kontuzji z obrońców gospodarzy (fatalny rykoCzekanowie już po pierwszej połowie
Łukasza Domino. Natomiast trener go- szet) złapała kontakt bramkowy. Z piękbyło niemal pewne, że GKS zgarnie
ści Wojciech Bzdęga zapowiadał przed nego snu wybudził ją natychmiast niezawyczekiwaną przez kibiców pełną pulę.
Trafienia Jakuba Rabandy i Marcina
Mendaka udokumentowały przewagę
drużyny z Rychtala z pierwszej części
spotkania. Po przerwie przyjezdni dołożyli jeszcze trzy trafienia, na które
gospodarze odpowiedzieli honorowym
trafieniem Safiana Skupińskiego. Tego
spotkania długo nie zapomną ani Dawid Mesnerowicz, bramkarza Piasta,
ani jego vis-a-vis, Damian Rozmus.
W 57. minucie golkiper GKS-u dalekim
wykopem, niemal przez całe boisko,
zupełnie zaskoczył bramkarza Piasta
zdobywając chyba jedną z bardziej abmeczem walkę o trzy punkty. Tuż przed wodny Aleksander Muzyka, który w surdalnych bramek w historii rozgrypierwszym gwizdkiem nad stadionem 68. minucie wykorzystał rzut karny za
wek na tym szczeblu.
ems, BAS
rozpłakało się niebo, jednak na nikim faul na Pawle Baraniaku. W tej części
nie zrobiło to większego wrażenia. Try- meczu padł jeszcze jeden gol. Jego autoWyniki 5. kolejki
buny huczały jak husarskie skrzydła, rem był Kamil Jurasik, który wjechał
gdyż Zawisza zepchnął rywala do na- w pole karne Krobianki z gracją walca
LKS Zawisza Łęka Opatowska 5 (3)
rożnika i po kwadransie powinien pro- miażdżącego każdą przeszkodę. – Juras!
LZS Krobianka Krobia		
2 (1)
wadzić 3:0. Skończyło się na 1:0, po akcji Juras! – z uznaniem huknęły trybuny.
Bramki: 1:0 Kamil Nitkiewicz - 4’, 1:1 Edwin
z 4. minuty, zakończonej przez Kamila Prawdziwy Zawisza, prawdziwy JuraMarchewka - 29’ (z karnego), 2:1 Kamil NitkieNitkiewicza bombą z wolnego (faul sik. Prawdziwy waleczny team. W najwicz - 33’, 3:1 Kamil Jurasik - 37’, 3:2 Paweł
na Pawle Baraniaku). Ten gol śnić się bliższą niedzielę czeka go wyprawa do
Gierak - 63’ (samobójcza), 4:2 Aleksander Mubędzie gościom po nocach. Zaryzyku- Kalisza.
zyka - 68’ (z karnego), 5:2 Kamil Jurasik - 83’.
jemy twierdzenie, że Kamil Nitkiewicz
Zwycięstwo w minionej serii gier
Zawisza: Paweł Chałubiec – Paweł Gierak, Rastrzelił najładniejszego gola w karierze. odniósł jeszcze GKS Rychtal, który
dosław Malina, Kamil Jurasik, Paweł Baraniak
Krobianka niespodzianie ruszyła w po- pokonał na wyjeździe Piasta Czekanów
(Łukasz Domino - 85’), Sebastian Joniak (Grzeszukiwaniu wyrównania. I znalazła, po aż 5:1. Pierwsze zwycięstwo w sezogorz Gadecki - 58’), Ivan Parkhomenko, Kamil
prostym błędzie Pawła Chałubca. Z nie pozwoliło podopiecznym Marcina
Nitkiewicz (Przemysław Albert - 75’), Alekrzutu karnego do remisu doprowadził Raczkowskiego awansować na dziesiąsander Muzyka (Cezary Nawrot - 75’), Dawid
Edwin Marchewka. Riposta Zawiszy te miejsce w tabeli. Gracze z Rychtala
Nawrot (Kamil Glatz - 75’), Krzysztof Idźczak.
była błyskawiczna. W 33. minucie po- do meczu w Czekanowie przystępowali
Trener: Paweł Chałubiec.
nownie błysnął Kamil Nitkiewicz, któ- z zaledwie dwoma punktami na koncie.
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 5 (3)

LZS Orzeł Mroczeń		
1 (0)
Bramki: 1:0 Mariusz Poślednik - 21’, 2:0 Karol
Krystek - 28’, 3:0 Mikołaj Marciniak - 42’, 4:0
Mariusz Poślednik - 50’, 5:0 Karol Krystek - 60’
(z karnego), 5:1 Artur Beker - 75’.
Orzeł: Rafał Peksa – Bartosz Kurzawa, Jakub
Kupczak, Szymon Jerzyk, Tobiasz Rabiega,
Klaudiusz Bociański, Jakub Gogół, Maciej Osesiak, Rafał Janicki (Tobiasz Gajewski - 83’),
Krystian Uruski, Gracjan Słupianek (Artur Beker
- 62’). Trener: Marek Wojtasiak.
LKS Piast Czekanów		
1 (0)
GKS Rychtal			 5 (2)
Bramki: 0:1 Jakub Rabanda - 37’, 0:2 Marcin
Mendak - 42’, 0:3 Damian Rozmus - 57’, 0:4 Jakub Rabanda - 70’, 0:5 Marcin Mendak - 75’, 1:5
Safian Skupiński - 80’.
GKS: Damian Rozmus – Patryk Dykus (Damian
Maryniak - 78’), Maciej Sacha, Łukasz Śmiatacz,
Piotr Urysz, Dawid Witek, Jan Rojek, Bartłomiej
Kulczycki, Krzysztof Ćwikła, Marcin Mendak,
Jakub Rabanda (Szymon Nowacki - 81’). Trener:
Marcin Raczkowski.
MKS Kania Gostyń		
1 (1)
KKS 1925 II Kalisz		
2 (0)
Bramki: 1:0 Jędrzej Wosiak - 6’, 1:1 Bartłomiej
Putno - 58’, 1:2 Bartłomiej Putno - 89’.
KP Rawia Rawicz		
2 (1)
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 0 (0)
Bramki: 1:0 Mateusz Witkowski - 8’, 2:0 Patryk
Wawrzyniak - 59’.
KLKS Zefka Kobyla Góra
3 (1)
KP Victoria Ostrzeszów		
0 (0)
Bramki: 1:0 Łukasz Kaźmierczak - 31’, 2:0 Maciej Stawiński - 52’, 3:0 Jakub Izydorski - 70’.
PKS Piast Poniec		
1 (1)
ŚKS Warta Śrem		
3 (2)
Bramki: 0:1 Vlad Dybin - 13’, 0:2 Bartosz
Skrzypczak - 24’, 1:2 Kacper Zapłacki - 43’, 1:3
Kamil Szymandera - 90+4’.
KKS Astra Krotoszyn – PAUZA
6
6
6
5
5

Najskuteczniejsi strzelcy
Jędrzej Wosiak (Kania Gostyń)
Kamil Jurasik (Zawisza Łęka O.)
Maciej Stawiński (Zefka Kobyla Góra)
Mikołaj Marciniak (Ostrovia Ostrów)
Kamil Nitkiewicz (Zawisza Łęka O.)

Program 6. kolejki

Sobota, 17 września 2022 roku
12:00
Astra Krotoszyn – Warta Śrem
14:00
Victoria Ostrzeszów – Biały Orzeł
15:00
Krobianka Krobia – Ostrovia Ostrów
16:00
Rawia Rawicz – Kania Gostyń
Niedziela, 18 września 2022 roku
15:00
GKS Rychtal – Piast Poniec
16:00
Orzeł Mroczeń – Piast Czekanów
16:30
KKS II Kalisz – Zawisza Łęka O.
Zefka Kobyla Góra – pauza

Udany występ Jana Kasendry na Pingpongowym PGE Narodowym 2022

Udany występ Kasendry w Warszawie

4 września 2022 r. na płycie Stadionu PGE Narodowego, odbyło się
największe pingpongowe wydarzenie
w kraju i w Europie. Na płycie ustawiono 100 stołów do tenisa stołowego.
Pingpongowy PGE Narodowy 2022 jest
kontynuacją wydarzenia organizowanego przez Polski Związek Tenisa Stołowego w latach 2017-2019. Po dwóch
latach przerwy, spowodowanej pandemią COVID-19, tenis stołowy wrócił na
największy stadion w Polsce. Niedziela
była prawdziwym świętem tenisa stołowego w naszym kraju. Na Stadionie Narodowym pojawili się fani tego
sportu, którzy uczestniczyli aktywnie
w „Pingpongowym PGE Narodowym”
oraz startowali w turniejach indywidualnych. W tym roku w wydarzeniu
uczestniczyło ponad 10.000 osób, z
czego 1049 zapisało się do rywalizacji
w 5 kategoriach wiekowych (U12, U15,
U19, U40 oraz 40+). W turnieju mogli
wziąć udział amatorzy i zawodnicy grający w klubach do 3 ligi włącznie.

W kategorii powyżej 40 lat udany
występ zanotował kępiński pasjonat
tenisa stołowego Jan Kasendra, który przeszedł przez bardzo silnie obsadzony turniej rozgrywany systemem
pucharowym jak przysłowiowa burza.
Kępnianin wygrywał zdecydowanie
mecz za meczem, pozwalając rywalom
na zdobycie nie więcej niż 5 punktów
w secie. Ze względu na dużą liczbę
uczestników mecze rozgrywano do 2
wygranych setów. Kasendra zwyciężył
z kompletem punktów bez straty seta
w sektorze A i uzyskał tym samym
awans do najlepszej dziewiątki turnieju. Zatrzymał się dopiero w meczu o
wejście do czwórki w którym spotkał
się z aktualnym mistrzem Polski amatorów w kategorii 40-55 lat Mariuszem
Regulskim z Warszawy. Mecz ten dostarczył wiele emocji gdyż toczyła się
wyrównana walka w każdym secie.
W tej fazie rozgrywek można było już
grać do 3 wygranych setów. W pierwszym cały czas prowadził Kasendra, ale

warszawianin wyrównał na 8:8 i wygrał końcówkę seta. Decydujące znaczenie dla losów spotkania miał 3 set
w którym mieszkaniec naszego miasta

pingpongista próbował jeszcze wyrównać stan meczu, ale ostatecznie uległ
9:11 i w całym meczu 1:3. W ten sposób
mieszkaniec stolicy zrewanżował się za

J. Kasendra ze swoim rywalem
w czasie warszawskich zawodów

prowadził 10:8, miał 2 piłki setowe, ale
przeciwnik wyrównał na po 10. Później
prowadzenie przechodziło z rąk do rąk
a set zakończył się wynikiem 18:16 na
korzyść Regulskiego. W 4 secie nasz

porażkę w turnieju open powyżej 50 lat
podczas tegorocznych Mistrzostw Polski Amatorów w Toruniu i wywalczył
na Pingpong PGE Narodowym 3 lokatę.
Oprac. m

wyniki i tabele

RedBox 5. Liga Grupa 3
5. kolejka | jesień 2022
Zawisza Łęka O. – Krobianka Krobia .......– 5:2
Piast Czekanów – GKS Rychtal .................– 1:5
Ostrovia Ostrów – Orzeł Mroczeń .............– 5:1
Kania Gostyń – KKS II Kalisz ...................– 1:2
Rawia Rawicz – Biały Orzeł .....................– 2:0
Zefka Kobyla Góra – Victoria Ostrzeszów ... – 3:0
Piast Poniec – Warta Śrem .......................– 1:3
Astra Krotoszyn ...................................– pauza
1. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 5 12 21:6
2. LKS Zawisza Łęka Opatowska 5 10 17:13
3. MKS Kania Gostyń
5 8 12:4
4. ŚKS Warta Śrem
5 8 10:8
5. KLKS Zefka Kobyla Góra
5 8 12:9
6. KP Rawia Rawicz
4 7
5:2
7. LZS Krobianka Krobia
4 7
7:7
8. LZS Orzeł Mroczeń
5 7 9:14
9. KKS 1925 II Kalisz
4 6
9:6
10. GKS Rychtal
5 5 12:14
11. LKS Piast Czekanów
5 5 2:10
12. KKS Astra Krotoszyn
4 4
3:4
13. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 5 4
4:8
14. KP Victoria Ostrzeszów
4 3
1:9
15. PKS Piast Poniec
5 3 6:16
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
5. kolejka | jesień 2022
LKS Jankowy – Pelikan Grabów ...............– 2:5
Jarota II Jarocin – Zieloni Koźminek ........– 2:0
KP Słupia – Płomień Opatów ....................– 1:1
Barycz Janków P. – LZS Doruchów ...........– 4:1
Masovia Kraszewice – Szczyt Szczytniki ...– 7:0
KS Opatówek – Ogniwo Łąkociny .............– 1:2
GKS Grębanin – Odolanovia .........– przełożony
Stal Pleszew ........................................– pauza
1. LKS Masovia Kraszewice
5 13 18:7
2. LZS Pelikan Grabów
5 10 15:7
3. KS Stal Pleszew
4 10 10:6
4. JKS Jarota II Jarocin-Witaszyce 4 9 20:4
5. GKS Grębanin
3 9
6:1
6. KS Opatówek
5 9 11:8
7. GOS Zieloni Koźminek
5 6
8:8
8. LZS Ogniwo Łąkociny
5 6 9:17
9. LZS Szczyt Szczytniki
5 6 8:19
10. KP Słupia
4 4 8:12
11. Barycz Janków Przygodzki 5 4 9:17
12. LKS Jankowy 1968
3 3
4:8
13. LZS Doruchów
5 3 8:13
14. LZS Płomień Opatów
5 3
7:9
15. MLKS Odolanovia Odolanów 3 0 2:7
Proton Klasa A Grupa 9
3. kolejka | jesień 2022
Pogoń Trębaczów – Olimpia Brzeziny .......– 3:2
Lilia Mikstat – Sokół Bralin ......................– 0:2
Pogoń II Nowe S. – LZS Czajków ..............– 5:0
LKS Godziesze – Victoria Laski .................– 6:3
RKS Radliczyce – Wielkopolanin ..............– 3:3
KS Rogaszyce – Iskra Sieroszewice ..........– 5:0
Prosna Kalisz – LKS Czarnylas ...... – przerwany
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 3 9 11:1
2. LKS Sokół Bralin
3 9
6:1
3. KS Rogaszyce
3 6 11:4
4. RKS Radliczyce
3 5 12:7
5. LKS Godziesze 1966
3 5
7:4
6. LKS Wielkopolanin Siemianice 3 4
9:9
7. LZS Czajków
3 4
6:8
8. LZS Pogoń Trębaczów
3 3 6:10
9. LKS Olimpia Brzeziny
3 3
4:5
10. LZS Lilia Mikstat
3 3
4:5
11. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 3 2
2:7
12. LKS Czarnylas
2 1
0:3
13. KS Prosna Kalisz
2 1
2:6
14. LZS Victoria Laski
3 0 5:15
Proton Klasa B Grupa 11
3. kolejka | jesień 2022
LZS Mikorzyn – LZS Siedlików .................– 0:5
Orzeł Wysocko Wielkie – Dąb Dębnica .....– 4:2
GKS Trzcinica – Rzemieślnik Mąkoszyce ...– 1:0
Zefka II Kobyla Góra – Huragan Szczury ...– 1:1
Bonikovia Boników – Pelikan II Grabów ...– 3:2
Zryw Kierzno .......................................– pauza
1. LZS Huragan Szczury
3 7
5:2
2. GKS Trzcinica
2 6
5:1
3. LZS Bonikovia Boników
3 6 10:6
4. LZS Pelikan II Grabów
3 6 13:6
5. LZS Siedlików
3 6 11:5
6. KLKS Zefka II Kobyla Góra 3 4
6:8
7. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 3 3 7:10
8. LZS Zryw Kierzno
2 3
4:7
9. LKS Dąb Dębnica
3 3 14:8
10. SKS Rzemieślnik Mąkoszyce 2 0
1:5
11. LZS Mikorzyn
3 0 1:19
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Region

gmina
31 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie
zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i
odbudowę dróg w m. Trzcinica”

Inwestycja w Trzcinicy

G£OS TRZCINICY
wrzesień 2022, nr 37 (1254)
6 września br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyły się bezpłatne warsztaty
artystyczne dla dorosłych i seniorów poświęcone technice decoupage. Uczestniczyły w
nich mieszkanki Gminy Trzcinica, które chciały zapoznać się z tą niezwykłą metodą zdobniczą polegającą na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię z drewna
lub szkła , wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej, tworząc w ten sposób
„małe dzieła sztuki”

Ozdabiali techniką decoupage

Spotkanie poprowadziła Magdalena Łyczko, która również zapewniła uczestniczkom wszystkie niezbędne materiały do stworzenia dekoracji
techniką decoupage. Pani Magdalena
zawodowo pracuje jako nauczyciel,

ale w wolnej chwili rozwija swoje
zainteresowania, chętnie dzieląc się
swoją pasją z innymi osobami. Podążając za wskazówkami prowadzącej,
uczestniczki zajęć uczyły się techniką decoupage ozdabiać drewniane

W czasie warsztatów

Po podpisaniu umowy

Wykonawcą będzie Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii “EKO - INŻYNIERIA” Sp.
z.o.o (Lider Konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “Inkadro” Sp. z.o.o.
Wartość całkowita zadania to 3 464
671,01 zł, z czego 3 291 437,45 zł,
czyli 95%, pochodzi z Programu
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Gmina Trzcinica otrzymała promesę
z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych.
Prace powinny zostać wykonane w
terminie do 11 miesięcy od podpisania umowy.
Pracami objęte zostaną ulice: Zachodnia, Spacerowa, Szkolna oraz
Jana Pawła II - rejon Urzędu Gminy
Trzcinica. Ważnym elementem jest
modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Trzcinicy, w tym posadowienie drugiego zewnętrznego zbiornika
wody w celu zwiększenia możliwości
dostarczenia wody.
Oprac. m

Zakończyła się budowa drogi w Pomianach i Wodzicznej

Nowe drogi w gminie
dwa dofinansowania o łącznej wartości 156 438 zł ze środków budżetu
Województwa Wielkopolskiego w
zakresie budowy i przebudowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w
tym roku.
Oprac. m

Uroczyste powierzenie funkcji oraz ślubowania w gminie
Rychtal

W drodze po marzenia

Z rąk wójta gminy Rychtal Adama Staszczyka powierzenie pełnienia
funkcji dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rychtalu, od 1 września
2022 r. do 31 sierpnia 2027 r., otrzymała Elżbieta Lubojańska. Powie-

księgowości budżetowej i rozliczeń
majątku gminy oraz Cecylia Szymala – młodszy referent ds. obsługi
Rady Gminy i promocji gminy. Osoba zatrudniana po raz pierwszy na
stanowisku urzędniczym musi zostać

ECHO RYCHTALA
wrzesień 2022, nr 32 (1025)
Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w gminie Rychtal

Nauczyciele z awansami

26 sierpnia br. z rąk wójta gminy Rychtal Adama Staszczyka akty
nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego odebrali: Aleksandra Cegła
– nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Drożkach, Magdalena Stencel –
nauczyciel Szkoły Podstawowej w
Drożkach oraz Maciej Oscenda –
nauczyciel Szkoły Podstawowej im.
Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu.
Warunkiem uzyskania kolejnego
stopnia awansu zawodowego było
odbycie stażu trwającego 2 lata i 9
miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny pracy oraz zdanie egzaminu przed

komisją egzaminacyjną powołaną
przez wójta gminy Rychtal 24 sierpnia br.

Pożar dwóch balotów słomy w Zgorzelcu
Nauczyciele odebrali gratulacje

rzenie pełnienia funkcji dyrektora
nastąpiło po zakończonym postępowaniu konkursowym, wyłaniającym kandydata do sprawowania tej
funkcji.
Ponadto uroczyste ślubowanie,
będące zakończeniem służby przygotowawczej urzędników samorządowych, złożyły Paulina Sokołowska – kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rychtalu, Barbara Biniosek – młodszy referent ds.
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skierowana do odbycia służby przygotowawczej, której celem, w myśl
przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków. Zdany przez panie
egzamin z wynikiem pozytywnym
pozwolił na złożenie uroczystych ślubowań przed wójtem w obecności kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz pozwolił na nadanie
statusu urzędnika.
Oprac. KR

Palił się stóg słomy
30 sierpnia br., tuż po godzinie
18.00, do Stanowiska Kierowania
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Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy w zawodzie
nauczyciela!
Oprac. KR

Po odebraniu aktów
nadania stopnia awansu

Fot. OSP Rychtal

Wartość inwestycji w Pomianach
to 239 847,68 zł, a drogi w Wodzicznej - 199 095,33 zł. Wykonawcą obu
inwestycji było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Gmina
Trzcinica pozyskała na te zadania

anioły oraz szklane butelki. Krok
po kroku nakładały pędzelkami lub
gąbkami warstwy kleju i farb akrylowych, po czym suszyły swoje prace.
Następnie naklejały wycięte motywy z papierowych serwetek według
własnego pomysłu, malowały, lakierowały i ponownie suszyły. Uczestniczki zajęć wykazały się niezwykłą
kreatywnością i pomysłowością w
doborze kolorystyki i motywu na
swoich pracach, które na pewno będą
stanowiły piękną ozdobę każdego
domu. - Cieszymy się, że warsztaty
artystyczne zyskały tak pozytywną
opinię i zainspirowały uczestniczki
do dalszej realizacji pracy twórczej
– mówi dyrektor książnicy Renata
Gość, która na zakończenie warsztatów podziękowała prowadzącej za
przeprowadzenie wyjątkowego spotkania, wręczając kwiaty oraz publikację o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.
Oprac. m

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpły-

nęło zgłoszenie o pożarze stogu w
miejscowości Zgorzelec. Na miejsce
zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
OSP Rychtal, OSP Krzyżowniki,
OSP Drożki, OSP Proszów i OSP
Wielki Buczek.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono pożar dwóch balotów słomy. - Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
następnie podano jeden prąd wody na
palące się baloty i jeden prąd wody w
obronie pozostałych balotów złożonych w pobliżu. Słomę rozrzucono na
polu i przelano wodą – mówi oficer
prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

Region

gmina
wieści znad pomianki
wrzesień 2022, nr 37 (1077)

kurier baranowa
wrzesień 2022, nr 34 (1261)

2 września 2022 r. na kompleksie boisk sportowych „Orlik” w Siemianicach rozegrany
został VII Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska

5 września br. filia biblioteczna w Mroczeniu włączyła się w
akcję Narodowego Czytania 2022, która odbywała się pod
patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. Głównym celem wydarzenia były przede wszystkim: promowanie czytelnictwa oraz popularyzacja najwybitniejszych dzieł literatury polskiej

Nocny turniej w Siemianicach

Turniej rozpoczął się punktualnie
wieczorem zbiórką wszystkich zawodników. Emocji było wiele, gdyż
do rywalizacji przystąpiło osiem dru-

Wójta Gminy Łęka Opatowska zdobyła drużyna „Miglance FC”. Drugie miejsce zajęła drużyna „Gruby
i wściekli”, trzecie miejsce wywalZwycięska drużyna

żyn. Eliminacje przeprowadzono w
grupach, a najlepsi zagrali o główne
trofeum.
Po zaciętej rywalizacji turniej
zwyciężyła, a tym samym Puchar

czyli piłkarze „Gang Gang Squad”, a
czwarte miejsce zajęła drużyna „Dream Team”.
Dodatkowo przyznano wyróżnienia dla najlepszego zawodnika

turnieju – został nim Amadeusz
Rachel, najlepszym bramkarzem –
Karol Kaczmarczyk, a najlepszym
strzelcem – Cezary Nawrot.
Nad organizacją i bezpiecznym
przebiegiem zawodów czuwali sędziowie Karol Gąszczak i Jakub
Broniszewski.
VII Nocny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska zgromadził wielu zawodników, ale również i kibiców, którzy z
wielkim zapałem dopingowali swoje
drużyny.
Dla wszystkich była to wspaniała
zabawa i rozrywka oraz wypoczynek
na świeżym powietrzu. Zastępca wójta Małgorzata Gąszczak pogratulowała uczestnikom turnieju oraz podziękowała za sportową rywalizację.
Organizatorem turnieju był animator sportu Przemysław Hendrys
oraz Urząd Gminy Łęka Opatowska.
Oprac. m

Romantycznie
w Mroczeniu

Na spotkanie przybyli uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej w
Mroczeniu wraz z nauczycielami, by
wysłuchać „Ballad i romansów” naszego wieszcza. „Panią Twardowską”
przeczytał Mirosław Sokołowski z

W drugiej części odbyło się spotkanie autorskie B. Niedźwiedzkiej,
która przedstawiła młodzieży swoją
powieść „Na zakręcie”. Podczas spotkania poruszony został ważny temat
problemu współczesnej młodzieży,

Rozbudowana będzie oczyszczalnia ścieków w Opatowie

Rozbudowa oczyszczalni

5 września 2022 r. w Urzędzie
Gminy Łęka Opatowska, Zastępca
wójta gminy Małgorzata Gąszczak,
przy kontrasygnacie skarbnika, Aliny Brząkały, podpisała umowę na
zadanie realizowane w „systemie zaprojektuj i wybuduj” - „Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni ścieków w
miejscowości Opatów, gmina Łęka
Opatowska” z firmą Usługowo -Handlową „Stanbud” Stanisław Pięta z
Brzeska.
W ramach inwestycji zaplanowano zwiększenie przepustowości
oczyszczalni z 400m3/d do 800m3/d,
poprzez dobudowę drugiego ciągu
technologicznego, montaż instalacji
fotowoltaicznej zasilającej urządzenia na obiekcie, dobudowę budynku
garażowo-magazynowego oraz wymianę ogrodzenia.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 11 623 500 zł, z czego 95%
kosztów, tj. 11 042 325 zł, zostanie
sfinansowane ze środków Rządowe-

go Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych.
Termin realizacji to 28 miesięcy od
dnia zawarcia umowy.
Oprac. m

Podpisanie umowy na
rozbudowę oczyszczalni

W sierpniu 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie
zorganizowała dla dzieci i młodzieży warsztaty z robienia świec żelowych. Zajęcia przeprowadzone zostały w placówkach w Opatowie, Siemianicach oraz w Łęce Opatowskiej

Tworzyli świece żelowe

Podczas zajęć uczestnicy wykonali pachnące świece żelowe w szkla-

Dzieci prezentują
swoje świece żelowe

nych słoiczkach. Do ich stworzenia
wykorzystali dodatki w postaci

ozdobnych kamyków, różnokolorowego żwirku, suszonych kwiatów i
muszelek. Każdy mógł sam zaprojektować własną świecę i wybrać jej
zapach.
Następnie dzieci i młodzież wysłuchały opowiadania Artura Domosławskiego pt. „Kolumb. Całkiem
inna historia”, dzięki któremu dowiedziały się kim był Krzysztof Kolumb,
jak dopłynął do ziemi zwanej Ameryką i czy rzeczywiście był bohaterem?
Wydarzenie organizowane w ramach zadania „Nauka, kultura, rozrywka – to lubię w mojej bibliotece!”
sfinansowanego ze środków Fundacji
PZU.
Oprac. m

Goście przeczytali utwory
Adama Mickiewicza

Urzędu Gminy w Baranowie, „Świteziankę” – Barbara Niedźwiedzka, autorka książek dla młodzieży, a „Powrót
taty” – Andrzej Tyra, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Mroczeniu. Widownia
nagrodziła świetne interpretacje gromkimi brawami. Na zakończenie dyrektor biblioteki Edyta Lesiak podziękowała lektorom za prezentację utworów
Adama Mickiewicza.

która doświadcza przemocy w rodzinie oraz ma doświadczenia związane
z nadużywaniem alkoholu i narkotyków. Ukazana została zależność
wpływu otoczenia na młodzież.
Spotkanie z niezwykłą literatką
z pewnością zachęci do sięgnięcia po
jej książki, które są dostępne w również w mroczeńskiej bibliotece.
Edyta Lesiak

Wzniesioną pół wieku temu, w czynie społecznym, remizę
w Grębaninie czeka wkrótce gruntowny remont. Inwestycję zrealizuje firma Pablo z Wyszanowa. Umowę na rozbudowę remizy zawarto 1 września br., a jej wartość wyniesie 555.000,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia to
9 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Rozbudują remizę

Podczas podpisania
umowy na zadanie

O rozbudowie swojej siedziby
druhowie z OSP Grębanin marzyli od dawna. Wielkimi krokami
zbliża się jubileusz 95-lecia ich
jednostki. - Istotą tej inwestycji
będzie rozbudowa budynku, w wyniku czego powstanie sala zebrań
oraz wydzielone zostanie zaplecze
higieniczno-sanitarne – tłumaczy

prezes jednostki, Marcin Janus.
Prace modernizacyjne obejmą
rozbiórkę i usuwanie gruzu, roboty
ziemne, dekarskie, montaż stolarki
okiennej i drzwiowej oraz parapetów,
wykonanie tynków zewnętrznych i
wewnętrznych, wykonanie posadzek,
roboty malarskie oraz elektryczne.
es
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Gmina

REGION
Narodowe Czytanie w gminie Bralin

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
wrzesień 2022, nr 37 (1361)

Ballady i romanse
w Bralinie
W służbie mieszkańcom od 90 lat
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie obchodziła jubileusz 90-lecia

W miniony weekend jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czer-

„Ballady i romanse” Adama
Mickiewicza były lekturą 11. odsłony Narodowego Czytania, które
odbyło się 5 września br. w Klubie
„Senior+” w Bralinie.
Głównym celem tego wydarzenia
było przede wszystkim: promowanie czytelnictwa oraz popularyzacja
najwybitniejszych dzieł literatury
polskiej. Na początku Liliana Gurdak – nauczyciel języka polskiego
ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Bralinie – przybliżyła
postać naszego narodowego wieszcza
oraz wprowadziła w romantyczne
klimaty „Ballad i romansów”. Czytanie rozpoczął Piotr Hołoś – wójt
gminy Bralin, który wspólnie z małżonką, Krystyną Hołoś, zaprezen-

towali balladę „Romantyczność”.
Następnie przedstawicielki Klubu
„Senior+” w Bralinie: Alicja Jaros,
Alicja Betscher, Krystyna Bajer i
Gabriela Szudy przeczytały kolejne
ballady. Na zakończenie spotkania
włodarz gminy wręczył podziękowania lektorom, natomiast wszyscy
uczestnicy otrzymali pięknie wydany
egzemplarz „Ballad i romansów” z
okolicznościową pieczątką Narodowego Czytania.
W Bibliotece Publicznej w Bralinie mieszkańcy gminy mają również
możliwość otrzymania pamiątkowego stempla na przyniesionych przez
siebie egzemplarzach A. Mickiewicza
pt. „Ballady i romanse”.
Oprac. KR

6 września br. seniorzy z Klubu „Senior+” w Bralinie spotkali się z Agatą Kuchciak, specjalizującą się w terapiach
naturalnych

Weź oddech!

Agata Kuchciak zaprezentowała
prastarą metodę uzdrawiania, wywodząca się z Chin – Qigong – oraz
przeprowadziła trening oddechowy
metodą Butejki.
Qigong to połączenie medytacji,
ruchu i kontrolowanego oddechu.
Metoda ta przeciwdziała chorobom,
pomaga ludziom odzyskać utracone
zdrowie i przedłużyć życie. Qigong
łączy w sobie dbałość o ciało, oddech

Krótki zarys historyczny przybliżyła
dh Marta Poprawa.

W uroczystości uczestniczyły
poczty sztandarowe jednostek OSP

minie obchodziła jubileusz 90-lecia.
Uroczystość poprzedzona została
mszą świętą w intencji strażaków w
miejscowej kaplicy pw. św. Józefa w
Czerminie, którą odprawił proboszcz
parafii Turkowy, ks. Rafał Hącia.
Następnie obchody przeniosły się
na teren „Sportowej Osady na Wzgórzu” w Czerminie, gdzie dowódca
uroczystości, dh Bolesław Łukianowski, złożył meldunek członkowi
prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu, a zarazem prezesowi Zarządu
Oddziału Powiatowego w Kępnie, dh.
Michałowi Błażejewskiemu.
Prezes jednostki, dh Tomasz Poprawa, przywitał przybyłych gości.

Dla uczczenia jubileuszu 90-lecia jednostki OSP Czermin odbyła
się ceremonia wbijania pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru. Pierwszy został umieszczony przez prezesa jednostki oraz
naczelnika Kamila Bidzińskiego.
W trakcie przybijania gwoździa
odczytano jego treść: „Sztandar
ufundowany przez mieszkańców sołectwa Czermin oraz ze środków dotacji ZOSP RP w 2020 r. Poświęcony
dnia 2 października 2021 r. przez
ks. Rafała Hącię, proboszcza parafii
Turkowy. Przekazany na ręce prezesa

Przedstawiono krótki zarys
historyczny jednostki

Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie, Tadeusza Wajerowskiego”.
Podziękowania za działania na
rzecz pożarnictwa otrzymali druhowie: Roman Binienda, Tadeusz Wajerowski, Edward Śmieszek, Wojciech Musialski, Wacław Ochap
oraz Roman Dębski.
- Piękny jubileusz i piękna historia. Bycie strażakiem to zaszczyt, ale
i obowiązek. To bezinteresowna służba, to umiejętność dawania poczucia
bezpieczeństwa – podkreślił w swoim
wystąpieniu wójt gminy Bralin, Piotr
Hołoś. Gratulacje z okazji 90-lecia
jednostki złożyli również: prezes ZOP
ZOSP RP w Kępnie dh M. Błażejewski, prezes ZOG ZOSP RP w Bralinie dh Marek Fras, przedstawiciel
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie st. kpt. Mateusz Grzesiak oraz starosta kępiński
Robert Kieruzal.
Oprac. KR

Podczas wbijania pamiątkowych
gwoździ w drzewiec sztandaru

kontrolowania oddechu, który ma
być spokojny i miarowy, a także na
zmniejszaniu jego głębokości oraz
objętości oddechowej. W trakcie takich ćwiczeń wykonuje się również
wstrzymywanie oddechu. Wszystko
to ma służyć temu, żeby nie wyprowadzać z organizmu w zbyt dużych
ilościach dwutlenku węgla. Dąży się
też do osiągnięcia pauzy kontrolnej,
czyli naturalnego wstrzymania poĆwiczenia oddechowe
w Klubie Seniora w Bralinie

Zdarzenie na drodze wojewódzkiej nr 482 w miejscowości Chojęcin-Szum

Samochód leżał na boku

i umysł na poziomie fizycznym i cielesnym. Praktyka ta wykorzystuje
delikatne, płynne ruchy, które mają
na celu przemieszczanie krwi i tlenu
po całym ciele, ułatwiając uwolnienie
napięcia i tarcia w mięśniach, stawach i tkance łącznej.
Głównym założeniem metody
Butejki jest zmniejszanie objętości
oddechowej. Podczas kilkudziesięciominutowych sesji wykonuje
się ćwiczenia, polegające na nauce
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wietrza w granicach 30-40 sekund.
Metoda Butejki pozwala podnieść jakość życia, przywrócić zdrowie, witalność, większą sprawność fizyczną
oraz uwolni od konieczności zażywania wielu leków.
Seniorki i seniorzy gminy Bralin
korzystają z szerokiego wachlarzu zajęć proponowanych przez Klub. Zadanie wspófinansowane jest w ramach
programu wieloletniego „Senior+” na
lata 2021-2025.
Oprac. KR

22 sierpnia br., o godzinie 18.30,
na odcinku drogi wojewódzkiej nr
482 w miejscowości Chojęcin-Szum
doszło do zdarzenia. Przybyli na miejsce strażacy zastali samochód osobowy przewrócony na bok. W zdarzeniu
udział brała jedna osoba. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu
zasilania w uszkodzonym pojeździe oraz wycięciu uszkodzonych
barierek drogowych. W działaniach
udział wzięły 2 zastępy straży pożarnej – relacjonuje mł. kpt. Jakub Sobczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
Oprac. KR
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Samochód uderzył w bariery i
przewrócił się. Fot. KP PSP Kępno

Reklamy

ogłoszenia

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PRZETARGU
O PRZETARGU

Og³oszenia drobne
przyjmujemy
w redakcji
w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84

sporządzony na podstawie §6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

sporządzony na podstawie §6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

WÓJT GMINY TRZCINICA

WÓJT GMINY TRZCINICA
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe,
nieumeblowane, 45 m2 - Kępno. Czynsz:
1500 zł + media. Tel. 795 103 194
(po godz. 17.00).
(TK 48/09/22)

nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcinica położonych w
obrębie 0006 - Trzcinica, stanowiących działki oznaczone numerami
ewidencyjnymi: 274/1 k.m. 1, 274/2 k.m. 1, 275/1 k.m. 1, 275/3 k.m. 1, o
pow. 0,4900 ha, KW nr KZ1E/00033848/8.

nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcinica obejmującej
działkę nr 417/3 w obrębie 0007 – Wodziczna o pow. 0,2962 ha,
przeznaczenie w mpzp: 1.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
KW nr KZ1E/00039566/9.

Wynajmę/sprzedam mieszkanie na Marcinkowskiego 17, dwa pokoje 34,62 m2+
piwnica. Email gpospiech@yahoo.com.

Cena wywoławcza nieruchomości – 163.300,00 zł netto, wysokość wadium
– 16.000,00 zł.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek
VAT w obowiązującej wysokości.

Cena wywoławcza nieruchomości – 121.869,00 zł netto, wysokość wadium
– 12.200,00 zł.

Przetarg odbędzie się 28 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, I piętro - pokój nr 10 (sala posiedzeń), o
godz. 10.00.

Przetarg odbędzie się 28 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, I piętro - pokój nr 10 (sala posiedzeń), o
godz. 9.30.

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
w centrum Rynku, I piętro.
Tel. 604 904 358.
(TK 40/08/22)

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
strona internetowa Urzędu Gminy w Trzcinicy (www.trzcinica.com.pl);
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzcinicy (www.trzcinica.
nowoczesnagmina.pl); tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzcinicy.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
strona internetowa Urzędu Gminy w Trzcinicy (www.trzcinica.com.pl);
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzcinicy (trzcinica.
nowoczesnagmina.pl); tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzcinicy.

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje
dot. przetargu: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, w Referacie
Rozwoju i Środowiska Urzędu Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47a,
e-mail: ilona.rozniecka@trzicnica.com.pl, tel. 62 / 781 50 10.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje
dot. przetargu: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00, w Referacie
Rozwoju i Środowiska Urzędu Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47a,
e-mail: ilona.rozniecka@trzcinica.com.pl, tel. (62) 781 50 10.

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

WÓJT GMINY TRZCINICA
mgr Grzegorz Hadzik

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek
VAT w obowiązującej wysokości.

WÓJT GMINY TRZCINICA
mgr Grzegorz Hadzik

NIERUCHOMOŒCI wynajmÊ

Do wynajęcia mieszkanie 70 m2, 3-pokojowe, kuchnia, łazienka - Kępno,
ul. sienkiewicza. Tel. 600 874 023.
(TK 43/08/22)

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)
Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej
Osiedle Grafitowe z siedzibą w Kępnie
ul. Wrocławska 67, zleci montaż monitoringu
wizyjnego na osiedlu mieszkaniowym,
składającym się z trzech budynków wielolokalowych,
położonych w miejscowości Krążkowy,
Gmina Kępno, działka nr 1196.
Zapraszamy do składania ofert w terminie
do 30.09.2022 r. listownie na adres siedziby
Wspólnoty Mieszkaniowej
lub adres mail: arena@arena.222.pl.
Możliwe jest wcześniejsze spotkanie w celu
wizji lokalnej nieruchomości, dodatkowe informacje
oraz kontakt pod numerem telefonu 602 722 948.

US£UGI
usługi remontowo-budowlane.
Tel. 693 465 687.
(TK 45/08/22)
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” (WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA, TERMOMODERNIZACJA) - KONSULTACJA, POMOC W
UZYSKANIU I ROZLICZENIU DOTACJI.
OKOLICE KĘPNA. Tel. 608 737 766.
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
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)

Gabinet chirurgiczny

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

Kardiolog

Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.
Sprzedam dom z ogrodem, w zabudowie
szeregowej, 200 m2, w atrakcyjnej okolicy
w Kępnie, w pełni umeblowany. Możliwość
prowadzenia działalności gospodarczej.
Tel. 509 651 304 lub 690 565 934.

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

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

Sprzedam
Sprzedam grzejnik płytowy 500/400, V22
Brugman z zaworem termostatycznym.
Tel. 692 276 995.
(TK 39/08/22)
praca
Zatrudnię do pracy pracowników
budowlanych oraz operatora koparki gąsienicowej. Tel. 798 338 636.
(TK 47/09/22)
Poszukuję pani do prowadzenia domu.
Tel. 531 817 333.
(TK 46/08/22)
Rencista podejmie pracę jako dozorca
lub stróż. Tel. 606 757 246.

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Kasia Pieluszka - „Bali Tinder. Wolność i relacje”
Bezkompromisowa opowieść o raju, do którego nie każdy odważy się wejść. Dla autorki
„Bali Tinder” rajska wyspa, obiekt westchnień podróżników z całego świata, stała się tłem
opowieści o współczesnych relacjach damsko-męskich. Priorytety są tu jasno określone:
wolność seksualna, życie ukierunkowane na samorealizację i unikanie zobowiązań. Kolejne
randki przeplatają się z dalekimi od norm społecznych relacjami. Seksturystyka w Azji, kobiecy
orgazm, konserwatywne rodziny z Indonezji, obraz wyspy, jakiego nie znajdziemy w folderach
turystycznych? Poznaj szczerą opowieść o życiu Polki w międzynarodowym
środowisku, które na pierwszym miejscu stawia swoją wolność.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Craig Storti - „Nieosiągalny Everest. Zanim nadeszli zdobywcy”
Podczas gdy niemal wszystkie książki o Mount Evereście skupiają się na wyprawach
himalaistycznych podejmowanych w drugiej połowie XX wieku, „Nieosiągalny Everest” to
wyjątkowa opowieść o tym, co wydarzyło się wcześniej, przed rokiem 1921. Mount Everest
zmierzono po raz pierwszy w 1850 roku, ale przez 71 lat nikt nie zdołał zbliżyć się do
szczytu na odległość mniejszą niż 65 kilometrów. W książce „Nieosiągalny Everest” autor
przedstawia emocjonującą historię poszukiwań najwyższej góry świata. Jej bohaterami są
nie tylko tak znane postaci jak George Everest, Francis Younghusband i George Mallory, ale
też cisi bohaterowie: Alexander Kellas, Charles Bell czy dalajlama. Storti zabiera czytelnika
do czasów rywalizacji między Imperium Brytyjskim a Imperium Rosyjskim (zwanej Wielką
Grą), pierwszej wojny brytyjsko-afgańskiej i badań prowadzonych na obszarze Indii. To mało
znana historia znacznie wykraczająca poza podbój najwyższej góry świata –
potyczki szpiegów, wojny, intrygi polityczne, a wszystko w otoczeniu mułów,
wielbłądów, wołów, jaków i zebruli.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Stephanie Perkins - „Ktoś jest w twoim domu”
Minął prawie rok, odkąd Makani Young zamieszkała w domu babci w samym środku
kukurydzianej Nebraski, lecz dziewczyna wciąż jeszcze przyzwyczaja się do nowych
śródlądowych warunków. I ciągle prześladuje ją przeszłość z czasów życia na Hawajach...
Nagle wokół niej zaczynają ginąć uczniowie z jej liceum, Osborne High – jedno po drugim,
w serii okrutnych morderstw, z których każde ma coraz bardziej makabryczny charakter od
poprzedniego. Do tego nieuchwytny zabójca wydaje się wiedzieć o ofiarach znacznie więcej,
niż reszta mieszkańców. Przerażenie w miasteczku rośnie, a polowanie na mordercę nie odnosi
zamierzonego skutku – wręcz przeciwnie, zwiększa jego pewność siebie. Natomiast Makani
musi stawić czoło własnym mrocznym sekretom...
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 37
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 20 września 2022 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez wydawnictwa:
„Znak”, „Zysk i S-ka”, „Oficynka”, „Czwarta Strona”, „Słowne”, „Bosz Art”, „Muza”, „Jaguar”,
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Novae Res”, „Kobiece” „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. S. Perkins - „Ktoś jest w twoim domu”,
2. K. Pieluszka - „Bali Tinder. Wolność i relacje”,
3. C. Storti - „Nieosiągalny Everest...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 36 nagrody otrzymuj¹:

Waleria Wabnic (Trzcinica),

Anna Zakrzewska (Trzcinica),
Ryszard Kotowski (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Karta wróży szczęśliwe wydarzenia dla Ciebie i
Twojej rodziny. Poczujesz się kochany i bezpieczny, a kłopoty okażą się mniejsze, niż sądziłeś. Jeśli jesteś z kimś w konflikcie, to w tym tygodniu uda
Ci się zawrzeć zgodę.

Byk 21 IV – 21 V
W tym tygodniu musisz się zdecydować, za co się
zabrać i w którą stronę podążać. Zbyt dużo spraw
i może przesłonić Ci cel, jaki sobie wyznaczyłeś.
Nastąpią ważne wydarzenia, dostaniesz przełomowe wiadomości i sprawy ruszą do przodu.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu poczujesz niezwykły przypływ
energii. Zrobisz listę ważnych spraw, które musisz
załatwić i bez wahania rzucisz się w wir ważnych
wydarzeń. Będziesz dyskutować i przekonywać
innych do swoich planów.

DY¯URY APTEK
1. Apteka „Św. Marcina” - 14.09.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
2. Apteka „Na Kopie” - 15.09.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
3. Apteka „Nowa” - 16.09.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
4. Apteka „PRIMA” - 17.09.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
5. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 18.09.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
6. Apteka „Św. Maksymiliana” - 19.09.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
7. Apteka „Burchacińscy” - 20.09.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.

Rak 23 VI – 22 VII

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

Potraktuj wydarzenia tego tygodnia jak ważny egzamin, który chcesz zdać. Nie reaguj nerwowo i
zasięgaj porady ludzi, którzy są dla ciebie autorytetem. Pamiętaj o odpoczynku. Trochę rozrywki i
beztroskiej zabawy dobrze Ci zrobi.

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

Lew 23 VII – 22 VIII
Pamiętaj o swoich zasadach i wartościach. Ktoś
może kusić Cię do ich porzucenia, mamić obietnicą szybkiego sukcesu lub pieniędzy. Bądź szczery
wobec siebie i postępuj tak, abyś nie musiał się
wstydzić przed sobą i bliskimi.

Panna 23 VIII – 22 IX
Tydzień sprzyja rozpoczynaniu nowych przedsięwzięć. Zrób dobry plan i nie próbuj przyspieszać
biegu wydarzeń. Cierpliwość i konsekwencja doprowadzą Cię do sukcesu. Dla samotnych zapowiada nową znajomość.

W tym tygodniu będziesz w doskonałym nastroju.
Wpadniesz na doskonały pomysł, który zapewni
Vi uznanie w oczach ważnych osób. Twój optymizm i radość życia udzieli się innym osobom.

Skorpion 24 X – 21 XI
Nie staraj się być idealny. Pragnienie, aby dobrze
wypaść w oczach innych, może sprawić, że posuniesz się za daleko w przechwałkach i obietnicach. Bądź wyrozumiały dla ludzi i nie bierz sobie
do serca słów kogoś, kto Ci zazdrości.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Będziesz w dobrym nastroju, a Twój optymizm
udzieli się otoczeniu. To sprzyjający moment, aby
cieszyć się życiem i jego darami. Wykorzystaj zaproszenia, poznawaj nowych ludzi. Konflikty i spory wyjaśnią się na twoją korzyść.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Czeka Cię udany tydzień. Jeśli znajdziesz czas
na chwilę refleksji, znajdziesz wyjście z kłopotów
i odzyskasz wewnętrzną równowagę. Karta wróży
poprawę zdrowia i nastroju. Poczujesz się weselszy i z optymizmem spojrzysz na świat.

Wodnik 20 I – 18 II
Możesz wygrać w konkursie lub pokonać przeciwników, którzy są silniejsi od Ciebie. Karta wróży
udany interes, zysk finansowy lub znalezienie dobrej posady. W tym tygodniu szczęście Ci sprzyja,
ale musisz działać szybko!

Ryby 19 II – 20 III
W tym tygodniu masz szansę na miłość! Czeka
Cię radość, uznanie i miła niespodzianka. Jeśli
jesteś samotny, to możesz spotkać kogoś, kto zawróci Ci w głowie. Jeśli jesteś w związku, czekają
Cię namiętne chwile.

UWAGA!

„ŚWIAT TKANIN”

przeniesiony na ul. Staszica 2
w Kępnie (były Bajkoland)
Świat tkanin duży wybór - zgodne ceny.
Świat tkanin - my Cię ubierzemy.

Zapraszamy!!!
Kępno, ul. Staszica 2,
tel. 507 065 800.

M
NA AT
E
SU RI
KC AŁ
ES

(62) 78 292 84

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

Waga 23 IX – 23 X

kontakt:
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Ogłoszenia

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

wiesław waloszczyk
adres zakładu:
ul. Poniatowskiego 24,
63-600 Kępno,
tel. (62) 78 245 58,
602 570 336

Drodzy
Czytelnicy!

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

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

Oferujemy:
płyty, tarcicę sosnową
i brzozową różnej grubości,
tarcicę konstrukcyjną,
kantówki, palisadę

panele podłogowe i boazeryjne,
listwy, sztukaterie

Zapraszamy do hurtowni
Zapraszamy do HURTOWNI
Piaski k. Kępna 1A

Piaski k. Kępna 1A
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