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Dziękowali za zebrane plony

INTERMARCHE
W KĘPNIE
ZATRUDNI

KASJERÓW

INFORMACJA W SKLEPIE.

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl
Znajdziecie tu m.in.:

12 sierpnia br. tradycyjnie, jak co roku,
rolnicy uroczyście świętowali zakończenie prac polowych. Tegoroczne dożynki
gminne odbyły się w Krążkowach. To doskonały czas, aby docenić trud pracy na
roli oraz wspólnie cieszyć się i dziękować
za zebrane plony.
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Wojenne losy
wieruszowskich
Żydów - część 1

- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.

Zakazali nocnej
sprzedaży alkoholu

str. 4

Samochodem
w barierki
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Zatrudnimy tapicerów,
pomocników tapicerów,
kierowcę kat. C+E.
na dobrych warunkach pracy i płacy.

Możliwość przyuczenia w zawodzie.
Praca również dla emerytów.
str. 5

Kontakt: Słupia p. Kępnem, ul. Zielona 1F (koło stacji PKP).

Telefon: 603 653 202 lub 62 / 78 181 15.

Gratka dla miłośników jednośladów
str. 12

Młodzież działa
str. 9
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Na terenie Szkoły Podstawowej w Świbie powstanie siłownia zewnętrzna

Lekarzom: Ewie Feji-Staszak,
Annie Kuśmierek-Mikiewicz
i Zbigniewowi Berze oraz pielęgniarkom
Oddziału Internistycznego Szpitala w Kępnie
za troskliwą opiekę nad

śp.

Edmundem Kuropką,
a także wszystkim, którzy w bolesnych
dla nas chwilach dzielili z nami smutek
po śmierci bliskiej nam osoby – za okazaną pomoc,
współczucie i wsparcie, a także udział
w ceremonii pogrzebowej i modlitwę
ks. proboszczowi Romanowi Krzyżaniakowi,
rodzinie, sąsiadom, znajomym, orkiestrze dętej
i delegacjom serdecznie dziękujemy.

Powstanie siłownia
dla mieszkańców
Bardzo dobra wiadomość dla
mieszkańców Świby. Już wkrótce na
terenie Szkoły Podstawowej w Świbie powstanie siłownia zewnętrzna.
Inwestycję wykona firma „Fit Park”
z Torunia. Wśród urządzeń siłowni
znajdą się: narty i motyl, prasa nożna
i wioślarz, biegacz i orbiterek, wy-

ciąg i krzesełko. Wartość inwestycji
to 16.113 zł brutto. Dzieci będą mogły użytkować siłownię już w pierwszych dniach roku szkolnego. Korzystanie ze sprzętu jest całkowicie
bezpieczne, zarówno dla starszych,
jak i młodszych użytkowników.
Oprac. KR

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 10 sierpnia 2018 r. zginął tragicznie w Los Angeles

śp.

Rodzina

Konrad Szymański
71 lat

Śmierć jest straszna dla tych,
dla których z życiem wszystko gaśnie,
nie dla tych, których pamięć nie może umrzeć.
Cyceron

przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej
NSZZ „Solidarność” w Kępnie w latach 1980-1981, internowany w stanie wojennym,
odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
Pogrzeb Zmarłego planowany jest na 25 sierpnia br. (sobota) w Sacramento (USA),
w tym samym dniu odprawiona zostanie msza św. w Jego intencji w kościele parafialnym
pw. św. Marcina w Kępnie o godz. 7.30.

Rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim wyrazy współczucia składa
redakcja „Tygodnika Kępińskiego”

Naszym redakcyjnym przyjaciołom
- Marzenie i Jackowi Kuropkom
– wyrazy szczerego żalu
i słowa wsparcia
z powodu śmierci Ojca,

śp.

Edmunda Kuropki

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca
i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św.
i ceremonii pogrzebowej

śp.

Zbigniewa Łatki

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, delegacjom
za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty
serdeczne podziękowania składa

składa redakcja „Tygodnika Kępińskiego”

żona z dziećmi.
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Informacje

historia
Mija właśnie 76 lat od likwidacji wieruszowskiego getta. To okrągła rocznica ważnych i tragicznych wydarzeń w historii miasta. Wydarzeń, o których wie niewielu, a wielu nie chce
wiedzieć... Jako komentarz do tego zjawiska niech posłużą słowa papieża Jana Pawła II:
„Naród, który nie zna swej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”

Wojenne losy wieruszowskich Żydów - część 1
„musimy zatem wiedzieć
policzyć dokładnie
zawołać po imieniu
opatrzyć na drogę…”
(Z. Herbert „Pan Cogito
o potrzebie ścisłości”)

„Południe”, która ma za zadanie jak
najszybciej dotrzeć do Warszawy. Z
polskiej strony obronę stanowią siły
Armii „Łódź” pod dowództwem gen.
Juliusza Rómmla. W skład tych sił
wchodzą także Bataliony Obrony
Narodowej – „Ostrzeszów”, „KępLosy wieruszowskich Żydów no”, „Wieluń I” (z kompanią „Wieruw czasie drugiej wojny światowej są szów”) i „Wieluń II”. Świt jest bardzo
trudne do odtworzenia, znanych jest mglisty, ale żołnierze z kompanii poniewiele faktów, więcej pozostaje do rucznika Wiktora Sasa, którzy mają
odkrycia m.in. dzięki tłumaczeniu pi- rozkaz bronić Wieruszowa, słyszą
sanej po hebrajsku i w języku jidysz warkot samolotów wracających po
wieruszowskiej „Księgi Pamięci”, nalocie na bezbronny Wieluń. Około
co jest niezwykle trudne. Istnieje też szóstej mgły zaczynają ustępować, a
kilka sprzecznych relacji z niedokład- oczom ludzi ukazują się dymy płonąnymi, a nawet nieprawdopodobnymi cych miejscowości oraz rzesze ludzi
informacjami. Spróbujmy – mimo uciekających na furmankach, motorach, rowerach i pieszo.
To już pewne
– wojna wybuchła
W Wieruszowie mieszka wtedy około 2100 Żydów.
Część z nich – podobnie jak
Polacy – opuszcza domy,
uciekając głównie w kierunku Łodzi. Nie jest to łatwe
– są ostrzeliwani z samolotów, często idą pieszo i nie
spotykają się z życzliwym
przyjęciem w momentach
zagrożenia, np. w Zduńskiej
Woli nie chcą ich wpuścić
do publicznego schronu.
Około dziewiątej od
strony Siemianic rozpoczyna się artyleryjski ostrzał
miasta. Giną pierwsi wieruszowianie,
wybuchają
pożary. Do godziny 14.00
zamiera wszelki ruch w
mieście – docierają wieści,
że Niemcy są już w PodzamOkładka niemieckiego czasopisma z połowy września
czu. Zaraz za żołnierzami
1939 roku, przedstawiająca przeprawę wojsk
Wehrmachtu wkracza tam
niemieckich przez prowizorycznie naprawiony
elitarny pułk SS-Leibstanmost na Prośnie w Wieruszowie. Widok od strony Wieruszowa w kierunku Podzamcza
darte Adolf Hitler, dowodzony przez SS-Standarwszystko – opierając się na dokumen- tenführera Josefa Dietricha. Szlak
tach, szczątkowych relacjach uczest- przemarszu tej jednostki znaczony
ników i świadków oraz wyobraźni – jest zbrodniami na ludności cywilnej.
odtworzyć wojenne losy społeczności Ofiarami są bezbronne kobiety, starcy i dzieci. Mordowani są w sposób
żydowskiej w Wieruszowie.
We wczesnych godzinach ran- okrutny, często ginąc w podpalanych
nych 1. września 1939 roku granice domach, czego przykładem są zbrodPolski atakują wojska hitlerowskie. nie w Podzamczu, ale i wypadki w
Wieruszów znajduje się na linii natar- Wyszanowie i Torzeńcu.
Wycofujące się oddziały polskie
cia 8. Armii niemieckiej pod dowództwem gen. Johannesa Blaskowitza, z rejonu Ostrzeszowa i Kępna na
wchodzącej w skład Grupy Armii krótko zatrzymują się w Wieruszo-

Most na Prośnie w Wieruszowie w pierwszych dniach września 1939 roku. Na drugim planie
po prawej – wypalona synagoga

4

wie. Oddział saperów pułkownika
Jana Zientarskiego zakłada ładunki
wybuchowe najpierw pod mostem
kolejowym, później pod mostem na
Prośnie w Wieruszowie. Asekurują
ich polscy żołnierze, z rejonu synagogi (bóżnicy), ostrzeliwując Niemców zbliżających się od Podzamcza
– ginie na moście niemiecki żołnierz,
który wjechał tu na motorze. Około
17.00 zostaje wysadzony most kolejowy na Prośnie, a niedługo potem żelbetonowy most w Wieruszowie. Ten
ostatni nie został zniszczony na tyle,
aby całkowicie uniemożliwić agresorowi przeprawę. Wieczorem żołnierze polscy wycofują się w kierunku
Sokolnik, a później na Lututów, Złoczew, Piotrków, Łódź i Warszawę.
2 września, po prowizorycznych
naprawach mostu – usunięciu gruzu
oraz ułożeniu bali i desek z pobliskiego składu drewna, wojska niemieckie
wchodzą do Wieruszowa, przeprawiając też przez Prosnę artylerię i
czołgi. Ta sytuacja jest propagandowo ważna – dlatego zostaje utrwalona, a zdjęcia ukazują się w niemieckich gazetach.
Trwa szabat … Zaczyna się
krwawa sobota …
13 Żydów, w tym dwóch braci i
siostra z rodziny Lewi, usiłuje przedostać się do Podzamcza – zostają
zabici przez żołnierzy Wehrmachtu
i pozostawieni przy drodze w okolicy ruin zamku. 11-osobowa rodzina
Lewi, mieszkająca obok synagogi –
bóżnicy, zostaje zamordowana przy
swoim domu; jest to bezpośredni odwet za wcześniejszy ostrzał mostu z
tego rejonu. Nie ma znaczenia, że do
rodziny tej należy kilkoro dzieci, a
matka jest w ciąży…
Chaim Ickowicz zostaje postrzelony obok mykwy (łaźni) i wrzucony
do Prosny. 20-letnego Szimsona Ajznera, ucznia jesziwy, zastrzelono
obok jego domu na ulicy Piłsudskiego (dziś – Warszawska), podobnie jak
jego ciotkę, 82-letnią Leę Ajzner, gospodynię domową. Na łące nad Prosną zamordowano kolejną osobę.
Wydano rozkaz, aby ludność
miasta zebrała się na Rynku. Ogłoszono, że zostaną wyciągnięte konsekwencje za strzelanie do Niemców
tuż przed ich przeprawą przez Prosnę. Wybrano 20 Żydów i dokonano
publicznej egzekucji. Zginęli m.in.
Jakub, Izaak (61 lat) i Izrael (65 lat)
Lewi, Uszel Baumac, Mosze Mozes,
Abraham Lewkowicz, Abraham
Siederman. Lieba Lewi, zrozpaczona córka Izraela, spontanicznie
podbiega do czekającego na egzekucję ojca, aby się z nim pożegnać.
To zuchwalstwo przypłaci życiem
– Niemiec każe jej otworzyć usta i
strzela w nie z pistoletu; dziewczyna
pada martwa u stóp ojca, który już po
chwili także nie żyje.
Jak wspomina Abraham Majerowicz – uczestnik tych wydarzeń
– ortodoksyjnym Żydom polecono
zabrać przedmioty religijnego kultu i zagnano ich na Podzamcze. W
czasie drogi i na miejscu – w rejonie
kościoła ewangelickiego – znęcano
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Ciężarówkami zawieziono wieruszowskich Żydów na stację kolejową do Kępna, skąd
pociągiem towarowym wywieziono ich do Niemiec, kręcąc film propagandowy

się nad nimi, kilku brutalnie zamordowano. Niemcy urządzają sobie zabawę – rozpalają ognisko i wrzucają
do niego święte dla Żydów modlitewniki, tality/tałesy (szale modlitewne) i
filakterie (pudełeczka z fragmentami
Tory). Ze śmiechem zmuszają też Żydów, by robili to samo, bijąc ich i poniżając. Następnie wybierają 19 osób,
które muszą gołymi rękami wykopać
grób i pogrzebać zamordowanych.
82 młodszych mężczyzn i chłopców załadowano na ciężarówki i sfotografowano. Zdjęcia z podpisem: To
są Żydzi (żydowskie świnie), którzy
strzelali do naszych żołnierzy, ukazują się następnie w wielu niemieckich
gazetach. Wieczorem przewieziono
ich na stację do Kępna, a stamtąd
pociągiem do Norymbergii. Podróż
trwa około tygodnia i ma charakter propagandowy – na kolejnych
stacjach pokazywano ich jako tych,
którzy wywołali wojnę i mordowali
niemieckich żołnierzy. Po kilku tygodniach większość z nich wraca do
Wieruszowa, dołączając – jak relacjonuje Abraham Majerowicz – do reszty wieruszowskich Żydów skazanych
na zagładę.

alkohol, masło i sery, polskie miody
i powidła śliwkowe, czekoladę i cukierki „Wedla”. Ze sklepów rzeźniczych – wędliny i mięso. Ze sklepów
z obuwiem – ręcznie wykonane i gotowe do sprzedaży buty. Ze sklepów
tekstylnych – całe bele materiałów
ubraniowych i różnego koloru wełny.
W restauracjach nie zostaje
nawet butelka wódki
Jak relacjonuje Chaim Szwarcbart – świadek tych wydarzeń – grabież może nie byłaby tak dokładna,
gdyby do Niemców nie dołączyli
miejscowi volksdeutsche oraz niektórzy Polacy. Są tacy, którzy informują
Niemców, u kogo mogą znaleźć coś
wartościowego i która rodzina dysponuje majątkiem – wydają znajomych
i bogacą się ich kosztem. Zabierają
to, co rodziny żydowskie gromadziły
przez pokolenia… Chaim Szwarcbart
mówi o bolesnym rozczarowaniu
zachowaniem niektórych polskich
sąsiadów, ich chęcią udowodnienia
Niemcom, że są antysemitami…
Kiedy Niemcy uznają, że nic godnego uwagi już nie zostało, miotaczami ognia podpalają kolejne domy, nie
pozwalając gasić pożarów. Zostaje

Wrzesień 1939 – wschodnia strona Rynku w Wieruszowie. Dziś w tym miejscu wznosi się
gmach Urzędu Miasta i Gminy oraz Starostwa Powiatowego

Według relacji Piotra Grądziela (Wieruszów – życie nad Prosną)
w grupie prowadzonych do Podzamcza są też Polacy – mężczyźni, kobiety i dzieci. Ostatecznie mężczyzn
załadowano do wagonów i wywieziono na roboty do Niemiec, a kobiety i
dzieci nazajutrz wracają do domów.
Prawdopodobnie w niedzielę 3
września do miasta wchodzą jednostki SS. Rozpoczyna się grabież,
która poprzedza planowe niszczenie
miasta.
Zygmunt Maciejewski w książce Młodość w Wieruszowie podaje,
że żołnierze niemieccy otaczają kordonem część miasta przeznaczoną wg
ich planów do spalenia. Tych mieszkańców, którzy nie opuścili jeszcze
częściowo zniszczonego rejonu, wyrzucają poza kordon. Wybierają 20
silnych Żydów, którym nakazują wynosić z domów i sklepów – głównie
żydowskich w Rynku – wszystko, co
miało jakąkolwiek wartość i ładować
na samochody. Ze sklepu kolonialnego „Łączność” wynoszą żywność i

zniszczona połowa miasta, także synagoga.
W pierwsze dni września w Wieruszowie Wehrmacht i towarzyszące
mu formacje SS mordują 58 mieszkańców, w tym 37 Żydów.
Po tygodniu zaczynają wracać
uciekinierzy. Na rogatkach miasta na
Żydów czekają niemieccy żołnierze.
Powracający są dokładnie rewidowani, zabierane są im kosztowności
i pieniądze, które mają ze sobą. Chaim Szwarcbart podaje, że część tych
kosztowności noszą później „polskie
dziewczyny”.
Ludzie przeszukują gruzy wypalonych domów, wyciągają z nich
wszystko to, co może się przydać.
Wielu z tych, których domy przestały istnieć, musi szukać schronienia
u rodzin lub u ludzi, którzy chcą ich
przygarnąć. Wg przeprowadzonego w
grudniu 1939 roku spisu ludności, w
Wieruszowie jest 1775 Żydów – o 325
osób mniej, niż pół roku wcześniej.
Rozpoczyna się noc okupacji…
Urszula Szot
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LVIII sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Problemy i trudy gminy Kępno

Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Kępnie, która odbyła się
9 sierpnia br., rajcy przyjęli szereg
uchwał dotyczących gminy Kępno.
Poruszano również tematy wybiegające poza program obrad.
Susza dotknęła
gminę Kępno
Susza, która opanowała większość kraju, powodując duże straty
w rolnictwie, dokucza również rolnikom z gminy Kępno.
Gospodarstwa, w których komisje oszacowały szkody w uprawach
rolnych, mogą ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o

cmentarzu oraz w parku miejskim.
Stanowią one problem, dlatego władze gminy wpadły na pomysł odstraszania ich przez sokoła.
Już na początku roku „sokolnik”
ze swoim sokołem pracowali w parku
miejskim, odstraszając ptaki lęgnące
się na tamtejszych drzewach. Nie jest
to jednak łatwe zadanie, ponieważ
ptaki, które mają swoje gniazda, niełatwo jest na stałe odgonić, a te, które
udało się przepłoszyć, przeniosły się
w inne rejony miasta. - Po naszej zimowej akcji część ptaków przeniosła
się na cmentarz ewangelicki i katolicki, a także skwery przyspółdzielcze, inne osiadły na ul. Topolowej

Podczas LVIII sesji Rady
Miejskiej w Kępnie

dotacje na powierzchnię upraw, w
których szkody wynoszą przynajmniej 30% oraz pomoc w innych
formach. Krzysztof Komorowski z
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
oznajmił, że na terenie gminy Kępno straty wynoszą nawet do 60%. Gmina Kępno nie będzie wypłacała
odszkodowań, tylko jako komisja
przygotowujemy protokoły szacowania. Dopiero po zaopiniowaniu przez
wojewodę rolnicy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
mogą otrzymać pomoc. Są to różne
formy, kredyty preferencyjne, dopłaty do hektara, zależne od poziomu
strat w gospodarstwie i na poszczególnych uprawach – wyjaśnił. Rolnicy z terenu gminy Kępno złożyli
435 wniosków o pomoc. Wszystkie
zostały zweryfikowane i przekazane
do wojewody. Rolnicy czekają na odpowiednie decyzje.
Sokół będzie odstraszał
gawrony i kawki
Podczas sesji poruszono kwestię
gawronów i kawek na kępińskim

i wszystkich innych wysokich
drzewach w mieście, które nadawały się do zasiedlenia – podkreślił
wiceburmistrz Artur Kosakiewicz.
Ptaki są uciążliwe zwłaszcza dla osób
odwiedzających groby na kępińskiej
nekropolii. - Teraz już jest w miarę
normalnie, ale w okresie lęgowym
na cmentarzu było bardzo nieprzyjemnie. Trzeba było chodzić z parasolem, bo nie wiadomo, kiedy mogło
spaść coś na głowę – przyznał A. Kosakiewicz.
Konieczne może okazać się zatrudnienie kilku „sokolników”. - Po
rozmowach z sokolnikiem, który
prowadził dla nas tę usługę, stwierdziliśmy, że najbardziej optymalne
byłoby zatrudnienie drugiego sokoła, który pracowałby na cmentarzu
ewangelickim i odstraszał ptaki z
tamtego rejonu – dodał wiceburmistrz. Gmina prowadzi rozmowy z
parafią ewangelicką w celu uzyskania
zgody na tę akcję, które zapowiadają
się pozytywnie, a następnie wystąpi
o pozwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W okresie
jesiennym również gniazda zostaną

usunięte.
Radny Ireneusz Czechlowski
zaproponował, aby przyciąć korony
drzew. A. Kosakiewicz potwierdził,
że takie zabiegi będą prowadzone. Z
tym pomysłem nie zgodził się radny
Wiesław Walas, który zanegował też
przeganianie ptaków przez sokoła.
- Sokół będzie odstraszał wszystkie
ptaki, nie tylko te uciążliwe, ale też te
pożyteczne, które np. łapią komary.
To nie jest dobra droga. Pozbywanie
się ptaków i przy okazji przycinanie
koron drzew to dziwna praktyka,
bo w ten sposób pozbywamy się tlenu. Te ptaki, które są przeganiane z
parku, osiadają na innych terenach,
zwłaszcza posesjach prywatnych i
tłuką wszystkie owoce. To są zabiegi
mało skuteczne, a przy okazji również szkodliwe – zaznaczył radny. Temat pozostał nierozstrzygnięty.
Boiska w fatalnym stanie
Kolejnym gorącym tematem
podczas sesji okazał się problem
boiska sportowego w Kierznie. Prezes Zrywu Kierzno Marek Gania
poinformował, że po przeprowadzonym remoncie jest ono w tragicznym
stanie – zdecydowanie gorszym niż
przed remontem. - Ziemia nie wchłania wody z podlewania. Co jest tego
przyczyną? Dlaczego użyto ziemi,
która nie spełnia norm. Teraz trawa obumiera i gnije? – pytał prezes.
Radny Eugeniusz Przybył dołączył
się do apelu. - Wielokrotnie zwracałem się z prośbą o pomoc do osób w
urzędzie. Mówiłem, że boisko jest źle
remontowane, prace są źle wykonywane – podkreślił radny. - Nie chcę
nikogo urazić, ale to jest bubel na
skalę światową. Żyję na tym świecie
prawie 60 lat, ale tak źle wykonanej
inwestycji nie widziałem na własne
oczy – mówił.
Wiceburmistrz A. Kosakiewicz
zna już jednak ten problem. - Powiedzmy sobie wprost, ta inwestycja jest
spieprzona – przyznał. - Firma spod
Łodzi została wybrana z zapytania
ofertowego. Niestety, fakty są takie,
że już kilkanaście problemów z nią
mieliśmy. Umowa na wykonanie prac
zgodnie z terminem nie została zrealizowana i środki z budżetu gminy
zostały wstrzymane – wyznał wiceburmistrz, dodając, że sprawa prawdopodobnie znajdzie swój finał w sądzie.
Na remont obiektu zarezerwowano w
budżecie prawie 100.000 zł.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK „A TU (T) Polska właśnie …Niepodległa nasza”

Cel – poznanie historii Polski

Od sierpnia do grudnia br.
Uczniowski Klub Sportowy UKS
„ATUT” wraz z Kępińskim Ośrodkiem Kultury i Gminnym Centrum
Kultury w Bolesławcu realizował
będzie projekt dofinansowany przez
Fundację BGK pt. „A TU (T) Polska
właśnie …Niepodległa nasza”.

W ramach projektu uczestnicy
wezmą udział w warsztatach historycznych oraz warsztatach z tańców
polskich. W projekt zaangażowane
będą nie tylko dzieci, ale także rodzice i dziadkowie. Przeprowadzony
zostanie konkurs prac plastycznych
oraz stworzona galeria prac.

Ta wielopokoleniowa integracja
pozwoli pogłębić wiedzę historyczną. Poprzez ciekawe warsztaty chcemy ukazane zostanie piękno naszej
tradycji, kultury i historii.
Projekt dofinansowany jest przez
Fundację BGK w konkursie „Na 100
Niepodległa”.
Oprac. KR

Co więcej, Gmina popełniła błąd,
nie określając w specyfikacji, kto ma
nawadniać murawę, przez co działacze miejscowego klubu muszą podlewać trawę na własną rękę. Trawę, na
której nie mogą rozgrywać meczów.
Winę na działaczy klubu próbował
zrzucić radny Piotr Baraniak, stwierdzając, że gdyby zainteresowanie
pielęgnacją obiektu z ich strony było
większe, być może sytuacja nie byłaby
tak zła. Radny Maciej Baciński odparł
jednak, że skoro firma przejęła plac budowy, to nie ma możliwości, aby ktoś
zajmował się obiektem na własną rękę.
Wygląda na to, że klub z Kierzna
na swoim boisku nie zagra jeszcze długo, ponieważ poszukiwania rozwiązania problemu nadal trwają.

W fatalnym stanie jest również
murawa Stadionu Miejskiego, która,
mimo panującej suszy, zaczyna gnić.
Boisko przed laty zostało źle zmodernizowane i zastosowano nieodpowiednie podłoże. Problem podczas
sesji zgłosił radny Karol Szubert.
Problemy z boiskiem zgłosił także
radny z Krążkowych, Jan Blabuś.
Przyznał, że obiekt w tej miejscowości jest w opłakanym stanie, a dodatkowo spółka „Projekt Kępno” zaplanowała na nim tak dużą ilość spotkań
i treningów, że boisko niszczeje coraz
bardziej.
Jak zostanie rozwiązana sytuacja
boisk w Kierznie, Krążkowach i Kępnie?
KR

Podczas LVIII sesji Rady Miejskiej w Kępnie podjęto
uchwałę o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach między 22.00 a 6.00

Zakazali nocnej
sprzedaży alkoholu

9 sierpnia br. odbyła się LVIII
sesja Rady Miejskiej w Kępnie. Najważniejsze punkty obrad dotyczyły
przeciwdziałania
alkoholizmowi,
czyli ustalenia na terenie gminy Kępno: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz ograniczeń w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych. Najbardziej kontrowersyjna
okazała się ostatnia z uchwał.
Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22.00 do 6.00 będzie obowiązywać od września. Dotyczy to
punktów sprzedaży detalicznej – zarówno sklepów (które w większości
w tych godzinach i tak są nieczynne),

kiego rozwiązania oraz obawy przed
uzyskaniem skutku odwrotnego do
zamierzonego. Jako jeden z przykładów „przeciw” podano ryzyko
powstania nielegalnych miejsc sprzedaży alkoholu. Mimo tego uchwała
ostatecznie została przyjęta. Tylko
radny Eugeniusz Przybył zagłosował przeciwko, a od głosu wstrzymało się czterech radnych: Ireneusz
Czechlowski, Adam Poziemski,
Karol Szubert i Maciej Baciński.
Dwoma głosami wstrzymującymi przegłosowano również uchwałę
dotyczącą usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zgodnie z nią punkty sprzedaży alkoholu muszą być oddalone
o minimum 100 m od: szkół, przed-

Naczelnik Wydziału Administracji i Spraw Społecznych - Robert Kaczor
wyjaśnia radnym nowe przepisy w ramach przeciwdziałalnia alkoholizmowi

jak i stacji paliw. Nie dotyczy lokali
gastronomicznych, czyli pubów, klubów czy restauracji.
Dyskusje podczas sesji poprzedziły konsultacje z mieszkańcami
wszystkich sołectw, które nie cieszyły się jednak zbyt dużym zainteresowaniem.
Swoją opinię wyraził również komendant kępińskiej policji mł. insp.
Robert Ciesielski, który zdecydowanie poparł zakaz, powołując się na
ogromne ilości interwencji spowodowanych nadmiernym spożywaniem
alkoholu i przekonując, że wprowadzenie zakazu przyczyni się do poprawy ładu i porządku publicznego.
Wśród radnych pojawiły się wątpliwości dotyczące skuteczności ta-

szkoli, żłobków, innych placówek
oświatowo-wychowawczych
oraz
ośrodków i poradni uzależnień, a
także o minimum 30 m od: zakładów
opieki zdrowotnej, placów zabaw
dla dzieci, dworców autobusowych i
kolejowych, kościołów i cmentarzy.
- Odległość mierzona jest najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągów
komunikacyjnych od drzwi wejściowych budynku chronionego do drzwi
punktu sprzedaży, czyli taką trasą,
jaką zgodnie z przepisami poruszają
się mieszkańcy: chodniki, przejścia
dla pieszych itp., zgodnie z przepisami przeznaczone do ruchu pieszych
– wyjaśnił naczelnik Wydziału Administracji i Spraw Społecznych Robert Kaczor. 		
KR
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KĄCIK POETYCKI
Józef Frąckowiak, Kępno, 9.08.2018 r.

Upał
Co z jutrem zrobić
gdy dziś duszno,
gdy duszno od tygodni?
Skwar myśli topi
zdania nie artykułuje.
Język z trudnością
tylko oblizuje
usta suche,
spękane.
Oczy mruży
słońce rozgrzane.
Liść nawet
chowa blaszkę

przed rozgrzaniem
i tylko pot
rosi włosy,
rosi plecy
i bliscy jakoś dalecy.
Rozlazłe zapętlenia,
czas nie leci
czas się snuje
i kto żyw
głupkuje bez wody
kto żyw
wychciewa ochłody
i zgody wychciewa
na deszcz.

W Kępnie rekordowa temperatura została odnotowana 9 sierpnia br., około godziny 15.00.
Termometry wskazały wówczas 350C w cieniu

Rekordowe temeperatury dają się we znaki

Ostatnie dni nie oszczędzały nikogo, fundując bardzo upalną pogodę
– lato w pełnej krasie można było odczuć na własnej skórze. Choć ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia

i ekstremalnymi jak na Polskę temperaturami są powodem panującej
suszy, dużych strat w rolnictwie, problemów ze zdrowiem u wielu osób
oraz gwałtownych burz.

Letnia Czytelnia ruszyła dla mieszkańców na kępińskim
Rynku

Zaproszenie
do relaksu z książką

Tegoroczny rekord temperatury w Polsce
wyniósł 36,60C w cieniu. Fot. www.wnp.pl
przed upałem obowiązywały dla 13
województw, najgorzej było w Polsce
zachodniej i północno-zachodniej.
Gorące, duszne dni z bardzo dużym
nasłonecznieniem, brakiem deszczu

8 sierpnia br. nad krajem padł
tegoroczny rekord temperatury. W
miejscowości Trzebież nad Zalewem
Szczecińskim stacja meteorologiczna
o godzinie 16.00 zanotowała 36,60C

w cieniu. Temperatury przekroczyły
350C na kilku stacjach w zachodniopomorskim oraz lubuskim. Blisko
najwyższych wskazań było w Dziwnowie i Świnoujściu (po 36,40Cw
cieniu). Tylko niewiele mniej było
w Słubicach w Lubuskiem, bo
36,10C. Są to wartości odnotowane
na oficjalnych stacjach meteorologicznych Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej. Lokalnie nie
jest wykluczone, że termometry
pokazały wyższą temperaturę.
W Kępnie rekordowa temperatura została odnotowana 9
sierpnia br. około godziny 15.00.
Termometry wskazały wówczas
350C w cieniu.
Choć nadal daleko jest do oficjalnego rekordu ciepła w Polsce,
czyli 40,20C w cieniu, które odnotowano w Pruszkowie 29 lipca
1929 r., upał doskwierał niemal
każdemu.
Po kilku zapowiadanych,
chłodniejszych dniach prognozuje
się powrót upałów, więc nie jest powiedziane, że to koniec ekstremalnie
wysokich temperatur. Może rekord
ciepła w tym roku w Polsce zostanie
jeszcze pobity?		
KR

Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansuje wymianę węzy pszczelej

Akcja ma promować
czytelnictwo

W środę, 8 sierpnia br., na kępińskim Rynku spotkać można było
pracowników Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów
hr. Szembekowej w Kępnie wraz z...
rozłożonymi kolorowymi leżakami.
Specjalnie dla mieszkańców w ciepłe
dni ruszyła Letnia Czytelnia.
W każdą środę sierpnia w różnych miejscach miasta bibliotekarze
wraz z kolorową prasą oraz kilkoma

książkami zachęcać będą przechodniów do chwili relaksu i lektury.
Akcja ma za zadanie promocję czytelnictwa oraz zaproszenie
mieszkańców do nowej tymczasowej lokalizacji biblioteki przy ul.
Solidarności 1. Lokalizacja leżaków
ogłaszana jest na bieżąco we wtorki
na profilu Facebook biblioteki.
Oprac. KR

Barwne leżaki, kolorowa prasa i ciekawe
książki czekają na mieszkańców

PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

lek. med. Ma³gorzata Machowicz-Wieczorek
specjalista w ginekologii i po³o¿nictwie
przyjmuje w œrody od 17.00 do 18.30, Kêpno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38.

Rejestracje telefoniczne: 693 112 263.
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Wielki dzień dla pszczół

To, co było zapowiadane od dawna przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego i wicemarszałka
Krzysztofa Grabowskiego, stało
się faktem. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego uchwalił środki w
wysokości 2.000.000 zł na wymianę
węzy pszczelej, czyli szablonów plastra pszczelego, które umieszczane są
w ulach.
8 sierpnia br. w Polsce po raz szósty obchodzony był „Wielki Dzień
Pszczół”, natomiast 9 sierpnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego
podjął uchwałę dotyczącą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację, w formie wspierania
zadań publicznych Województwa
Wielkopolskiego, z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin
pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”. - Jako
władze województwa podjęliśmy
swoje niezależne działania. Przekazujemy kwotę 2.000.000 zł na
zakup węzy pszczelej na terenie
naszego województwa. To bardzo
oczekiwane i wymierne wsparcie,
na które z informacji, jakie do nas
docierają, bardzo czekają pszczelarze. Cieszę się, że symbolicznie dzień
po „Wielkim Dniu Pszczół” przekazujemy te środki na naprawdę dobry
i potrzebny cel – podkreślił wicemarszałek K. Grabowski.
W konkursie złożona została jedna wspólna oferta wszystkich związków pszczelarskich z terenu Wielkopolski. Ofertę złożyły: Regionalny
Związek Pszczelarzy Wielkopolski
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Północnej w Chodzieży, Regionalny
Związek Pszczelarzy Wielkopolski
Południowej im. Prof. Teofila Ciesielskiego w Kaliszu, Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie, Rejonowy Związek Pszczelarzy
w Lesznie i Wojewódzki Związek
Pszczelarzy w Poznaniu.
Wsparcie w wysokości 2.000.000
zł pozwoli na wymianę około 40-50%
węzy na terenie województwa i jest

ciwdziałanie wymieraniu pszczół.
To bardzo ważne działanie, które
podjęliśmy po rozmowach z pszczelarzami, którzy prosili o wsparcie.
Trzeba myśleć perspektywicznie, bo
sadzonki drzew miododajnych będą
wydawały owoce przez wiele następnych lat – powiedział K. Grabowski.
Jednak na akcji posadzenia kilkudziesięciu tysięcy drzew miododajnych
nie poprzestano – władze samorządu

Zarząd województwa dofinansował zakup
sadzonek drzew miododajnych

pierwszym tego rodzaju działaniem
w Polsce prowadzonym przez samorząd województwa.
To jednak nie jedyne wsparcie
dla pszczelarzy, które płynie z budżetu województwa. Samorządowa
pomoc dla pszczół i pszczelarzy
zaczęła się od absolutnie nowatorskiego pomysłu dofinansowania
kwotą ponad 1.600.000 zł zakupu
miododajnych sadzonek drzew. Wiele drzew już zostało posadzonych w
różnych regionach Wielkopolski, a
w sumie dzięki tej akcji przybędzie
ponad 24.500 nowych drzew. - Celem całego przedsięwzięcia jest prze-

województwa postanowiły iść jeszcze
dalej i uruchomić dla pszczelarzy
dodatkową pomoc.
Warto przypomnieć, że ponad
40% światowych zasobów żywnościowych rodzi się w wyniku zapylania roślin przez pszczoły – to
naukowo dowiedziony fakt, a jak
określają pszczelarze, stwierdzenie Alberta Einsteina, mówiące,
że gdy zginie ostatnia pszczoła,
ludzkości pozostaną 4 lata życia, nie
jest czczym aforyzmem, lecz groźną
przestrogą, z której najwyższa pora
zdać sobie sprawę.
Oprac. KR
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dożynki gminne 2018

Sołectwo Krążkowy było gospodarzem tegorocznych dożynek gminy Kępno

Dziękowali za zebrane plony

12 sierpnia br. tradycyjnie, jak co roku, rolnicy uroczyście świętowali zakończenie
prac polowych. Tegoroczne dożynki gminne odbyły się w Krążkowach. To doskonały
czas, aby docenić trud pracy na roli oraz wspólnie cieszyć się i dziękować za zebrane plony.
Organizatorem dożynek była Gmina Kępno na czele z burmistrzem Piotrem Psikusem i
przewodniczącym Rady Miejskiej w Kępnie Andrzejem Stachowiakiem oraz gospodarze – sołectwo Krążkowy z sołtysem Janem Blabusiem. Rolę starostów dożynkowych
pełnili Alicja Latusek i Henryk Poźniak. Pogoda dopisała, a w uroczystości udział wzięły tłumy mieszkańców oraz zaproszeni goście, m.in. europoseł Andrzej Grzyb, poseł na
Sejm RP Bożena Henczyca, radny sejmiku wojewódzkiego Karol Kozan oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego.
Święto plonów rozpoczęło się dziękczynną mszą świętą koncelebrowaną przez
ks. proboszcza Marka Otrębę. Następnie ulicami przejechał barwny korowód dożynkowy z humorystycznymi scenkami, odświętnie przystrojonymi maszynami rolniczymi oraz kolorowymi strojami.
Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć tradycyjnych obrzędów. Złożony przez
starostów na ręce burmistrza bochenek chleba z mąki z tegorocznych zbóż został podzielony, a następnie przekazany mieszkańcom. - Dożynki to dzień radości. Chleb
to element dożynek, symbol obfitości, bogactwa. Oby tej obfitości nie zbrakło nigdy
na kępińskich stołach, dbajmy o to wspólnie – apelował burmistrz. - Dziękuję za ten
chleb, który jest wyrazem waszego trudu, potu i sił włożonych, aby żniwa tegoroczne
się udały. Obiecuję, że będzie on sprawiedliwie dzielony na terenie naszej gminy, tak,
aby nie brakło go nigdy na żadnym stole w naszej gminie, w Polsce, aby ten chleb nas
jednoczył, a nie dzielił – podkreślił. Staropolski obrzęd dożynkowy wykonał zespół z
Kociny.
Następnie polskie tradycyjne pieśni i tańce przypomniał zespół „Dźwięki nadziei”
z Opatowa. Po nich na scenie pojawili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krążkowach, którzy zaprezentowali zabawny program artystyczny. Dzieci w humorystyczny sposób przedstawiły scenki nawiązujące do codziennego życia i aktualnej sytuacji
społeczno-gospodarczej. Kolejnym punktem zabawy była „Biesiada Cygańska” w wykonaniu Towarzystwa Aktywnych Kobiet. Gwiazdą wieczoru był zespół „Top One”,
którego doskonale znane przeboje nucili niemal wszyscy. Zwieńczeniem dożynek była
zabawa taneczna z zespołem „Music Dance”.			
KR
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Policja / Straż pożarna

informacje
AB.6745.2.2018

Kępno, dnia 14.08.2018 r.

OBWIESZCZENIE

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

Trwają krajowe działania kontrolno-prewencyjne pn. „TIR”

Dbają o bezpieczeństwo na drogach

Okres wakacyjny to czas wzmożonego ruchu, głównie na drogach
ekspresowych i autostradach. Aby

zapewnić płynność ruchu na tych
odcinkach podczas wyjazdów i powrotów z letniego wypoczynku, od

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji
pn. „Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 klasy GP z droga
gminna (nr G 852539P) klasy L oraz likwidacja dotychczasowego
skrzyżowania wymienionych dróg wraz z przebudowa drogi krajowej
nr 11, budowa nowego odcinka drogi gminnej (nrG852539P)
oraz budowa mostu przez rzekę Jamica oraz przebudowa
i rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej (nr G 852539P)
wraz z towarzyszącą infrastruktura we wsi Baranów, powiat Kępiński”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej
inwestycji drogowej:
W wykazach zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi;
- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale;
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych
dla realizacji inwestycji;
- znakiem podkreślenia zaznaczono numery działek, dla których
przedłożono oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomościami na cele budowlane.
I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Powiat Kępiński, gmina Baranów
Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
ark.5; 830/1, 802/2 (802/4,802/3),
ark 4; 764 (764/2,764/1), 767 (767/2,767/1)
II. Poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren z których
korzystanie będzie ograniczone dla dokonania budowy lub przebudowy
sieci uzbrojenia terenu:
Powiat Kępiński, gmina Baranów
Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
ark.5; 802/1, 811
Powiat Kępiński, gmina Kępno
Jednostka ewidencyjna 300803_4.0001 Miasto Kępno;
ark.21; 2240/1, 2240/2
III. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy innych
dróg publicznych:
Powiat Kępiński, gmina Baranów
Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
ark.5; 802/1, 811, 803/1, 829, 810
ark 4; 770,
IV. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy wód płynących:
Powiat Kępiński, gmina Baranów
Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
ark.4; 766
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu
Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie
mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, Starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom
wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na
adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe
strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w Starostwie Powiatowym
w Kępnie, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg
drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów i Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Kępno w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017
r. poz. 1257) - zwanej dalej k.p.a., zawiadomienie poprzez obwieszczenie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 14.08 2018 r.,
tj. dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie;
- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w
Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 p. 115 (tel. 78-28-946), oraz składać ewentualne
wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 29 sierpnia 2018 r.;
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego
z art. 10 k.p.a.
Starosta Kępiński

Akcja „TIR” prowadzona jest również
w powiecie kępinskim. Fot. KPP Kępno

W zakładzie produkcyjnym w Myjomicach spłonął kontener na śmieci oraz samochód
dostawczy, a kolejny został częściowo opalony

Strażacy gasili pożar w Myjomicach
10 sierpnia br., o godzinie 1.30,
dyżurny Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze kontenera
na śmieci w zakładzie produkcyjnym w Myjomicach. Na miejscu
strażacy zastali pożar kontenera oraz
samochodu dostawczego. - Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu
trzech prądów wody w natarciu na
ognisko pożaru oraz jednego prądu
w obronie – relacjonuje mł. asp. Jakub Sobczak z KP PSP Kępno.
W wyniku zdarzenia spłonął
kontener na śmieci oraz samochód
dostawczy, a kolejny został częścio-

wo opalony. Z ogniem walczyły dwa
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP Kierzno,

OSP Mikorzyn i OSP Kępno.
Straty zostały wstępnie wycenione na 200.000 zł.		
KR

Z pożarem walczyły zastępy z JRG Kępna,
OSP Kierzno, OSP Mikorzyn i OSP Kępno

Wypadek drogowy w Słupi pod Kępnem. Małoletni rowerzysta doznał ciężkich obrażeń
ciała i został przewieziony do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim

5-latek wjechał rowerem pod samochód
8 sierpnia br., o godzinie 18.30, na
skrzyżowaniu ul. Radosnej z Kwiatową w Słupi pod Kępnem doszło do
zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego marki Citroen
oraz roweru.
Policjanci, który udali się na
miejsce zdarzenia, ustalili, że kierujący rowerem 5-letni chłopiec, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej,
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu

Witold Jankowski
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5 sierpnia br. na drogach prowadzone
są wzmożone działania kontrolno-prewencyjne pn. „TIR”. Akcja prowadzona jest na terenie całego kraju
do odwołania.
Działania ukierunkowane są
głównie na wyeliminowanie niebezpiecznych zachowań na drodze, a w
szczególności egzekwowanie od kierujących samochodami ciężarowymi
przestrzegania zakazów wyprzedzania określonych znakami drogowymi
na drogach ekspresowych czy też autostradach.
Działania te mają wpłynąć na
poprawę bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz zapewnić płynność
ruchu na ciągach komunikacyjnych.
Akcja prowadzona jest na terenie
całego kraju, gdzie przebiegają drogi
ekspresowe i autostrady.
Oprac. KR
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24-letniej mieszkance gminy Baranów, która kierowała samochodem
osobowym marki Citroen.
W wyniku tego zdarzenia małoletni rowerzysta doznał ciężkich obrażeń ciała i został przewieziony do
szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.
Na miejscu zdarzenia policjanci Wydziału Kryminalnego wykonali oględziny pojazdów, zabezpieczyli ślady
oraz przesłuchali świadków. Kieru-

jąca pojazdem 24-letnia kobieta była
trzeźwa. Sprawę prowadzi Komenda
Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

wiesław waloszczyk

5-letni rowerzysta wyjeżdżał z drogi podporządkowanej
i nie ustąpił pierwszeństwa kierującej samochodem

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

Informacje

wiadomości

Drugi rok z rzędu rowerzyści z powiatu kępińskiego wzięli udział w III Wakacyjnym Rajdzie
Rowerowym pn. „Jeździmy, bo lubimy”, który zorganizowany został przez Komendę Powiatową Policji w Ostrzeszowie

Jadą, bo lubią
14-osobową ekipę rowerzystów
z naszego powiatu skompletował pasjonat rajdów rowerowych Leszek
Dąbrowski, którego o wydarzeniu
poinformowali jego organizatorzy.
Ostrzeszowski rajd odbył się w ramach autorskiego programu prewen-

gdzie do startującej z Ostrzeszowa
grupy dołącza kolejna ekipa miłośników „dwóch kółek”. O godzinie
10:00 sprzed Urzędu Miasta i Gminy
w Grabowie nad Prosną 90-osobowy
peleton ruszył w dalszą trasę, która w
tym roku prowadziła przez miejsco-

Ekipę z powiatu kępińskiego skrzyknął L. Dąbrowski
cyjnego tamtejszej Komendy Powiatowej Policji „Seniorzy i młodzież
– dwa pokolenia, jeden cel”.
15 lipca br. o godz. 8:30 rowerzyści wyruszyli na trasę z ostrzeszowskiego Rynku. Trasa rajdu corocznie
przebiega przez Grabów nad Prosną,

wości: Dębicze, Mieleszówka, Bobrowniki, Marszałki, gdzie przy sali
OSP nastąpiło oficjalne zakończenie
imprezy.
Piękna pogoda oraz dobry humor
towarzyszyły rowerzystom przez
cały czas trwania przedsięwzięcia.

Przygotowany przez policjantów poczęstunek pozwolił na miłe spędzenie
czasu na wspólnych rozmowach oraz
wymianie wrażeń. Dziękując miłośnikom rowerowych wycieczek za
udział w kolejnym rajdzie, organizatorzy wręczyli wszystkim uczestnikom drobne upominki.
W związku z motywem przewodnim organizowanej imprezy, którym
było propagowanie bezpiecznych
zachowań na drodze wśród uczestników ruchu drogowego, „rajdowcy”
w asyście, uczestniczących w rajdzie,
policjantów udali się do miejscowości
Grabów nad Prosną oraz do Ostrzeszowa, gdzie zakończyły się niedzielne zmagania.
- Rajd był bardzo fajnie przygotowany, a całą imprezę zabezpieczali policjanci oraz służby medyczne
– zaznacza L. Dąbrowski. – Był to
udany, choć męczący dzień, bowiem
każdy uczestnik z naszego powiatu musiał przejechać około 90, a w
niektórych przypadkach nawet 100
km. Już zostaliśmy zaproszeni do
udziału w przyszłorocznym, czwartym rajdzie.
Oprac. bem

Młodzież z Kępna i okolic zjednoczyła swoje siły i stworzyła liczącą dwadzieścia dwie
osoby grupę projektową „Strefa młodych”
celu stworzenie w bibliotece „Strefy

Młodzież działa

Uczestnicy projektu chcą poszerzyć swoją wiedzę na wiele przydatnych w życiu tematów i zdobyć
nowe umiejętności. Działania w projekcie nauczą ich akceptacji, życzli-

zmieniana będzie co 3 miesiące.
Fotografia, baristyka, florystyka,
biżuteria, zdrowe jedzenie, meble to tylko niektóre z zaplanowanych
tematów.

Działania projektowe trwają
od lipca 2018 r. do września 2019 r.

wości, optymizmu, cierpliwości,
odpowiedzialności, niezbędnej w
przyszłości pracy w zespole i planowania działań.
Działania projektowe trwają od
lipca 2018 r. do września 2019 r. Tematyka prowadzonych warsztatów

Od 6 do 9 sierpnia w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Kępnie odbywały się warsztaty, podczas których
młodzi ludzie tworzyli meble z palet
ogrodowych oraz uczyli się odnawiać
stare krzesła i półki.
Wszystkie te działania miały na

młodych”, która ma być wygodnym
miejscem spotkań młodych ludzi.
Strefa jest już prawie gotowa.
Młodzież pod okiem instruktora
Marcina Klaczyńskiego odnowiła
stare meble, które dostała w darze i
umeblowała nimi swój kącik. Znalazły się w nim również cztery ogromne siedziska z palet ogrodowych, na
których można odpocząć, poczytać
książkę, pomyśleć lub porozmawiać
ze znajomymi.
Młodzież z zapałem urządzała swoją przestrzeń, jest to dla nich
fajna przygoda, a także możliwość
zdobycia ciekawych umiejętności.
Wszyscy z entuzjazmem szlifowali
i malowali palety oraz meble. Teraz
młodzi ludzie zaplanują uroczyste
otwarcie swojej „Strefy młodych” w
bibliotece.
Projekt „Strefa młodych” realizowany jest dzięki uzyskaniu przez
bibliotekarzy dofinansowania z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2018
- Ogólnopolski Konkurs Grantowy”,
którego operatorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Partnerami medialnymi projektu są: „Tygodnik Kępiński” i Radio
„SUD”.
Oliwia Burnecka
i Nikola Raczyńska

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” nawiązywali kontakty i promowali nasze województwo w rumuńskim okręgu Sibiu

Wielkopolska
kolacja w Rumunii
Od 2 do 6 sierpnia 2018 r. przedstawiciele Stowarzyszenia „Wrota
Wielkopolski” wraz z delegacją województwa wielkopolskiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do
Rumunii. W delegacji udział wzięli:
wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski,
przedstawiciele samorządów oraz
producenci zrzeszeni w Wielkopolskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.
Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski” reprezentowali: Szczepan Ptak

wielkopolskiego. Wydarzenie to zamykało międzynarodowy festiwal.
Poczęstunek dla prawie 200 gości
przygotował Paweł Powroźnik z kępińskiej restauracji „P jak Pysznie”.
Szef kuchni podał kolację składającą
się z trzech dań: zupy - żurek z białą
kiełbasą i przepiórczym jajkiem sadzonym oraz drugiego dania - pierś z
kaczki konfitowanej, podanej na purée z modrej kapusty z odrobiną soku
z czarnej porzeczki oraz topinamburu, z chipsem z jarmużu. Na deser

W ramach wieczoru wielkopolskiego Paweł Powroźnik z kępińskiej
restauracji „P jak Pysznie” przygotowywał kolację dla 200 gości

- skarbnik LGD, a także Katarzyna
Chowańska i Izabela Wróbel - pracownice biura LGD.
W trakcie wizyty odbywał się
międzynarodowy Festiwal „Pieśni
gór”, w którym udział wziął zespół
folklorystyczny
„Wielkopolanie”.
Występ naszych rodaków na Rynku
Głównym w Sibin poruszył serca publiczność i nagrodzony został gromkimi owacjami.
Podczas pobytu w Sibiu przedstawiciele LGD „Wrota Wielkopolski”
mieli możliwość odbycia spotkań w
gronie rumuńskich lokalnych grup
działania, których celem było nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń. Przebiegały one w
bardzo miłej atmosferze. Delegacja
z Wielkopolski spotkała się także z
władzami okręgu oraz tamtejszych
gmin w celu omówienia możliwości
współpracy partnerskiej, a także odwiedziła gospodarstwa rolne i przetwórnie rolno-spożywcze, otwierając
tym samym drogę do nowych inicjatyw i projektów współpracy z okręgiem Sibiu.
Uwieńczeniem całego pobytu
była promocja naszego województwa
zorganizowana w formie wieczoru

szef kuchni zaserwował jabłecznik z
kruszonką, bezą i sosem śliwkowym
z odrobiną koniaku oraz sosem cytrusowym.
W ramach promocji lokalnych
produktów Stowarzyszenie „Wrota
Wielkopolski” wraz z przedstawicielami Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
przygotowało wielkopolski stół, na
którym znalazły się wędliny, kiszone
ogórki i kapusta, smalec, marynowany dereń i grzyby, sery, pieczywo
oraz ciasto. Na stole nie zabrakło
miejsca dla lokalnych nalewek, piwa
i cydru oraz naturalnych soków. Serwowane wino pochodziło z Winnicy
Moderna Nestora Kościańskiego ze
Zbyczyny w gminie Perzów.
Delegacje z różnych krajów,
między innymi z Rumunii, Japonii
czy Stanów Zjednoczonych, witano
polskim zwyczajem chlebem i solą,
a o oprawę muzyczną zadbał zespół
folklorystyczny
„Wielkopolanie”.
Zaproszeni goście mieli okazję poznać wielkopolskie zwyczaje, między innymi przyśpiewki, tańce oraz
potrawy. Wydarzenie zostało bardzo
pozytywnie odebrane przez wszystkich jego uczestników.
Oprac. bem

Zespół folklorystyczny „Wielkopolanie” zaprezentował
się podczas międzynarodowego festiwalu
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Aktualności

informacje
Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom” w Kępnie dla dzieci, uczęszczających do
-prowadzonej przez organizację - placówki wsparcia dziennego zorganizowało czterodniową wycieczkę do Sandomierza

Tropem ojca Mateusza
Sandomierz to urokliwe miejsce
na mapie Polski, którego nie da się zapomnieć. Wraca się doń z prawdziwą
przyjemnością. Ma swoje tajemnice i
legendy. Stało się też scenerią znanego polskiego serialu.
Zapragnęli poznać je „świetliczaki”, podopieczne placówki wsparcia
dziennego dla dzieci, prowadzonej
od 22 lat przez Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom” w Kępnie.
Właśnie wróciły z czterodniowej wyprawy śladami serialowego bohatera,
w tym pełnym zabytków nadwiślańskim grodzie.
Młodzi turyści swą wędrówkę
rozpoczęli przy Bramie Opatowskiej,

prowadzącej na stare miasto i stanowiącej wspaniały punkt widokowy
na okolicę. Potem minęli ulicę Żydowską, przy której budynek urzędu
skarbowego pełni w filmie funkcję
komisariatu policji. Nieco dalej ulokował się urząd miejski, serialowy
sąd, a tuż obok słynne Ucho Igielne,
czyli jedna z dwóch furt miejskich,
wzniesionych wraz z murami i bramami w połowie XIV w.
Wkrótce dotarli na sandomierski
Rynek z okazałym ratuszem i wieżą
zegarową, otoczonymi malowniczymi kamieniczkami z kolorowymi,
kawiarnianymi ogródkami i miejską
studnią na środku placu.

Dalej pani przewodnik poprowadziła grupę Podziemną Trasą Turystyczną, pokazując Komnatę Haliny
Krępianki, Chodnik Straceńców,
Komnatę Rycerską, Korytarz Bakałarzy i Komorę Flisaków. Potem był
jeszcze spacer Wąwozem Królowej
Jadwigi i bulwarem wiślanym, który
w serialu odgrywa rolę portu rzecznego. Zwieńczeniem tego dnia stał się
rejs statkiem spacerowym „Maria”,
umożliwiający podziwianie panoramy miasta od strony rzeki.
Hitem kolejnego dnia zwiedzania
była wystawa „Świat ojca Mateusza”,
znajdująca się w jednej z przyrynkowych kamieniczek. Można było

kurier baranowa
sierpień 2018, nr 33 (1078)
W Baranowie odbył się egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego

Awans nauczycieli
Nauczycielki zdawały egzamin przed Komisją
Egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący

14 sierpnia br. w Urzędzie
Gminy w Baranowie odbył się
egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło
trzech nauczycieli: Iwona Jany,
Ksenia Tyra oraz Roksana
Kokot. Wszystkie nauczycielki
zdały egzamin przed Komisją
Egzaminacyjną powołaną przez
organ prowadzący, uzyskując
awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
UG Baranów

Podsumowanie loterii fantowej z przeznaczeniem na charytatywny cel

Zebrali ponad 10 tysięcy złotych
Podczas tegorocznych Dni Gminy
Baranów była możliwość zakupu losów w
ramach dwóch loterii fantowych z przeznaczeniem na charytatywny cel. Loterie
zorganizowało Stowarzyszenie Seniorów
Gminy Baranów we współpracy z Gminą
Baranów i po wcześniejszych uzgodnieniach z Izbą Celną w Kaliszu. Pieniądze
zbierane były dla dwójki mieszkańców
gminy Baranów, wymagających pomocy. Całkowita pula zebranych pieniędzy
opiewa na sumę 10.270,00 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tę inicjatywę i zachęcamy do uczestnictwa w
kolejnej edycji loterii w przyszłym roku
– organizowanej podczas Dni Gminy Baranów 2019.
UG Baranów
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na niej zobaczyć serialowe wnętrza:
kuchnię Natalii, posterunek policji,
wnętrze kościółka czy pokój biskupa,
zaaranżowane na wzór pomieszczeń
filmowych z oryginalnymi elementami scenografii. Mało tego we wnętrzach czekały na odwiedzających
woskowe figury głównych bohaterów.
W kuchni za stołem siedział Pluskwa
z filiżanką w dłoni, a Natalia częstowała gości pierogami. Można było
przysiąść i zrobić pamiątkowe zdjęcie, z czego wszyscy ochoczo skorzystali. Z kuchni przechodziło się do
komisariatu, gdzie wszystkich witał
uśmiechnięty Możejko i – naprawdę
duży – aspirant Nocul. Znowu pojawiła się nieodparta okazja do „fotki”
z napisem „aresztowany”. Na końcu
korytarza pozostawał gabinet biskupa z oczekującym w nim, wyraźnie
zamyślonym ojcem Mateuszem. Tutaj praktycznie wszyscy stanęli do
pamiątkowej fotografii ze sławnym
księdzem. Trochę szkoda, że nie ma
na tej wystawie figury ulubionej babci, bohaterki serialu. Tymczasem na
korytarzu mija się jeszcze „Ścianę
sław” z odciskami dłoni aktorów grających najważniejsze role.
Od pani przewodnik młodzi turyści dowiedzieli się, że w Sandomierzu
realizowane są tylko zdjęcia plenerowe, zaś te we wnętrzach powstają
w podwarszawskim studium filmowym. Nic nie szkodzi! I tak trudno
oprzeć się wrażeniu, że człowiek nagle znalazł się w filmie!
Spacerując dalej uliczkami miasta dostrzec można było ciekawe
szczegóły. Barierki kawiarnianych
ogródków zostały ozdobione… rowerami, prawdziwymi, kolorowymi,
pięknie ukwieconymi i owiniętymi
kolorowymi światełkami. Rower ojca
Mateusza stał się najwyraźniej symbolem tego miasta.

Po przerwie na pyszne lody
„świetliczaki” odwiedziły jeszcze
Dom Długosza z rękawiczką królowej
Jadwigi, kościół św. Józefa z kryptą
Izabeli Morsztynówny i kościół św.
Jakuba, najstarszy i najcenniejszy zabytek Sandomierza. Dotarły pod królewski zamek, spichlerz i pałac biskupi. Tak minął następny dzień pobytu
i poznawania lokalnych ciekawostek.
Jeszcze tylko trochę wolnego czasu na
zakup pamiątek oraz upominków dla
bliskich i powrót do miejsca zakwaterowania. Humory i apetyty dopisywały. Wieczorem zabawy dodatkowo
integrowały grupę i pozwalały na
chwilę zapomnieć o codzienności.
Czwartego dnia trzeba było wyruszyć w drogę powrotną do Kępna.
Żegnając piękny, o cudownym klimacie Sandomierz, już gdzieś w myślach
wielu planowało wrócić tu kiedyś koniecznie…
Była to jedna z wielu wycieczek,
dzięki której młodzi kępnianie, podopieczni Katolickiego Stowarzyszenia Trzeźwości „Dom”, poznają
swoją ojczyznę. W minionych latach
odwiedzili: Poznań, Toruń, Kraków,
a obecnie, w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, dotarli do Sandomierza, by kolejny raz
doświadczyć zauroczenia ojczystymi
krajobrazami, historią i perłami architektury.
Wbrew modzie i rozmaitym trendom w pracy z dziećmi organizacja
nasza mocno akcentuje i znacząco
stawia na wychowanie patriotyczne.
Chcemy, aby poznały one i pokochały swą ojczyznę jak matkę i nigdy
nie dotyczyły ich znamienne słowa:
Cudze chwalicie, swego nie znacie/
Sami nie wiecie, co posiadacie”.
Maria Główka
prezes Katolickiego Stowarzyszenia
Trzeźwości „Dom” w Kępnie

Uroczyste podsumowanie akcji pn. „Gorące czytanie” w bibliotece w Mroczeniu

Z miłości do książek

13 sierpnia br. w bibliotece w
Mroczeniu odbyło się uroczyste podsumowanie akcji pn. „Gorące czytanie”. W spotkaniu uczestniczyły
dzieci i młodzież wraz z rodzicami.
Nagrody i dyplomy wręczała wójt
gminy Baranów Bogumiła Lewan-

pogratulowała wszystkim zebranym
i mówiła o pozytywnych aspektach
czytania.
Akcja pn. „Gorące czytanie” zorganizowana została w ramach rozpoczęcia się Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i trwała od 8 maja do
8 sierpnia br. w Gminnej
Bibliotece Publicznej im.
Feliksa hrabiego Wężyka
w Baranowie oraz filiach
bibliotecznych w Mroczeniu i Słupi pod Kępnem. Celem akcji było
zmotywowanie dzieci do
wypożyczeń książek oraz
utrwalenie w nich nawyku czytania. Warunkiem
udziału było zapisanie się
do biblioteki, odebranie
katalogu oraz zebranie
naklejek za każdą wizytę
w bibliotece zakończoną
wypożyczeniem przynajmniej jednej książki.
Wójt B. Lewandowska-Siwek wręcza nagrody
Na koniec uroczyuczestnikom akcji pn. „Gorące czytanie”
stości dyrektor książnicy zaprosiła wszystkich
dowska-Siwek, dyrektor bibliote- zebranych do obejrzenia wystawy
ki Edyta Lesiak oraz bibliotekarz prezentującej nowości dla dzieci i
Anna Kaczmarek. Po odebraniu młodzieży.
UG Baranów
nagród wójt B. Lewandowska-Siwek
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2 sierpnia 2018 r. odebrana została pierwsza część I etapu
zadania wodno-kanalizacyjno-drogowego w Trzcinicy

G£OS TRZCINICY
sierpień 2018, nr 33 (1048)
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbywają się wakacyjne zajęcia edukacyjno-kulturalne dla dzieci przeprowadzane w ramach projektu „Z książką w świat przygody,
wartości i wiedzy”

Wakacyjne przygody z książką
Biblioteka realizuje warsztaty
dla dzieci oparte na autorskich scenariuszach dyrektor Renaty Gość
oraz bibliotekarki Agnieszki Kałki.
Podczas spotkania odczytywane jest
opowiadanie, a następnie dzieci biorą
udział w zainspirowanym nim quizie

ku Wawelskim i szewcu Skubie”
ze zbioru „Księga bajek polskich”.
Kolejnym gościem był ks. kanonik
Wiesław Cieplik – proboszcz parafii
w Trzcinicy, który przeczytał kolejną baśń z tego zbioru - „O dwunastu
braciach miesiącach”.

Warsztaty pobudzają wyobraźnię i kreatywność najmłodszych, zachęcają
do twórczego myślenia i ekspresji oraz kształtują ich wrażliwość estetyczną

literackim. Najlepsi obdarowywani
są nagrodami książkowymi. Następnym punktem spotkania są zajęcia
manualne z wykorzystaniem różnych
technik plastycznych.
Do tej pory czytelników odwiedziła już sekretarz gminy Trzcinica
– Renata Ciemny, która przeczytała
dzieciom opowiadanie pt. „O Smo-

9 sierpnia bajkę Paulette Bourgeois i Brendy Clark „Franklin idzie
do szpitala” przeczytała uczestnikom
spotkania pielęgniarka Ewa Ozdoba.
Po zapoznaniu się z tekstem przeprowadzone zostały quizy i konkursy
literackie, a zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.
Podczas zajęć plastycznych dzie-

ci tworzyły wspaniałe obrazy nawiązujące do folkloru i tradycji,
z kolorowego papieru wyczarowywały piękne zamki i smoki.
Wspólnie z E. Ozdobą przygotowały też kwiatki i kartki dla chorych
dzieci z wrocławskiego szpitala.
Uczestnicy warsztatów rozwijają umiejętności manualne poprzez
zróżnicowane zadania z użyciem szerokiego wachlarza technik plastycznych, takich jak tworzenie z masy
solnej, z plasteliny oraz różnych materiałów dekoracyjnych. - Warsztaty
te dodatkowo pobudzają wyobraźnię i kreatywność, zachęcają do
twórczego myślenia i ekspresji oraz
kształtują wrażliwość estetyczną zaznacza R. Gość. - Zajęcia są wzbogacone o elementy biblioterapii.
Dzięki uczestnictwu w nich dzieci
uczą się samodzielności, a równocześnie pracy grupowej. Wszystkie
prace, będące pokłosiem warsztatów
artystycznych, można było oglądać
na wystawie w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Trzcinicy – dodaje.
Zadanie jest realizowane w ramach programu: „Partnerstwo dla
książki” i zostało dofinansowane ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
Oprac. bem

W gminie Trzcinica odbędą się dwie duże imprezy zaplanowane w Gminnym Kalendarzu
Działań Kulturalnych

Trwają wielkie przygotowania

Obecnie organizatorzy dopinają
już ostatnie kwestie związane z przygotowaniem imprez.

Pierwsza z nich to Biesiada Trzcinicka, która odbędzie się 19 sierpnia
2018 r. W ramach przygotowań wójt

Podczas tegorocznego gminnego święta plonów
wystąpi kapela „Boćki” z Przygodzic.

gminy Trzcinica zawarł umowy na
różnorodne atrakcje i występy. Laboratorium Imprez Rybnik zapewni
występ i zajęcia dla dzieci z udziałem
klaunów, a RS Sp. z o.o. Witaszyce da
pokaz akrobacji rowerowej. Ponadto
w trakcie imprezy odbędzie się występ Mirosława Elimera. Zaplanowano także wiele innych atrakcji.
2 września w Pomianach odbędą
się Dożynki Gminne. Wśród atrakcji
znajdą się: występ kabaretu „Sąsiadki”, koncert kapeli ludowej „Boćki”
z Przygodzic, występ młodych talentów wokalnych z gminy Trzcinica oraz zabawa taneczna z zespołem
„Akord”.		
Oprac. bem

Realizują zadanie

wodno-kanalizacyjno-drogowe

W zakres zrealizowanych prac wchodzi część ulic
Jana Pawła II i Młyńskiej oraz ulica Zamkowa

W zakres tej części wchodzi
część ulicy Jana Pawła II od początku
do skrzyżowania z ulicą Zamkową,
ulica Młyńska od Stacji Uzdatniania
Wody do skrzyżowania z ulicą Zamkową oraz ulica Zamkowa.
Wykonano około 1200 mb sieci

i przykanalików kanalizacyjnych oraz
około 750 mb sieci i przyłączy wodociągowych. Zrealizowana została
przepompownia na ulicy Zamkowej,
zamontowano też hydranty. Obecnie
trwają roboty związane z drugą częścią I etapu zadania.
Oprac. bem

W bieżącym roku zaplanowano wykonanie utwardzenia
kostką betonową placów przy stadionach w Trzcinicy oraz
Laskach

Modernizacja
stadionów sportowych

Place przy stadionach utwardzone
zostaną kostką betonową

Realizowane jest zadanie „Modernizacja stadionu sportowego w Trzcinicy” dofinansowane w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
W część prac zaangażowali się mieszkańcy, co związane jest z zasadami
realizacji projektu. Gmina Trzcinica
na ten cel pozyskała dotację w kwocie
24.856,00 złotych z Urzędu Marszał-

kowskiego w Poznaniu.
Natomiast przy stadionie w Laskach podobne prace zostaną zrealizowane z dofinansowaniem wyodrębnionych w budżecie Gminy Trzcinica
środków funduszu sołeckiego. Wykonane zostały też kolejne prace niwelacyjne terenu.
Oprac. bem

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika
wyjaśnić nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią
dyżur telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.

Fot.: www.gminaprzygodzice.info/p/kapela-bocki.html
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gmina
GONIEC PERZOWSKI
sierpień 2018, nr 33 (835)
10 sierpnia br. podpisana została umowa na dofinansowanie przebudowy drogi w Trębaczowie

Umowa na drogę podpisana

W Trębaczowie przebudowana zostanie droga gminna
oraz ciąg dla pieszych na odcinku 227 metrów

kiego sprzętu na budowę sali. Teraz,
mam nadzieję, będzie przede wszystkim bezpiecznie – powiedziała wójt
gminy Perzów D. Froń.
Przebudowana zostanie droga
gminna oraz ciąg dla pieszych na od-

Umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Trębaczów”
ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju podpisana została w
Trębaczowie w obecności wiceminister Andżeliki Możdżanowskiej,
posła Tomasza Ławniczaka i wicewojewody Marleny Maląg. Gminę
Perzów reprezentowali: wójt gminy

Danuta Froń, skarbnik Edyta Kieruzal, sekretarz Weronika Urbańska oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych,
stowarzyszeń, OSP oraz KGW.
Gmina Perzów starała się o dofinansowanie tej inwestycji drogowej
w ramach Rządowego Programu na
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie

Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
- Bardzo nam zleżało na remoncie
tej drogi ze względu na to, że jest ona
drogą dojścia i dojazdu do szkoły
oraz do nowej sali gimnastycznej,
którą już we wrześniu planujemy
oddać do użytku. Obecny stan nawierzchni nie zapewniał swobodnego ruchu, ponieważ droga była
bardzo zniszczona transportem cięż-

cinku 227 mb. Dofinansowanie wyniosło 202.059,00 zł. Wkład własny
Gminy - 134.706,00 zł, a całkowite
koszty zadania to 336.765,00 zł.
Oprac. bem

Na realizację inwestycji Gmina Perzów
otrzymała ponad 200 tys. zł dofinansowania

W tym roku egzamin związany z awansem nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego w gminie Perzów odbył się 3 sierpnia

Awanse nauczycielskie

Gmina Perzów zobowiązana jest ustawowo do organizacji egzaminu i przygotowania
komisji egzaminacyjnych. W składzie tegorocznej komisji znaleźli się: przedstawiciel
organu prowadzącego inspektor ds. oświaty
Dominika Drapiewska jako przewodniczący, wizytator Kuratorium Oświaty Wioletta
Woźniak jako przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły
Barbara Maras, a także eksperci z listy Mi-

nisterstwa Edukacji Narodowej: Małgorzata
Bielecka i Irena Dobra.
Do egzaminu przystąpiły: Agata Rak
– nauczyciel języka angielskiego w Zespole
Szkół w Perzowie oraz Sabina Schmidt-Gania – nauczyciel języka polskiego w tej samej
szkole. Obie nauczycielki zdały egzamin, wykazując się dużą wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym zdobytym w ramach odbytego
stażu. 		
Oprac. bem

Zdarzenie na drodze S8 w Słupi pod Bralinem

Samochodem w barierki

13 sierpnia br. do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu na drodze S8 na wysokości Słupi pod
Bralinem. Na miejscu strażacy zastali samochód osobowy, który uderzył w barierki znajdujące się na pasie
zieleni. W zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych
obrażeń ciała. Do
działań zadysponowani
zostali
strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie oraz OSP
Perzów. - Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, odłą-
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czeniu zasilania w pojeździe, a po czynnościach dochodzeniowych policji usunięto
uszkodzony pojazd oraz zastosowano sorbent
na rozlane płyny eksploatacyjne – mówi mł.
asp. Jakub Sobczak z KP PSP Kępno.
KR

Zdarzenie wyglądało groźnie, jednak nikt nie odniósł
poważnych obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

Region

gmina
wieści znad pomianki
sierpień 2018, nr 33 (884)

Zawisza Łęka Opatowska nie zwalnia kroku. Po awansie do klasy „A” zapowiada walkę
o …okręgówkę. – Zrobimy wszystko, by spełniły się marzenia naszych kibiców – zapowiadają działacze. – Na pewno pomożemy – deklarują sponsorzy. – Będziemy walczyć
– obiecują piłkarze. Ambitna ekipa z Łęki Opatowskiej zamierza więc nawiązać do swoich
najlepszych osiągnięć z przełomu wieków, gdy „Zawisza” brylował w okręgówce

„Zawisza” się zbroi

Zadanie wykonane
- Wiosną działacze postawili
przed moim zespołem tylko jedno zadanie. Awans. Uważam, że wywiązaliśmy się z tego w bardzo przyzwoitym
stylu, bo przecież wygraliśmy wszystkie mecze. Teraz poprzeczka wędruje wyżej, co oznacza, że łatwo nie
będzie. Mamy jednak doświadczony
zespół, a dzięki sponsorom mogliśmy
się wzmocnić. Mamy nowego, bardzo
dobrego bramkarza, z I ligową przeszłością oraz skutecznego napastnika – Powinniśmy dać radę – ocenia
trener Tomasz Stawski. – Co prawda
pożegnał się z nami Filip Kucharski,
który ma szansę grać w IV lidze w
barwach kępińskiej „Polonii”, ale i
bez niego mamy bardzo dobrą linię
pomocy. A Filipowi wszyscy życzymy pięknych akcji na najwyższym
poziomie. To dla niego duża szansa
– mówi kapitan drużyny, Paweł Idczak. – Chyba, że za dwa lata wróci
do nas, gdy awansujemy do IV ligi
– dorzuca z uśmiechem. Dodajmy
jeszcze, że z „Zawiszą” pożegnał się
również Krzysztof Handzelewicz.
Sponsorzy
spełniają obietnice
Przygotowania do rundy jesiennej Zawisza rozpoczął 6 lipca na
boisku w Łęce Opatowskiej. - Rozegraliśmy cztery sparingi. Dwa wygraliśmy (ze Strażakiem Słupia 2:1,

z Prosną Wieruszów 9:3) i dwa zremisowaliśmy (z Pogonią Trębaczów
1:1, z GKS Rychtal 1:1). Co cieszy
najbardziej, pokazaliśmy ładną i
skuteczną piłkę – relacjonuje trener
T. Stawski. - Wzmocniliśmy się trzema zawodnikami. Doszedł bramkarz

Na uwagę zasługuje wyczyn
Łukasza Domino, który strzelił pięć goli

Paweł Chalubiec z Hetmana Byczyna, pomocnik Patryk Ziubroniewicz
z GKS Rożnowo oraz napastnik,
Mateusz Płóciennik z Victorii Laski – wylicza prezes klubu - Mateusz
Joniak. – To nie są przypadkowi piłkarze. Pająk jest bardzo doświadczonym golkiperem z ładną przeszłością

w I-ligowym wówczas Kluczborku.
A Mateusz to błyskotliwy łowca bramek. Sponsorzy spełnili więc swoje
obietnice – ocenia trener Zawiszy.
Powrót do przeszłości
Nietrudno zauważyć, że w ostatnim roku w klubie z Łęki nastąpiła
niezwykła mobilizacja. Do grona zasłużonych działaczy dołączyła grupa
sponsorów, z których kilku wspierało
już niegdyś Zawiszę. A wszyscy wracają wspomnieniami do złotych czasów „Zawiszy”. – Spajder w bramce, Citko w pomocy, Kanu w ataku.
„Zawiszy” wszyscy się wtedy bali, a
kibice mieli niezłą zabawę – wspomina jeden z nich. Przypomnijmy, że
wówczas w drodze z b klasy do okręgówki bramki klubu z Łęki strzegł...
Janusz Rybicki, dziś kierownik zespołu, a później wspaniałą linię pomocy stanowili Sławek Urbański,
Mirek Hnatów i Krzysztof Rabiega. - A Wiesiu i Sylwek Jeziorni? Nie
zapomnijmy też o Januszu Holce dorzuca z uśmiechem Mirosław Sroka, który wtedy był kierownikiem
zespołu. - A w ataku uwijał się nasz
bramkostrzelny Kanu, czyli Adrian
Poprawa – wspomina Janusz Holka.
– To były fantastyczne chwile – ustalają wszyscy zgodnie. – Oczywiście,
nie żyjemy tylko wspomnieniami.
Wiemy, ile trzeba włożyć pracy, by
nasz klub osiągnął stabilność. I nieważne są nazwiska. Nie zamierzamy
też składać pustych deklaracji albo
obiecywać złotych gór. Na pewno
zainwestujemy w zaplecze klubu.

W Siemianicach zakończono modernizację zaplecza sanitarno-szatniowego przy bazie
sportowej

Szatnia na medal w Siemianicach

Zakres robót obejmował wymianę istniejącego pokrycia dachowego z
płyt eternitowych na nowe z blachodachówki, remont łazienki oraz adaptację dodatkowego pomieszczenia
na łazienkę.

Koszt przedsięwzięcia pn. „Remont pokrycia dachowego oraz remont pomieszczeń szatni klubu sportowego w Siemianicach” wyniósł
52.750,00 zł. Gmina Łęka Opatowska w ramach programu Samorządu

W ramach programu pn. „Szatnia na medal” Gmina Łęka Opatowska otrzymała na
realizację inwestycji w Siemianicach dotację marszałkowską w wysokości 25 tys. zł

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

Województwa Wielkopolskiego pn.
„Szatnia na medal” otrzymała na to
zadanie dotację w kwocie 25 tys. zł.
Stosowna umowa pomiędzy Samorządem Województwa, reprezentowanym przez marszałka Marka
Woźniaka a Gminą Łęka Opatowska, reprezentowaną przez wójta
Adama Kopisa, została zawarta 19
lipca br. Pozostałe środki pochodziły
z budżetu Gminy.
„Szatnia na medal” to działanie
skierowane do samorządów lokalnych, czyli powiatów i gmin naszego
regionu. Jego celem jest zbudowanie
pozytywnego wizerunku sportu kojarzonego ze zdrowiem i higieną, poprawa warunków ogólnodostępnych
budynków
szatniowo-sanitarnych
przy obiektach sportowych, remont
istniejących budynków, a także adaptacja istniejących budynków na
potrzeby szatniowe oraz sanitarne i
budowa obiektów szatniowych. Samorządy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50%
wartości inwestycji, w wysokości
nieprzekraczającej 100 tys. zł.
Oprac. bem

Już ogłosiliśmy nabór do zespołu
dziecięcego. Kupiliśmy dla skrzatów bramki i piłkarskie stroje. Potrzebny jest remont boiska i szatni.
Mamy nadzieję, że wójt Adam Kopis
również pomoże Łęce – mówi jeden
ze sponsorów. - Kiedy trzy lata temu
„Zawisza” spadał z A – klasy, sądziliśmy, że to taki wypadek przy pracy i
za kilka miesięcy wrócimy. Niestety,
w b-klasowym błocie utknęliśmy na

kub Mielczarek, Łukasz Domino,
Daniel Polte, Łukasz Jerczyński,
Sebastian Joniak, Gracjan Siwik,
Jakub Kucharski, Kamil, Handzelewicz. Napastnicy: Przemysław
Albert, Krzysztof Bryja, Mateusz
Płóciennik) potwierdziły swoje deklaracje. Pierwszy poważny sprawdzian zespół z Łęki czeka w niedzielę
19 sierpnia, gdy w Świbie zmierzy się
z miejscowym Sokołem.
Dziś grał tylko mój zespół ocenia trener T. Stawski

długo. Przed rokiem wprowadziliśmy więc program naprawczy, bo
mamy większe ambicje niż nawet A
klasa – zapowiada Janusz Rybicki,
prezes Zawiszy w jego złotych latach,
a dziś członek Zarządu.
Marzenia do spełnienia
Przygotowania do nowego sezonu poprzedziło spotkanie z działaczami. Obie strony (zarząd Klubu:
Mateusz Joniak (prezes), Janusz
Rybicki (kierownik drużyny), Damian Górecki, Bartłomiej Kucharski, Roman Idźczak, Mirosław Sroka, Janusz Holka, Tomasz
Kucharski, Jarosław Kuboszek,
Grzegorz Świątek, Dariusz Balon,
Marek Idczak i piłkarze (bramkarze:
Paweł Chalubiec, Dawid Szklarecki. Obrońcy: Piotr Kurkiewicz, Paweł Idczak, Grzegorz Czworowski,
Sławomir Gola, Mateusz Żuchowski, Krystian Łuźniak, Paweł Hańczak. Pomocnicy: Dawid Szota, Ja-

Dominator
Pierwszy poważny – bo za taki
trudno uznać mecz pucharowy rozegrany w niedzielę, 12 sierpnia, z
rezerwami kępińskiej Polonii. – Dziś
grał tylko mój zespół, bo przeciwnik
nie był w stanie dostroić się do A klasowego poziomu – ocenia trener T.
Stawski. Na uwagę zasługuje z pewnością wyczyn Łukasza Domino,
który strzelił pięć goli. Poza tym na
uwagę zasługuje fakt, iż nie mógł w
tym meczu zagrać Mateusz Płóciennik, którego wyeliminowała bolesna
kontuzja stopy. Ale zapowiada, że
strzeli dla Zawiszy 30 goli w sezonie.
ems

Puchar Polski

Polonia II – Zawisza Łęka Opat. – 0:11
Bramki: Gola (k), Domino (5), Albert, Jonia
k,
Albert, Mielczarek, Idczak.

Strażacy z Łęki Opatowskiej w razie wystąpienia dużego
niebezpieczeństwa będą mogli działać nie tylko poza granicami powiatu, ale i w całym kraju

OSP Łęka Opatowska włączona
do sił odwodowych województwa

Podpisano aneks do umowy w sprawie włączenia jednostki
OSP Łęka Opatowska do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Wójt gminy Łęka Opatowska Adam Kopis wraz z prezesem
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce
Opatowskiej Markiem Megą oraz
komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
mł. bryg. Wojciechem Grabarkiem
podpisali aneks do umowy w sprawie włączenia jednostki OSP Łęka
Opatowska do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Umowa ta
daje możliwość powołania jednostki
do sił odwodowych województwa

wielkopolskiego wykonujących prace przy usuwaniu skutków pożarów,
klęsk żywiołowych, jak na przykład
powodzie, wichury czy gradobicia na
terenie całego kraju.
To wielkie wyróżnienie dla strażaków z jednostki OSP w Łęce Opatowskiej, stanowiące zarazem potwierdzenie wysokiej oceny jej działalności.
Z terenu powiatu kępińskiego do sił
odwodowych włączone zostały dwie
jednostki i KP PSP w Kępnie.
Oprac. bem
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Region

gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
sierpień 2018, nr 33 (1158)
Zlot motocyklowy „Moto Rock&Blues 2018” w Bralinie

Gratka dla miłośników jednośladów

Od 10 do 12 sierpnia br. w Bralinie odbywało się niecodzienne wydarzenie, jakim jest zlot motocykli
różnych „Moto Rock&Blues 2018”,
organizowany przez Klub MotocyParada motocyklowa była najbardziej
wyczekiwaną atrakcją imprezy

klowy „Iskra MC Poland – Oddział
Bralin”. Impreza miała miejsce przy
dawnej stacji PKP, gdzie mieści się
Club House Iskra. Jest to wydarzenie
cykliczne. Tegoroczny zlot odbył się

pod nazwą „Godzilliada” na cześć
zmarłego kolegi z zaprzyjaźnionego
Klubu WRM MC Jastrzębie Zdrój
o pseudonimie „Godzilla”.
Impreza rozpoczęła się w piątek,
choć pierwsi zlotowicze przyjechali już w czwartkowe popołudnie.
Do Bralina z różnych części Polski
przyjechało wielu motocyklistów
z klubów motocyklowych MC oraz
niezrzeszonych miłośników jednośladów – od doświadczonych, stałych
bywalców po najmłodsze pokolenie
z 9-letnią Oliwią z Bralina na czele. Rozstawione na parkingu tuż
przy klubie motocykle cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem gości
i zapierały dech w piersiach, a ich
właściciele z dumą chwalili się swoimi „skarbami” i miło spędzali czas
w gronie motocyklowej rodziny.

Uczestnicy zlotu zrobili pamiątkowe
zdjęcie na kępińskim Rynku

Zlot obfitował w ciekawe atrakcje. W piątek, w pierwszej części
programu znalazła się gratka dla
miłośników rockowej muzyki. Od
godziny 16.30 można było posłuchać różnych wykonawców. Wystąpili między innymi: Julia Wolko,
„Anielski Orszak”, „4 Szmery”, „Alcoholica”, „Apokalipsa”, „Garażowy
Raj” czy „Ostatnie Świnie”.

pokaz tańca z ogniem w wykonaniu
Marty oraz pokaz fajerwerków, skierowany do zmarłych braci klubowych.
Niedziela była czasem pożegnań i
powrotu do domów.
- Nasze zloty cieszą się dużym
powodzeniem, zwłaszcza w motocyklowym środowisku. Przyjeżdżają
znajomi z różnych klubów i mnóstwo
gości. Zabawa jest przednia, jest wie-

Zlotowicze z dumą
prezentowali swoje motocykle

Sobotnią część zlotu rozpo- le atrakcji dla zlotowiczów, ludzie
częła najbardziej wyczekiwana świetnie się bawią. Niestety, w tym
atrakcja imprezy, czyli przejazd roku musieliśmy zrezygnować z trakolumny utworzonej ze 120 moto- dycji, jaką był przejazd drezyną, pocykli, która udała się na kępiński nieważ kursują pociągi – podkreślił
Rynek, gdzie zrobiono pamiątkowe jeden z organizatorów, członek Klubu
zdjęcie. W drodze powrotnej kolumna przemierzyła ulice Bralina,
ciesząc oko, zarówno młodszych,
jak i starszych widzów, i zapraszając wszystkich do wzięcia udziału
w zlocie. Po paradzie wszystkich
przybyłych przywitał polski aktor
i kabareciarz Grzegorz Stasiak,
znany z TVN instruktor nauki jazdy ze Śląska, który poprowadził
konkurencje. Po nich odbył się pokaz Street Workout. Następnie G.
Stasiak ponownie pojawił się na 9-letnia Oliwia z Bralina, mimo
scenie, bawiąc zlotowiczów. Wśród młodego wieku, już kocha motocykle
atrakcji znalazła się także zabawa
w pianie i konkurencje motocyklowe. Motocyklowego „Iskra MC Poland –
Nie mogło zabraknąć poczęstunku Oddział Bralin”, Marek Markiewicz.
w postaci kiełbasek z grilla czy gro- - W ciągu wszystkich dni przewinęło
chówki i bigosu. Wieczorem wystą- się tutaj ponad 1000 motocyklistów
piły zespoły rockowe: „Orchidea”, i gości. Dziękujemy wszystkim przyby„Ci cho”, „Apokalipsa” oraz „Garba- łym i zapraszamy na kolejny zlot już za
te Lemury”. W nocy odbył się także rok – podsumował.
KR
Wydarzenie obfitowało w ciekawe
atrakcje, np. rockowe koncerty

cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH na str. 15
14
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region
„Piłkarze z różnych stron” w składzie:
Stanisław Ostrysz, Szymon Jasiński, Kacper Namyślak, Szymon
Wojtasik, Łukasz Kuropka, Mikołaj Wojtasik i Bartosz Adamski.
Medale srebrne otrzymali zawodnicy
z drużyny „Nikodem i przyjaciele”

echo rychtala
sierpień 2018, nr 32 (850)
Profilaktyka oddziaływania na młode pokolenie poprzez sport i rekreację

Zaraz po turnieju odbył się wielobój piłkarski, w którym liderami w
poszczególnych grupach wiekowych
zostali: do 13 lat: 1. miejsce – K. Namyślak, 2. – Sz. Wojtasik i F. Rogaliński oraz 3. – N. Nizioł; powyżej
13 lat: 1. miejsce – F. Franczak, 2. –
Młodzi piłkarze
są w świetnej formie

Profilaktyka poprzez sport
Sport, również ten w formie rekreacyjnej, jest powszechnie znanym
zjawiskiem, dającym poczucie przynależności do grupy czy współpracy
z nią, kształtującym nawyki związane z umiejętnością przeżywania sukcesów oraz porażek, pokazującym,
jak panować nad emocjami, wyrabiającym szacunek do drugiej osoby.
Jest także sposobem na czynny wypoczynek. Można by zatem rzec, że
kształtuje wszystkie cechy niezbędne
do funkcjonowania człowieka w ży-

ciu dorosłym. Profilaktyka to nauka
przez doświadczenia, pokazuje normy i zasady, jakimi należy się kierować, aby ustrzec się przed różnymi niebezpieczeństwami. Wskazuje
również drogę dochodzenia do celu.
I właśnie na tym w krótkiej prelekcji dla dzieci i młodzieży skupili się rychtalscy animatorzy Piotr
Nasiadek i Mirosław Szydlik podczas sobotnich rozgrywek, 11 sierpnia br. Pogadanki dotyczyły m.in.
szkodliwości stosowania używek,

zasad zachowania się w miejscach
publicznych, reagowania na zjawiska zagrażające zdrowiu lub życiu współuczestników gier i zabaw
oraz szacunku do drugiej osoby bez
względu na jej poglądy. Środowiskiem oddziaływań profilaktycznych
sportowej soboty była rywalizacja
piłkarska, która przepełniona była
zapałem i pełnym zaangażowaniem
sporej grupy jej uczestników.
I tak w grupie medalowej na pierwszym miejscu znalazła się drużyna

cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH ze str. 14

Piękny jubileusz pani Julii
7 sierpnia br. wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak, kontynuując zwyczaj odwiedzania jubilatów z gminy Bralin, wraz
z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Marzeną Urbańską zawitali do pani Julii
Kozińskiej, mieszkanki Taboru Wielkiego, świętującej jubileusz 90. urodzin. Wójt
R. Wojtysiak w imieniu swoim oraz władz
samorządowych złożył na ręce pani Julii
najserdeczniejsze życzenia wielu kolejnych
pięknych jubileuszy w zdrowiu i dobrym
samopoczuciu oraz wręczył dostojnej jubilatce kosz upominkowy. Uroczystość odbyła się w towarzystwie najbliższych.
Pani Julia, pomimo sędziwego wieku,
cieszy się dobrym zdrowiem, jest wesołą
i pogodną osobą. Życzymy jeszcze raz długich lat życia, miłości oraz szacunku ze
strony najbliższych.
M. Gudra

(Jakub Bizunowicz, Kevin Bizunowicz, Kamil Kończak, Maciej
Grzelak, Alan Grzelak, Nikodem
Nizioł i Filip Franczak). Trzecie
miejsce wywalczył zespół „Twarde chłopaki” w składzie: Dominik
Piontek, Kacper Szczepaniak, Filip Rogaliński, Mikołaj Opac, Mateusz Kuropka, Mateusz Dziergwa
i Aleksander Wolanicki. Najlepszym napastnikiem turnieju został
D. Piontek, wiodącym pomocnikiem
– A. Wolanicki, najlepszym obrońcą – K. Kończak, najmniej bramek
wpuścił Ł. Kuropka, a najlepszym
strzelcem mianowano A. Wolanickiego (4 bramki).

Prace na cmentarzu parafialnym w Rychtalu i zmiana miejsca składowania śmieci

Porządki na cmentarzu

Jubileusz 90. urodzin
pani Julii Kozińskiej
Chodniki i boczne alejki zostaną
wykonane z kostki brukowej

Awanse na stopień nauczyciela mianowanego w gminie Bralin

Nauczyciele zdali egzamin

3 i 6 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Bralin odbyły się egzaminy dla
nauczycieli ubiegających się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina
Bralin.

Czterech nauczycieli
pomyślnie zdało egzamin

Do egzaminu przystąpiło czterech
nauczycieli: Karolina Tylżanowska
– nauczycielka języka angielskiego w
Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie, Michał Górecki
– nauczyciel wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Bralinie, Agata Piotro-

Kordian Lesner oraz 3. – Krzysztof
Stodolski.
- Miejmy nadzieję, że tego typu
wydarzenia profilaktyczno-sportowe
pozostawią trwały ślad w świadomości młodych ludzi – podkreślają
animatorzy. Zarówno rozgrywki piłkarskie, jak i przeprowadzony dzień
wcześniej Rekreacyjny Turniej Tenisa Stołowego, w którym miejsca medalowe wywalczyli kolejno: Jakub
Jański, Wiktor Piasecki i Bartosz
Lubojański, pokazują, że na rychtalskich obiektach sportowych można
znaleźć coś dla siebie, aby czynnie
wypocząć.
Oprac. KR

wiak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
oraz Agnieszka Kozioł – nauczycielka
wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w Bralinie.
Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego
powołuje organ prowadzący szkołę, a
w jej skład wchodzą: przedstawiciel
organu prowadzącego szkołę, jako
jej przewodniczący, przedstawiciel
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor placówki oświatowej, dwaj eksperci z listy ekspertów
ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Wszyscy nauczyciele zdali egzamin i
uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego. Serdecznie gratulujemy!		
M. Gudra

6 sierpnia br. rozpoczęły się prace
na cmentarzu parafialnym w Rychtalu, polegające na uporządkowaniu
najdalszej jego części. W najbliższych
dniach w tej części nekropolii zostaną
wykonane chodniki z kostki brukowej. Również boczne alejki, które są
obecnie wyłożone płytami betonowymi, zostaną wykonane z kostki.

Z kolei duży kontener na śmieci
został na stałe przeniesiony na parking z prawej strony bramy głównej
przy ul. Kępińskiej. - Bardzo proszę
nie wyrzucać już śmieci z tyłu cmentarza – apeluje proboszcz ks. Mariusz Białobłocki.
Oprac. KR

Kontener na śmieci został przeniesiony
na parking z prawej strony bramy głównej
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Ogłoszenia

reklama
letnia promocja
urokliwych
działek
budowlanych
w hanulinie
Telefon:

666 336 969

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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

Telefon: 603 406 138

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

kontakt: 600 959 111.

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

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelner.

Więcej informacji uzyskać
można u managera
restauracji pod nr tel.:
690 820 926, 62 / 78 299 52
lub osobiście w siedzibie
firmy Restauracja Piaski 1a.
Zainteresowanych prosimy
o dostarczenie CV.

Poszukiwani

PODBITKA,
BOAZERIA

z doświadczeniem
Prywatnystolarskim
Gabinet do pracy
w niemieckim
sklepie meblowym.
Otolaryngologiczny

deska
tarasowa

montażyści mebli

Szczegóły w języku polskim w bezpośrednim
lek. Paulina Lepka
kontakcie podSpecjalista
numerem
telefonu: 0049 171 44 63 100.
Otorynolaryngologii
Diagnostyka i leczenie chorób:
uszu • nosa • zatok przynosowych
• gardła • krtani
Badanie odbywa się w sposób tradycyjny oraz przy pomocy
endoskopów – nowoczesnej metody obrazowania struktur
anatomicznych przy pomocy kamery wraz z dokumentacją
fotograficzną

JUŻ OTWARTY!!!

lek. Paulina Lepka
Specjalista Otorynolaryngologii
Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 46, Kępno.
Rejestracja: tel. 508 177 121.
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adres zakładu:
ul. Poniatowskiego 24, 63-600 Kępno,
tel. (62) 78 245 58, 602 570 336

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

z modrzewia
syberyjskiego
Kontakt:

504-309-886
693-602-602
REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

OTWARCIE

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny

export - import
wiesław waloszczyk

świerkowa

JUŻ 14 PAŹDZIERNIKA 2017
63-600 Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 46
REJESTRACJA: 508 177 121

mechanika - blacharstwo
samochodowe

(62) 78 292 84
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.) w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia
w 1,
redakcji
w godz.
9.00-16.00
lub tel.7829285
62 / 78 292 84
63–600 drobne
Kêpno,przyjmujemy
ul. Pocztowa
tel. (062)
7829284,
fax (062)
Sprzedam słomę. Tel. 695 649 752.
(TK 244/08/18)

NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

US£UGI

Sprzedam 100 ha, z 10 ha terenem inwestycyjnym na cele prod. rolnej
lub przemysłowej, częściowo zabudowanym, w powiecie kępińskim.
Tel. 691 023 733 lub 660 448 070. 		
(TK 238/08/18)

Do wynajęcia lokal 50 m2 na handel, biuro,
usługi - Kępno, centrum.
Tel. 607 168 593.
(TK 242/08/18)

Usługi ogólnobudowlane, malowanie, płytki,
panele, drobne prace murarskie i stolarskie.
Tel. 660 718 093.
(TK 239/08/18)

Do wynajęcia mieszkanie 50 m2 dla pracowników. Tel. 607 168 593. (TK 242/08/18)

Sprzedam mieszkanie własnościowe spółdzielcze trzypokojowe + kuchnia, 75 m2,
parter + garaż - Rychtal, Os. 600-lecia.
Tel. 796 257 837.
(TK 235/08/18)

Usługi organizacji imprez: 18-tki, studniówki,
jubileusze. Tel. 693 023 258.
(TK 236/08/18)

Wynajmę mieszkanie, Kępno, Os. Kopa,
3 pokoje, I piętro, częściowo umeblowane,
1400 zł + czynsz + media.
Tel. 695 588 557.
(TK 241/08/18)

Sprzedam działkę budowlaną 12 arów - Bralin, ul. Leśna. Tel. 609 253 481 (po 15:00).
(TK 229/07/18)

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe z aneksem kuchennym w Kępnie.
Tel. 691 686 930.
(TK 240/08/18)

Sprzedam garaż 18 m2 w Kępnie - wjazd
od ul. Osińskiej. Tel. 605 616 603.
(TK 227/07/18)

Pokoje dla pracowników - Kępno.
Tel. 889 143 311.
(TK 217/07/18)

Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię mieszkanie w bloku w Rychtalu - dwupokojowe lub trzypokojowe o pow. 63 m2.
Tel. 694 978 651.
(TK 233/07/18)

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
SPRZEDAM
Sprzedam cegłę paloną 8000 sztuk, w
Kępnie. Tel. 501 508 676. (TK 237/08/18)
ANTYKI — STAROCIE: skup, sprzeda¿,
renowacja. Jarocin, ul. Wodna 6. Tel. 500
086 800, 510 972 050, piotrantyk@op.pl.
Sklep od 11.00 do 16.30.
motoryzacja
Sprzedam opla astrę 3, 2004 r., 1.7 cdti,
1 właściciel w kraju, 250 tys. km, bardzo
dobrze wyposażony, cena 5999 zł.
Tel. 781 160 207.

Murowanie, płyty gipsowe, malowanie, panele podł., płytkowanie, gładzie i inne prace
budowlane. Tel. 664 222 885.
(TK 226/07/18)
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)
LEKARSKIE
Endokrynolog specjalista - Andrzej Pajdowski przyjmuje w szpitalu w Kępnie, rejestracja
- tel. 502 517 325.
(TK 235/03/13)
różne
W Bralinie, 29.07.2018 r., zaginął pies (duży)
chow-chow, maści rudej, ktokolwiek go
widział, proszę o kontakt pod nr telefonu
695 674 534.
(TK 234/07/18)
rolnicze
Sprzedam 10 prosiąt. Tel. 62 / 78 12 349.
(TK 245/08/18)

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
PRACA
Oferta pracy dla osób z doświadczeniem lub
do przyuczenia: LAKIERNIK MEBLOWY (stoły i krzesła), TAPICER (krzesła), SZWACZKA/
KROJCZA/OPERATOR CUTTERA, OPERATOR CNC. Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt telefoniczny: +48 605 064 501 lub
bezpośrednio w siedzibie firmy STOLMER,
Mroczeń 7, 63-604 Baranów.
(TK 230/07/18)

pianinA
strojenie
i naprawa
Telefon:

662 046 560
Praca dla płytkarzy i monterów G-K.
Tel. 509 543 677.
(TK 243/08/18)
Poszukuję opiekunki do 4-letniego dziecka.
Tel. 531 612 533.
(TK 213/07/18)

PRZEBADAJ SIĘ
Z MUSZKIETERAMI W KĘPNIE
Mieszkanki Kępna będą miały okazję poddać się badaniom
mammograficznym w ramach kolejnej edycji prozdrowotnej
kampanii „Muszkieterowie dla Polek”. Sieci supermarketów
Intermarché i Bricomarché już po raz jedenasty organizują
mobilny program profilaktyki raka piersi.
Kiedy: 21 sierpnia, wtorek
Gdzie: w mammobusie na parkingu supermarketu Bricomarché
przy ul. Broniewskiego 2 w Kępnie
Kobiety, które chciałyby skorzystać z badania, mogą zapisać się
na mammografię telefonicznie pod numerami:
68 452 77 96 oraz 68 452 77 17.
Bezpłatne badania skierowane są do Pań w wieku 50-69 lat,
które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii.
Panie w pozostałych grupach wiekowych, ale które ukończyły 35 lat,
będą mogły przebadać się za opłatą w wysokości 80 zł.

Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
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Recenzja

reklamy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Przemysław Słowiński - „Kobiety despotów”

TAPICERÓW,
osoby do piankowania
oraz przedstawiciela
handlowego na rynku
krajowym.

Do szaleństwa oddane i posłuszne. Zazdrosne i żądne władzy. Żony i kochanki. Bite, osamotnione, zdradzane. Za życie z despotami płaciły wysoką cenę – chorowały na nerwicę, ginęły w
niewyjaśnionych okolicznościach, popełniały samobójstwa. Kobiety dyktatorów. Od czasów starożytnych do XXI wieku. Maria Walewska – polska piękność, która urodziła Napoleonowi syna.
Wierzyła, że jej związek z cesarzem przysłuży się Polsce. Jedna z nielicznych kobiet, które cesarz
Francuzów naprawdę kochał. Przynajmniej Polacy tak wierzą. Nadieżda Alliłujewa – czuła odrazę do barbarzyństwa Stalina. Matka dwojga dzieci Wielkiego Językoznawcy. Delikatna kobieta,
cierpliwie znosząca jego zdrady. W jednej wersji – popełniła samobójstwo, według innej – zastrzelił ją sam Stalin. Clara Petacci – kochanka Duce. W obliczu klęski nie skorzystała z możliwości ucieczki do Hiszpanii, została z dyktatorem do końca. Powieszono ją razem z Mussolinim na
Piazzale Loreto. He Zizhen – druga żona Mao Zedonga, zaprawiona w boju komunistka, z czasem
stała się zmęczoną życiem kobietą. Urodziła sześcioro dzieci, z których aż pięcioro zmarło lub
zaginęło. Zapadła na schizofrenię. Elena Petrescu – używała tytułu doktora nauk chemicznych,
w rzeczywistości skończyła cztery klasy szkoły powszechnej. Przy mężu, Nicolae Ceausescu,
Słońcu Karpat, trwała do końca – rozstrzelano ich razem w niejasnych okolicznościach. Ludmiła
Szkriebniewa –największa zagadka Kremla XXI w. Przyszły mąż sprawdzał jej wytrzymałość,
spóźniając się na umówione spotkania półtorej godziny. Kiedy dowiedziała się, że Władimir Putin zdecydował się zostać prezydentem, płakała całą noc. Ludzie, którzy mieli okazję się z nią
zetknąć, twierdzą, że jest serdeczną i ciepłą kobietą.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Cecylia Malik - „Drzewołazki”
Na podwórku pod blokiem Anielki i Antosi rośnie potężny jesion. Pewnego dnia w jego
gałęziach zjawia się zagadkowa postać – to nieustraszona drzewołazka Ludka. Wraz z nią dzieci odkrywają, ile tajemnic i skarbów kryje się w koronach drzew: jesion to świetna kryjówka,
z wierzbowych witek powstają bransoletki o magicznych właściwościach, a z kwiatów akacji
można usmażyć najprawdziwsze placki. Tymczasem na drzewo rosnące na podwórku czyha
niebezpieczeństwo…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Brian Greene - „Piękno Wszechświata. Superstruny,
ukryte wymiary i poszukiwanie teorii ostatecznej”

Brian Greene, wybitny specjalista od teorii strun, odkrywa przed nami, warstwa po warstwie, kolejne tajemnice i pokazuje jedenastowymiarowy Wszechświat, w którym tkanka przestrzeni sama się rozdziera i scala, a cała materia – od najmniejszych kwarków po gigantyczne
supernowe – powstaje w wyniku drgań mikroskopijnie małych pętli energii. „Piękno Wszechświata” przybliża nam jedne z najbardziej skomplikowanych pojęć w historii nauki i sprawia,
ze stają się niezwykle atrakcyjne. Książka ta, jak żadna inna, przybliża nas
do zrozumienia, jak działa Wszechświat.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 33
SPONSORZY NAGRÓD:

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
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 22 sierpnia 2018 r.

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

1. Przemysław Słowiński - „Kobiety despotów”,
2. Cecylia Malik - „Drzewołazki”,
3. Brian Greene - „Piękno Wszechświata.
Superstruny, ukryte wymiary i poszukiwanie
teorii ostatecznej”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 32 nagrody otrzymuj¹:

Adam Rybczyński (Domanin),
Jan Jokiel (Nowa Wieś).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

Reklama
Baran 21 III – 20 IV
Nabieraj odwagi i walcz o to, co jest dla Ciebie
ważne. Jeśli czujesz, że bliscy za mocno na Ciebie naciskają – z Marsem odetniesz się. A reszta
świata tym razem się dopasuje!

Byk 21 IV – 21 V
Będziesz ozdobą każdego towarzystwa, jego
atrakcją! Mars w trygonie sprzyja żartom, podróżom, wizytom. Tylko nie daj się wrobić w cudze
obowiązki!

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Na Kopie” - 16.08.2018 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 17.08.2018 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 18.08.2018 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 19.08.2018 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 20.08.2018 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 21.08.2018 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 22.08.2018 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.

2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Słuchaj bliskich, a poznasz ich sekrety, troski i
pomysły. Masz szansę mądrze nimi pokierować.
Ale Wenus w trygonie zadba, byś w długi weekend spotkał się z dużą liczbą znajomych.

Rak 23 VI – 22 VII
Mars nawet w długi weekend nie pozwoli posiedzieć z założonymi rękami. Zrobisz porządki, rodzinę wesprzesz, coś upichcisz. Nie przesadzaj,
Luna wyciągnie Cię na grilla.

6.
7.

Wynajmę od 1 września
trzypokojowe mieszkanie.
Telefon: 606 365 377.

Lew 23 VII – 22 VIII
Wiele osiągniesz – masz Słońce i Merkurego
w swoim znaku. Będzie mniej stresów i spięć, a
więcej wygranych i nagród. Ale w długi weekend
wrzuć na luz i rób, co tylko chcesz.

Panna 23 VIII – 22 IX
Wolne dni poświęć na relaks, a nie porządki czy
przetwory. W spokoju poczytaj książki i obejrzyj
ulubione seriale, a zregenerujesz swoje siły i zyskasz dystans do problemów. A może pouprawiasz jogę?

Waga 23 IX – 23 X
Będziesz miała dobry humor i urok – korzystaj
więc z życia. Wenus i Księżyc pomogą Ci poznać ciekawe osoby, odkryć nowe pasje i sprytnie wyplątać się z ostatnich sporych kłopotów.

Skorpion 24 X – 21 XI
Mars sprzyja ambitnym pracom i trafnym decyzjom. Tylko jak to pogodzić z leniwą atmosferą
długiego weekendu? Nie staraj się wszystkich
zadowolić. Luna nauczy Cię doceniać siebie!

Zapraszam na

pielgrzymkę autokarową

do krajów bałkańskich we wrześniu
od 17-26.09.br. organizowaną przez
parafię w Trzcinicy.
Koszt 2000 zł i 120 euro na wstępy.
Nr kontaktowy 62 / 78 151 06.
ks. prob. Wiesław Cieplik

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

Odetchniesz z ulgą, bo Mars opuści Twój znak.
Zrobi się milej, spokojniej, weselej, ludzie zaczną
Cię doceniać. Wenus w trygonie wróży szczęście w miłości i biznesie.

Ryby 19 II – 20 III
Postaraj się nie brać zbyt wiele na siebie, bo
przez wolne dni nie wypełnisz niektórych zadań.
Oddaj się przyjemnościom, a najlepiej miłości,
bo sekstyl Marsa to dużo sił i uroku.

Zgłoszenia:

65 / 57 38 631,
65 / 57 27 336,

pon.-pt. 8.00-14.00.

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony

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

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

tel.:

 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

Z teki Marka Kameckiego

Wodnik 20 I – 18 II

Skup jałowic cielnych
hodowlanych
i użytkowych od
7. miesiąca cielności.

 bi¿uteria œlubna

Nie warto się przemęczać, chyba że organizujesz urlop. W pracy nie rzucaj się szefowi w oczy
i zajmij się czymś twórczym. Mars obdarzy Cię
świetnymi pomysłami.

Będzie Ci się chciało żyć – Mars wejdzie w Twój
znak, doda Ci sił i twórczej energii. Aura sprzyja
pozytywnym zmianom w życiu, szukaniu pasji, a
nawet mistrza. I wytrwasz w postanowieniach.

„BIS”

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Koziorożec 22 XII – 19 I

Przedsiębiorstwo
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Ogłoszenia

reklama

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, przy Sedalu)
tel. 62 / 78 23 691

panele podłogowe

meble skrzyniowe

meble tapicerowane
OFERUJEMY:
-

meble skrzyniowe i tapicerowane,
panele boazeryjne i podłogowe,
segmenty,
usługowe cięcie płyt,
duży wybór bielizny damskiej.

Współpracujemy z:

panele
gwarantujemy

meble łazienkowe
wysoką jakość, różnorodność, największy wybór i najniższe ceny!

Firma IDŹCZAK-MEBLE

zatrudni:
- Tapicerów oraz pomocników tapicerów
- Stolarzy, pomocników stolarzy do montażu
i piankowania stelaży tapicerskich
- Krawcowe oraz krojcze
- Informatyka
- Operatorów maszyn stolarskich
- Magazynierów i załadunkowych
- Mężczyzn do przyuczenia
- Mechanika samochodowego
- Elektryka maszyn.
Więcej informacji dostępnych w siedzibie firmy:
Łęka Opatowska, ul. Kępińska 5 lub pod numerem telefonu: 509 872 741.
20
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Pierwsze drużyny już za burtą

NASI

w

LIGACH

Rafał Kurzawa
(Amiens SC)
Ligue1

1. kolejka | jesień 2018
Olympique Lyon – Amiens SC – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

4. kolejka | jesień 2018
Pogoń Szczecin – Cracovia – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: 71-90 minuta
Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

4. kolejka | jesień 2018
Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok – 0:2 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

4. kolejka | jesień 2018
Lechia Gdańsk – Miedź Legnica – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Marcin Kowalczyk
(GKS Tychy)
Fortuna I Liga

4. kolejka | jesień 2018
GKS Tychy – Termalica Nieciecza – 2:1 (2:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
Miłosz Trojak
(Stomil Olsztyn)
Fortuna I Liga

Za nami pierwsza runda Pucharu Polski na szczeblu okręgowym. Tym razem obyło się bez niespodzianek. Spośród
reprezentantów naszego regionu do kolejnego etapu walki o okręgowe trofeum awansowały Zawisza Łęka Opatowska,
LKS Jankowy oraz Sokół Bralin. Druga runda zostanie rozegrana w środę, 29 sierpnia.

4. kolejka | jesień 2018
ŁKS Łódź – Stomil Olsztyn – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz

Wbrew przewidywaniom mediów Rafał Kurzawa znalazł się w kadrze SC Amiens na inauguracyjny mecz Ligue 1 z
Olympique Lyon. Na debiut w nowych barwach świbianin musi poczekać do następnej okazji

2. kolejka | jesień 2018
Górnik II Zabrze – Ślęza Wrocław – 1:4 (1:2)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramki na 1:3 i 1:4 w 80. i 86. min.

Kurzawa

czeka na debiut

w Ligue1

Przed tygodniem informowaliśmy, że pochodzący ze Świby Rafał Kurzawa dołączył do SC Amiens, trzynastego zespołu ligi francuskiej
w minionym sezonie. Trener Christophe Pelissier wiąże z byłym graczem Sokoła Świba, Zgody Olszowa i Marcinków Kępno duże nadzieje, ale w miniony weekend odstąpił od szybkiego wrzucenia go na
głęboką wodę. W kraju mistrzów świata przewidywano, że niedzielny
mecz z Oympique Lyon Rafał Kurzawa obejrzy z trybun albo w telewizji, tymczasem trener Amiens zabrał go ze sobą do Lyonu. Reprezentant Polski debiutu w nowych barwach jednak się nie doczekał, ale
mógł oswoić się z otoczką towarzyszącą Ligue 1. Kolejną szansę na
debiut świbianina we Francji będzie w najbliższą sobotę, kiedy jego
zespół podejmie Montpellier HSC.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Terminarz grupy 3 Kaliskiej Klasy B.

Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

1. kolejka | jesień 2018
Mieszko Gniezno – KKS Kalisz – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Tobiasz Jarczak
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

2. kolejka | jesień 2018
Górnik II Zabrze – Ślęza Wrocław – 1:4 (1:2)
NA BOISKU: poza meczową 18-tką
Wiktor Łuczak
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

2. kolejka | jesień 2018
MKS Kluczbork – Agroplon Głuszyna – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Słupianek
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

2. kolejka | jesień 2018
MKS Kluczbork – Agroplon Głuszyna – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak
(RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

1. kolejka | jesień 2018
RKS Radomsko – Omega Kleszczów – 3:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz

Sport

piłka nożna

kaliska klasa B grupa 3

SEZON 2018/2019 RUNDA JESIENNA 2018

Puchar Polski >>> W niedzielę rozpoczęła się i zakończyła druga część rywalizacji w Pucharze Polski w sezonie 2018/2019. Na premierowym etapie do gry przystąpiły dwadzieścia dwa zespoły z najniższych klas rozgrywkowych

Ruszył „Puchar tysiąca drużyn”
Za nami pierwsza runda Pucharu Polski na szczeblu okręgowym. Tym razem obyło się bez niespodzianek. Spośród reprezentantów naszego regionu do kolejnego etapy walki o okręgowe trofeum
awansowały Zawisza Łęka Opatowska, LKS Jankowy oraz Sokół Bralin. Druga runda zostanie rozegrana w środę, 29 sierpnia.

Okręgowe rozgrywki „Pucharu
tysiąca drużyn”, jak zwykło się nazywać rozgrywki o Puchar Polski,
wystartowały w niedzielę, 5 sierpnia.
W inauguracyjnym starciu rezerwy
LKS-u Gołuchów wyeliminowały
Las Kuczków. Dokończenie zdecydowanej większości spotkań odbyło

II
22

się w minioną niedzielę. W rundzie
wstępnej do rozgrywek przystąpiły
LZS Mikorzyn, Sokół Bralin, Zawisza Łęka Opatowska oraz rezerwy
Polonii Kępno. Początkowo wolny
los miały otrzymać natomiast LKS
Jankowy oraz Płomień Opatów, ale w
ostatniej chwili zdecydowano się na

rozegranie spotkania pomiędzy tymi
zespołami. Rozpoczęta kolejna edycja
piłkarskiego Pucharu Polski w okręgu kaliskim nie cieszyła się w tym
roku zbyt dużym zainteresowaniem
klubów uczestniczących w rozgrywkach Kaliskiej Klasy B i A, które do
pucharowych rozgrywek przystępują

Tygodnik Kępiński 16 sierpnia 2018

na zasadzie dobrowolności. W rundzie wstępnej Okręgowego Pucharu
Polski wystąpiły dwadzieścia dwie
drużyny. Wszyscy uczestnicy rundy wstępnej to kluby występujące w
najniższych klasach rozgrywkowych
prowadzonych przez Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. W premierowym starciu pierwszego etapu
rozgrywek, o awans do kolejnej rundy zagrał Las Kuczków z rezerwami
LKS-u Gołuchów. Niedzielne starcie,
które otwierało pucharowe rozgrywki zakończyło się zwycięstwem i
awansem rezerw czwartoligowca z
Gołuchowa. W sumie, w pierwszym
etapie batalii o Puchar Polski w okręgu kaliskim przystąpiło ostatecznie
sześć klubów z powiatu kępińskiego.
Awansować do kolejnej rundy udało
się Sokołowi Bralin, który odprawił
z kwitkiem LZS Mikorzyn, zwyciężając na terenie rywala aż 11:0.
Takim samym wynikiem awans do
drugiej rundy przypieczętował Zawisza Łęka Opatowska, który na boisku
ze sztuczną nawierzchnią w Kępnie
rozbił rezerwy Polonii Kępno. W pucharowych rozgrywkach nie ma już
również Płomienia Opatów, który
zakończył swoją przygodę w starciu z
LKS-em Jankowy. W porównaniu do
poprzednich lat do rozgrywek pucharowych nie zgłosiły się zespoły, które

miałyby status debiutantów na piłkarskiej mapie okręgu. Przypomnijmy,
że w pucharowych meczach w wypadku remisów zarządzone zostaną
konkursy rzutów karnych. Nie będzie
dogrywek. Wydział Gier Kaliskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej
ustalił już także, że kolejna runda
Pucharu Polski zostanie rozegrana w
środę, 29 sierpnia o godzinie 17:00.
Wystąpią w niej zwycięzcy meczów
pierwszej rundy oraz trzy zespoły,
które w pierwszym etapie otrzymały
wolny los, a więc OKS Ostrów Wielkopolski. Dodajmy, że kluby z klasy
okręgowej oraz trzeci- i czwartoligowe dołączą do pucharowej rywalizacji od kolejnych rund.
BAS

Wyniki rundy wstępnej
Las Kuczków – LKS II Gołuchów ...............– 1:3
Sulimirczyk – Orzeł Wysocko Wielkie . .....– 1:3
Polonia II Kępno – Zawisza Łęka O. . .....– 0:11
LZS Mikorzyn – Sokół Bralin .................– 0:11
LKS Jankowy – Płomień Opatów ..............– 3:1
CKS Zduny – Ostrovia II Ostrów ...............– 0:4
FA Ostrów Wlkp. – LZS Czajków . .............– 3:4
Liskowiak Lisków – Korona Chełmce ........– 1:5
GKS Jaraczewo – Gladiatorzy Pieruszyce . – 6:1
Czarni Wierzbno – Ogniwo Łąkociny ................
............................................ – 2:2 / 2:4 karne
Masovia Kraszewice – KS Rogaszyce –. nie odbył się
WOLNY LOS: OKS Ostrów Wlkp.

Sport

piłka nożna

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Udanie zrewanżowała się leszczyńska Polonia swojej imienniczce z Kępna za porażkę z rundy wiosennej, kiedy to biało-niebiescy wręcz
zdeklasowali piłkarzy z Leszna, zwyciężając na ich terenie aż 7:0

Osłabiona Polonia

nie dała rady imienniczce z Leszna
Bez trzech podstawowych zawodników przystąpili do drugiego ligowego meczu w nowej czwartej lidze piłkarze Polonii
Kępno. Trener Bogdan Kowalczyk nie mógł skorzystać między innymi z braci Karola i Filipa Latusków oraz Łukasza Walczaka.
Absencja tych zawodników okazała się kluczowa dla losów tego spotkania. W Lesznie doszło do symbolicznego rewanżu za
mecz z rundy wiosennej. Leszczynianie jako gospodarze ponieśli wtedy klęskę 0:7 z kępińską drużyną. W sobotę odegrali się.
Piłkarze z Alei Marcinkowskiego
ulegli swojej imienniczce z Leszna
0:2. Sobotnie spotkanie nie było zbyt
porywającym widowiskiem, a o końcowym rezultacie przesądziły błędy
indywidualne. Bramki w tym spotkaniu zdobyli Łukasz Glapiak i Artur
Krawczyk. Biało-niebiescy pojechali
do Leszna mocno zdekompletowani.
Trener Bogdan Kowalczyk nie mógł
skorzystać z usług Łukasza Walczaka, Filipa i Karola Latusków, Grzegorza Kubiszyna oraz Adriana Holaka. Absencje zmusiły więc trenera
kępnian do sporych roszad w składzie
i ustawieniu jedenastki. W Lesznie

Wyniki 2. kolejki
KS Polonia 1912 Leszno
KKS Polonia Kępno

2 (2)
0 (0)

Bramki: 1:0 Łukasz Glapiak - 35’, 2:0
Artur Krawczyk - 43’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola, Mikołaj Jędrzejewski, Kacper Skupień, Witold Kamoś
(Michał Górecki - 60’), Jakub Górecki, Bernard
Ndukong, Wojciech Drygas (Miłosz Konieczny - 74’),
Remigiusz Hojka, Borys Wawrzyniak (Filip Kucharski - 85’), Piotr Cierlak. Trener: Bogdan Kowalczyk.

MLKP Warta Międzychód
KS Sokół Pniewy

0 (0)
2 (0)

KP Obra 1912 Kościan
KSS Kotwica Kórnik

1 (0)
2 (0)

Bramki: 0:1 Bartłomiej Graczyk - 72’,
0:2 Bartłomiej Graczyk - 84’.
Bramki: 1:0 Szymon Słoma - 87’, 1:1 Dawid Lisek - 89’, 1:2 Dawid Urbanek - 90+1’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 (2)
LZS Orkan Śmiłowo
1 (0)

Bramki: 1:0 Damian Błaszczyk - 8’, 2:0
Daniel Kaczmarek - 9’, 2:1 Wojciech Wypusz - 62’ (z karnego).

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (1)
KS Opatówek
0 (0)

Bramki: 1:0 Jakub Smura - 5’, 2:0 Zbigniew Zakrzewski - 56’.

MKS Victoria Września
1 (0)
TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 1 (0)

Bramki: 1:0 Łukasz Jasiński - 72’, 1:1
Błażej Matysiak - 87’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 4 (3)
MKS Olimpia Koło
0 (0)

Bramki: 1:0 Orlande Kpassa - 34’, 2:0
Paweł Wicher - 34’, 3:0 Orlande Kpassa
- 39’, 4:0 Orlande Kpassa - 69’.

Remigiusz Hojka przesunięty został
do linii pomocy, a jego miejsce na lewej obronie zajął Witold Kamoś. Od
pierwszych minut było widać, że gospodarze pamiętają ostatni mecz obu
drużyn, w którym przegrali 0:7. Linia
obrony była bardzo cofnięta. Kępnianie również skupili się na zabezpieczeniu dostępu do własnej bramki. Obie jedenastki w ataku radziły
sobie dość nieporadnie. Wszystko
przekładało się na słabiej jakości widowisko. Pierwszą groźną sytuację
stworzyli leszczynianie dopiero w
35. minucie. Jak się okazało, była to
akcja, która od razu zakończyła się

LKS Gołuchów
SKS Unia Swarzędz

3 (1)
1 (1)

Bramki: 0:1 Mateusz Świergiel - 10’, 1:1
Marcin Szymkowiak - 38’, 2:1 Krystian
Benuszak - 75’, 3:1 Paweł Majusiak - 87’.

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 (1)
LZS Krobianka Krobia
3 (3)

Bramki: 0:1 Jakub Borowczyk - 7’, 0:2
Przemysław Kaczmarek - 13’, 0:3 Jakub
Borowczyk - 20’, 1:3 Dawid Piróg - 38’,
2:3 Jakub Michalski - 77’, 3:3 Miłosz Nowicki - 87’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1 (0)
MKS Nielba Wągrowiec
3 (2)

Bramki: 0:1 Jakub Kubiński - 6’, 0:2 Adrian Marchel - 12’, 1:2 Mateusz Nogaj 65’, 1:3 Mateusz Rocławski - 86’.
Najskuteczniejsi strzelcy
4
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
2
Krystian Antczak (Unia Swarzędz)
2
Jakub Borowczyk (Krobianka Krobia)
2
Bartłomiej Graczyk (Sokół Pniewy)
2
Filip Latusek (Polonia Kępno)
2 Szymon Meller (Zjednoczeni Trzemeszno)
2
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Program 4. kolejki
Sobota, 18 sierpnia 2018 roku
11:00
Centra Ostrów – Polonia Leszno
14:00Unia Swarzędz – Zjednoczeni Trzemeszno
15:00 Ostrovia Ostrów – Krobianka Krobia
16:00
Warta Międzychód – Olimpia Koło
16:00
LKS Gołuchów – Nielba Wągrowiec
17:00
Lubuszanin – Kotwica Kórnik
17:00
Obra Kościan – Orkan Śmiłowo
17:00
Tarnovia Tarnowo – Polonia Kępno
17:00
Victoria Września – Sokół Pniewy
Niedziela, 19 sierpnia 2018 roku
16:00
Pogoń Nowe S. – KS Opatówek

bramką. Gospodarze przejęli piłkę na
prawej stronie boiska i szybko z futbolówką pod polem karnym znalazł
się Łukasz Glapiak, który następnie
pięknym strzałem wykończył swoją
indywidualną akcję. Dziesięć minut
później było już 2:0. Zawodnicy z
Kępna myślami byli już chyba w szatni, kiedy Artur Krawczyk wykończył dośrodkowanie z prawej flanki.
W drugiej odsłonie, przy korzystnym
rezultacie gospodarze jeszcze bardziej się cofnęli. Kępnianie natomiast
mieli przewagę w posiadaniu piłki,
ale nie potrafili przebić się przez linię
defensywną. Dobrą zmianę dał Michał Górecki, który sprawiał sporo
problemów obrońcom gospodarzy. W
końcówce napór przyjezdnych przybrał na sile. W kilku sytuacjach skórę
swojej ekipie musiał ratować stojący
między słupkami Jakub Krzyżostaniak. Najbliżej szczęścia był Miłosz
Konieczny, którego strzał z dystansu z największym trudem sparował
bramkarz. Nie udało się jednak zdobyć choćby jednej bramki i komplet
punktów został w Lesznie. – Zagraliśmy niezwykle mądrze taktycznie.
Zespół z Kępna jest bardzo dobry
jak na czwartą ligę, ale też ma swoje
słabe strony i dzisiaj je wykorzystaliśmy. W drugiej połowie, przy większym naporze przeciwnika, trochę
zaczęliśmy się gubić. Patrząc jednak ogólnie, było to niezłe spotkanie w naszym wykonaniu. Najważniejsze jest zwycięstwo – powiedział
po meczu Jędrzej Kędziora, trener
Polonii Leszno. W pozostałych meczach doszło do kilku niespodzianek. Do największej doszło chyba
w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie
tamtejsza Centra zremisowała 3:3 z
beniaminkiem z Krobi. Niespodziewany wynik padł również w Gołuchowie. Tamtejszy LKS, skazywany
na porażkę, pokonał Unię Swarzędz
3:1. Niespodziewanie przegrała też
Warta Międzychód, która na własnym stadionie nie sprostała Sokołowi Pniewy, przegrywając 0:2. W
piłkarskiej czwartej lidze nie ma już

Fortuna I Liga
4. kolejka | jesień 2018
ŁKS Łódź – Stomil Olsztyn .......................– 1:0
Raków Częstochowa – Odra Opole ...........– 1:0
GKS Tychy – Termalica Nieciecza .............– 2:1
Podbeskidzie – Garbarnia Kraków . .........– 0:0
GKS 1962 Jastrzębie – Chojniczanka .......– 0:0
Sandecja Nowy Sącz – GKS Katowice .......– 1:0
Bytovia Bytów – Stal Mielec ....................– 1:2
Puszcza Niepołomice – Warta Poznań ......– 0:1
Wigry Suwałki – Chrobry Głogów . ...........– 0:1
1. RKS Raków Częstochowa
4 7
7:4
2. MKS Bytovia Bytów
4 7
6:3
3. KS Warta Poznań
3 7
3:1
4. ŁKS Łódź
4 7
3:2
5. OKS Odra Opole
4 7
5:4
6. MKS Puszcza Niepołomice 4 6
3:4
7. Chojniczanka 1930 Chojnice 4 6
6:5
8. FKS Stal Mielec
4 6
4:3
9. MZKS Chrobry Głogów
4 5
2:2
10. GKS Tychy
4 5
5:5
11. MKS Sandecja Nowy Sącz 4 5
4:4
12. SKS Wigry Suwałki
4 5
5:5
13. OKS Stomil Olsztyn
3 4
3:2
14. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 4 4
5:6
15. Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 4
3:5
16. GKS Katowice
4 4
2:3
17. GKS 1962 Jastrzębie
4 2
3:6
18. RKS Garbarnia Kraków
4 2
1:6
II Liga
4. kolejka | jesień 2018
Górnik Łęczna – Ruch Chorzów . ..............– 5:1
ROW 1964 Rybnik – Resovia Rzeszów .....– 2:1
Stal Stalowa Wola – Widzew Łódź ............– 3:0
GKS Bełchatów – Skra Częstochowa .........– 3:0
Znicz Pruszków – Błękitni Stargard . ........– 1:2
Olimpia Grudziądz – Radomiak Radom ...– 1:0
Rozwój Katowice – Pogoń Siedlce ............– 2:2
Gryf Wejherowo – Elana Toruń ................– 3:1
Olimpia Elbląg – Siarka Tarnobrzeg . .......– 0:2
1. GKS Górnik Łęczna
4 10 11:5
2. KS Siarka Tarnobrzeg
4 9
4:2
3. ZKS Stal Stalowa Wola
4 9
7:3
4. GKS Olimpia Grudziądz
4 9
5:2
5. WKS Gryf Wejherowo
4 8
7:4
6. RTS Widzew Łódź
4 7
6:4
7. RKS Radomiak 1910 Radom 4 7
4:2
8. TKP Elana Toruń
4 7
7:6
9. KP Błękitni Stargard
4 7
5:4
10. GKS Bełchatów
4 6
6:1
11. MKS Znicz Pruszków
4 4
5:6
12. KS ROW 1964 Rybnik
4 3
3:5
13. KS Ruch Chorzów
4 3
5:8
14. ZKS Olimpia Elbląg
4 3
1:4
15. KS Rozwój Katowice
4 3
5:9
16. MKP Pogoń Siedlce
4 2 2:5
17. CWKS Resovia Rzeszów
4 1
4:8
18. KS Skra Częstochowa
4 0 1:10
III Liga Grupa 2
1. kolejka | jesień 2018
Kotwica Kołobrzeg – Pogoń II Szczecin . ...– 1:0
Mieszko Gniezno – KKS Kalisz .................– 1:1
Wda Świecie – Chemik Bydgoszcz ............– 1:0
Bałtyk Koszalin – Lech II Poznań .............– 0:2
Wierzyca Pelplin – Jarota Jarocin ............– 0:1
Radunia Stężyca – Gwardia Koszalin .......– 2:1
Bałtyk Gdynia – Polonia Środa ................– 1:1
Świt Skolwin – Górnik Konin . ..................– 1:0
KP Starogard Gdański – Sokół Kleczew ....– 4:1
1. KP Starogard Gdański
1 3
4:1
2. KKS Lech II Poznań
1 3 2:0
3. KS Radunia Stężyca
1 3
2:1
4. OKS Świt Skolwin
1 3
1:0
=. KS Wda Świecie
1 3
1:0
=. MKP Kotwica Kołobrzeg
1 3
1:0
=. JKS Jarota Jarocin
1 3
1:0
8. SKS Bałtyk Gdynia
1 1
1:1
=. KS Mieszko Gniezno
1 1
1:1
=. KKS Kalisz
1 1
1:1
=. KS Polonia Środa Wlkp.
1 1
1:1
12. KS Gwardia Koszalin
1 0
1:2
13. KS Wierzyca Pelplin
1 0
0:1

drużyn niepokonanych, choć zaległości z pierwszej kolejki mają wciąż do
odrobienia zespoły z Kościanu oraz
Wągrowca. Za nami dopiero druga
seria gier, to jednak wyniki pokazują,
że zapowiada się bardzo ciekawy i
emocjonujący sezon.
BAS

=. MKS Pogoń II Szczecin
1 0
0:1
=. BKS Chemik Bydgoszcz
1 0
0:1
=. KS Górnik Konin
1 0
0:1
17. KKPN Bałtyk Koszalin
1 0 0:2
18. KS Sokół Kleczew
1 0
1:4
IV Liga Grupa Wielkopolska
2. kolejka | jesień 2018
Polonia Leszno – Polonia Kępno – 2:0
Warta Międzychód – Sokół Pniewy ..........– 0:2
Obra Kościan – Kotwica Kórnik ................– 1:2
Victoria Września – Zjednoczeni Trzemeszno .– 1:1
Lubuszanin – Olimpia Koło ......................– 4:0
Ostrovia Ostrów – Orkan Śmiłowo ...........– 2:1
LKS Gołuchów – Unia Swarzędz ...............– 3:1
Tarnovia Tarnowo – KS Opatówek ...........– 2:0
Pogoń Nowe S. – Nielba Wągrowiec . .......– 1:3
Centra Ostrów – Krobianka Krobia . .........– 3:3
1. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 2 4
4:2
2. KSS Kotwica Kórnik
2 4
4:3
3. LKS Gołuchów
2 4
3:1
4. KS Sokół Pniewy
2 4 2:0
5. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 2 4
7:4
6. MKS Nielba Wągrowiec
1 3
3:1
7. SKS Unia Swarzędz
2 3
4:4
8. LZS Orkan Śmiłowo
2 3
3:2
9. KS Opatówek
2 3
1:2
10. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 3
2:2
=. KS Polonia 1912 Leszno
2 3
2:2
12. MKS Lubuszanin Trzcianka 2 3
5:3
13. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 3
3:4
14. KKS Polonia Kępno
2 3
3:2
15. MKS Victoria Września
2 2
1:1
16. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 1
6:9
17. LZS Krobianka Krobia
2 1
3:6
18. MLKP Warta Międzychód 2 1 0:2
19. KP Obra 1912 Kościan
1 0
1:2
20. MKS Olimpia Koło
2 0
1:6
Liga Międzyokręgowa
Grupa 3 Kalisz-Konin
1. kolejka | jesień 2018
Orzeł Mroczeń – Stal Pleszew ..................– 3:1
Raszkowianka – Tur Turek ......................– 1:1
Tulisia Tuliszków – Victoria Ostrzeszów ....– 1:3
Wilki Wilczyn – Astra Krotoszyn . .............– 0:1
Piast Kobylin – Polonus Kazimierz ...........– 2:1
GKS Sompolno – Odolanovia ...................– 1:3
Zieloni Koźminek – Piast Czekanów . .......– 0:4
Biały Orzeł – SKP Słupca ............. – 22 sierpnia
1. LKS Piast Czekanów
1 3
4:0
2. MLKS Odolanovia Odolanów 1 3
3:1
=. LZS Orzeł Mroczeń
1 3
3:1
=. KP Victoria Ostrzeszów
1 3
3:1
5. KS Piast Kobylin
1 3
2:1
6. KKS Astra Krotoszyn
1 3
1:0
7. LKS Raszkowianka Raszków 1 1
1:1
=. MKS Tur 1921 Turek
1 1
1:1
9. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
0 0 0:0
=. SKP Słupca
0 0 0:0
11. GKS Polonus Kazimierz Bis. 1 0
1:2
12. GKS Wilki Wilczyn
1 0
0:1
13. GKS Sompolno
1 0
1:3
=. KS Stal Pleszew
1 0
1:3
=. MGKS Tulisia Tuliszków
1 0
1:3
16. GOS Zieloni Koźminek
1 0
0:4
Kaliska Klasa Okręgowa
1. kolejka | jesień 2018
Prosna Kalisz – Victoria Laski ..................– 5:1
Zefka Kobyla Góra – LZS Doruchów . .......– 1:1
GKS Grębanin – LKS Czarnylas ................– 2:1
Victoria Skarszew – CKS Zbiersk ..............– 2:1
Olimpia Brzeziny – WKS Witaszyce ..........– 0:2
GKS Żerków – Korona-Pogoń ..................– 1:1
Pogoń Trębaczów – GKS Rychtal ..............– 2:0
Barycz Janków P. – LZS Cielcza ...............– 0:1
1. KS Prosna Kalisz
1 3
5:1
2. LZS Pogoń Trębaczów
1 3 2:0
=. WKS Witaszyce
1 3 2:0
4. GKS Grębanin
1 3
2:1
=. KS Victoria Skarszew
1 3
2:1
6. LZS Cielcza
1 3
1:0
7. GKS Żerków
1 1
1:1
=. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 1 1
1:1
=. LZS Doruchów
1 1
1:1
=. KLKS Zefka Kobyla Góra
1 1
1:1
11. CKS Zbiersk
1 0
1:2
=. LKS Czarnylas
1 0
1:2
13. Barycz Janków Przygodzki 1 0
0:1
14. GKS Rychtal
1 0 0:2
=. LKS Olimpia Brzeziny
1 0 0:2
16. LZS Victoria Laski
1 0
1:5
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Sport

piłka nożna
Liga Międzyokręgowa Kalisz-Konin >>> W weekend zainaugurowano rozgrywki w nowych rozgrywkach ligi międzyokręgowej. Rozpoczęty sezon zapowiada się niezwykle ciekawie, bo o awans
powinny walczyć Orzeł Mroczeń, Tur Turek, Victoria Ostrzeszów, Piast Kobylin czy Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski. Miejsce premiowane awansem jest jednak niestety tylko jedno

Wyniki 1. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
KS Stal Pleszew

3 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Miłosz Jędrzejewski - 13’,
2:0 Mariusz Bednarek - 53’, 2:1 Jacek
Pacyński - 73’, 3:1 Rafał Janicki - 89’.
Orzeł: Rafał Peksa – Mariusz Bednarek, Rafał
Janicki, Kacper Małolepszy (Jacek Łaś - 60’),
Kamil Jurasik, Jakub Kupczak, Łukasz Gajewski (Marcin Górecki - 68’), Dariusz Luźniak,
Miłosz Jędrzejewski, Jakub Strąk, Daniel Parzybót. Trener: Marek Wojtasiak.

LKS Raszkowianka Raszków 1 (0)
MKS Tur 1921 Turek
1 (1)

Pełna pula na inaugurację
W weekend rozpoczęły się rozgrywki sezonu 2018/2019 w Lidze Międzyokręgowej Kalisz-Konin. Inauguracja miała
dość interesujący przebieg. Padło kilka dość zaskakujących rozstrzygnięć, co tylko potwierdza, że rywalizacja w
rozpoczętym sezonie powinna być bardzo ciekawa. Na inaugurację piłkarze zaprezentowali wysoką skuteczność, w
siedmiu spotkaniach zdobywając dwadzieścia dwie bramki. Pierwszym liderem został Piast Czekanów. Oczy kibiców
zwrócone były jednak na Mroczeń. Tam, jedyny nasz przedstawiciel na tym szczeblu rozgrywkowym, odniósł inauguracyjne zwycięstwo nad Stalą Pleszew.

Pierwsze spotkanie zespół Orła,
rozgrywał przed własną publicznością
z pleszewską Stalą. Patrząc na dokonania w letnim okienku transferowym,
to goście z Pleszewa przystępowali do
meczu z Orłem jako faworyci. Jednak
zbyt pewni siebie piłkarze Łukasza
Bandosza zaliczyli falstart, przegrywając z Orłem Mroczeń 1:3. Piłkarze
pleszewscy nie byli gorszym zespołem
od mroczenian, jednak kiedy nie wykorzystuje się rzutu karnego i pudłuje
wręcz na pustą bramkę, to zwyczajnie
nie można wygrać takiego spotkania.
Od samego początku grę w meczu
prowadzili pleszewianie, a drużyna
Marka Wojtasiaka skupiła się na grze
obronnej i wyprowadzeniu kontrataków. Taktyka Orła okazała się jednak o

wiele lepsza, bowiem już w 13. minucie
gospodarze prowadzili 1:0. Po wrzucie
ze skrzydła z prawej strony, piłkę głową
przeciął Miłosz Jędrzejewski i futbolówka zatrzepotała w siatce. Goście
mogli odpowiedzieć dziesięć minut
później, ale Krzysztof Matuszak przeniósł piłkę nad bramką Rafała Peksy.
Po dwóch kwadransach to jednak Orzeł
mógł prowadzić 2:0, ale z uderzeniem
Miłosza Jędrzejewskiego znakomicie
poradził sobie Patryk Lewicki. Z kolei tuż przed przerwą do wyrównania
powinni doprowadzić przyjezdni, ale
w dogodnej sytuacji pomylił się Błażej
Ciesielski. Po zmianie stron pleszewianie rzucili się do odrabiania strat,
ale w dalszym ciągu niewiele z tego
wynikało. Przyjezdnym brakowało też

szczęścia, a było tak między innymi po
trafieniu Jacka Pacyńskiego w słupek.
Mroczenianie w dalszym ciągu grali z
kontry i w 53. Mariusz Bednarek podwyższa prowadzenie swojego zespołu.
W 73. minucie pleszewianie zdobyli w
końcu bramkę kontaktową. Błażej Ciesielski zagrał do Jacka Pacyńskiego, a
ten bez większych kłopotów pokonał
golkipera Orła Mroczeń. Do końca
spotkania trwał napór na bramkę Orła.
Goście seryjnie marnowali jednak swoje sytuacja, a w dziewięć minut przed
końcem stało się jasne, że tego dnia przyjezdni nie zdołają wywieźć z Mroczenia
chociażby jednego punktu. Pleszewianie
nie wykorzystali rzutu karnego w 81. minucie, kiedy to piłkę nad bramką posłał
Jacek Pacyński. Pleszewianie dyktowali

Kaliska Klasa Okręgowa >>> Kiedy liga gra, wszyscy narzekają na poziom. Ale gdy
trwa przerwa w rozgrywkach – kibice tęsknią… Pierwsza kolejka nowego sezonu już za
nami. Najlepszą formę pokazali na początek piłkarze z Kalisza, Trębaczowa oraz Witaszyc

Victoria popłynęła z Prosną

Bardzo interesujący przebieg miała pierwsza kolejka Kaliskiej Klasy Okręgowej. Padło kilka dość zaskakujących rozstrzygnięć, co tylko potwierdza, że rywalizacja w rozpoczętym sezonie powinna być bardzo ciekawa. Pierwszym liderem została
Prosna Kalisz. Przedstawiciele naszego regionu wystartowali bardzo obiecująco.

Wyniki 1. kolejki
KS Prosna Kalisz
LZS Victoria Laski

5 (3)
1 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Jarczewski - 11’,
2:0 Jan Zając - 34’, 3:0 Marcin Czajczyński - 45’, 4:0 Jan Zając - 48’, 4:1 Jakub
Nowak - 53’, 5:1 Karol Płotek - 79’.
Victoria: Dominik Zimoch – Patryk Hojka,
Mateusz Parzonka, Eryk Bartkowiak, Kamil
Peksa (Patryk Mielcarek - 46’), Tomasz Czekaj, Szymon Kosik, Artur Kozica, Dariusz Laske
(Paweł Gliński - 60’), Jakub Nowak, Patryk
Werner. Trener: Andrzej Kanclerz.

LZS Pogoń Trębaczów
GKS Rychtal

2 (0)
0 (0)

Bramki: 1:0 Wojciech Czech - 84’, 2:0
Wojciech Czech - 89’.
Pogoń: Arkadiusz Pawłowicz – Bartosz Bęś,
Tomasz Domagała (Wojciech Czech - 66’), Patryk Ignasiak, Łukasz Kromka, Patryk Łydka
(Adam Grzegorek - 75’), Błażej Ostry, Szymon
Piekarski, Paweł Piekarski, Adam Potoniec, Radosław Wróbel. Trener: Jarosław Karnasiewicz.
GKS: Michał Łuczak – Mariusz Bełz, Aleksander Muzyka, Dariusz Syrowiczka (Krystian Uruski - 65’), Dawid Sibiński (Maciej Kala - 73’), Dawid Rygiel, Miłosz
Culic, Michał Zaczyński, Krzysztof Ćwikła, Damian
Maryniak, Grzegorz Gryl. Trener: Piotr Matkowski.
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Pogoń Trębaczów w inauguracyjnej kolejce podejmowała GKS Rychtal.
Drużyna Jarosława Karnasiewicza
poradziła sobie w derbowym starciu z
beniaminkiem rozgrywek, zwyciężając
2:0. Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo, bowiem decydujące bramki padły
dopiero w 84. oraz 89. minucie. Bohaterem gospodarzy został sprowadzony
ze Startu Namysłów Wojciech Czech,
który dwukrotnie wpisał się do meczowego protokołu. Sezon obiecująco roz-

począł również GKS Grębanin. Drugi z
tegorocznych beniaminków ograł przed
własną publicznością LKS Czarnylas
2:1. Falstart zaliczyła natomiast Victoria Laski, która wysoko, bo 1:5 uległa
na wyjeździe Prośnie Kalisz. Drużyna
z Kalisza, prowadzona przez doskonale
znanego w naszym regionie Przemysława Zająca, została pierwszym liderem rozgrywek.		
BAS

KS Victoria Skarszew
CKS Zbiersk

Barycz Janków Przygodzki 0 (0)
LZS Cielcza
1 (0)

2 (2)
1 (1)

Bramki: 1:0 Dominik Owczarek - 30’,
2:0 Grzegorz Maślak - 45’ (z karnego),
2:1 Maciej Kubiak - 45’.

GKS Żerków
1 (0)
GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 1 (0)

Bramki: 0:1 Łukasz Bazela - 48’, 1:1
Marcin Jujka - 62’.

LKS Olimpia Brzeziny
WKS Witaszyce

0 (0)
2 (0)

KLKS Zefka Kobyla Góra
LZS Doruchów

1 (1)
1 (0)

Bramki: 0:1 Marcin Urbaniak - 64’, 0:2
Jakub Kłodziński - 69’.
Bramki: 1:0 Dawid Ponitka - 28’, 1:1 Błażej Gocha - 90+3’.

Bramka: 0:1 Mateusz Zięciak - 90+2’.
Najskuteczniejsi strzelcy
2
Jan Zając (Prosna Kalisz)
2
Wojciech Czech (Pogoń Trębaczów)
Program 3. kolejki
Sobota, 18 sierpnia 2018 roku
17:00
Pogoń Trębaczów – LZS Cielcza
Niedziela, 19 sierpnia 2018 roku
11:00
Victoria Skarszew – Prosna Kalisz
11:00
Olimpia Brzeziny – Victoria Laski
11:00
Barycz Janków P. – WKS Witaszyce
14:00
LKS Czarnylas – Korona-Pogoń
16:00
GKS Grębanin – LZS Doruchów
16:00
Zefka Kobyla Góra – CKS Zbiersk
16:00
GKS Żerków – GKS Rychtal
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Bramki: 0:1 Beniamin Trzepacz - 27’,
1:1 Patryk Adamski - 90+2’.

KS Piast Kobylin
2 (2)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 1 (0)

Bramki: 1:0 Patryk Kamiński - 6’, 2:0
Mirosław Kaźmierczak - 41’, 2:1 Mateusz
Czajka - 90’.

MGKS Tulisia Tuliszków
KP Victoria Ostrzeszów

1 (0)
3 (1)

Bramki: 0:1 Robert Skrobacz - 16’, 0:2
Maciej Stawiński - 46’, 1:2 Jarosław Gorgolewski - 78’, 1:3 Remigiusz Pastucha - 80’.

GKS Sompolno
1 (1)
MLKS Odolanovia Odolanów 3 (2)

Bramki: 0:1 Kamil Czołnik - 1’, 0:2 Daniel
Bąk - 20’ (z karnego), 1:2 Mirosław Szczebelski - 37’, 1:3 Mikołaj Marciniak - 85’.
warunki gry, ale ostatnie słowo w tym
meczu należało do gospodarzy. W 89.
minucie Rafał Janicki ustalił losy meczu
i zapewnił swojej drużynie arcyważne
punkty. Zwycięstwa na początek odnieśli pozostali przedsezonowi fawo-

GOS Zieloni Koźminek
LKS Piast Czekanów

0 (0)
4 (0)

GKS Wilki Wilczyn
KKS Astra Krotoszyn

0 (0)
1 (0)

Bramki: 0:1 Damian Grzeszczyk - 65’ (z
karnego), 0:2 Sebastian Smolarek - 70’,
0:3 Mariusz Dolny - 72’, 0:4 Sebastian
Smolarek - 81’.
Bramka: 0:1 Łukasz Budziak - 78’.

Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
SKP Słupca

UWAGA: mecz odwołany i przełożony na środę,
22 sierpnia (godz. 18:30)
Najskuteczniejsi strzelcy
2
Sebastian Smolarek (Piast Czekanów)
Program 3. kolejki
Sobota, 18 sierpnia 2018 roku
11:00
SKP Słupca – Piast Czekanów
17:00
Wilki Wilczyn – Victoria Ostrzeszów
17:00
Zieloni Koźminek – Astra Krotoszyn
Niedziela, 19 sierpnia 2018 roku
16:00
Stal Pleszew – Piast Kobylin
16:00
Tulisia Tuliszków – Orzeł Mroczeń
16:00
Biały Orzeł – Raszkowianka
16:00
Tur Turek – Odolanovia
17:00 GKS Sompolno – Polonus Kazimierz B.
ryci. Piast Kobylin ograł przed własną
publicznością Polonusa Kazimierz Biskupi 2:1, Astra Krotoszyn pokonała na
wyjeździe Wilki Wilczyn 1:0, a Victoria
Ostrzeszów także na wyjeździe rozprawiła się na wyjeździe z Tulisią Tuliszków. Do skutku nie doszło natomiast
spotkanie dwóch innych czołowych
drużyn. Mowa o starciu Białego Orła
Koźmin Wielkopolski z SKP Słupca,
które odwołano i wyznaczono nowy
termin na 22 sierpnia.
BAS

Kaliska Klasa A >>> W najbliższy weekend ruszają rozgrywki w klasie A. W rozpoczynającym się w sobotę sezonie wystąpi aż siedem drużyn z naszego regionu. Awans
do Kaliskiej Klasy Okręgowej wywalczą po dwie najlepsze
drużyny z każdej grupy

Kluby gotowe,
nowy sezon na start

Trzeci piłkarski weekend tego lata w okręgu kaliskim przed nami. Do zespołów z
czwartej ligi, rozgrywek ligi międzyokręgowej oraz klasy okręgowej dołączą teraz
zespoły występujące w obu grupach Kaliskiej Klasy A, które w niedzielę rozegrają
pierwszą kolejkę nowego sezonu. Sezonu, który nie ma zdecydowanego faworyta i to zarówno w walce o awans, jak i utrzymanie. Podobnie jak w poprzednich
sezonach aby awansować do klasy okręgowej trzeba będzie zająć któreś z dwóch
pierwszych miejsc na finiszu rozpoczynającego się w najbliższy weekend sezonu.
Wydział Gier Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej jeszcze
podczas jednego z lipcowych posiedzeń podjął ostateczną decyzję co do
składu obu grupy Kaliskiej Klasy A
w zbliżającym się sezonie 2018/2019.
Związkowi działacze zadecydowali, że
rozgrywki Kaliskiej Klasy A, podobnie
jak w latach poprzednich, będą liczyły
dwadzieścia osiem zespołów, które podzielono na dwie czternastozespołowe
grupy. W porównaniu do poprzedniego
sezonu w szeregach obu grup Kaliskiej
Klasy A zaszły spore zmiany. Z kolei przed trzema tygodniami Wydział
Gier Kaliskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej zaprezentował terminarz
zbliżających się rozgrywek. Nowy sezon w grupie drugiej rozpocznie się w
najbliższą sobotę, 18 sierpnia meczem
w Ostrowie Wielkopolskim. O godzinie 16:00 tamtejszy OKS będzie podejmować Sulimirczyka Sulmierzyce. W
minionym tygodniu okazało się, że rozgrywki w grupie drugiej będą liczyły
trzynaście, a nie jak początkowo czternaście zespołów. To efekt wycofania w
ostatniej chwili z rozgrywek drużyny z
Chynowej. Przypomnijmy, że w zbliżającym się sezonie Kaliskiej Klasy A
powiat kępiński będzie reprezentowało
siedem drużyn. W rozgrywkach zoba-

czymy: Wielkopolanina Siemianice,
Strażaka Słupia, LKS Jankowy, Sokoła
Świba, Zawiszę Łęka Opatowska, Sokoła Bralin oraz Płomień Opatów. Pozostałe sześć drużyn to przedstawiciele
powiatów ostrowskiego, ostrzeszowskiego i krotoszyńskiego. Ten ostatni
będzie reprezentował jeden zespół –
Sulimirczyk Sulmierzyce. OKS Ostrów
Wielkopolski i Ostrovia II Ostrów
Wielkopolski to z kolei przedstawiciele powiatu ostrowskiego, a Pelikan
Grabów, LZS Czajków i KS Rogaszyce reprezentują powiat ostrzeszowski.
W inauguracyjnej kolejce dojdzie do
kilku ciekawie zapowiadających się
już teraz pojedynków. W najciekawiej
zapowiadających się derbach powiatu
kępińskiego Strażak Słupia zmierzy się
przed własną publicznością z LKS-em
Jankowy.			
BAS
Program 1. kolejki
Sobota, 18 sierpnia 2018 roku
16:00 OKS Ostrów Wlkp. – Sulimirczyk Sulmierzyce
Niedziela, 19 sierpnia 2018 roku
11:00
Ostrovia II Ostrów – Wielkopolanin
11:00
Płomień Opatów – Pelikan Grabów
16:00
Strażak Słupia – LKS Jankow y
16:00
Sokół Świba – Zawisza Łęka O.
16:00
Sokół Bralin – KS Rogaszyce
LZS Czajków . ......................................– pauza

