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Witaj maj, 3 Maj!

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego
3 maja br. w Kępnie odbyły się uroczyste
obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W wydarzeniu uczestniczyli
m.in. przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, poczty sztandarowe, służby mundurowe, przedstawiciele
placówek oświatowych, stowarzyszeń, organizacji i instytucji, kombatanci, harcerze
oraz mieszkańcy Kępna.
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Alarmy bombowe
przed maturami

www.tygodnikkepinski.pl
Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Fabryka mebli w Laskach zatrudni

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

Pierwszomajowe biegi
Niebezpieczne
i rodzinne świętowanie w Kępnie
zdarzenie
na drodze
str. 8
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„Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek”
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Informacje

aktualności
W pierwszy i drugi dzień matur w dwóch kępińskich szkołach ponadgimnazjalnych zgłoszono alarmy bombowe

W poniedziałek, 6 maja rozpoczęły się tegoroczne matury

Alarmy bombowe przed maturami Zakwitły już kasztany
– maturę czas zacząć
W czasie matur z języka polskiego w 122 placówkach w Polsce ogłoszono alarm po informacji
o możliwym zagrożeniu bombowym.
W tym dniu również do Liceum
Ogólnokształcącego nr I w Kępnie
dotarła drogą mailową wiadomość,
że w szkole podłożona jest bomba.
Wezwana policja sprawdziła szkołę,
nie znajdując żadnego ładunku wybuchowego.
We wtorek, 7.05.br. o godzinie
9.00, rozpoczął się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym,
obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej przed rozpoczęciem
egzaminu powiedział PAP: Sytuacja wygląda podobnie jak wczoraj.
Wiemy, że szkoły zgłaszają do służb
i do okręgowych komisji egzaminacyjnych takie informacje. Zbieramy
je na bieżąco – stwierdził Marcin
Smolik dyrektor CKE. - Dyrektorzy
wiedzą, że jeżeli egzamin nie rozpocznie się o czasie, mają trzymać
uczniów bez możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym, tak,
by mogli rozpocząć egzamin o tej
porze, gdy służby skończą sprawdzać
teren szkoły - informował dyrektor CKE.
Jak powiedział PAP wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyj-

nej w Poznaniu Marcin Jakubowski,
we wtorek informacje o podłożeniu
ładunku wybuchowego trafiły do kilkudziesięciu placówek na terenie
działania OKE w Poznaniu, obejmującym Wielkopolskę, województwo
lubuskie i zachodniopomorskie. - Nie
przewidujemy, by gdziekolwiek spowodowało to problem z przeprowadzeniem matury. Mogą się jednak
zdarzyć niewielkie opóźnienia w rozpoczęciu egzaminu - powiedział M.
Jakubowski.
Policja zapewnia, że sprawdza
każde zgłoszenie. Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował,
że we wtorek nie było przypadku,
by gdziekolwiek w regionie trzeba
było ewakuować szkołę. - Rekomendujemy dyrektorom placówek, by nie
przeprowadzali ewakuacji - wiarygodność powiadomień, które trafiły
do szkół jest bardzo niska - powiedział PAP A. Borowiak.
W drugim dniu matur alarm
bombowy został ogłoszony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Kępnie. - Potwierdzam, że w
szkołach ponadgimnazjalnych na
terenie powiatu kępińskiego była
informacja o podłożeniu bomby. 6
maja br. miało to miejsce w Liceum
Ogólnokształcącym nr 1 w Kępnie,

a 7 maja - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Uspokajamy jednak, że informacje te nie
zostały potwierdzone, żadnych bomb
nie znaleziono. Podobne przypadki
miały miejsce na terenie całej Polski. Staraliśmy się przeprowadzać te
akcje spokojnie, bez niepotrzebnej
paniki i „rozdmuchiwania” sprawy,
aby nie przysparzać maturzystom
dodatkowego stresu - mówi zastępca
oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie st. sierż. Filip
Ślęk. W obydwu kępińskich szkołach
matury zaczęły się punktualnie.
Na Twitterze Komendy Głównej
Policji czytamy - Ustalamy sprawców
fałszywych alarmów bombowych w
szkołach. Komendant Główny Policji na bieżąco informuje Ministra @
MSWiA_GOV_PL o podejmowanych
działaniach. Przypominamy - za
fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu grozi kara do 8 lat pozbawienia
wolności. Można przypuszczać, że w
trzecim dniu matur alarm bombowy
zostanie ogłoszony w Zespole Szkól
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie,
oby nie, i maturzyści mogli bez problemu zdać swój egzamin dojrzałości, którym nie wykazują się osoby
piszące fałszywe emalie o podłożonych ładunkach wybuchowych.
m

Kolejne międzynarodowe sukcesy młodych akordeonistów z Kępna

Nagrody i wyróżnienia w Ostravie

Nagrodzeni muzycy podczas Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Ostravie w Czechach

Wyróżniona P. Rabiega

Od 11 do 13 kwietnia 2019 r. odbyła się
kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Ostravie w Czechach.
Konkurs organizowany jest cyklicznie co
roku począwszy od 2012 r. i cieszy się coraz
większym zainteresowaniem wśród młodych
adeptów sztuki gry na akordeonie. W tym
roku do konkursu zgłosili się uczestnicy z
Polski, Czech i Słowacji.
Już po raz drugi w konkursie wzięli również udział uczniowie z Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie. Klasę akordeonu Sławomira Mocha reprezentowało aż czworo akordeonistów: Julian Taras z klasy III cyklu
6-letniego, Mikołaj Michalczyk z klasy IV,

Patrycja Rabiega z klasy V i Julian
Rozwadowski z klasy VI.
Każdy z nich konkurował w swojej kategorii wiekowej. Uczestników
oceniało pięcioosobowe, międzynarodowe jury. Podobnie jak w roku
ubiegłym poziom konkursu został
oceniony bardzo wysoko. Ponadto
konkurencja w każdej kategorii była
duża.
Ku zaskoczeniu i radości wszystkich cała czwórka wróciła do Kępna
z konkursu z nagrodami. F. Taras
zajął III miejsce, M. Michalczyk II, a
P. Rabiega i J. Rozwadowski zdobyli
wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Oprac. bem

O godzinie 9:00 obowiązkowym
egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym
rozpoczął się maturalny maraton z
udziałem ponad 269 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

le Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Kępnie do matury przystępują 64
osoby na 78 absolwentów, a w LO dla
Dorosłych – 2 na 19 osób, które ukończyły szkołę.
Zgodnie z obecnymi zasadami
maturzysta zobowiązany jest przystą-

W LO nr I im. mjra Henryka Sucharskiego maturę zdaje
100% do tego uprawnionych, czyli 113 osób

W Kępnie matury odbywają się w
trzech placówkach oświatowych. W
Liceum Ogólnokształcącym nr I im.
mjra Henryka Sucharskiego maturę
zdaje 100% do tego uprawnionych,
czyli 113 osób. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z 56 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego
nr 2 wszyscy przystępują do egzaminu dojrzałości, a w Technikum nr 1
na 134 osoby, które ukończyły szkołę,
do egzaminu maturalnego przystępuje 128. W Technikum nr 2 w Zespo-

pić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego,
z języka obcego i z matematyki na
poziomie podstawowym. Musi też
przystąpić do - co najmniej - jednego
pisemnego egzaminu z przedmiotów
do wyboru na poziomie rozszerzonym, a maksymalnie może ich być
sześć. Pisemna sesja egzaminacyjna
potrwa do 23 maja, a ustna zakończy
się 25 maja. Wyniki matur ogłoszone
zostaną 4 lipca.
Oprac. bem

W ZSP nr 1 z 56 absolwentów LO nr 2 wszyscy przystępują
do egzaminu dojrzałości, a w Technikum nr 1 - 128 osób

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 19%
NIE WIEM - 1%
TAK - 80%
( Wyniki na dzień 08.05.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl
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Informacje

Wydarzenia

Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Witaj maj, 3 Maj!
Delegacje złożyły wiązanki i znicze pod Pomnikiem
Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni, po burzliwej debacie,
przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła
do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie
i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz
państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru.
3 maja br. w Kępnie odbyły się uroczyste obchody
228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, poczty sztandarowe, służby mundurowe, przedstawiciele placówek oświatowych,
stowarzyszeń, organizacji i instytucji, kombatanci, harcerze oraz mieszkańcy Kępna.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji ojczyzny, odprawioną w kościele pw. św. Marcina w Kępnie.
Następnie delegacje na czele z orkiestrą dętą z Wieruszowa przemaszerowały na kępiński Rynek. Po uroczystym

odśpiewaniu hymnu państwowego
i wciągnięciu na maszt biało-czerwonej flagi, burmistrz Piotr Psikus
przypomniał wszystkim znaczenie
Konstytucji. - Konstytucja zbudowana została wokół praw i swobód
obywatelskich, tolerancji i wolności.
Brak przymusu, możliwość działania
zgodnie z własną wolą, możliwość
samostanowienia – jednym słowem
wolność to wartość dla nas niezbywalna i oczywista. (...) Zasadnicze
prawa, regulacje, które są u źródeł
naszego myślenia o sposobie porządkowania systemu prawnego i
całych społeczeństw, wywodzi się
właśnie z majowej Konstytucji.
Konstytucja uchwalona 3 maja 1791

Poczty sztandarowe reprezentowały jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Burmistrz Piotr Psikus w swoim przemówieniu przypomniał
wszystkim znaczenie majowej Konstytucji

lenia i stulecia – mówił burmistrz.
- Przed `89 r. wiedzieliśmy, jak wiele
trzeba zmienić w naszym otoczeniu,
aby nasz kraj był miejscem urzeczywistniania się, dziś wydaje się, zwyczajnych planów i nadziei. Polacy
pokazali, że chcą i potrafią nie tylko
walczyć o wolność, ale przede wszyst-

Kwiaty pod pomnikiem złożyli również
przedstawiciele najmłodszego pokolenia strażaków

W uroczystości uczestniczyli reprezentanci
kępińskiego harcerstwa i Związku Strzeleckiego

r. regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Została
wprowadzona w celu zlikwidowania
wad systemu politycznego opartego na wolnej elekcji i demokracji
szlacheckiej. Wprowadzała równość
wobec prawa mieszczan, chłopów i
szlachty, znosiła liberum veto. Opierała się na tolerancji, wolności wyznania, trójpodziale władzy. Rządy
oparte na woli narodu stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce. (...) I choć
Konstytucja 3 Maja obowiązywała
tylko jeden rok, do 1792 r., jej moc
w systemie źródeł prawa i tworzenia
państwa wykracza poza całe poko-

kim korzystać z wolności. Dziś dzięki
wolności nasz kraj dynamicznie się
rozwija – podkreślił. P. Psikus apelował również, aby dbać o wywalczoną
wolność. - Nasza wiara w wartości,
na których Konstytucja jest oparta i przekonanie, że każdy człowiek
powinien być wolny i mieć równe

Uroczystość zgromadziła tłumy
mieszkańców oraz liczne delegacje

prawa, to również odpowiedzialność,
aby wytrwale o te wartości zabiegać
dla każdego człowieka. Przeszliśmy
długą drogę do wolności. Cieszmy
się więc jej zdobyczami i pielęgnujmy wartości, o które walczyliśmy od
pokoleń – podsumował.
Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wiązanki i znicze pod
Pomnikiem Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację, oddając cześć
bohaterom walczącym o wolną i niepodległą ojczyznę. 		
KR
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Informacje

historia
Mieszkańcy powiatu kępińskiego w walce o granice polskiego Śląska

Delegacja Śląska - część 2
Kontynuacja biogramów 3 bralińskich uczestników politycznej walki o polski Śląsk
na tle korespondencji ze zbywającymi ich urzędami II RP. Oby więc współcześni
funkcjonariusze właściwych organów zechcieli docenić dziś ich poświęcenie, nadrabiając w ten sposób zaległości swych poprzedników, w ramach tzw. ponadczasowej sprawiedliwości dziejowej…

Po ratyfikacji i wejściu w życie
postanowień traktatu 10 stycznia
1920 r., w tym jego 88 artykułu, WP
zajęło tydzień później Bralin i okolice. Ziemie te przyłączono do Wielkopolski i weszły w skład pow. kępińskiego. W ramach zemsty Niemcy
zamordowali Seweryna Szulca w
czasie okupacji, przypuszczalnie w
jednym z obozów koncentracyjnych.
Podsumowując swe starania o odznaczenie, Józef Górecki napisał: …Za
naszą działalność przypadło wiele
hektarów ziemi, wsi, ludności, szkół,
kościołów, itd., do Polski, lecz trud
ten pochłonął mi wiele zdrowia gdyż
grenzschutz i ludność niemiecka czatowali na mnie chcąc mnie rozstrzelać. Mam nadzieję, iż za tę wielką
przysługę dla ojczyzny otrzymam odznaczenie… Po prawie 3 mies. milczenia ze strony KKiMN, przypomniał pismem z 29 grudnia 1936 r., że
poprzednie podanie o odznaczenie
KN, względnie MN wniósł przez Starostwo Powiatowe w Kępnie na urzędowym formularzu z uzasadnieniem
i dowodami. Dodał, że: …od tej chwili upłynęło sporo czasu i nie mam
żadnej wiadomości o sprawie, wobec
tego wnoszę uprzejmą prośbę o łaskawe i rychłe rozpatrzenie podania
mego i odznaczenie mnie… Odpowiedzi nie doczekał żadnej. Zmarł 1
stycznia 1939 r. w Bralinie. Znany
braliński regionalista, Jacek Kuropka, poinformował mnie, że w Bralinie i okolicach nadal mieszka rodzina
Góreckich z linii w/w Mikołaja, ale
zarazem nic nie wskazuje na to, żeby
byli spokrewnieni z opisanym Józefem i jest to tylko zbieżność nazwisk.
Nie udało się natomiast odszukać żyjących potomków J. Góreckiego ani
ustalić lokalizacji jego grobu, ale
może uda się to w przyszłości, szczególnie, że w Bralinie i najbliższych
okolicach mieszka obecnie wiele
osób o tym nazwisku, wywodzących
się (jak zauważyłem po przejrzeniu
archiwalnych akt metrykalnych od
1874 do 1930 r.) z minimum 5 linii (4
z Bralina i 1 z Mnichowic), mających
genezę na tym terenie przynajmniej
100 lat temu. Możliwe, że niektóre z
tych linii łączą się w odleglejszej
przeszłości. Na terenie gm. Bralin
żyje też nadal rodzina w/w P. Mosia i
B. Jańskiego, spotyka się także nazwisko Pietr i możliwe, że są wśród
nich powiązani rodzinnie ze wspomnianym powyżej Franciszkiem.
Może mieszkają tam obecnie również
potomkowie pozostałych członków
tytułowej delegacji i ich współpracowników w dziele walki o polskość
wielkopolskiej części Śląska, czas pokaże. Drugi z naszych bohaterów,
Edward Dyrbach (Dirbach) urodził
się 21 września 1874 r. w Kościeliskach, pow. Olesno na Górnym Śląsku (obecnie woj. opolskie), jako syn
nauczyciela Jana Dirbacha (zmarłego w Oleśnie) i Józefiny z d. Kula
(wdowy zam. w Bytomiu). Jego
chrzest miał miejsce w par. katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej
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Maryi Panny w Kościeliskach (wtedy
Kostelitz). Edward został rzeźnikiem
(fleischer) i w 1899 r. ożenił się w Bralinie z Władysławą z d. Dirbach (nie
wiadomo czy to była tylko zbieżność
ich nazwisk, czy dalsze pokrewieństwo), urodzoną w 1874 r. w Bralinie,
córką Józefa (zm. właściciela gospody w Bralinie) i Angeliki (Anieli) z d.
Zientkowska/Ziętkowska (wdowy
zam. w Bralinie). W tym samym roku
urodziła im się córka Gertruda Maria. Niestety, ale jej matka Władysława zmarła już w 1901 r., w wieku 26
lat, a Edward został wdowcem, był
już wtedy mistrzem rzeźnickim (fleischermeister). Starszym bratem
zmarłej był Józef Dirbach (18721940), ppłk WP i dr med., uczeń gimnazjum w Kępnie, lekarz wojskowy
armii niemieckiej na froncie zach. I
wojny św., powstaniec wlkp. Grupy
„Leszno”, gdzie walczył też jego
młodszy kolega szkolny, wspomniany w TK (24.05.2018), nadkomisarz
Policji Państwowej Wiktor Respondek (1887-1941), o którym jeszcze
napiszę, bo odnaleźli się żyjący potomkowie i pojawiły się nowe fakty.
J. Dirbach był naczelnym chirurgiem,
ordynatorem i dyrektorem szpitali
cywilnych, komendantem szpitali
wojskowych, w tym m. in. w Kościanie (gdzie w 1921 r. leczył rannych w
III powstaniu śląskim) i w Ostrowie
Wlkp. Działał też społecznie, m.in. w
PCK, sokolstwie i harcerstwie, był
ponadto
samorządowcem.
Brał
wreszcie udział, jako ochotnik w
obronie Warszawy w 1939 r., operując rannych, potem wstąpił do konspiracji. W okresie międzywojnia E.
Dyrbach mieszkał z córką w Bralinie,
ale nie udało się ustalić czy ożenił się
ponownie i czy miał więcej dzieci.
Natomiast w 1919 r. w Bralinie jego
córkę poślubił, pochodzący z Bawarii, braliński rzeźnik Józef Otto
Brembs (1892-1942) i w 1920 r. urodziła im się Teresa Józefa, a nasz bohater został dziadkiem. Wnuczka
okazała się osobą b. żywotną i wyszła
2x za mąż, w 1944 i 1987 r., przy
czym ostatni raz miało to miejsce w
przepięknej bazylice katolickiego
opactwa cystersów w Birnau nad Jeziorem Bodeńskim w niemieckim
kraju związkowym Badenia Wirtembergia, niedaleko granicy z Francją i
Szwajcarią, gdzie przyjęła nazwisko
II męża Thomann. Jeśli żyją dziś jacyś jej potomkowie z I małżeństwa
mieszkają chyba na terenie Niemiec.
Wracając do E. Dyrbacha, występując do KKiMN o odznaczenie za tzw.
pracę niepodległościową motywował
to następująco: …wychowany przez
rodziców w duchu polskim mimo
przebywania pod zaborem pruskim
na Śląsku we Wrocławiu, pomimo odbycia służby wojskowej i wojny światowej w niemieckim wojsku, nie pominąłem przysłużyć się naszej Kochanej
Ojczyźnie w czasie jej odradzania...
Dalej kontynuował: …po skończonej
wojnie światowej byliśmy obsadzeni
niemieckim wojskiem „grenzschut-

zem”, lecz mimo niemieckich terrorów nie straciłem polskiego ducha
gdyż od dziecka pałałem nienawiścią
do Niemców i dlatego staraniem mojem było agitować na rzecz Polski i
bronić jej(…). Ponieważ wyczytałem
w gazecie „Katolik”, że 2 powiaty
polskie przypadną do Niemiec, a ponadto w 1919 r. jeździła po wsiach na
pograniczu niemieckim pow. kępińskiego, Komisja Międzynarodowa z
niemieckimi oficerami badając ludność tutejszą na pograniczu pod
względem politycznym i narodowym... Tymczasem, jak pisał, miejscowi Niemcy postanowili „pomóc”
ocenie etnicznej tamtejszej ludności:
…grenzschutz i ludność niemiecka
urządzali zebrania i wiece na placach
i rynkach tutejszych miejscowości nawołując ludność do agitacji na rzecz
Niemiec, śpiewając przy tem niemieckie pieśni, wołali: „Wir sind deutsch,
wirwollen deutsch bleiben” (jesteśmy
Niemcami, chcemy Niemcami pozostać). Powyższe postępowanie Niemców i ich czytelna polityka w celu

całkiem przyziemnie: …Dotychczas
miałem z własnych sił fizycznych
chleb, a obecnie na stare lata znajduję się w krytycznym położeniu materialnym i niedostatku, co wykazuje
zaświadczenie z 24 sierpnia 1936 r. z
Zarządu Gminnego w Bralinie. Nędza
zmusza mnie do szukania ratunku i
pomocy. Nigdy nie miałem zamiaru,
jako patriota żądać wynagrodzenia
za bohaterskie czyny, lecz położenie
moje materialne zmusza mnie do
tego… Podobnie jak pierwszy, żadnej
odpowiedzi z KKiMN nie otrzymał.
Dalsze losy drugiego z opisanych bohaterów nie są mi znane i nie wiem
czy doczekał wybuchu wojny i czy
udało mu się przeżyć okupację niemiecką. Jeśli dożył wkroczenia
Niemców do Polski, to oni nie byli
zapewne obojętni na jego zasługi i
umieścili go na tzw. liście proskrypcyjnej, osób przeznaczonych do likwidacji za działalność antyniemiecką. Na razie jednak kontynuacji
dziejów E. Dyrbacha, począwszy od
1938 r., nie udało się ustalić. Nie
wiem też czy zachowały się w Bralinie groby
tej linii rodu Dyrbachów
(Dirbachów).
Trudno mi to ustalić z
odległości kilkuset km i
jak zawsze liczę na pomoc czytelników „TK”
i dalszą owocną współpracę z regionalistami.
Trzecim i ostatnim
z naszych bohaterów
był Jan Pastusiak (pisany czasem, jako Pastuszak), który urodził
się 16 maja 1878 r. w
Mnichowicach,
pow.
Syców (obecnie gm.
Bralin, pow. Kępno),
jako syn robotnika rolnego Jana i Magdaleny
z d. Małek (Maleck). W
akcie urodzenia zanotowano niemieckim gotykiem Johann Pastuschok, a on sam
podpisywał się potem
Jan Pastuschak (co w
Pismo Delegacji Śląska do premiera II RP (CAW WBH,
1938 r. sprostował jako
KKiMN 138-41360, Jan Pastusiak)
błąd pisarski braliński
USC, ustalając właściwydarcia Polsce 2 powiatów przez wą wersję nazwiska na Pastusiak),
nakłonienie ludności do sztucznego dodając, że jest wychowany przez ropatriotyzmu niemieckiego, skłoniły dziców Polaków. Ochrzczono go w
go do natychmiastowego i aktywnego par. kat. p.w. Św. Katarzyny Aleksanprzeciwdziałania. Dowiadując się po- dryjskiej w Mnichowicach. Po ukońnadto z gazet, że: …pow. sycowski i czeniu Szkoły Powszechnej w ronamysłowski, a obecnie kępiński, o dzinnej miejscowości, wyjechał do
ile nie znajdą się agitatorzy i dzielni Wrocławia, gdzie uczył się rzeźnicdziałacze w Polsce, to owe 2 powiaty twa. Potem udał się do Herne w Zasą stracone dla Polski… został jed- głębiu Ruhry w Westfalii, mającego
nym z 3 takich delegatów z okolic wtedy port rzeczny, dziś już zasypaBralina. Jak to pisał później: …Po ny, 150-tys. miasta w Nadrenii Półotrzymaniu specjalnych formularzy z nocnej-Westfalii, gdzie pracował
Międzynarodowej Komisji Koalicyj- najpierw, jako rzeźnik, potem został
nej (MKK) zbieraliśmy po wsiach górnikiem. W latach 1899-1901 odbył
pow. sycowskiego i namysłowskiego, obowiązkową służbę wojskową w 67
leżących po stronie Niemiec, dziś pułku piechoty w Metz (4. magdeburpow. kępiński, podpisy osób, które ski). Po powrocie z wojska pracował
pragnęły Polski... Następnie konty- jeszcze przez rok w kopalni, a w 1902
nuował: …W maju 1919 r. agitując o r. wyjechał do Bralina, gdzie ożenił
celu i znaczeniu złożenia podpisów, się w 1903 r. w tamtejszym kościele
co wymagało wiele ostrożności, a na- p.w. św. Anny z bralinianką, Martą
wet byliśmy narażeni na śmierć przez Pauliną z d. Makoś (Makosch), urorozstrzelanie przez grenzschutz i po dzoną w 1882 r., córką gospodarza
długiej mozolnej pracy zdobyliśmy Wincentego i Agnieszki z d. Czekatysiące podpisów, które z narażeniem ła. Po ślubie wyjechał do Niemiec,
życia dostarczaliśmy do MKK w By- gdzie wrócił do pracy w kopalni, co
tomiu, co było niełatwe bo Bytom był trwało do I wojny, gdy został zmobiliw stanie oblężenia… Prośbę o odzna- zowany do stacjonującego w okresie
czenie zakończył, uzasadniając już pokojowym w Kolonii 16. pułku pie-
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choty im. barona Otto von Sparr
(1605-1668), w czasie I wojny należącego do VII korpusu armii niemieckiej. Patron formacji był feldmarszałkiem, d-cą wojsk brandenburskich w
Potopie Szwedzkim, który odznaczył
się w bitwie pod Warszawą w 1656 r.,
miał szczęście, że nie trafił tam na Zagłobę… Pastusiakowie mieli siedmioro dzieci: 4 synów i 3 córki, z których 5 urodziło się w Bralinie. W
1903 r. urodził im się Bernard Michał, w 1905 Maria Gertruda, w
1909 Konrad, w 1911 Józef, a w 1918
Anna. Potem przeprowadzili się do
Mroczenia (gm. Baranów), gdzie w
1920 r. urodził się Franciszek, a w
1924 Maria Elżbieta. Po wojnie Jan
wrócił w 1918 r. do Bralina, gdzie
pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Kryzys nie dawał jednak szans na godne życie w kraju
9-osobowej rodzinie Pastusiaków i w
1926 r. wyjechali do Francji, gdzie
Jan pracował zapewne, jako górnik.
Po 10 latach 30 kwietnia 1936 r. zostali wydaleni i wrócili do Polski.
Najpierw mieszkali w Bralinie, a w
1936 r. przeprowadzili się do Kępna,
gdzie zam. przy ul. Osińskiej 39, w
istniejącym do dziś, odnowionym
domu z ogrodem. W latach 1937-1938
żyli dosłownie za ścianą, bo przy ul.
Osińskiej 37 (w również istniejącym
do dziś domu z ogrodem, bliźniaczym do nr 39), a następnie już bez
meldunku przy ul. Rzeźnickiej 11
(dziś jest tam całkowicie odnowiony
przedwojenny budynek). Po powrocie
z Francji, J. Pastusiak zmuszony trudną sytuacją materialna wznowił starania o przyznanie renty inwalidzkiej, tym razem przez ZUS w
Poznaniu, który na podstawie umów
polsko-niemieckich, przejął zobowiązania podobnej instytucji w Bochum.
Powodem był wypadek, jakiemu
uległ w niemieckiej kopalni w dn. 19
listopada 1908 r. Miał mocne podstawy prawne, bo był tam górnikiem 22
lata i przez cały czas opłacał ubezpieczenie. Pech chciał, że gdy był we
Francji minął termin składania podań. Usiłowania nie przyniosły więc
żadnego pozytywnego efektu poza
potajemnym oskarżeniem go przez
lokalne władze o sprzyjanie Niemcom… i po cichu zablokowaniem mu
w 1938 r. za plecami przez Starostwo
Powiatowe w Kępnie, dalszych starań
w/s odznaczenia... Tak więc znów się
okazało, że trudno być prorokiem we
własnym kraju…, bo jak pisał w 1937
r. do ZUS w Poznaniu: …żyję w nędznych stosunkach bez chleba w Ojczyźnie, proszę łaskawie moją sprawę
jak najprędzej tak pokierować, żebym
sobie chociaż chleba mógł kupić…
Tymczasem poza już wymienionymi,
innymi działaczami narodowymi i
świadkami również i jego patriotycznej działalności byli też ks. Wacław
Klementowski (1872-1924), od 1905
r. proboszcz par. św. Andrzeja i św.
Wawrzyńca w Baranowie i poseł
Franciszek Wojtkowiak z Donaborowa. Ten administrator majątku
ziemskiego w Donaborowie, pow.
Kępno, był zarazem posłem klubu
Chrześcijańsko-Narodowego (liczącego 34 członków) na sejm I kadencji
w latach 1922-1927. Pełnił też wiele
funkcji honorowych w regionie, np.
prezesa komitetu Wystawy Zachodnio-Kresowej w dn. 16-19.09.1923 r.
w Kępnie, członka honorowego KS
„Ostrovia” w 1926 r. i in. J. Pastusiak
w piśmie do KKiMN z dn. 1 paź-

Informacje
dziernika 1936 r. wspominał, że
Grenzschutz i niemiecka ludność,
gromadzili się w 1919 r. na placach i
rynkach, jak np. w Bralinie i in., śpiewając, a właściwie krzycząc przy wywieszonych sztandarach niemieckich: Deutschland, Deutschland uber
alles (Niemcy, Niemcy ponad wszystko). Zresztą, gdy przeglądałem niedawno księgi ślubów z lat 20-tych z
Bralina (a także z Trębaczowa, Rychtala i in.), zauważyłem liczne „międzynarodowe” małżeństwa. Były to
zwykle śluby mężczyzn zam. po niemieckiej stronie granicy podzielonego powiatu sycowskiego, z kobietami
zam. po stronie polskiej, już w pow.
kępińskim. Ponadto rzuca się w oczy
kilka małżeństw, w których jedną ze
stron byli niemieccy policjanci z dużych miast w głębi Niemiec, w tym
nawet z samego Berlina. Świadkami
bywali wtedy zwykle także niemieccy funkcjonariusze przybyli z nimi na
ceremonię, ale też ich rodacy, emerytowani oficerowie wyższej rangi zam.
po stronie polskiej. Istna Unia Europejska…, choć trzeba zaznaczyć, że
było to jeszcze przed dojściem do
władzy narodowych socjalistów. Inną
charakterystyczną rzeczą w księgach
metrykalnych jest, że do połowy 1920
r. akty były spisywane nadal po niemiecku, a mimo iż od 1921 r. wprowadzono 2-języczne formularze polsko-niemieckie to często konieczne
bywało ich procedowanie w języku
niemieckim. Dodawano wtedy, np.
adnotację: …dla niedokładnej (niedostatecznej lub całkowitego braku)
znajomości polskiego języka, od niżej
podpisanego urzędnika stanu cywilnego, w niemieckim języku odczytano, przyjęto i od wszystkich podpisano…, albo, że jeden z uczestników
był: …polskiej mowy nieświadomy,
dlatego w niemieckim języku przetłumaczono..., lub też: …ponieważ narzeczony jak i świadkowie nie władają językiem polskim został niniejszy
akt przetłumaczony na język niemiecki, przez niżej podpisanego urzędnika
stanu cywilnego, który takowem włada… Pokazuje to, iż mimo, że tak silna była tam germanizacja, serca mieli
wciąż polskie i gdy przyszła potrzeba, o Polskę potrafili skutecznie walczyć. Wracając do w/w pisma J. Pastuszaka, starał się on w nim wykazać
nie tylko na podstawie własnych
słów, ale też w oparciu o zeznania
świadków, wyjątki z prasy czy akta
urzędów (w tym Komisji Koalicyjnej), tzw. pracę niepodległościową
Delegacji Śląska. Pisał więc, że: …O
tej działalności świadczy dobitnie załączona gazeta „dodatek do Nowego
Przyjaciela Ludu” nr 64 w Kępnie, z
której wyraźnie wynika z przedstawionej mapki i opisu ile przypadło za
naszą działalność gromad, majątków…, do macierzy Polski. Dalej kontynuował: …Mając nadzieję, że za tę
wielką działalność i przysługę dla ojczyzny znajdę na stare lata z rodziną
pracę i chleb w Polsce, lecz przeciwnie na skutek odmowy o przyznanie
parcelacji wyjechałem z bólem serca
z własnej ojczyzny do Francji za pracą i chlebem, a po 10 latach wydalono mnie z Francji do Polski z powrotem. Obecnie znajduję się z żoną i
trojgiem dzieci w skrajnej nędzy bez
jakiegokolwiek zaopatrzenia materialnego, bez pracy i jako patriota o
wielkim sercu gorąco miłujący swoją
ojczyznę Polskę zwracam się z prośbą
gdyż niemożliwe umierać dzielnemu

wiadomości
działaczowi niepodległościowemu w
swej ojczyźnie z głodu… Uzasadniał
ponadto, że: …W związku z przeżyciami i torturami, jakie spotkały mnie
w czasie agitacji na rzecz Polski i
zbierania podpisów zachorowałem
poważnie i musiałem się leczyć, co
poświadcza ks. dziekan Gabriel. Dziś
nie jestem zdrowy i nadal poważnie
cierpię, mam jedynie tę satysfakcję,
że za naszem działaniem Traktat Wersalski przyznał Polsce z powiatów
niemieckich: 41 gromad, 27 majątków, 21 208 ludności, 40 377 ha ziemi, 41 szkół, 15 kościołów, 2 linie kolejowe, 30 dróg zostało przeciętych i
przydzielonych do Polski. Wydarliśmy ze szponów niemieckich wiele
urodzajnej ziemi i ludności, którzy to
Niemcy wiedzą o naszej „zdradzie” i
dziś stawili by mnie pod mur gdyby
mnie chwycili, co już wygrażają nam
obecnie… Na koniec dodał jeszcze,
że: …Mam nadzieję, iż za tę wielką
przysługę i działalność dla kochanej
Ojczyzny znajdę na stare lata z rodziną przytułek i chleb w Polsce. Mając
dotychczas jakiekolwiek utrzymanie z
pomocy własnych dzieci, które są
obecnie również w położeniu krytycznym i nie mogą mnie i moją żonę nadal utrzymywać, a własnymi siłami
nie jestem w stanie z powodu choroby
zapracować na utrzymanie, znajduję
się w krytycznem położeniu materialnym co wykazuje zaświadczenie Zarządu Gminnego w Bralinie (...). Mam
obecnie 62 lata i położenie materialne zmusza mnie do szukania pomocy.
Liczę, iż za moją działalność dokonaną dla Polski nie zostanę pominięty i
otrzymam odznaczenie… Niestety,
ale odpowiedzi także i na ten 3-ci
wniosek nie wysłano… Jak mi się
udało ostatnio ustalić, zebrane przez
3 opisanych podpisy przekazano w
dn.16 maja 1919 r. na ręce adw. Czapli, członka Naczelnej Rady Ludowej
(NRL) przy Międzynarodowej Komisji Koalicyjnej (MKK) w Bytomiu.
W efekcie tego i kilku innych równoległych starań mieszkańców tych
ziem, wcześniej planowana granica
polsko-niemiecka na linii frontu powstania wlkp.: Podzamcze – Świba –
Olszowa – Hanulin – Osiny – Szklarka, została przesunięta na zachód i
objęła nie tylko Kępno, ale i dużą
część późniejszego powiatu kępińskiego. Inaczej byłyby tam Niemcy.
Faktem jest jednak, że opisana delegacja, by pomóc szczęściu, część
podpisów dla dobra sprawy sfałszowała… Jak pisał J. Pastusiak do
KKiMN 30 listopada 1936 r.: …wiedzą dziś Niemcy, że my podpisy też
fałszowali i wszystkich Żydów i Niemców na listę postawili, prawą i lewą
ręką pisali, aby przedstawić wolę
Ludu tutejszego, co naturalnie nie zawsze prawdą było… Był potem za to
oskarżany przez miejscowych optantów niemieckich, że: Naród zaprzedał oraz częstowany wraz z innym
polskimi patriotami słowami: … a
raus z wami wy pierony do Polski…

Jednak to nie Polacy pierwsi zastosowali maksymę, że na wojnie (i w miłości) nie ma zasad. Trudno dziś jednoznacznie oceniać skomplikowane
stosunki narodowościowe na spornym terenie pogranicza polsko-niemieckiego, zatarł je czas. Trzeba jednak zauważyć, że germanizacja na
Śląsku była silniejsza niż w Wielkopolsce. Należy też wyjaśnić, że odznaczenie KN lub MN dawało w
okresie międzywojennym w czasie
wysokiego bezrobocia pierwszeństwo w uzyskaniu pracy i to dobrej,
zwalniało ponadto z opłaty połowy
czesnego za naukę dzieci w szkołach,
co przy licznym potomstwie było
ogromną pomocą. Odznaczeni mieli
też zniżki na bilety kolejowe, a nawet
dodatek do emerytury. Haczykiem
było jednak to, że bohaterowie sami
musieli wystąpić o odznaczenie i
udowodnić, że na nie zasługują, co
nawet dla najwybitniejszych nie było
łatwe, bo walcząc nie mogli zarazem
zbierać zaświadczeń, ale i te nie były
decydujące, bo ocena była b. surowa i
co najważniejsze, zdecydowanie
uznaniowa. Ponadto część przyznanych orderów dawano pośmiertnie, a
wtedy rodzina nie miała żadnych
przywilejów. Odznaczenia miały być
elitarne i takie były, szczególnie
krzyże, do których poziomu mimo
wielkich chęci nie są w stanie zbliżyć
się dzisiejsze odpowiedniki przyznawane przez Prezydenta RP, mające
wbrew zamierzeniom charakter zdecydowanie bardziej pamiątkowy i honorowy, choć trzeba przyznać, że ich
klasyczny wygląd jest wzorowany na
przedwojennych. W trakcie wielu lat
podczas długich badań naukowych
przejrzałem setki, a może nawet tysiące wniosków do KKiMN w tym
większość odrzuconych i zauważyłem, że wiele rozpoznawano negatywnie także ze względów formalnych, jako złożone po czasie i
niekompletne. Przodowali tu niestety
znów Wielkopolanie i Ślązacy, gdzie
już wewnętrzne kryteria dla kandydatów były najbardziej wyśrubowane. Mija 100 lat od 1919 r., gdy trzej
opisani członkowie Delegacji Śląska,
ale też i pozostali wymienieni w tekście działacze narodowi z powiatu
kępińskiego wywalczyli dla Polski
część Dolnego Śląska i choć wtedy
zostali pominięci, to obecne władze
mają szansę to nadrobić i uhonorować
ich poświęcenie i odznaczyć pośmiertnie, o co też niniejszym wnoszę w im. Klubu Kaliszan, Gwardii
Narodowej im. AK, Akademii Sztuki
Wojennej i komitetu PiS Wawer,
wszystkich w Warszawie. Cześć pamięci zapomnianych bohaterów,
dzięki którym niepodległa, przedwojenna Polska była większa nie tylko
terytorialnie, ale też ludnościowo i to
bez walki zbrojnej. Ich bronią była
odważna polskość.
Tomasz Kostek Górecki,
Klub Kaliszan w Warszawie

Źródła: Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie, akta odznaczeniowe: Edward Dyrbach, sygn. Odrzuc.21.06.38, Józef Górecki, sygn. Odrzuc.14.12.36, Jan Pastuschak
/ Pastusiak / Pastuszak, sygn.: KKiMN 138-41318 i 138-41360, Odrzuc. 14.12.36 i 25.01.37; Wojciech
Korfanty, sygn. KW 54/K-2855; Archiwum Państwowe w Kaliszu, USC: Nosale, Bralin, Baranów i Podzamcze; USC UMiG Bralin, księga zgonów z 1939 r., akt nr 1; USC UMiG Kępno, akta meldunkowe
sprzed 1939 r.; Orędownik Ostrowski nr 34 z 20.04.1926 r., s. 2; Ravensteins Grosse Rad und Autokarte
nr 64, Posen-Litzmannstadt, Frankfurt Main 1940; M. Orzechowski, Ludność polska na Dolnym Śląsku
w latach 1918-1939, Wrocław 1959, s. 9-10; K. Brożek, Polska służba medyczna w powstaniach śląskich
i plebiscycie 1918-1922, Katowice 1973; J. Kuropka, Życie Gminy Bralin, Ze starego albumu, nr 1/13,
styczeń/luty 2010 r., s. 8 i nr 4/58, lipiec/sierpień 2017 r., s. 9; www. wtg-gniazdo.org, wielkopolscy
księża od XVIII do XX wieku; wszechstronna pomoc J. Kuropki; badania i ustalenia własne autora.

VI Bieg Uliczny o Puchar Starosty Kępińskiego w Kępnie
odbył się w ramach pikniku rodzinnego zorganizowanego z okazji 15-lecia Polski w Unii Europejskiej w środę,
1 maja 2019 r.

Pierwszomajowe biegi
i rodzinne świętowanie w Kępnie
W ramach pierwszomajowych
imprez odbyły się także Bieg Rodzinny oraz Bieg Przedszkolaka.
Przedsięwzięcie zorganizowało
Stowarzyszenie „Nasz Bezpieczny
Powiat Kępiński”, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Powiat Kępiński,
a przede wszystkim członkowie KS
„Leniwiec” Kępno. Nad przebiegiem
imprez biegowych czuwali: Marek
Kłoczaniuk, Przemysław Zimoch i
Tomasz Kmiecik.
Trasa biegu głównego wiodła
przede wszystkim ulicami miasta, co
powodowało duże zainteresowanie
kępnian.
Równych sobie nie miał pochodzący z Kenii Biwot Wyclifffe Kipkorir, który dystans 10 km przebiegł
w czasie 00.28:39. Drugi był Polak
Roman Romanienko, a trzeci kolejny Kenijczyk - Matheka Benard
Muinde. Najlepszym biegaczem z
powiatu kępińskiego okazał Damian
Dyduch z KS „Gepard” Kępno, który zajął szóste miejsce. Drugi w tej
klasyfikacji był Tomasz Grzemba z

ka Napieraj z Wrocławia, a trzecia
była Kinga Gierak z Kępna.
Podczas kępińskiego pikniku
majowego z okazji 15-lecia członkostwa Polski w UE Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju przygotowało
Bieg Rodzinny oraz Bieg Przedszkolaka. – Dzisiaj świętujemy 15-lecie
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. To 15 lat, które pięknie wykorzystaliśmy, nie tylko jeżeli chodzi o
środki unijne, ale także rodzinnie.
Ktoś, kto się urodził 15 lat temu, jest
dzisiaj nastolatkiem i pewnie pobiegł właśnie w Biegu Rodzinnym,
już nie Biegu Przedszkolaka. To jest
piękne rodzinne świętowanie - powiedziała wiceminister Andżelika
Możdżanowska. - Bardzo się cieszę,
że mieszkańcy powiatu kępińskiego, biegacze, którzy tak tłumnie do
nas dzisiaj zawitali, uczestniczyli w
tym pięknym świętowaniu 15-lecia
członkostwa Polski w UE. Dzisiaj
biegamy, tworzymy największą w
regionie flagę. Mam nadzieję, że
będzie ona dla wszystkich mieszkań-

W ramach pierwszomajowych imprez obok VI Biegu Ulicznego o Puchar Starosty
Kępińskiego odbyły się także Bieg Rodzinny oraz Bieg Przedszkolaka

Kępna, a trzeci - Sławomir Urbański
z Łęki Opatowskiej.
Wśród kobiet najszybsza okazała
się Kenijka Mbogo Jane Ngima, która wyprzedziła swoją rodaczkę Mbatha Ruth Nundu i Ukrainkę Irynę
Masnyk. Z powiatu kępińskiego
najlepsza była Iryna Masnyk, przed
Justyną Kotowicz i Justyną Moską.
Klasyfikację drużynową wygrali
Kenijczycy, drugie miejsce zajął KS
„Gepard” Kępno, a trzecie KS „Leniwiec” Kępno.
W klasyfikacji służb mundurowych najlepszy okazał się Kamil
Karbowiak z Brzegu. Trzeci był
Wiktor Rybczyński z Rychtala.
Wśród kobiet tryumfowała Domini-

ców symbolem kolejnych 15 lat dobrej akcesji i wykorzystywania środków unijnych w powiecie kępińskim
– zaznaczyła.
Podczas pikniku odbywającego się na a terenach przyległych do
kompleksu sportowego przy Liceum
Ogólnokształcącym nr I w Kępnie
odbyły się pokazy sportowe AS „Chikara” oraz St8Gym. Uczestnicy imprezy wspólnie utworzyli z kartonów
wielką biało-czerwoną flagę.
Pyszności serwowały członkinie
KGW w Osinach, a muzycznie majową imprezę uatrakcyjniły występy
orkiestry Antoniego Janaszewskiego „Brass Band Nutka” oraz DJ Medyka.		
Oprac. bem
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Aktualności

informacje
Miejsko-gminne obchody Dnia Strażaka w Olszowie

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

Najbardziej aktywnym i zasłużonym druhom z MDP
i OSP Olszowa wręczono medale i odznaczenia

2 maja br. w Olszowie druhowie jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy Kępno
uroczyście świętowali Dzień Strażaka. Wydarzenie połączone było z
85-leciem istnienia jednostki OSP
Olszowa.

Obchody rozpoczęły się mszą
świętą w intencji strażaków, ich rodzin oraz druhów, którzy odeszli na
wieczną służbę. Po eucharystii strażacy złożyli hołd zmarłym druhom,
składając kwiaty na miejscowym
cmentarzu. Następnie poczty sztan-

darowe, delegacje oraz zaproszeni
goście odświętną defiladą, pod przewodnictwem komendanta miejsko-gminnego Romana Kleina i orkiestry dętej z Dzietrzkowic, udali
się na boisko sportowe przy Domu
Strażaka, gdzie odbyła się dalsza

Z inicjatywy prezesa kępińskiego Koła Polskiego Związku Filatelistów Edwarda Stankowiaka wydane zostały koperty i znaczki z okazji Dnia Strażaka

Na nich możemy liczyć!
- Celem jest promowanie strażaków jako ludzi dobrej roboty,
którzy spieszą z pomocą w wielu
sytuacjach zagrażających zdrowiu
i życiu mieszkańców naszego po-

które ma być swego rodzaju ukłonem
w stronę strażaków z Państwowej
Straży Pożarnej za ich ofiarną służbę i poświęcenie, ale również profesjonalizm. Dlatego też koperty opa-

Kpt. J. Kucharzak i E. Stankowiak prezentują
wydania filatelistyczne poświęcone strażakom

wiatu – tłumaczy Edward Stankowiak.
Zaprojektowane zostały i wydane koperty okolicznościowe, znaczek
personalizowany i stempel dodatkowy. – Są to elementy filatelistyczne
wchodzące w skład tego wydania,

trzone zostały stemplem „Na nich
możemy liczyć!” - powiedział prezes
kępińskiego koła filatelistycznego.
Do współpracy w wydaniu pamiątkowych walorów filatelistycznych zaproszona została Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Po-

żarnej w Kępnie. O zgromadzenie i
przekazanie potrzebnych materiałów
zadbał zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie kpt. Jarosław Kucharzak.
Filatelista otrzymał zdjęcia budynku
komendy i samochodów bojowych,
które wykorzystane zostały w projekcie kopert. Na znaczku pocztowym
znalazła się natomiast fotografia kępińskich strażaków w akcji.
- Sam pomysł jest świetny i spotkał się z dobrą opinią strażaków
– zaznaczył kpt. J. Kucharzak. - W
związku z inicjatywą prezesa kępińskiego koła filatelistycznego
włączyliśmy się w tworzenie kopert
oraz znaczka, których tematyką jest
Państwowa Straż Pożarna w Kępnie
i szeroko rozumiane służby ratownicze. Inicjatywa jest świetna, dlatego
że promuje nie tylko PSP jako służbę
ratowniczą, ale też rozsławia region,
miasto i gminę Kępno, jak również
powiat kępiński.
Okolicznościowe koperty ze
znaczkami opatrzone stemplem są do
nabycia na poczcie od 4 maja, czyli
święta braci strażackiej i ich patrona
- św. Floriana.
bem

część uroczystości. W Dniu Strażaka
uczestniczyli m.in.: sekretarz stanu w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Andżelika Możdżanowska, eurodeputowany Andrzej Grzyb, posłowie
Jan Dziedziczak i Jan Mosiński,
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Kępnie Michał Błażejewski, burmistrz i prezes Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP
RP w Kępnie Piotr Psikus, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w
Kępnie na czele z wicestarostą Alicją
Śniegocką i przewodniczącą Rady
Powiatu Jolantą Jędrecką, radni miejscy, a także przedstawiciele
służb mundurowych, lokalnych firm
i organizacji.
Strażacki ceremoniał rozpoczął
uroczysty meldunek, który komen-

srebrne i brązowe odznaki dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Nagrodzono również prezesa
OSP Olszowa R. Siudego – otrzymał
on od strażaków ze swojej jednostki
statuetkę za wieloletnią służbę i pracę
na rzecz straży. Wyjątkową nagrodą
za współpracę i wsparcie działalności OSP Olszowa uhonorowano także
lokalnego przedsiębiorcę Alojzego
Nowaka.
Głos zabrali zaproszeni goście,
kierując do strażaków życzenia, słowa uznania oraz podziękowania za
ich służbę. Jak podkreślił w swoim
wystąpieniu prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w
Kępnie Piotr Psikus, coraz mniej
zdarzeń dotyczy pożarów, zaś coraz
częstsze są strażackie interwencje
związane m.in. z wypadkami dro-

Strażackie uroczystości uświetnił występ
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Olszowie

dant miejsko-gminny R. Klein złożył
prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie M. Błażejewskiemu.
Po przedstawieniu 85-letniej historii jednostki OSP Olszowa przez
prezesa Romana Siudego przystąpiono do wręczenia medali i odznaczeń
najbardziej aktywnym i zasłużonym
druhom z MDP i OSP Olszowa. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Poznaniu przyznał srebrne i
brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Kępnie nadał złote,

gowymi, dlatego rola i znaczenie
jednostek OSP w służbie społeczeństwu jest nie do przecenienia. Z kolei
prezes R. Siudy przypominał bogatą
historię OSP Olszowa.
Strażackie uroczystości uświetnił
występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Olszowie oraz smaczny poczęstunek. 85-lecie OSP Olszowa było
okazją do wspominania minionych
lat. Służyła temu nie tylko przypomniana historia, ale też przygotowane albumy fotograficzne oraz kronika
dokumentująca dzieje jednostki.
KR

ODZNACZENI DRUHOWIE

Srebrny medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”:
Rafał Małolepszy, Piotr Jokiel, Prze
mysław Głowacz
Brązow y medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”:
Daniel Maćkowiak, Wojciech Hojk
a
Złota odznaka MDP:
Julia Ptak, Amelia Froń, Eryk Uda
ła, Damian Szymoszczyk,
Rafał Sochalec
Srebrna odznaka MDP:
Alicja Pietrzak, Maja Droszcz, Kata
rzyna Wesoła,
Karolina Wesoła, Mateusz Siudy,
Kacper Droszcz
Brązowa odznaka MDP:
Zuzanna Niewiadomska, Aleksan
dra Wiśniewska, Nadia Kobyłka,
Otylia Berska, Angelika Kuchcia
k, Rozalia Froń, Bar tek Ptak
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Policja

straż pożarna

Pożar oleju kuchennego

18 kwietnia br., około godziny
9.18, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o pożarze oleju w kuchni
budynku mieszkalnego w miejscowości Turkowy. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Turkowy i
OSP Perzów. - Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony
przeciwpożarowej stwierdzono, że

Kolizja na ul. Wrocławskiej w Bralinie

osoba zgłaszająca znajduje się na zewnątrz budynku, natomiast w kuchni
pali się olej na patelni. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej oraz ugasili płonący olej za pomocą gaśnicy
proszkowej – mówi mł. kpt. Paweł
Michalski z KP PSP Kępno.
Strażacy apelują, aby nigdy i pod
żadnym pozorem nie gasić płonącego
oleju wodą!
Oprac. KR

Stłuczka dwóch
samochodów

Skutki gaszenia oleju wodą można zobaczyć pod linkami:
https://www.youtube.com/watch?v=Pqct8yfGYJw
oraz https://www.youtube.com/watch?v=QME8etMO_Po

Fot. Radio SUD

Kolizja drogowa na ul. Słonecznej w Kępnie

Niebezpieczne zdarzenie na drodze
29 kwietnia br., około godziny 7.48,
dyżurny Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
otrzymał zgłoszenie o zderzeniu
czterech samochodów osobowych na
skrzyżowaniu ulicy Wrocławskiej ze
Słoneczną w Kępnie. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie. - Osoby podróżujące pojazdami
opuściły je przed przybyciem służb
ratunkowych. Na potrzeby działań
ruch na trasie całkowicie zabloko-

wano. Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, następnie odłączono zasilanie
w uszkodzonych pojazdach. Osoba
poszkodowana została przebadana
przez przybyły na miejsce Zespół
Ratownictwa Medycznego i przetransportowana do szpitala – mówi
mł. kpt. Paweł Michalski z KP PSP
Kępno. Przyczyny zdarzenia wyjaśnia Komenda Powiatowa Policji w
Kępnie.		
Oprac. KR

Fot. KP PSP Kępno

Strażacy ugasili płonący olej za pomocą gaśnicy proszkowej

W niedzielę, 5 maja br., około
godziny 17.02, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o kolizji
na ul. Wrocławskiej w Bralinie. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie oraz OSP Bralin i OSP Choję-

cin. - Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że w zdarzeniu
brały udział dwa samochody osobowe. W wyniku kolizji droga była
częściowo zablokowana. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu
zasilania w uszkodzonych pojaz-

dach oraz sorpcji rozlanych płynów
eksploatacyjnych. Uczestnicy kolizji
zostali przebadani przez przybyły na
miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego. Po zakończeniu
czynności prowadzonych przez policję przywrócono ruch na drodze –
relacjonuje mł. kpt. Paweł Michalski
z KP PSP Kępno.
Oprac. KR

Kolizja na drodze krajowej nr 11 w Baranowie

Osobówka zderzyła się z TIR-em

W poniedziałek, 29 kwietnia br.,
około godziny 10.59, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie
o kolizji na drodze krajowej nr 11 w

W zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych
obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

Baranowie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP
Baranów. W zdarzeniu brały udział
samochód osobowy i samochód
ciężarowy. - Po przeprowadzeniu
rozpoznania ustalono, że wszystkie
osoby uczestniczące w kolizji przebywają na zewnątrz pojazdów i nie
wymagają pomocy medycznej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zakręceniu zaworu w butli instalacji LPG
samochodu osobowego oraz sorpcji
rozlanych płynów eksploatacyjnych.
Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policję udrożniono
ruch na drodze – mówi mł. kpt.
Paweł Michalski z KP PSP Kępno.
Przyczyny zdarzenia wyjaśnia Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

Pożar w pomieszczeniu budynku jednorodzinnego w Domasłowie

Strażacy gasili pożar kotłowni
W poniedziałek, 29 kwietnia br.,
około godziny 20.00, do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o
pożarze w pomieszczeniu kotłowni
budynku jednorodzinnego w miejscowości Domasłów. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie
oraz OSP Perzów, OSP Trębaczów
i OSP Domasłów. - Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono,
że wszyscy mieszkańcy (8 osób)
opuścili budynek przed przybyciem
służb ratunkowych. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego prądu wody na źródło pożaru,
co doprowadziło do jego ugaszenia.
Następnie oddymiono pomieszcze-
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nia objęte pożarem za pomocą wentylatora osiowego oraz sprawdzono
je kamerą termowizyjną – poinfor-

mował mł. kpt. Paweł Michalski z
KP PSP Kępno.
Oprac. KR

Pożar gasiły zastępy z JRG Kępno oraz OSP Perzów,
OSP Trębaczów i OSP Domasłów. Fot. KP PSP Kępno

Wiadomości

informacje

Piknik rodzinny „Majówka w Rynku”

Młodzi artyści, „InoRos” i Michał Szpak
królowali na scenie
4 maja br. w Kępnie odbyła się
coroczna impreza „Majówka w Rynku”. Ta potężna dawka muzyki, pomimo deszczu i chłodu, z godziny na

godzinę przyciągała coraz większą
publiczność, której nie odstraszyła
zła pogoda. Z kolei na najmłodszych
czekały liczne atrakcje w „Kopal-

Tłumy mieszkańców przybyły na kępiński Rynek, aby
wysłuchać koncertu Michała Szpaka z zespołem

ni marzeń” – dmuchańce, animacje
pozasceniczne, malowanie twarzy i
warsztaty plastyczne, a na wszystkich
przybyłych – bogata oferta gastronomiczna i stoiska handlowe.
Od godziny 16.00 popis talentów
dawali młodzi artyści ze Studia Piosenki Renaty Nowickiej działającego przy Kępińskim Ośrodku Kultury.
Po nich na scenie pojawiła się Iga
Wojciechowska z zespołem „White
Tigers”.
Przed godziną 19.00 z niesamowicie energetycznym, wspaniałym
koncertem zaprezentowali się muzycy z zespołu „InoRos”, z którymi gościnnie wystąpił Liber. Porywające,
góralskie rytmy zachwyciły słuchaczy, a zespół zebrał gromkie brawa.

Z niesamowicie energetycznym koncertem zaprezentowali się
muzycy z zespołu „InoRos”, z którymi gościnnie zaśpiewał Liber

Niewątpliwie jednak największą
publikę zgromadził występ Michała
Szpaka z zespołem. Młody artysta
dał z siebie wszystko, zawładnął sceną i porwał tłumy mieszkańców do
wspólnej zabawy i śpiewu, rozgrzewając wszystkich do czerwoności.
Nie zabrakło największych przebojów wokalisty, takich jak „Color of

your live” czy „Don’t poison your
heart”, a także wielu hitów z najnowszej płyty. Piosenkarz oczarował
też widownię nowymi aranżacjami
znanych przebojów innych artystów.
Skandująca publiczność nie chciała
pożegnać muzyków, którzy specjalnie dla nich zagrali na bis.
KR

Majowy piknik na kępińskim Rynku z okazji 15. rocznicy
wejścia Polski do Unii Europejskiej

Majówka po europejsku

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem z sukcesem wystartowali
w Mistrzostwach Polski w Pływaniu „Sprawni Razem” w Krakowie

Wywalczyli 15 medali

Mistrzostwa Polski w Pływaniu „Sprawni Razem” odbywały
się w Krakowie od 26 do 28 kwietnia br. W imprezie udział wzięło 76
zawodników z 9 województw (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, małopolskie, mazowieckie,
podlaskie, pomorskie, wielkopolskie,

50 m stylem dowolnym, z rekordem
życiowym (30.25) został Wojciech
Kolebski. Kacper Klein został
mistrzem Polski na 100 m stylem
zmiennym i 50 m stylem klasycznym. Mistrzostwo Polski na 50 m
stylem klasycznym zdobyła też Wiktoria Gąszczak.

Młodzi pływacy przywieźli z Mistrzostw Polski
aż 15 medali złotych, srebrnych i brązowych

zachodniopomorskie). Organizatorem mistrzostw było Małopolskie
Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe
„Sprawni Razem”.
Zawodnicy startowali w trzech
kategoriach wiekowych: do lat 13, 1416 lat, oraz 17 lat i starsi. Wszystkie
dystanse na 100 m i 200 m stylem dowolnym były to kategorie open.
Uczniowie ZSS w Słupi pod
Kępnem tradycyjnie już zdobyli
mnóstwo medali. Mistrzem Polski na

Pływacy z powiatu kępińskiego
wywalczyli również liczne medale
srebrne i brązowe.
W kategorii do lat 13 Michał Nowakowski „wypływał” wicemistrzostwo Polski na 25 m stylem dowolnym i na 50 m – stylem klasycznym,
zdobywając też brązowy medal na 25
m stylem grzbietowym
Wicemistrzem Polski na 200 m
stylem dowolnym został W. Kolebski,
który wywalczył też brązowy medal

na 100 m stylem dowolnym
K. Klein zdobył wicemistrzostwo Polski na 100 stylem klasycznym, a W. Gąszczak - wicemistrzostwo Polski na 100 stylem
klasycznym oraz brązowy medal na
50 m stylem dowolnym.
Reprezentanci ZSS zdobyli również złoty medal sztafety mix 4x50 m
(w składzie: Kolebski, Klein, Gąszczak, Dolczewska). A także srebrny
medal sztafety chłopców 4x50 (w
składzie: W. Kolebski, Klein, Janowicz, Kmiecik).
- Udział w mistrzostwach to ważne wydarzenie dla naszych sportowców, którzy podczas zawodów mierzą
się z zawodnikami kadry narodowej,
którzy są medalistami Mistrzostw
Europy federacji INAS – zaznaczają pracownicy ZSS w Słupi pod
Kępnem. - Łącznie zdobyliśmy aż
15 medali Mistrzostw Polski, co jest
świetnym wynikiem! Możemy uznać
sezon 2018-2019 za bardzo udany.
Starty w zawodach w Lesznie, Rawiczu, Warszawie i Krakowie to blisko 100 medali zawodników ZSS w
Słupi. Możemy śmiało powiedzieć,
że jako szkoła jesteśmy jednymi z
najlepszych w Polsce w pływaniu –
podkreślają.
W czerwcu odbędzie się obóz
kadry narodowej, w którym udział
weźmie W. Kolebski i najprawdopodobniej jeszcze jeden zawodnik ZSS
- K. Klein.
Serdecznie gratulujemy zawodnikom oraz ich trenerowi – Łukaszowi
Gruszce.		
Oprac. bem

Podczas majowego pikniku nie zabrakło
gier i zabaw dla najmłodszych

1 maja br. na kępińskim Rynku świętowano 15. rocznicę wejścia
Polski do Unii Europejskiej. Najpierw uroczyście rozbrzmiała „Oda
do radości” – hymn Europy śpiewali
wokaliści KOK, uczniowie i mieszkańcy. Burmistrz Piotr Psikus przypomniał, jak wiele zawdzięczamy
Unii w zakresie rozwoju i inwestycji realizowanych na terenie gminy
Kępno. W ciągu 15 lat powstał szereg obiektów, od tych największych,
wielomilionowych, po realizację
projektów społecznych, kulturalnych
i rekreacyjnych. Gmina Kępno pozyskała w sumie ponad 115.000.000 zł.
Rocznica wejścia Polski do Unii
Europejskiej była dobrą okazją na
pierwszy majowy piknik. W kulinarną podróż po Europie zabrał
wszystkich Piotr Kucharski – kępnianin, zwycięzca programu „Gotuj
o wszystko”, autor książek kulinar-

nych oraz utalentowany kucharz prowadzący kulinarną część programu
„Dzień Dobry TVN”. Razem z P. Kucharskim i Łukaszem Zaczyńskim
mieszkańcy poznali smaki Europy,
czyli wyruszyli w podróż po unijnych
krajach.
Można było też wysłuchać koncertu w wykonaniu wokalistów Kępińskiego Ośrodka Kultury. Koncert
„Bez granic” był rezultatem warsztatów z Marcinem Wawrzynowiczem. Towarzyszył im pianista
(akompaniator) – Kajetan Borowski.
Nie zabrakło również gier i zabaw dla
najmłodszych oraz słodkiej waty od
Koła Gospodyń Wiejskich w Szklarce Mielęckiej. Duże wrażenie na
uczestnikach zrobił pokaz niezwykłych umiejętności zaprezentowany
przez podopiecznych Klubu Ju-Jits
Mohikan.
Oprac. KR

W kulinarną podróż po Europie wszystkich
mieszkańców zabrał Piotr Kucharski
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wiadomości
Fundacja OnkoRejs „Wybieram życie” organizuje ogólnopolski marsz dla osób chorych onkologicznie oraz wspierających ich osób zdrowych. Wezmą w nim udział również
mieszkańcy powiatu kępińskiego. Stowarzyszenie za pośrednictwem „Tygodnika Kępińskiego” chciałoby zainteresować tym nietypowym działaniem ludzi dobrej woli i prosić o wsparcie finansowe lub organizacyjne dla projektu
„OnkoRejs Granicami Polski”

kurier baranowa
maj 2019, nr 19 (1114)
V Bieg im. Hrabiego Wężyka w Szkole Podstawowej w Mroczeniu

Ogólnopolski marsz
„Wybieram życie”

OnkoRejs Granicami Polski jest
ogólnopolskim marszem dla osób
chorych onkologicznie oraz wspierających ich osób zdrowych. Powstał po
to, by aktywizować osoby chore i pokazać im, że rak to nie wyrok. Każdy
powinien mieć marzenia i je spełniać.
Celem akcji jest też próba nagłośnienia wagi badań profilaktycznych i pokazanie, że nieważne, ile ma się lat,
jaki ma się status społeczny, ile się
zarabia, gdzie się mieszka - rak może
dotknąć każdego z nas.
Projekt polega na przygotowaniu
i organizacji 7-dniowego marszu,
który odbędzie się w terminie: 23–29
czerwca 2019 roku. Obejmie on 34
piesze trasy, po około 130 km oraz
specjalną trasę rowerową i kajakową.
Na każdej trasie maszerować będą
grupy około 10-osobowe. Piechurami
będą osoby onkologiczne lub ich bliscy. Udział osób chorych i zdrowych
pozwoli na integrację osób chorych i
niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, a dzięki temu bardziej ich
zaktywizuje i pozwoli zwiększyć
zaangażowanie w życie społeczne,
rodzinne i zawodowe. Przed, w trakcie oraz po marszu będą organizowane spotkania ze społecznościami
lokalnymi, których zadaniem będzie
zwrócenie uwagi na profilaktykę antynowotworową oraz na potrzebę i

konieczność przeprowadzania badań
profilaktycznych.
OnkoRejs Granicami Polski jest
również elementem terapii, wykorzystującym element przygody w radzeniu sobie ze stresem w chorobie
nowotworowej. Badania pokazują,
że uczestnictwo w edukacji przygodowej sprzyja spojrzeniu na chorobę
z dystansu i promuje lepsze radzenie
sobie z nią.
Fundacja OnkoRejs – „Wybieram życie” zaprasza do współpracy
i współorganizacji wszystkich zainteresowanych zdrowych, w trakcie
leczenia i tych, którzy zakończyli
już leczenie, a także organizacje
pozarządowe szczególnie niosące
pomoc ludziom cierpiącym na nowotwory. Za pośrednictwem „TK”
stowarzyszenie zwraca się nie tylko
o pomoc finansową ale i o wsparcie w postaci: użyczenia, zasponsorowania noclegów: w Jastrzębiej
Górze (22.06.2019 r.) – 11 osób, we
Władysławowie (23.06.2019 r.) – 11
osób, Jastarni (24.06.2019 r.) – 11
osób, Helu (25.06.2019 r.) – 11 osób,
w Kuźnicy (26.06.2019 r.) – 11 osób,
w Pucku (27.06.2019 r.) – 11 osób, w
Mrzezinie (28.06.2019 r.) – 11 osób,
Rewie (29.06.2019 r.) – 11 osób.
Fundacja OnkoRejs
„Wybieram życie”

W biegu po zwycięstwo
27 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Mroczeniu odbył się
V Bieg im. Hrabiego Wężyka. Całe
wydarzenie zostało zorganizowane
wraz z Urzędem Gminy w Baranowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w
Mroczeniu, Kołem Gospodyń Wiejskich w Mroczeniu i Radą Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Mroczeniu.
Z roku na rok impreza ta cieszy
się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku do rywalizacji
przystąpiło 135 biegaczy w ośmiu
kategoriach. Trasy biegu zostały wyznaczone na terenie parku okalającego szkołę w Mroczeniu, a trasy open
przebiegały poza szkołą. W kategorii open kobiet trasa liczyła 5 km, natomiast w kategorii open mężczyzn
– 7 km. Dodatkowo w trakcie biegu
odbył się marsz nordic walking na dy-

stansie 5 km.
Po ukończonym biegu każdy
uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Zwycięzca w każdej kategorii
został nagrodzony pucharem, a najlepszej trójce wręczono dodatkowo
medale. Nagrodę specjalną otrzymała
Szkoła Podstawowa w Laskach, która
już piąty raz gościła na biegu z największą liczbą reprezentantów.
W międzyczasie można było
obejrzeć występ zespołu tanecznego
„Mrodance” i posłuchać wokalistki
z zespołu „Wężyk Band”. Po biegu
każdy mógł skosztować pysznej grochówki, przekąsek z grilla czy pysznych domowych ciast. - Dziękujemy
wszystkim za pomoc przy organizacji
oraz udział w biegu. Zapraszamy już
za rok! – podsumowują organizatorzy.
Źródło: Szkoła Podstawowa
w Mroczeniu

Kultura spod pióra
(Namysłów 2018). Autorka tomików „Baśniowe miniaturki” (2017)
i „Chabry i maki” (2019). Jurorka w
Biesiadzie Literackiej dla młodzieży
w Kępnie. Prywatnie mężatka i matka czworga wspaniałych dzieci.
Kępno nasze miasto (akrostych)

Tuż przed rozpoczęciem biegu
niezbędna była rozgrzewka

Klasy IV-VI SP – chłopcy:
1.Piotr Mikisz (Laski)
2. Jonasz Albert (Mroczeń)
3. Jakub Dudziak (Laski)
Klasy VII, VIII SP i III gim. – dziewczęta:
1. Karolina Hucz (Mroczeń)
2. Wiktoria Tomalik (Laski)
3. Martyna Czaja (Mroczeń)
Klasy VII, VIII SP i III gim. – chłopcy:
1. Wojciech Kozłowski (Parzynów)
2. Jacek Ertel (Laski)
3. Natan Rabiega (Laski)

Kategoria open
powyżej 16 lat – mężczyźni:
1. Dominik Wylęga (Mroczeń)
2. Radosław Błasek (KS Leniwiec Kępno)
3. Sylwester Parzonka (KS Gepard Kępno)

Przebudują drogi gminne

Nadzieję można podeptać
A ptaki przegnać za morze
Schować się przed niebem nawet
Ziemi to nasz przecież skrawek
Egoizm nam nie pomoże
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Klasy IV-VI SP – dziewczęta:
1. Martyna Hojeńska (Donaborów)
2. Zofia Gierak (Mroczeń)
3. Kamila Kryściak (Mroczeń)

Podpisano umowę na przebudowę dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Jankowy i Donaborów

Kępa nadziei zielonej
Pióro wierności łabędziej
Niebo z miłością schylone
Opieką darzyć nas będzie

Miejmy cywilną odwagę
I bądźmy ludźmi na co dzień
A tu gdzie nasza rodzina
Starajmy się mieszkać w zgodzie
To tylko Kępno a jednak
Ojczyzna tu się zaczyna

Klasy I-III SP – chłopcy:
1. Karol Woźniak (Laski)
2. Wiktor Biczysko (Laski)
3. Kevin Jędryca (Laski)

Kategoria open
powyżej 16 lat – kobiety:
1. Martyna Rybczyńska (LO nr 1 Kępno)
2. Ewa Kupczak (Mroczeń)
3. Ex aequo: Elżbieta Jany i Mariola Subalska
(Kępno Runners Team)

Fundacja OnkoRejs Wybieram Życie
27 1750 0012 0000 0000 3227 5494
koniecznie z dopiskiem trasa numer 4.

Aleksandra Jokiel - mieszkanka
Chojęcina. Prowadzi pracownię artystyczną, w której tworzy ozdoby
i biżuterię oraz organizuje zajęcia z
rękodzieła i recyklingu kreatywnego
dla dzieci i dorosłych. Wiersze pisze
od czasów szkolnych. Członkini Kępińskiego Koła Literatów, laureatka
konkursów lokalnych „Kępno wierszem” (2011), „Wiersze z szuflady
wyjęte” (2012) oraz wojewódzkiego
Aneksu Twórczości Artystycznej

WYNIKI BIEGU
Klasy I-III SP – dziewczęta:
1. Milena Mikołajczyk (Laski)
2. Zofia Gość (Laski)
3. Iga Jerzyk (Łęka Mroczeńska)

Wójt B. Lewandowska-Siwek podpisała umowę z przedstawicielką
firmy „Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś”
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24 kwietnia br. w Urzędzie
Gminy w Baranowie podpisana
została umowa na roboty budowlane obejmujące przebudowę dwóch
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Jankowy
i Donaborów. W obu przypadkach
w zakres robót wchodzi ulepszenie
podłoża z gruntu stabilizowanego
cementem oraz wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanki kamiennej. Wykonawcą prac będzie
firma „Usługi Ogólnobudowlane
Anna Chleboś”. Roboty zostaną
ukończone w nieprzekraczalnym
terminie do 30 sierpnia br. Ich wartość to prawie 430.000 zł brutto.
UG Baranów

Region

gmina
echo rychtala
maj 2019, nr 18 (885)

Szereg imprez rekreacyjno-sportowych na rychtalskich
obiektach sportowych

Majówka na sportowo

Za nami cztery dni pracowitej „Majówki” na obiektach sportowych w Rychtalu. Animatorzy Wiesława Zimoch-Stępień oraz Dominik Makowski wraz
z gminnym koordynatorem sportu Piotrem Nasiadkiem przygotowali szereg
imprez rekreacyjno-sportowych, charakteryzujących się różnorodnością dyscyplin i zróżnicowaniem wiekowym. - Słowem – kto tylko chciał, mógł skorzystać
z oferty zajęć i miło spędzić czas. Dodatkowo każdy uczestnik majówki, który
zaangażował się w dowolny sposób w usprawnianie fizyczne, otrzymywał upominek, a zwycięzcy – medale – mówi P. Nasiadek.
1 maja br. sympatycy czynnego wypoczynku uczestniczyli w rozgrywkach
streetballa oraz obejrzeli mecz ligowy miejscowego GKS-u. W rozgrywkach koszykarskich trójek w kategorii dziewcząt liderkami zostały: Aleksandra Rorat,
Agata Michalska i Klaudia Kokot. W grupie chłopców zwyciężył team: Kamil
Skiba, Jakub Nizioł, Natanael Barzyk i Filip Franczak.
Kolejnego dnia odbył się Turniej Piłkarski Młodzików oraz konkurs rzutów
karnych. Po zaciętych grach piłkarskich zwyciężył zespół FC Orliki (Filip Namyślak, Dominik Piątek, Mateusz Kuropka, Nataniel Świerczyński, Filip
Rogaliński, Łukasz Kuropka i Kacper Szczepaniak). Drugie miejsce przypadło drużynie „Team Pompa”, a na trzecim uplasował się FC Real. W konkursie rzutów karnych, gdzie w dwóch kolejkach bramki bronił wójt gminy Rychtal
Adam Staszczyk, pierwsze miejsce zajął Filip Namyślak, drugie – Filip Stanisławczyk, a trzecie – Patryk Barzyk. Zwieńczeniem drugiego dnia majówki
był pokaz strażacki, w którym druhowie zademonstrowali gaszenie pożaru oraz
udzielanie pierwszej pomocy.
3 maja br. to czas gier i zabaw dla dzieci, które jak zwykle cieszyły się dużym zainteresowaniem i spontanicznym zaangażowaniem najmłodszych, oraz
Wieczorny Turniej Piłki Nożnej Seniorów. W rozgrywkach piłkarskich seniorów
liderem turnieju został „Victoria Team” w składzie: Piotr Sypko, Dawid Ślimak,
Martin Kramkowski, Paweł Walski, Dawid Łabędzki, Jarosław Sypko, Dawid Liebner i Michał Hanuszewicz. Miejsce drugie zajął „BKS Sprzęgło Ryniec”, trzecie – „Stolarze Smogorzów”, a czwarte – „Team Drożki”.
Sportową majówkę zamknął sobotni Turniej Dwójek Siatkarskich. Pierwsze
miejsce w rozgrywkach zajął Michał Kruber i Jakub Nizoł, drugie wywalczyli
Emilia Stężały i Jakub Kałus, a trzecie przypadło Natanaelowi Barzykowi
i Szymonowi Tyszkowskiemu.
- Zarówno liderom poszczególnych konkurencji, jak i pozostałym uczestnikom majówki na rychtalskich obiektach sportowych, wraz z wójtem oraz druhami z OSP Rychtal, bardzo serdecznie dziękujemy za czynny udział i zapraszamy na kolejne imprezy rekreacyjno-sportowe. A będą to m.in. ciąg dalszy
czwartkowych zajęć „Sprawni ruchowo 50+” oraz Dzień Dziecka na sportowo
w Skoroszowie (1 czerwca br.) i Bieg Rychtalaka (29 czerwca br.) – podsumowuje
P. Nasiadek. 					
Oprac. KR
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gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
maj 2019, nr 19 (1195)
Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Delegacje reprezentujące różne środowiska z terenu
Gminy Bralin złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem

dowego w Bralinie zgromadziły
wielu mieszkańców gminy. Wójt w
imieniu wszystkich podziękował nauczycielom i młodzieży za ciekawą i
wyjątkową lekcję historii.
Święto Konstytucji 3 Maja upamiętnia ważną datę w historii Polski.
Jest symbolem walki o wolność i pró-

by ocalenia naszego kraju. Konstytucja z 1791 roku była pierwszym takim
aktem prawnym w Europie i drugim
na świecie. Zasady zawarte w Konstytucji są zasadami uniwersalnymi
dla danego państwa, na ich podstawie
funkcjonują społeczeństwa.
KW

Uczcili święto narodowe
3 maja br. w Bralinie obchodzono
228. rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą za ojczyznę w
kościele parafialnym w Bralinie.
Kolejnym punktem obchodów
była akademia, która przybliżyła
wszystkim zgromadzonym, jakie
znaczenie dla Polski miała w ówcze-

snym czasie Konstytucja z 3 maja
1791 roku. Część artystyczną przygotowali uczniowie i nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Bralinie.
Po uroczystej akademii zebrani
przeszli pod pomnik pamięci, gdzie
delegacje reprezentujące różne środowiska z terenu gminy Bralin złożyły

wiązanki kwiatów. Władze samorządowe reprezentowane były przez
wójta Piotra Hołosia, sekretarz
Ewelinę Pieles i skarbnik Grażynę
Mosch oraz delegację Rady Gminy
Bralin: przewodniczącego Marka
Markiewicza oraz radnych Tadeusza Iwana i Romana Lemanika.
Uroczyste obchody święta naro-

Uroczyste obchody święta narodowego w Bralinie
zgromadziły wielu mieszkańców gminy

Wizyta w Ostrzeszowskim Domu Dziecka

III Międzygminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej w Zespole Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej

Sprawdzian wiedzy młodych ekologów
26 kwietnia br. w Zespole Szkół
im. Ks. Michała Przywary i Rodziny
Salomonów w Nowej Wsi Książęcej
odbył się III Międzygminny Konkurs
Wiedzy Ekologicznej, nad którym
patronat objął wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś. Na zaproszenie organizatora w pracach komisji konkursowej udział wzięła Hanna Kuterba,
pełniąca obowiązki edukatora leśnego w Nadleśnictwie Syców.
Konkurs miał na celu rozwijanie wrażliwości na problemy ochrony środowiska oraz propagowanie
zdrowego trybu życia. Uczestnicy
sprawdzani byli z wiedzy na temat
obszarów prawnie chronionych oraz
ochrony wody, powietrza i gleby
przed skażeniami, a także z wiedzy
o segregacji odpadów. Pytania kon-

Uczestnicy sprawdzani byli m.in. z wiedzy
na temat obszarów prawnie chronionych
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„Children’s Day Gift Box”
w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej

Z testem wiedzy walczyli dzielnie uczniowie klas IV-VIII
ze szkół podstawowych w Perzowie i Nowej Wsi Książęcej

kursowe przygotowała Małgorzata
Krzak, zajmująca stanowisko ds.

ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Bralin.
Z testem wiedzy walczyli dzielnie uczniowie klas IV-VIII ze szkół
podstawowych w Perzowie i Nowej
Wsi Książęcej. Pierwsze miejsce
w konkursie zajęła Julia Sikora
(SP Nowa Wieś Książęca), drugie –
Agata Spodymek (SP Nowa Wieś
Książęca), a trzecie – Aleksandra
Janasek (SP Perzów). Ponadto w
konkursie wyróżniono: Katarzynę
Gania (SP Perzów), Anastazję Krowiarz (SP Nowa Wieś Książęca) i
Franciszka Sobczyka (SP Perzów).
Wszystkim uczestnikom konkursu
serdecznie gratulujemy.
Wiesława Mirowska
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W ramach realizacji programu
„POWER” Zespół Szkół im. Ks.
Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej
zobligowany został do przeprowadzenia trzech projektów z wykorzystaniem platformy „E-Twinning”.
Jednym z nich jest „Children’s Day
Gift Box”, którego koordynatorem została Magdalena Nikodem.
W projekcie współuczestniczyło
dziewięć szkół z Turcji, dwie z Rumunii oraz jedna z Polski. Polegał on
na zbiórce artykułów szkolnych, gier,
zabawek oraz ubrań i przekazaniu ich
potrzebującym rówieśnikom. Cała
społeczność szkolna od 1 do 29 marca br. z dużym zaangażowaniem brała
udział w zbiórce najpotrzebniejszych
przyborów. Wszystkie zebrane rzeczy
przekazane zostały wychowankom
Domu Dziecka w Ostrzeszowie 23
kwietnia br. – w dniu Święta Niepodległości oraz Dnia Dziecka w Turcji.
Nadrzędnym celem projektu
było włączenie w podjęte działania

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie u
nich empatii, odpowiedzialności oraz
współpracy, a także uwrażliwienie
uczniów na potrzeby rówieśników i
propagowanie idei wolontariatu.
Magdalena Nikodem

Społeczność szkolna z dużym
zaangażowaniem brała udział
w zbiórce przyborów

Region

gmina
wieści znad pomianki
maj 2019, nr 19 (921)

W piątek, 3 maja 2019 r., w gminie Łęka Opatowska odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta 3 Maja połączone z Dniem Strażaka zorganizowanym w Opatowie

Orszak św. Floriana

uświetnił trzeciomajowe święto
Obchody rozpoczęły się od złożenia hołdu w
miejscach pamięci. Władze samorządowe, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe, harcerze, jednostki OSP oraz delegacje uczniów złożyli wiązanki
kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem poświęconym Poległym i Ofiarom II Wojny Światowej,
pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych
w Łęce Opatowskiej, pod tablicą upamiętniającą
Poległych za Ojczyznę przy kościele parafialnym
w Siemianicach oraz pod pomnikiem na cmentarzu
w Opatowie. W miejscach upamiętniających poległych za Ojczyznę wartę honorową pełnili harcerze
i uczniowie.
Uroczystą mszę św. w intencji strażaków oraz
Ojczyzny odprawił ks. Józef Wachowiak. W nabożeństwie asystowali strażacy z terenu gminy Łęka
Opatowska. Liturgię sumy odpustowej i procesji
uświetniła orkiestra dęta z Dzietrzkowic.
Orszak św. Floriana ruszył ulicami Opatowa
w kierunku boiska sportowego. Na jego czele jechał konno św. Florian w stroju żołnierza rzymskiego. Tuż za nim podążał oddział strażaków,
składający się z delegacji poszczególnych jednostek OSP, wraz z pocztami sztandarowymi
oraz delegacja władz gminy. Pochód upiększały
układami marszowymi mażoretki oraz muzyka
orkiestry dętej.

Na boisku wszystkich zebranych strażaków
oraz gości powitał druh Jerzy Derdak.
Podczas obchodów strażacy przygotowali konkurencje sportowe dla jednostek OSP: tor przeszkód,
bojówka oraz bieg strażaka. Po zaciętych rywalizacjach I miejsce zajęła drużyna OSP Biadaszki, II
- drużyna OSP Opatów (gm. Opatów koło Częstochowy), III - drużyna OSP Jankowy, IV miejsce drużyna OSP Opatów, V - drużyna OSP Trzebień,
natomiast VI - drużyna OSP Laski. Zwycięskie drużyny otrzymały sprzęt strażacki: rozdzielacz, kurtynę wodną oraz prądownicę typu Turbo.
Na scenie popis swoich umiejętności dał kabaret „No rusz się”. Nie zabrakło także atrakcji dla
dzieci, takich jak dmuchane zamki czy zabawy z
animatorem. Hitem tegorocznych obchodów były
rogaliki upieczone przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.
Na deser zgromadzoną publiczność do wspólnej zabawy porwał zespół GESEK. Publika szalała przy Dziewczynie w bikini, Zakochać się, czy
Nago, nago. Artyści nie zawiedli fanów i chętnie
rozdawali autografy oraz pozowali do zdjęć.
Imprezę zakończono zabawą taneczną.
Strażackie święto współfinansowane była ze
środków budżetu Gminy Łęka Opatowska w ramach konkursu ofert.
Oprac. bem
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Region

gmina
G£OS TRZCINICY
maj 2019, nr 19 (1085)
Gminne obchody Święta Narodowego 3 Maja w Trzcinicy

Niech się święci 3 Maja!

Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy tablicy pamiątkowej poświęconej
poległym powstańcom wielkopolskim i żołnierzom Wojska Polskiego

3 maja 2019 r. w Trzcinicy odbyły
się gminne uroczystości z okazji 228.
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja.
Majowe obchody rozpoczęto
uroczystą mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele pw. św. Stanisława
Biskupa Męczennika w Trzcinicy.
Nabożeństwo odprawił ksiądz dziekan Wiesław Cieplik.
W uroczystości uczestniczyli
przedstawiciele samorządu lokalnego, jednostek organizacyjnych, zespołów szkół, poczty sztandarowe:
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w
Laskach, Zespołu Szkół w Trzcinicy,
OSP w Laskach, Trzcinicy oraz w

W obchodach uczestniczyli m.in. uczniowie,
harcerze i strażacy-ochotnicy

Piotrówce, a także delegacje z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
We wspólnym świętowaniu wzięło
udział wielu mieszkańców gminy.
Po mszy delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod usytuowaną
przy Urzędzie Gminy w Trzcinicy
tablicą pamiątkową poświęconą poległym powstańcom wielkopolskim
i żołnierzom Wojska Polskiego. Wójt
gminy Grzegorz Hadzik w swoim
wystąpieniu odniósł się do uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wskazując
na jej rolę historyczną i współczesne znaczenie dla Polaków. Księdzu

dziekanowi W. Cieplikowi podziękował za odprawienie mszy świętej.
Dziękował także delegacjom, pocztom sztandarowym, harcerzom z
77 WHD za wystawioną wartę oraz
wszystkim obecnym za udział w obchodach. Zwrócił się również z życzeniami do strażaków-ochotników
w związku z przypadającym następnego dnia strażackim świętem.
Po uroczystościach złożone zostały wiązanki i zapalone znicze pod
tablicą poświęconą księdzu kanonikowi Florianowi Skubiszakowi.
Oprac. bem

Od marca prowadzone są zajęcia regionalno-historyczne
dla młodzieży z terenu gminy Trzcinica

W tym roku Gmina Trzcinica planuje przeznaczyć na zadania związane z rozwojem kulturalnym około 530.000,00 zł

Ponad pół miliona na kulturę

W tej kwocie znajduje się dotacja
w wysokości 354.622 zł przekazywana przez Gminę Trzcinica na funkcjonowanie oraz realizację działalności
kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. Jak zaznaczają
samorządowcy z Trzcinicy: - Podejmowane oraz organizowane przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w
Trzcinicy różnorodne zadania, uroczystości oraz projekty są na bardzo
wysokim poziomie, bierze w nich
udział wielu mieszkańców gminy
Trzcinica.
Około 60.000,00 zł to środki z
budżetu Gminy Trzcinica wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego i przeznaczone na organizację
różnorodnych imprez kulturalnych i
integracyjnych. Są to między innymi
festyny w Laskach, Piotrówce, Pomianach, Smardzach i Wodzicznej
oraz kolejna Biesiada Trzcinicka.
Około 90.000,00 zł przeznaczone
będzie na pozostałe zadania z kultury, w tym na organizację imprez i
uroczystości o charakterze gminnym.
Wśród nich wymienić można: festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych, „Muzyczne przedwiośnie”
wraz z podsumowaniem konkursu
fotograficznego „Gmina Trzcinica
w obiektywie”, Gminne Śniadanie
Wielkanocne w Wodzicznej, Gminny Dzień Matki w Smardzach, Dni
Gminy Trzcinica, Dożynki Gminne
w Kuźnicy Trzcińskiej oraz Gminne
Spotkanie Opłatkowe.
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Organizowane będą też mniejsze,
lokalne uroczystości, takie jak Dzień
Kobiet w poszczególnych sołectwach
gminy, Dzień Seniora, Dzień Matki
oraz lokalne spotkania opłatkowe.
Środki gminne przeznaczone są
również na dotacje dla stowarzyszeń.
W bieżącym roku w ramach ogłoszonego konkursu ofert w zakresie kul-

tość przyznanych dotacji na działalność kulturalną to około 7.350,00 zł.
Jednostki organizacyjne oraz
Urząd Gminy Trzcinica cały czas
czynią starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację działań na rzecz społeczności lokalnej.
Jednym z takich działań jest wniosek
Urzędu Gminy Trzcinica złożony w

Młodzież poznaje
swój region
Spotkania odbywają się w Zespołach Szkół w Laskach i Trzcinicy.
Prowadzą je Alina Gawlik i Jolanta
Jelonek. Opracowany został program
działalności, którego głównymi celami są: poznanie najbliższego środowiska i specyfiki położenia regionu
oraz rozwijanie wiedzy o lokalnej
kulturze. Zajęcia mają na celu także

kształtowanie poczucia tożsamości
regionalnej i nabywanie przez uczestników umiejętności docierania do
różnych źródeł informacji historycznych.
Zajęcia regionalno-historyczne
finansowane są ze środków budżetu
Gminy Trzcinica w ramach programu
profilaktycznego.
Oprac. bem

Gmina dofinansowuje inicjatywy stowarzyszeń proponujących
mieszkańcom różnorodne działania kulturalne

tury fundusze przeznaczone zostały
na projekt o nazwie „Uwierz w siebie
– zdobywaj szczyty” - cykl spotkań
realizowany przez Stowarzyszenie Wsi Trzcinica „Przyszłość”, jak
również na wyjazdy autokarowe dla
mieszkańców do Warszawy (Stowarzyszenie „Tilia”) oraz do teatru lub
opery (TPL „Lukus”). Łączna war-

konkursie ogłoszonym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w
ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Zgłoszone zadania to cykl konkursów fotograficznych o nazwie „Gmina Trzcinica w
obiektywie”.
Oprac. bem
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Uczniowie uczą się zdobywania informacji
o regionie z różnorodnych źródeł

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 13

Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
maj 2019, nr 19 (872)

Wyniki II Ulicznego Biegu Rodzinnego
„Z Biało -Czerwoną”:

II Uliczny Bieg Rodzinny „Z Biało-Czerwoną”

Pobiegli w Dzień Flagi
2 maja 2019 r. w Perzowie w
związku z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja i Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowany został II Uliczny Bieg Rodzinny

„Z Biało-Czerwoną”. Na starcie
zameldowało się 63 zawodników, a
dopingowała ich wójt gminy Perzów
Danuta Froń.
Starty odbywały się w 5 katego-

Impreza zorganizowana została
w Perzowie po raz drugi

riach wiekowych: przedszkola, klasy
I-III, IV-VI szkół podstawowych,
klasy VII, VIII, gimnazja oraz kategoria OPEN kobiet i mężczyzn.
Po emocjonujących biegach wójt
D. Froń podziękowała uczestnikom
za udział i wręczyła nagrody. Każdy
z zawodników otrzymał pamiątkowy medal, a najmłodsi również specjalne nagrody.
Organizatorem II Ulicznego Biegu Rodzinnego był Gminny Ośrodek
Kultury w Perzowie przy wsparciu
animatorów perzowskiego „Orlika”,
a nad bezpieczeństwem biegaczy i
kibiców czuwała jednostka OSP w
Perzowie.
Oprac. bem

Przedszkola
1. Szymon Gnitecki
2. Babadżanov Yaroslaw
3. Hubert Kaczmarek
Klasy I-III dziewczęta
1. Aurelia Wąsik
2. Zuzanna Zapolna
3. Róża Woźniak
Klasy I-III chłopcy
1. Michał Troska
2. Kacper Gnitecki
3. Babadżanov Mykyza
Klasy IV-VI dziewczęta
1. Martyna Mądra
2. Michalina Sokalska
3. Natalia Chlewicka
Klasy IV-VI chłopcy
1. Marcel Wika
2. Dawid Skoczylas
3. Rafael Góra

Klasy VII,VIII,
gimnazjum dziewczęta
1. Victoria Menzel
2. Jessica Horoszko
3. Weronika Pietrus
Klasy VII,VIII,
gimnazjum chłopcy
1. Mateusz Dziewięcki
2. Nikodem Ordyniak
Kategoria OPEN kobiety
1. Kamila Wąsik
2. Aleksandra Karnasiewicz
3. Monika Domagała
Kategoria OPEN mężczyźni
1. Wojciech Kozłowski
2. Przemysław Ostrowski
3. Jakub Gaicki

Każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy
medal, a najmłodsi również specjalne nagrody

cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 14
30 kwietnia 2019 r. na kompleksie sportowym „Orlik” w Perzowie odbył się Nocny Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Animatorów „Orlika”

Wniosek o dofinansowanie trzeciego etapu budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem dróg w Trzcinicy z
pozytywną oceną formalną

Coraz bliżej dofinansowania

Zagrali dla Michała
Organizatorami Turnieju o Puchar Animatorów „Orlika” Grzegorza Kapicy i Radosława Bogusia
w Perzowie byli: Gmina Perzów i
Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie. Do rozgrywek zgłosiło się aż
10 zespołów: Dynamit Miechów,

Orły z Woskowic, FC Abstynent, FC
Niepanimaju, AC Materace, Kolano
Węża, Chillwagon, Gruby i wściekli, Powyłamywane dziki, OSPmPerzów.
Drużyny grały dla Michała,
mieszkańca gminy Perzów.

Nagrodzono najlepsze drużyny
oraz strzelca i bramkarza turnieju

Głównym koordynatorem turnieju był animator perzowskiego
„Orlika” G. Kapica. Uczestników
przywitała wójt gminy Perzów Danuta Froń, przewodniczący Rady
Gminy Perzów Przemysław Łytka i
zastępca wójta Weronika Urbańska,
życząc wszystkim udanej gry.
Zwycięzców wyłoniono po zaciętej walce i dogrywce w rzutach
karnych.
Przyznano również wyróżnienia
dla króla strzelców, którym został
Filip Składnikiewicz i najlepszego
bramkarza, którym okazał się być
Mateusz Śniegocki.
Wszyscy zawodnicy mogli rozgrzewać się kawą czy herbatą oraz
częstować kiełbaską z grilla.
Oprac. bem

Wyniki turnieju
1. Gruby i wściekli
2. FC Abstynent
3. FC Niepanimaju
4. OSP Perzów

15 kwietnia 2019 roku Urząd
Marszałkowski w Poznaniu podał
informację o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie
w ramach Osi Priorytetowej IV „Środowisko” Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałanie
4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”.
Wśród pozytywnie ocenionych 12
wniosków znalazł się wniosek Gmi-

trzenia złożonego wniosku realizacja
inwestycji nastąpi w 2020 roku.
Wniosek dotyczy trzeciego etapu
zadania wodno-kanalizacyjno-drogowego i obejmuje ulice: Zieloną,
Kwiatową, część Kluczborskiej, Polną, Piaskową, Leśną, Zacisze, część
Lipowej i pozostałą część Pocztowej.
Całkowita wartość trzeciego etapu
wynosi 5.284.095,38 złote, w tym

Wnioskowana wartość dofinansowania trzeciego
etapu inwestycji wynosi 3.184.967,44 zł

ny Trzcinica pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci
ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z
odtworzeniem dróg w miejscowości
Trzcinica – etap III”.
Teraz kolej na ocenę merytoryczną, która zadecyduje o przyznaniu
środków na realizację tego zadania.
W przypadku pozytywnego rozpa-

wnioskowana wartość dofinansowania to 3.184.967,44 złote.
W 2018 roku został wykonany
pierwszy etap inwestycji obejmujący
ulice: część Jana Pawła II, Młyńską,
Zamkową, ks. Białka, Kościelną i
część Pocztowej. W bieżącym roku
realizowany jest drugi etap obejmujący ulice: Jana Pawła II, Kluczborską i
Boczną. 		
Oprac. bem
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie 67 m2, trzypokojowe
- Namysłów, ul. Reymonta.
Tel. 604 903 262 (dzwonić po godz. 12:00).
(TK 123/05/19)
SPRZEDAM DOM W KĘPNIE przy UL.
PARKOWEJ, DZIAŁKA 400 m2, ZAGWARANTOWANY KOMFORT BUDYNKU,
OGRODU I OTOCZENIA. KOMPLETNIE WYPOSAŻONY. DUŻE MOŻLIWOŚCI ADAPTACYJNE (GABINET). PROSZĘ O POWAŻNE
PROPOZYCJE. TEL. 601 844 036.
(TK 122/05/19)

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 40
arów pod inwestycje lub budownictwo
mieszkaniowe, położoną przy drodze
nr 11 w kierunku Baranowa. Działka w
pełni uzbrojona. Decyzja o zabudowie.
Atrakcyjna lokalizacja i cena.
Tel. 880 303 900.
(TK 111/04/19)
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)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

Sprzedam działki budowlane - Tabor Wielki,
od 35.000 zł. Tel. 692 954 115.
(TK 117/04/19)

szukam do wynajęcia mieszkania
w Kępnie. Tel. 606 757 246

Sprzedam działki budowlane w Osinach.
Tel. 607 168 523.
(TK 93/04/19)

Do wynajęcia komfortowe mieszkanie 45 m2
na Os. Grafitowym - Krążkowy.
Tel. 603 653 203.
(TK 94/04/19)
Do wynajęcia mieszkanie 40 m2 w centrum
Kępna. Tel. 733 440 602. (TK 110/04/19)
Mieszkanie do wynajęcia od zaraz!!!
4-pokojowe, częściowo umeblowane.
Kępno, Os. 700-lecia. Kontakt: 793 777 852.
(TK 120/05/19)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)

Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
klinkier i inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 98/04/19)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

motoryzacja
Sprzedam opla corsę z gazem, poj. silnika
1.2, 16V, 2000 r., w b. dobrym stanie
technicznym jak i wizualnym.
Tel. 728 458 563.
(TK 121/05/19)
Sprzedam BMW, 2002 r., czerwony, automat, cena 6 tys. zł. Tel. 696 646 984.
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.

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

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

wielkopolska wojewódzka
komenda ochotniczych
hufców pracy

praca

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

Ogłasza nabór na bezpłatny kurs zawodowy:

Do wynajęcia mieszkanie 38 m2 - Kępno.
Tel. 693 717 751, 605 260 116.
(TK 118/04/19)

Zatrudnię na stałe panią do sprzątania
mieszkania - okolice Kępna.
Tel. 604 287 526.
(TK 109/04/19)

Maj/czerwiec:

Sprzedam działkę 10-20 arów - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 68/03/19)

Do wynajęcia lokal 38 m2 handlowo-usługowy - Osiedle Kopa 1 (obok apteki).
Tel. 510 285 430.
(TK 113/04/19)

rolnicze

Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
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)

Do wynajęcia mieszkanie na Os. Wiosny
Ludów, I piętro, cena 1200 zł + opłaty.
Tel. 607 243 601.
(TK 115/04/19)
Do wynajęcia mieszkanie na Os. Murator.
Tel. 880 722 069.
(TK 112/04/19)

Nadleśnictwo Syców zatrudni od zaraz
osobę na stanowisko księgowy.
Wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne,
mile widziane doświadczenie na stanowisku
związanym z ekonomią, księgowością
lub finansami. Oferujemy umowę na czas
określony (na zastępstwo na ok. 18 m-cy),
dobre warunki pracy i płacy.
Szczegółowe informacje o ofercie na stronie
www.sycow.poznan.lasy.gov.pl
Oferty proszę składać w siedzibie Nadleśnictwa Syców.

Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 105/04/19)
Sprzedam 5 rojów pszczół.
Tel. 510 176 111.
(TK 88/03/19)
Sprzedaż młodych kurek. Sadogóra 19
k. Rychtala. Tel. 62 / 78 16 322,
693 661 542.
(TK 87/03/19)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)
sprzedam
Sprzedaż drewna opałowego.
Tel. 510 183 522.
(TK 114/04/19)
Sprzedam donice ogrodowe i kinkiety
drewniane, cena 150 zł.
Tel. 607 243 601.
(TK 115/04/19)

Sprzedam drewno opałowe i kominkowe.
Tel. 721 598 809.
(TK 106/04/19)

Naprawa komputerów, laptopów, strony i
sklepy internetowe, obróbka grafiki.
Tel. 889 786 700.
(TK 119/05/19)
Kurs kat. B - Stelmaszyk.
Tel. 607 243 601.
(TK 116/04/19)

Zawody odbędą się na strzelnicy
Koła Myśliwskiego DIANA w Działoszy.
W zawodach może wziąć udział każdy zainteresowany.
Broń i amunicję zapewnia Bractwo. Można również używać
broni własnej. Regulamin zawodów na strzelnicy. Ze względu
na koszty organizacyjne koszt udziału 10 zł za serię. Ilość serii
w zależności od ilości zawodników.
Rozpoczęcie przewiduje się od godz. 11.00.
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tokarz lub osobę do przyuczenia.
Bardzo dobre warunki płacy.
Możliwość zatrudnienia na cały lub 1/2 etatu.
Więcej informacji
pod numerem telefonu 793 308 355.

Firma PRO ASCOBLOC Sp. z o.o.
z siedzibą w Sycowie poszukuje:

pracownika ze znajomością
języka niemieckiego
Wymagania:
- dobra znajomość języka niemieckiego
- minimum średnie wykształcenie
- dobra znajomość pakietu Office
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu dobrych relacji
REKLAMY
interpersonalnych

przyjmowanie i potwierdzanie zleceń
(62) 78 --292
84
negocjacje z Klientem

organizuje w dniu 18 maja 2019 r.

z broni sportowej kal. 5,6 mm.

Firma zatrudni osobę na stanowisko

I OG£OSZENIA DROBNE
Zakres
obowiązków:
PRZYJMUJEMY
CODZIENNIE
(PN.-PT.)
- kontakt
z Klientem niemieckojęzycznym
W GODZ.
9.00-16.00
- przygotowywanie
ofert

Kępińskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie

o Puchar Starosty Kępińskiego”,

Kryteria naboru:
- WIEK 18-25 LAT,
- NIEUCZĄCE SIĘ I NIEPRACUJĄCE,
- ZAMIESZKUJĄCE NA TERENIE POLSKI.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do:
Młodzieżowego Centrum Kariery (MCK)
w Kępnie, ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno
e-mail: mck.kepno@ohp.pl, tel. 533 929 605

Sprzedam przyczepę 3,5 tony.
Tel. 721 598 809.
(TK 107/04/19)

US£UGI

„Indywidualne Mistrzostwa
Powiatu Kępińskiego

Kurs kosmetyczny
ze stylizacją paznokci

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

(62) 78 292 84
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Szczegółowe informacje na:
www.ascobloc.pl w zakładce Kariera.
CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ascobloc.pl

ORTODONCJA

lek. stom. Magdalena Stasierska
specjalista ortodonta

Aparaty stałe i ruchome.
Przyjęcia: Ostrzeszów, ul. Leśna 45,
tel. 62 / 732 79 50, 601 98 51 11.
Środa i piątek: 15.00-20.00.

Ogłoszenia

reklamy

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie
(wszystkie media).

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

sprzedam

lokale
mieszkalne

w Bralinie
przy ulicy Nowej.
Telefon: 518 973 923.

WSPOMNIENIA - TO BYŁY PIĘKNE DNI…
UWAGA! 6 CZERWCA 2020 ROKU ŚWIĘTUJEMY W KĘPNIE
100- LECIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Obchody tego pierwszego stulecia odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 25. Już od początku
bieżącego roku szkolnego trwają przygotowania do tej ważnej uroczystości,
na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy naszych absolwentów, uczniów,
przyjaciół i nauczycieli. Z tej okazji planujemy zorganizować wiele ciekawych spotkań i uroczystości.
Chcemy też wydać II część monografii pt. „Wspomnienie z tamtego
wczoraj”, która może stać się swoistym pamiętnikiem z przeszłości zarówno absolwentów, nauczycieli jak i pracowników szkoły. Aby tak się stało
prosimy o przekazywanie swoich wspomnień do sekretariatu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Sienkiewicza 25, w kopercie z dopiskiem
„100-lecie”. Oryginalne i pomysłowe reminiscencje zostaną nagrodzone.
Wewnątrz koperty prosimy umieścić nr telefonu, zgodę na upublicznienie
przekazanych informacji oraz nazwę szkoły, której wspomnienie dotyczy.
Jeśli skrywasz miłe wspomnienia, którymi chcesz się podzielić z innymi, a nie masz możliwości ich spisania, zadzwoń pod nr 62 782 99 00, a
autorzy monografii odnajdą Cię i przedstawią Ci zasady redakcyjnej współpracy. Też znajdziesz się w monografii.
ZACHĘCAMY DO WSPOMNIEŃ
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
Z dopiskiem: „100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie”
Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych
inicjatyw i będzie wkładem w rozwój oraz edukację następnych pokoleń.
Z wyrazami szacunku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Dyrektor Bogumiła Drobina
Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Nowacki
zsz1-kepno@oswiata.org.pl
Komitet Obchodów Jubileuszu
Tel. 62 78 299 00

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

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

Rejestracje telefoniczne:

Tel.: 604 824 980.

NA BARDZO DOBRYCH

komfortowe mieszkanie

Kêpno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38.

rok produkcji 2012.

pomocników stolarzy

do wynajęcia

przyjmuje w œrody
od 17.00 do 18.30,

FORD
TRANSIT,

STOLARZY

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

specjalista w ginekologii i po³o¿nictwie

sprzeda samochód marki

ZATRUDNI

tel.

lek. med. Ma³gorzata
Machowicz-Wieczorek

GS „SCh” w Bralinie

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

WARUNKACH PRACY I PŁACY.

PRYWATNY GABINET

693 112 263.

Oferta miejsca pracy na własny rachunek
dla lek. stomatologa
w związku z likwidacją
prywatnej praktyki
w dzierżawionym pomieszczeniu
w pełni wyposażonym w sprzęt
(zachowawcza, chirurgia stomat., protetyka)
jako kontynuacja ponad 30 letniej
prywatnej działalności.
Atutem jest doskonała lokalizacja w centrum
Ostrzeszowa, parter, wygodny duży parking,
tel. stacjonarny znany pacjentom.
Informacja: 608 372 009.

TAPICERÓW

oraz osoby
do przyuczenia
w zawodzie tapicer.

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

RTG

kontakt: 600 959 111.

PANTOMOGRAFICZNE

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

ZDJÊCIA

Ostrzeszów, ul. Leœna 45

Tel.: 627 327 950, 601 985 111

Œroda i Pi¹tek: 15.00-19.00

TEL. 723 882 777
Tygodnik Kępiński 9 maja 2019
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Recenzje

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Jan-Philipp Sendker - „Sztuka słyszenia bicia serca”

TAPICERÓW

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

tel .:

Najważniejsza książka o bezwarunkowej miłości ostatnich dziesięcioleci. Jedna z najgłośniejszych powieści o miłości ostatnich dekad. Ta książka to najwspanialszy literacki
hołd na cześć miłości. Światowy bestseller przetłumaczony na 35 języków. Dwa kontynenty, dwie kultury, dwie filozofie życia, dwa systemy wartości. Prawdziwa miłość istnieje. Ta
książka to najlepszy na to dowód.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Bernard Werber - „Jutro należy do kotów”
W dzielnicy Montmartre w Paryżu żyją dwa niezwykłe koty. Bastet, narratorka, która
chciałaby móc skuteczniej komunikować się z ludźmi. Pitagoras, kot doświadczalny, który
na czubku głowy ma wejście na klucz USB umożliwiający mu łączenie się z Internetem.
Koty spotkają się i pokochają, chociaż sprawy w świecie ludzi wokół nich nie
przestają się komplikować. Bastet pragnie walczyć z przemocą ludzi za pomocą kociej duchowości. Pitagoras uważa, że jest już na to za późno i koty powinny szykować się do przejęcia sterów ludzkiej cywilizacji.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Grzegorz Głuszak, Teresa Klemańska - „Walka przez łzy.
Matka Tomasza Komendy Teresa Klemańska”
Kiedy zapadł wyrok skazujący jej dziecko na 25 lat więzienia, jej świat się rozsypał.
Jednak nie poddała się i walczyła o syna – Tomasza Komendę – do ostatniej łzy, do momentu, kiedy usłyszała, że jest niewinny. Teraz walczy o jego codzienność i uczy, jak żyć
w świecie, który tak bardzo się zmienił. Przez 18 lat, nakrywając stół do kolacji wigilijnej, zostawiała jedno wolne miejsce. Nie dla zbłąkanego wędrowca, tylko dla własnego
syna, niesprawiedliwie skazanego za gwałt i morderstwo. Stała pod drzwiami więzienia
i krzyczała, że jeśli on się zabije, ona zrobi to samo. Krążyła po mediach, prokuraturach,
odwiedzała prawników z dokumentami w reklamówce, przekonując, że jej dziecko jest
niewinne. I mimo że nikt jej nie wierzył, ona nigdy nie utraciła wiary. „Walka przez łzy” to
zapis dramatycznych wydarzeń, które wstrząsnęły całą rodziną. To historia kobiety, która
mimo przeciwności losu stawiła czoła opresyjnemu systemowi i podjęła najtrudniejszą
walkę - walkę o własne dziecko i rodzinę. To opowieść o oddaniu, poświęceniu i przede
wszystkim o niezwykłej sile matczynej miłości, która potrafi rozerwać więzienne kraty.

WAKACJE NAD BAŁTYKIEM
Firma turystyczna P.H.U. „GRZEŚ” TORZENIEC
PRZEWOZY AUTOKAROWE & BIURO PODRÓŻY

zapraszamy na wycieczki krajoznawcze
w sezonie 2019
NOWY ROK * NOWE KIERUNKI
* TURNUSY SANATORYJNE TRUSKAWIEC ZACHODNIA UKRAINA
* MAJÓWKA z wypadem na BORNHOLM
WCZASY * Sarbinowo * Niechorze * Świnoujście
WYCIECZKI * Licheń * Mazury * Zakopane *
Bieszczady * Lwów * Dolina Rospudy * Wilno

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 19
SPONSORZY NAGRÓD:

BIURO PODRÓŻY z GRZESIEM CIĘ TANIO WYNIESIE
Szczegóły na: www.grzes.biz
Informacja i zapisy:
Grzegorz 601 58 11 65; Mirosława 609 50 28 25.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 15 maja 2019 r.

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

1. Jan-Philipp Sendker - „Sztuka słyszenia bicia serca”,
2. Bernard Werber - „Jutro należy do kotów”,
3. Grzegorz Głuszak, Teresa Klemańska - „Walka przez łzy...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 18 nagrody otrzymuj¹:

R. Wabnic (Baranów), M. Kulik (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Ktoś poprosi cię o pomoc, wyjdą na jaw różne zaległości lub okaże się, że trzeba jeszcze coś ważnego w ostatniej chwili załatwić. Możesz nawet nie
wiedzieć, za co zabrać się najpierw, bo wszystkie
sprawy wydadzą ci się tak samo ważne.

Byk 21 IV – 21 V
Poczujesz, że świat stoi przed tobą otworem! Będziesz energiczny i optymistyczny, dzięki czemu
spotkasz się z życzliwością innych ludzi. Nie bądź
jednak zdziwionym, jeśli ktoś poprosi cię o pomoc
lub wsparcie w trudnej dla niego sprawie.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Podejmiesz ważną decyzję lub weźmiesz udział w
projekcie, na jakim bardzo ci zależało. Będziesz wytrwale pracował i wykonywał polecenia zwierzchników, ale właśnie dzięki temu zostaniesz doceniony
przez ważną osobę.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Na Zdrowie” - 9.05.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 10.05.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 11.05.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 12.05.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 13.05.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 14.05.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 15.05.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

W tym tygodniu masz szansę na miłość! Czeka cię
radość, uznanie i miła niespodzianka. Jeśli jesteś
samotny, to możesz spotkać kogoś, kto zawróci ci w
głowie. Jeśli jesteś w związku, czekają cię namiętne
chwile.

Więcej informacji uzyskać
można u managera
restauracji pod nr tel.:
690 820 925, 62 / 78 299 52
lub osobiście w siedzibie
firmy Restauracja Piaski 1a.

Lew 23 VII – 22 VIII

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

Przestań się przechwalać, bo pewna wścibska
osoba zacznie tropić twoje powiązania. Podejdź
poważnie do poleceń zwierzchników lub starszych
osób. Ktoś może rozliczyć cię z obietnic i postępów
w chwili, kiedy najmniej się tego spodziewasz.

Panna 23 VIII – 22 IX
Ktoś nagle zmieni zdanie lub okaże się, że możesz
zrobić coś, co wcześniej było poza twoim zasięgiem. Daj się ponieść wydarzeniom i jak najszybciej przystosuj się do nowych okoliczności. Poznasz wpływową osobę lub ktoś, na kogo mogłeś
liczyć w przeszłości.

Waga 23 IX – 23 X
Dojdziesz do wniosku, że czas pozbyć się części
obowiązków, a nawet zakończysz pewną niechcianą znajomość. Nie wymagaj od siebie nadludzkiego wysiłku, bo staniesz się zestresowany i przemęczony.

Skorpion 24 X – 21 XI
Czekają cię spokojniejsze, ale bardzo udane dni.
Wykonasz swoje obowiązki, odwiedzisz znajomych, ale najlepiej czuć się będziesz w samotności. Przypomnisz sobie o swoim hobby, sięgniesz
po ulubione książki i filmy.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Będziesz w stanie zrozumieć, jakie są przyczyny
konfliktu lub niezrozumienia z bliskim otoczeniem.
W ten sposób nie powtórzysz błędów w przyszłości. Nawet jeśli jesteś zawiedziony w miłości, nie ma
tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Pojawi się szansa na pomyślne załatwienie spraw
urzędowych lub zawodowych. Nie zwlekaj, bo
szczęście ci sprzyja. Twoja szczerość, odwaga i zapał zostaną docenione. Nie próbuj iść na skróty, bo
ktoś obserwuje cię i pokłada w tobie zaufanie.

Wodnik 20 I – 18 II
Ktoś może cię skrytykować, a ty obrazisz się i nie
będziesz chciał ponownie tykać trudnej sprawy. Zamiast zamartwiać się na zapas, uporządkuj swoje
sprawy.

Ryby 19 II – 20 III
Jesteś gotowy do wykonania trudnego i samodzielnego zadania. Uwierz we własne siły, a ze wszystkim sobie poradzisz. Dobrej rady oczekuj od matki
lub innej ważnej dla ciebie kobiety. Dla samotnych
karta wróży możliwość flirtu.

Telefon: 514 288 733

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

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZCINICA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w miejscowości Laski-Tartak

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/245/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 8 maja 2018
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Laski - Tartak, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.05.2019 r.
do 14.06.2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica, w godzinach pracy
urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
29.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, o godz. 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Wójta Gminy Trzcinica, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2019 r., w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
gmina@trzcinica.com.pl.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie
z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu w okresie jego wyłożenia do
wglądu publicznego, o którym mowa wcześniej. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47.
W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w postępowaniu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
28.06.2019 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: gmina@trzcinica.com.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Trzcinica.
Wójt Gminy Trzcinica
mgr Grzegorz Hadzik
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Ogłoszenia

reklamy

Współpracu
je

my z:

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

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

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

PZPN

znów w Kępnie

NASI
w LIGACH
Rafał Kurzawa (FC Midtjylland)
Superligaen

Playoff | wiosna 2019
Odense BK – FC Midtjylland – 3:1 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

34. kolejka | wiosna 2019
Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin – 4:2 (2:1)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

34. kolejka | wiosna 2019
Lech Poznań – Zagłębie Lubin – 1:1 (0:0)
NA BOISKU: 1-89 minuta
Fabian Piasecki (Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

34. kolejka | wiosna 2019
Korona Kielce – Miedź Legnica – 0:0
NABOISKU: 90-94 minuta
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna I Liga

Do Kępna po raz kolejny zawita Mobilna Akademia Młodych Orłów. MAMO, bo tak nazywa się w skrócie projekt Polskiego Związku
Piłki Nożnej, ma na celu wyłonić największe talenty w naszym kraju, podnieść świadomość, a także jakość piłkarskiej edukacji.
Mobilne AMO mają dotrzeć do wszystkich powiatów. W środę, 15 maja wykwalifikowany zespół trenerski dotrze do Kępna. Szkoleniowcy będą kształcić trenerów, a także identyfikować lokalne talenty. Polski Związek Piłki Nożnej serdecznie zaprasza wszystkich
trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, a także sympatyków piłki nożnej z powiatu kępińskiego na wykład teoretyczny,
który odbędzie się o godzinie 16:00 przy Alejach Marcinkowskiego 13A. Warto nadmienić, że na boisku tuż po wykładzie odbędą
się treningi pokazowe. Na szkoleniach każdy uczestnik otrzyma zestaw publikacji. Szkolenie jest bezpłatne.

Z dwoma wygranymi i jedną porażką na koncie zakończyły 1/16 finału Mistrzostw Polski juniorki Polonii Kępno. Drużyna Marcina Tyca mimo kłopotów kadrowych zdołała wywalczyć drugą lokatę, premiowaną awansem do 1/8 finału

32. kolejka | wiosna 2019
Odra Opole – Bytovia Bytów – 2:1 (1:1)
NA BOISKU: 80-90 minuta
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna I Liga

32. kolejka | wiosna 2019
Raków Częstochowa – GKS Tychy – 0:0
NA BOISKU: 1-84 minuta
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

27. kolejka | wiosna 2019
Mieszko Gniezno – Wda Świecie – 3:0
WALKOWER
26. kolejka | wiosna 2019
Świt Skolwin-Szczecin – Mieszko Gniezno – 2:1 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

27. kolejka | wiosna 2019
Ślęza Wrocław – Rekord Bielsko-Biała – 3:0 (1:0)
NA BOISKU: 1-79 minuta
26. kolejka | wiosna 2019
GKS Pniówek – Ślęza Wrocław – 0:1 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Słupianek (Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

27. kolejka | wiosna 2019
Ruch Radzionków – Agroplon Głuszyna – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: 91-94 minuta
26. kolejka | wiosna 2019
Górnik II Zabrze – Agroplon Głuszyna – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: 1-67 minuta
Wiktor Łuczak (Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

Juniorki Polonii już w 1/8 Mistrzostw Polski
Juniorki kępińskiej Polonii pozostały w grze o medale Mistrzostw Polski w piłce ręcznej. Kępnianki zajęły drugie miejsce podczas rozgrywanego w Wąbrzeźnie
turnieju 1/16 finału Mistrzostw Polski. Drużyna prowadzona przez Marcina Tyca mimo kłopotów kadrowych osiągnęła rewelacyjny wynik. Podczas turnieju w Wąbrzeźnie biało-niebieskie wygrały dwa z trzech spotkań, zapewniając sobie jak najbardziej zasłużony awans. W pierwszym spotkaniu podopieczne Marcina Tyca
wygrały z gospodyniami turnieju 25:19. Dzień później musiały uznać wyższość drużyny ze Szczecina 12:21. Trzecie starcie było znakomite w wykonaniu kępnianek,
które ograły Świebodzin 31:19. Zwycięstwo to zapewniło im awans do dalszych gier.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Polonia przerwała czarną serię.

27. kolejka | wiosna 2019
Ruch Radzionków – Agroplon Głuszyna – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
26. kolejka | wiosna 2019
Górnik II Zabrze – Agroplon Głuszyna – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

27. kolejka | wiosna 2019
RKS Radomsko – LKS Kwiatkowice – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: 55-90 minuta
26. kolejka | wiosna 2019
Andrespolia Wiśniowa G. – RKS Radomsko – 0:2 (0:0)
NA BOISKU: 53-90 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 0:2 w 68. minucie
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Sport

piłka nożna

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

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Odgłos spadającego z serca nie kamienia, a ogromnego głazu dało się słyszeć na Stadionie Miejskim w Kępnie po ostatnim gwizdku w meczu Polonii ze Zjednoczonymi Trzemeszno. Gospodarze wygrali 3:0 i przełamali serię aż
siedmiu ligowych porażek z rzędu

Czarna seria Polonii to już przeszłość,
punkty w kierunku utrzymania
Podopieczni Bogdana Kowalczyka odetchnęli z ulgą. Po katastrofalnej serii siedmiu porażek, piłkarze z Alei Marcinkowskiego odnieśli długo oczekiwane zwycięstwo. W meczu przed własną publicznością biało-niebiescy pokonali Zjednoczonych
Trzemeszno 3:0 (3:0). Z kolei trzy dni później kępnianie przywieźli bardzo cenny punkt z Wrześni. Cztery punkty wywalczone podczas majówki poprawiły nieco skomplikowaną ostatnio sytuację Polonii. Wydarzeniem długiego weekendu była
zmiana na szczycie tabeli. Nielba Wągrowiec wykorzystała potknięcie Lubuszanina Trzcianka i po 29. kolejce wskoczyła na
pozycję lidera stając się faworytem w wyścigu po mistrzostwo oraz awans.
Gracze wągrowieckiej Nielby od
początku wiosny konsekwentnie gonili Lubuszanina i w końcu im się to udało. Lider z Trzcianki po siedemnastu
meczach bez porażki został pokonany
na wyjeździe przez Ostrovię. Okazji

do przeskoczenia rywala Nielba nie
zmarnowała. W meczu z Olimpią
Koło drużyna z Wągrowca rozpoczęła strzelanie już w pierwszej minucie
spotkania. Potem konsekwentnie powiększyła przewagę kończąc mecz z

Wyniki 30. kolejki

Wyniki 29. kolejki

MKS Victoria Września
KKS Polonia Kępno

1 (1)
1 (0)

SKS Unia Swarzędz
KS Opatówek

2 (2)
0 (0)

Bramki: 1:0 Jacek Kopaniarz - 17’, 1:1
Adrian Holak - 65’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Mateusz Gola,
Bernard Fai Ndukong, Witold Kamoś, Karol Latusek, Adrian Holak, Jakub Górecki, Wojciech
Drygas, Łukasz Walczak, Borys Wawrzyniak,
Leonardo Okeke. Trener: Bogdan Kowalczyk.
Bramki: 1:0 Hubert Goncerzewicz - 19’,
2:0 Mateusz Świergiel - 36’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1 (1)
KP Obra 1912 Kościan
0 (0)
Bramka: 1:0 Mateusz Nogaj - 17’.

MLKP Warta Międzychód
KS Polonia 1912 Leszno

1 (0)
5 (4)

Bramki: 0:1 Karol Smoła - 17’, 0:2 Damian Nowak - 26’, 0:3 Artur Krawczyk
- 27’, 0:4 Karol Smoła - 37’, 1:4 Oleksiy
Laban - 64’, 1:5 Antoni Prałat - 90+2’.

KSS Kotwica Kórnik
MKS Olimpia Koło

Bramka: 0:1 Mikołaj Czajka - 48’.

0 (0)
1 (0)

MKS Lubuszanin Trzcianka 6 (3)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)

Bramki: 1:0 Paweł Iwanicki - 12’, 2:0
Kacper Grygier - 30’, 3:0 Paweł Iwanicki
- 37’, 4:0 Paweł Wicher - 60’, 5:0 Łukasz
Cyruk - 63’, 6:0 Eryk Krysztopowicz - 65’,
6:1 Adrian Stypczyński - 83’.

TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 0 (0)
LZS Krobianka Krobia
2 (2)

Bramki: 0:1 Marcin Masełkowski - 7’,
0:2 Marcin Masełkowski - 43’.

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 (0)
MKS Nielba Wągrowiec
3 (2)

Bramki: 0:1 Rafał Leśniewski - 7’, 0:2
Rafał Leśniewski - 44’, 0:3 Mikołaj Dobrzykowski - 78’, 1:3 Piotr Przezak - 89’.

KS Sokół Pniewy
LZS Orkan Śmiłowo

0 (0)
6 (3)

Bramki: 0:1 Marcin Ankudowicz - 3’, 0:2
Adrian Mikołajczak - 16’, 0:3 Mateusz
Tatera - 37’, 0:4 Mateusz Tatera - 56’, 0:5
Jędrzej Wiśniewski - 58’, 0:6 Mateusz
Tatera - 80’.

LKS Gołuchów
0
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0

22
II

KKS Polonia Kępno
3 (3)
TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 0 (0)

Bramki: 1:0 Leonardo Okeke - 9’, 2:0
Wojciech Drygas - 29’, 3:0 Jakub Górecki - 35’ (z karnego).
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Bernard Fai Ndukong, Witold Kamoś (Adrian
Kurzawa - 85’), Karol Latusek (Adrian Holak 65’), Jakub Górecki, Miłosz Konieczny (Mikołaj
Gretkiewicz - 60’), Wojciech Drygas (Maciej Sikora - 75’), Łukasz Walczak, Borys Wawrzyniak,
Leonardo Okeke. Trener: Bogdan Kowalczyk.

KSS Kotwica Kórnik
SKS Unia Swarzędz

5 (0)
3 (2)

Bramki: 0:1 Tomasz Neumann - 13’ (z
karnego), 0:2 Marcin Nowicki - 17’, 1:2
Patryk Bordych - 52’ (z karnego), 2:2 Dawid Urbanek - 60’, 2:3 Tomasz Neumann
- 63’, 3:3 Błażej Wieśko - 73’, 4:3 Błażej
Wieśko - 75’, 5:3 Błażej Wieśko - 85’.

MKS Nielba Wągrowiec
MKS Olimpia Koło

6 (3)
1 (0)

Bramki: 1:0 Rafał Leśniewski - 1’, 2:0
Michał Steinke - 8’, 3:0 Tomasz Bzdęga 44’, 4:0 Jakub Kubiński - 53’, 5:0 Tomasz
Bzdęga - 55’, 6:0 Jakub Kołak - 60’, 6:1
Dawid Zawadzki - 85’.

KS Opatówek
KS Sokół Pniewy

3 (2)
1 (0)

Bramki: 1:0 Dominik Domagalski - 10’,
2:0 Mateusz Spychalski - 30’, 2:1 Marcin
Chorzępa - 46’, 3:1 Jakub Budrowski - 51’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 (0)
MKS Lubuszanin Trzcianka 0 (0)

Bramki: 1:0 Michał Giecz - 50’, 2:0 Mateusz Ziemiański - 89’.

LZS Orkan Śmiłowo
MKS Victoria Września

1 (0)
0 (0)

LZS Krobianka Krobia
MLKP Warta Międzychód

2 (2)
2 (1)

KS Polonia 1912 Leszno
LKS Gołuchów

1 (0)
3 (2)

Bramka: 1:0 Damian Buczek - 63’.

Bramki: 1:0 Marcin Masełkowski - 7’,
1:1 Mariusz Woźniak - 18’, 2:1 Rafał Sarbinowski - 21’ (z karnego), 2:2 Łukasz
Wesołowski - 60’.
Bramki: 0:1 Krystian Benuszak - 10’, 0:2
Patryk Cierniewski - 39’, 0:3 Krystian Benuszak - 50’, 1:3 Tomasz Wiśniewski - 57’.

dorobkiem sześciu zdobytych bramek
i jednej straconej. Nielba wskoczyła na
fotel lidera i teraz to ona legitymuje
się mianem najdłużej niepokonanego
zespołu (14 meczów). Bilans ten został
poprawiony po ostatnim, wyjazdowym zwycięstwie nad Centrą Ostrów
Wielkopolski. Drużynę z Wągrowca czeka teraz kluczowe spotkania z
drugim najlepszym zespołem wiosny,
Kotwicą Kórnik. Jeśli po nim Nielba
utrzyma przewagę nad Lubuszaninem, będzie zdecydowanym faworytem do awansu.
Za sprawą wspomnianej Kotwicy
w grze o awans nie liczy się już Unia
Swarzędz. Trzeci zespół rozgrywek
przegrał drugi mecz ligowy z rzędu i
po trzydziestu kolejkach traci do Nielby osiem punktów. Spotkanie w Kórniku było pełne emocji. Po niespełna
dwudziestu minutach Unia prowadziła już dwiema bramkami i utrzymywała przewagę do ostatniego kwadransa. Ich katem okazał się Błażej

KP Obra 1912 Kościan
1 (1)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 4 (1)

Bramki: 0:1 Tomasz Krakowski - 8’, 1:1
Krystian Łukaszyk - 15’, 1:2 Damian Izydorski - 62’, 1:3 Patryk Krawczyk - 90+3’ (samobójcza), 1:4 Kacper Izydorski - 90+5’.

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (1)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1 (0)

Bramki: 1:0 Błażej Telichowski - 27’, 1:1
Mateusz Nogaj - 58’.
Najskuteczniejsi strzelcy
23
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
21
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
18
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
17
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
15
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
15
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
15
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
14
Tomasz Marcinkowski (Obra Kościan)
Program 31. kolejki
Piątek, 10 maja 2019 roku
18:00 Krobianka Krobia – Victoria Września
Sobota, 11 maja 2019 roku
15:00 Ostrovia Ostrów – Warta Międzychód
16:00
Polonia Leszno – Zjednoczeni
16:00
Tarnovia Tarnowo – LKS Gołuchów
16:00
Pogoń Nowe S. – Centra Ostrów
16:00
Orkan Śmiłowo – Unia Swarzędz
16:00
Polonia Kępno – Sokół Pniewy
16:00
Kotwica Kórnik – Nielba Wągrowiec
17:00
KS Opatówek – Olimpia Koło
17:00
Obra Kościan – Lubuszanin
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Fortuna I Liga
32. kolejka | wiosna 2019
GKS Katowice – Stal Mielec ......................– 0:2
Raków Częstochowa – GKS Tychy .............– 0:0
Odra Opole – Bytovia Bytów ....................– 2:1
Puszcza Niepołomice – Stomil Olsztyn ......– 1:2
Chojniczanka – Podbeskidzie ...................– 2:2
Wigry Suwałki – Sandecja Nowy Sącz .......– 1:2
GKS 1962 Jastrzębie – ŁKS Łódź ..............– 0:2
Termalica Nieciecza – Garbarnia Kraków .– 1:0
Chrobry Głogów – Warta Poznań .............– 1:1
33. kolejka | wiosna 2019
GKS Tychy – GKS 1962 Jastrzębie ...........– 2:1
1. RKS Raków Częstochowa
32 69 51:18
2. ŁKS Łódź
32 65 53:20
3. FKS Stal Mielec
32 58 49:22
4. MKS Sandecja Nowy Sącz 32 54 33:22
5. GKS Tychy
33 47 47:37
6. GKS 1962 Jastrzębie
33 45 38:38
7. Podbeskidzie Bielsko-Biała 32 44 48:44
8. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 32 43 40:41
9. MKS Puszcza Niepołomice 32 41 33:41
10. KS Warta Poznań
32 39 31:41
11. OKS Odra Opole
32 39 43:52
12. Chojniczanka 1930 Chojnice 32 39 45:46
13. MZKS Chrobry Głogów
32 37 27:37
14. OKS Stomil Olsztyn
32 37 34:38
15. GKS Katowice
32 34 32:43
16. MKS Bytovia Bytów
32 33 42:48
17. SKS Wigry Suwałki
32 31 36:54
18. RKS Garbarnia Kraków
32 21 19:59
II Liga
32. kolejka | wiosna 2019
Górnik Łęczna – Siarka Tarnobrzeg .........– 1:2
Elana Toruń – GKS Bełchatów ..................– 4:2
ROW 1964 Rybnik – Olimpia Elbląg .........– 1:2
Widzew Łódź – Ruch Chorzów ..................– 3:0
Stal Stalowa Wola – Znicz Pruszków ........– 1:2
Resovia Rzeszów – Olimpia Grudziądz .....– 0:2
Błękitni Stargard – Skra Częstochowa ......– 3:0
Pogoń Siedlce – Radomiak Radom ...........– 1:1
Gryf Wejherowo – Rozwój Katowice .........– 3:1
1. RKS Radomiak 1910 Radom 32 56 60:23
2. TKP Elana Toruń
32 56 49:33
3. RTS Widzew Łódź
32 55 46:24
4. GKS Bełchatów
32 54 38:21
5. GKS Olimpia Grudziądz
32 53 61:42
6. MKP Pogoń Siedlce
32 48 52:40
7. MKS Znicz Pruszków
32 46 46:53
8. ZKS Stal Stalowa Wola
32 45 42:43

9. GKS Górnik Łęczna
32 43 43:51
10. CWKS Resovia Rzeszów
32 43 37:42
11. KS Skra Częstochowa
32 40 29:45
12. KP Błękitni Stargard
32 39 40:50
13. ZKS Olimpia Elbląg
32 37 26:36
14. WKS Gryf Wejherowo
32 37 44:57
15. KS Siarka Tarnobrzeg
32 36 31:51
16. KS ROW 1964 Rybnik
32 32 26:39
17. KS Ruch Chorzów
32 31 36:42
18. KS Rozwój Katowice
32 31 33:47
III Liga Grupa 2
27. kolejka | wiosna 2019
Gwardia Koszalin – Jarota Jarocin ...........– 0:2
KKS Kalisz – Górnik Konin .......................– 0:0
Bałtyk Koszalin – Kotwica Kołobrzeg .......– 0:2
Lech II Poznań – Chemik Bydgoszcz .........– 4:0
Polonia Środa – Pogoń II Szczecin ............– 2:0
Bałtyk Gdynia – Radunia Stężyca ............– 0:3
Wierzyca Pelplin – Sokół Kleczew ............– 0:1
KP Starogard Gdański – Świt Skolwin .......– 0:3
Mieszko Gniezno – Wda Świecie .– 3:0 walkower
26. kolejka | wiosna 2019
Chemik Bydgoszcz – KKS Kalisz ...............– 1:1
Pogoń II Szczecin – Lech II Poznań ..........– 3:2
Kotwica Kołobrzeg – Bałtyk Gdynia .........– 4:2
Jarota Jarocin – Radunia Stężyca ............– 2:2
Kotwica Kołobrzeg – Bałtyk Gdynia .........– 4:2
Gwardia Koszalin – Polonia Środa ...........– 0:1
Świt Skolwin – Mieszko Gniezno ..............– 2:1
Wierzyca Pelplin – KP Starogard Gdański .– 0:0
Wda Świecie – Bałtyk Koszalin ..– 0:3 walkower
1. KKS Lech II Poznań
27 61 69:23
2. KKS Kalisz
27 58 56:28
3. KS Radunia Stężyca
27 58 60:27
4. MKS Mieszko Gniezno
27 55 64:37
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
27 54 49:33
6. SKS Bałtyk Gdynia
27 48 46:33
7. KS Sokół Kleczew
27 46 40:35
8. KS Polonia Środa Wlkp.
27 45 44:34
9. KS Świt Skolwin-Szczecin
27 44 36:28
10. KP Starogard Gdański
27 40 41:26
11. KS Górnik Konin
27 37 37:38
12. MKS Pogoń II Szczecin
27 29 34:54
13. KKPN Bałtyk Koszalin
27 27 40:63
14. JKS Jarota Jarocin
27 25 27:42
15. KS Gwardia Koszalin
27 21 28:54
16. BKS Chemik Bydgoszcz
27 21 27:53
17. KS Wierzyca Pelplin
27 13 26:64
18. KS Wda Świecie
27 8 20:72

Wieśko. Zawodnik Kotwicy w dwanaście minut skompletował hattricka
i dał zwycięstwo swojej drużynie
5:3. Wieśko to dwunasty zawodnik w
tym sezonie, który w jednym meczu
zdobył co najmniej trzy gole. Zrobił
to jednak najszybciej, wcześniejszy
rekord wynosił 17 minut i należał do
Patryka Smolarka z Warty Międzychód. W duże kłopoty wplątał się też
Sokół Pniewy. Beniaminek ostatnie
pięć spotkań rozgrywał na wyjazdach
i ugrał w nich zaledwie jeden punkt.
W ostatnich meczach poniósł kolejne
dwie, niezwykle bolesne porażki z
sąsiadami z dołu w tabeli. W Opatówku lepszy okazał się miejscowy
KS i uciekł ze strefy bezpośredniego
zagrożenia. W sobotę z kolei gracze
z Pniew polegli na własnym terenie,
przegrywając z Orkanem Śmiłowo
aż 0:6. Na baczności muszą mieć się
też dwaj zasłużeni czwartoligowcy.
Victoria Września i Tarnovia Tarnowo Podgórne w ostatnich pięciu
kolejkach odniosły tylko po jednym
zwycięstwie, przez co niżej plasowani rywale zaczęli się do nich bardzo
mocno zbliżać. Wrześnianie po porażce w Śmiłowie spadli na piętnaste
miejsce, ale remis z Polonią Kępno
dał Victorii nieznaczny awans na
trzynastą lokatę. Tarnovia jest nieco
wyżej, na miejscu dwunastym, lecz
jej terminarz jest trudniejszy. 1 maja
zakończyła się czarna seria Polonii
Kępno. Przy Alejach Marcinkowskiego. Zakończyła się fatalna seria
Polonii Kępno. Po siedmiu porażkach

z rzędu drużynie z Alei Marcinkowskiego w oczy zaczęło zaglądać
widmo spadku. Środowa wygrana
ze Zjednoczonymi Trzemeszno oraz
sobotni remis z Victorią Września
pozwoliły nieco oddalić to widmo.
Kępnianie w starciu ze Zjednoczonymi zagrali z wielkim zaangażowaniem i w pełni kontrolowali boiskowe
wydarzenia. Dla kępnian mecz ułożył
się idealnie. W 9. minucie w polu
karnym padł Wojciech Drygas, lecz
leżąc zdążył dograć piłkę do Miłosza
Koniecznego, który następnie wyłożył futbolówkę przed pustą bramkę
Leonardowi Okeke. Nigeryjczyk
nie miał problemów ze zdobyciem
swojego pierwszego gola w barwach
Polonii. Na 2:0 płaskim strzałem z
dystansu podwyższył Wojciech Drygas, któremu piłkę wyłożył Miłosz
Konieczny notując tym samym drugą
asystę w tym meczu. Swoją kolejną
sytuację miał Łukasz Walczak, lecz
zdecydowanie to nie był jego dzień.
Wynik ustalił z rzutu karnego Jakub
Górecki. W środę kluczowy mecz dla
swoich losów rozgrywała też Warta
Międzychód. W jej szeregach powody do zadowolenia jednak mniejsze,
bo drużyna tylko zremisowała na
boisku Krobianki 2:2. Z jednej strony
po fatalnym starcie rundy wiosennej
to drugi mecz z rzędu z punktami, z
drugiej sytuacja Warty robi się coraz
trudniejsza. Strata do miejsca dającego utrzymanie bez względu na rozstrzygnięcia w drugiej i trzeciej lidze
wynosi już siedem punktów.
BAS

Sport

piłka nożna

Liga Międzyokręgowa Grupa 3 Kalisz-Konin >>> Bardzo pracowity był dla piłkarzy
z zaplecza czwartej ligi długi weekend majowy. Drużyny z okręgów kaliskiego i konińskiego można było oglądać na boiskach aż przez trzy z pięciu pierwszych dni maja

Orzeł rozjechał starego znajomego

W majowy weekend wolnego nie mieli piłkarze na zapleczu czwartej ligi. W tych dniach rozegrane
zostały bowiem 23. oraz 24. seria gier w Lidze Międzyokręgowej. Na sześć kolejek przed końcem
sezonu Victoria Ostrzeszów jest już jedną nogą w czwartej lidze. Do pełni szczęścia ostrzeszowianie
potrzebują zwycięstwa w najbliższym meczu z Astrą Krotoszyn. O zupełnie inne, choć nie mniej ambitne, cele walczy również Orzeł Mroczeń. Drużyna Marka Wojtasiaka dzięki weekendowym wynikom
wróciła do gry o podium. Remis i wygrana podreperowały dorobek mroczenian, których strata do
podium wynosi obecnie trzy punkty.

Podopieczni Marka Wojtasiaka
weekendowe występy rozpoczęli od
wyjazdowego starcia z Białym Orłem
Koźmin Wielkopolski. Faworyt był
zdecydowanie jeden, ale mroczenianie nie zamierzali lekceważyć rywala,
z którym zawsze grało im się ciężko.
I pierwsza część meczu potwierdziła
te słowa, bowiem po pierwszej połowie starcia Białego Orła z Orłem
Mroczeń miejscowi mogli mieć nadzieję na wywalczenie przynajmniej
punktu z mocnym rywalem. Tymczasem po przerwie podopieczni Marka
Wojtasiaka zmietli koźminian z boiska. Wynik meczu otworzył w 11.
minucie Kamil Jurasik. Koźminianie szybko odpowiedzieli trafieniem
Wojciecha Kamińskiego. Napastnik
Białego Orła przełożył sobie piłkę na
prawą nogę i płaskim uderzeniem nie
dał szans Rafałowi Peksie. W pierwszej połowie kibice nie zobaczyli już
bramek, ale zwłaszcza miejscowi mogli mieć powody do zadowolenia. Napawający optymizmem rezultat oraz
skuteczna na tle czołowego zespołu
gra sprawiły, że koźminianie śmiało
mogli spoglądać w kierunku drugiej
części spotkania. Niestety gospodarze w niezwykle brutalny sposób

Wyniki 24. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
SKP Słupca

1 (0)
1 (0)

Bramki: 1:0 Kamil Jurasik - 59’, 1:1 Łukasz Pietrzak - 84’.
Orzeł: Rafał Peksa – Daniel Parzybót, Dariusz
Luźniak, Jakub Kupczak, Miłosz Jędrzejewski
(Bartosz Moś - 84’), Mariusz Bednarek, Rafał
Janicki (Tobiasz Rabiega - 87’), Marcin Grądowy
(Kacper Małolepszy - 68’), Kamil Jurasik, Jakub
Strąk, Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

KS Piast Kobylin
2 (1)
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 (1)

Bramki: 0:1 Mikołaj Szulc - 28’, 1:1 Jakub Smektała - 34’, 2:1 Jakub Smektała
- 90+1’.

KP Victoria Ostrzeszów
4 (2)
LKS Raszkowianka Raszków 0 (0)

Bramki: 1:0 Michał Mazurek - 15’, 2:0
Robert Skrobacz - 29’, 3:0 Maciej Stawiński - 70’, 4:0 Paweł Pukownik - 79’.

KS Stal Pleszew
GKS Wilki Wilczyn

1 (0)
3 (2)

Bramki: 0:1 Łukasz Przebieracz - 24’,
0:2 Krystian Robak - 34’, 0:3 Bartosz Domaniecki - 61’, 1:3 Tomasz Zawada - 71’.

MLKS Odolanovia Odolanów 1 (1)
KKS Astra Krotoszyn
3 (3)

Bramki: 0:1 Dariusz Reyer - 10’, 1:1 Mikołaj Marciniak - 38’, 1:2 Damian Gmerek - 40’, 1:3 Karol Krystek - 44’.

GKS Sompolno
MKS Tur 1921 Turek

1 (1)
0 (0)

MGKS Tulisia Tuliszków
GOS Zieloni Koźminek

3 (2)
0 (0)

Bramka: 1:0 Damian Tylak - 45’.

Bramki: 1:0 Adam Pacholski - 30’, 2:0
Stanisław Mikołajczyk - 43’, 3:0 Patryk
Janicki - 85’ (z karnego).

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 3 (2)
LKS Piast Czekanów
1 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Czajka - 5’, 2:0
Damian Maciejewski - 25’, 3:0 Krzysztof
Słowiński - 50’, 3:1 Kacper Grzmil - 90’.

przekonali się o sile rywala z Mroczenia. Drużyna Marka Wojtasiaka
potrzebowała niespełna piętnastu minut, aby drastycznie wybić nadzieje
miejscowych na korzystny rezultat.
W ciągu zaledwie trzynastu minut
gracze Orła zaaplikowali bowiem gospodarzom cztery gole, z czego trzy
były autorstwa Marcina Góreckiego, a jeden Kamila Jurasika, który
tym samym zaliczył drugie trafienie.
W ciekawej końcówce Marcin Górecki po raz czwarty trafił do siatki, ustalając rezultat spotkania. Dla snajpera
mroczenian było to już dwudzieste
siódme trafienie w sezonie. Napastnik
Orła w dalszym ciągu otwiera klasyfikację najskuteczniejszych graczy
rozgrywek. Kilka dni później, Orzeł
już przez własną publicznością podejmował wicelidera ze Słupcy. Mecz
zakończył się podziałem punktów,
który nieco bardziej ucieszył graczy
SKP. Orzeł prowadził bowiem od 59.
minuty po trafieniu Kamila Jurasika, ale gospodarze rzutem na taśmę
doprowadzili do remisu. Sześć minut
przed końcem spotkania wynik ustalił bowiem Łukasz Pietrzak. Mimo
udanego finiszu goście i tak nie kryli
swojej frustracji z powodu przegranego awansu do czwartej ligi. Przed

Wyniki 23. kolejki
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 (1)
LZS Orzeł Mroczeń
6 (1)

Bramki: 0:1 Kamil Jurasik - 11’, 1:1 Wojciech Kamiński - 19’, 1:2 Marcin Górecki
- 48’, 1:3 Marcin Górecki - 49’, 1:4 Kamil
Jurasik - 53’, 1:5 Marcin Górecki - 61’, 1:6
Marcin Górecki - 81’.
Orzeł: Rafał Peksa – Daniel Parzybót, Dariusz
Luźniak, Jakub Kupczak, Miłosz Jędrzejewski
(Kacper Małolepszy - 64’), Mariusz Bednarek,
Rafał Janicki (Tomasz Froń - 85’), Marcin Grądowy (Tobiasz Rabiega - 76’), Kamil Jurasik, Jakub
Strąk, Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

SKP Słupca
0 (0)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 3 (0)

Bramki: 0:1 Bartłomiej Dobry - 64’, 0:2
Mateusz Czajka - 65’, 0:3 Kacper Kujawa - 90’.

LKS Piast Czekanów
KP Victoria Ostrzeszów

1 (0)
5 (2)

MKS Tur Turek
MGKS Tulisia Tuliszków

0 (0)
1 (0)

GOS Zieloni Koźminek
KS Piast Kobylin

0 (0)
1 (0)

Bramki: 0:1 Robert Skrobacz - 22’, 0:2
Robert Skrobacz - 45’, 0:3 Michał Mazurek - 57’, 0:4 Robert Skrobacz - 70’,
1:4 Wiktor Przybyłowicz - 82’, 1:5 Kamil
Sztukowski - 86’.
Bramka: 0:1 Patryk Janicki - 61’.

Bramka: 0:1 Patryk Wciórka - 86’.

LKS Raszkowianka Raszków 0 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów 1 (1)
Bramka: 0:1 Daniel Bąk - 33’.

GKS Wilki Wilczyn
GKS Sompolno

5 (3)
2 (2)

Bramki: 1:0 Wiktor Mochalski - 10’, 2:0
Krystian Robak - 18’, 3:0 Bartosz Domaniecki - 21’, 3:1 Damian Kotkowski - 32’
(z karnego), 3:2 Damian Kotkowski - 36’,
4:2 Adrian Górecki - 56’, 5:2 Bartosz Domaniecki - 73’.

meczem w Mroczeniu SKP był w
bardzo trudnej sytuacji, a w minioną
niedzielę słupeccy piłkarze znaleźli
się niemalże w tragicznym położeniu.
Ich szanse na awans są równe zeru i w
zasadzie to o piłkarzach z Ostrzeszowa można już mówić jako o jednym
z pierwszych beniaminków czwartej
ligi. Na sześć kolejek przed końcem
sezonu przewaga Victorii nad resztą
stawki wynosi aż piętnaście punktów.
W majowy weekend ostrzeszowianie
odnieśli dwa pewne i przekonujące
zwycięstwa. Forma piłkarzy Victorii na finiszu sezonu jest imponująca.
Zespół zachwyca skutecznością, co
potwierdził podczas meczów z Raszkowianką (wygranym 4:0) i Piastem
Czekanów (wygrana 5:1). Do pełni
szczęścia ostrzeszowianie potrzebują zwycięstwa w najbliższym meczu
z Astrą Krotoszyn. Łatwo nie będzie bo krotoszynianie nabrali wyraźnego rozpędu. Astra odniosła w
sobotę trzecie zwycięstwo z rzędu.
Podopieczni trenera Krzysztofa Wewióra pokonali na wyjeździe wyżej
sklasyfikowaną Odolanovię Odolanów 3:1 i w dodatku dokonali tego na
jej terenie. Wszystkie gole padły w
pierwszej połowie spotkania. Strzelanie rozpoczął w 10. minucie Dariusz Reyer, który po dośrodkowaniu
Szymona Polowczyka głową skierował piłkę do bramki. W 38. minucie
Mikołaj Marciniak doprowadził do
wyrównania strzałem z dystansu.
Ale chwilę po tym krotoszynianie
znów prowadzili za sprawą Damiana
Gmerka, który wślizgiem wpakował
futbolówkę do siatki. Jeszcze przed
przerwą Karol Krystek, po podaniu
od Krzysztofa Ratyńskiego, przelobował bramkarza Odolanovii. Wynik
1:3 utrzymał się do końca meczu,
choć goście mieli szanse na kolejne
trafienia. Ale dobrych okazji nie wykorzystali Szymon Polowczyk i Mateusz Mizerny.		
BAS

KKS Astra Krotoszyn
KS Stal Pleszew

1 (0)
0 (0)

Bramka: 1:0 Krzysztof Ratyński - 56’.
Najskuteczniejsi strzelcy
27
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
25
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
24
Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
23
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
16
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
15
Mateusz Czajka (Polonus Kazimierz)
15
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
15
Robert Skrobacz (Victoria Ostrzeszów)
Program 25. kolejki
Sobota, 11 maja 2019 roku
16:00
SKP Słupca – Piast Kobylin
17:00
Zieloni Koźminek – GKS Sompolno
17:00
Tur Turek – Wilki Wilczyn
17:00 Astra Krotoszyn – Victoria Ostrzeszów
Niedziela, 12 maja 2019 roku
11:00
Piast Czekanów – Orzeł Mroczeń
11:00
Raszkowianka – Polonus Kazimierz
16:00
Odolanovia – Stal Pleszew
16:00
Biały Orzeł – Tulisia Tuliszków

wyniki i tabele

IV Liga
Grupa Wielkopolska
30. kolejka | wiosna 2019
Victoria Września – Polonia Kępno ...........– 1:1
Kotwica Kórnik – Olimpia Koło ................– 0:1
Centra Ostrów – Nielba Wągrowiec ..........– 1:3
Unia Swarzędz – KS Opatówek ................– 2:0
Lubuszanin – Tarnovia Tarnowo ...............– 6:1
Warta Międzychód – Polonia Leszno ........– 1:5
Zjednoczeni – Krobianka Krobia ..............– 0:2
Pogoń Nowe S. – Obra Kościan ................– 1:0
Sokół Pniewy – Orkan Śmiłowo ...............– 0:6
LKS Gołuchów – Ostrovia Ostrów ..............– 0:0
29. kolejka | wiosna 2019
Polonia Kępno – Zjednoczeni ...................– 3:0
Kotwica Kórnik – Unia Swarzędz ..............– 5:3
Ostrovia Ostrów – Lubuszanin ..................– 2:0
Nielba Wągrowiec – Olimpia Koło ............– 6:1
Tarnovia Tarnowo – Pogoń Nowe S. .........– 1:1
Obra Kościan – Centra Ostrów .................– 1:4
Krobianka Krobia – Warta Międzychód ....– 2:2
Polonia Leszno – LKS Gołuchów ...............– 1:3
KS Opatówek – Sokół Pniewy ..................– 3:1
Orkan Śmiłowo – Victoria Września ..........– 1:0
1. MKS Nielba Wągrowiec
30 68 65:31
2. MKS Lubuszanin Trzcianka 30 66 72:25
3. SKS Unia Swarzędz
30 60 61:41
4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 30 52 59:42
5. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 30 51 58:40
6. LKS Gołuchów
30 49 57:40
7. KP Obra 1912 Kościan
30 48 44:36
8. LZS Orkan Śmiłowo
30 46 49:42
9. KS Polonia 1912 Leszno
30 43 42:32
10. KKS Polonia Kępno
30 42 49:48
11. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 30 41 43:47
12. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 30 39 44:45
13. MKS Victoria Września
30 38 42:35
14. KSS Kotwica Kórnik
30 37 58:60
15. KS Opatówek
30 37 32:44
16. KS Sokół Pniewy
30 33 34:71
17. MLKP Warta Międzychód 30 30 47:64
18. LZS Krobianka Krobia
30 26 30:74
19. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 30 20 36:63
20. MKS Olimpia Koło
30 14 33:75
Liga Międzyokręgowa
Grupa 3 Kalisz-Konin
24. kolejka | wiosna 2019
Orzeł Mroczeń – SKP Słupca ....................– 1:1
Victoria Ostrzeszów – Raszkowianka ........– 4:0
Stal Pleszew – Wilki Wilczyn ....................– 1:3
Piast Kobylin – Biały Orzeł ......................– 2:1
Odolanovia – Astra Krotoszyn ..................– 1:3
Polonus Kazimierz – Piast Czekanów .......– 3:1
GKS Sompolno – Tur Turek ......................– 1:0
Tulisia Tuliszków – Zieloni Koźminek .......– 3:0
23. kolejka | wiosna 2019
Biały Orzeł – Orzeł Mroczeń ....................– 1:6
Astra Krotoszyn – Stal Pleszew ................– 1:0
Tur Turek – Tulisia Tuliszków ...................– 0:1
Zieloni Koźminek – Piast Kobylin .............– 0:1
Piast Czekanów – Victoria Ostrzeszów ......– 1:5
Raszkowianka – Odolanovia ....................– 0:1
Wilki Wilczyn – GKS Sompolno ................– 5:2
SKP Słupca – Polonus Kazimierz ..............– 0:3
1. KP Victoria Ostrzeszów
24 67 84:19
2. SKP Słupca
24 52 74:37
3. MLKS Odolanovia Odolanów 23 48 54:20
4. LZS Orzeł Mroczeń
24 45 56:32
5. KS Stal Pleszew
24 40 57:33
6. KKS Astra Krotoszyn
24 38 36:37
7. KS Piast Kobylin
24 37 38:42
8. GKS Wilki Wilczyn
24 32 41:33
9. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 24 32 40:42
10. MGKS Tulisia Tuliszków
24 31 38:53
11. GKS Sompolno
24 30 35:50
12. LKS Raszkowianka Raszków 24 28 25:60
13. MKS Tur 1921 Turek
24 27 26:32
14. LKS Piast Czekanów
23 22 28:51
15. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 24 12 26:68
16. GOS Zieloni Koźminek
24 10 16:65
Kaliska Klasa Okręgowa
24. kolejka | wiosna 2019
Prosna Kalisz – Korona-Pogoń .................– 4:2
Victoria Laski – Zefka Kobyla Góra ..........– 0:3
CKS Zbiersk – GKS Rychtal ......................– 0:3
Victoria Skarszew – GKS Grębanin ...........– 3:1
Olimpia Brzeziny – GKS Żerków ..............– 2:1
WKS Witaszyce – LKS Czarnylas ...............– 2:1

Barycz Janków P. – Pogoń Trębaczów ......– 3:1
23. kolejka | wiosna 2019
Pogoń Trębaczów – Victoria Skarszew ......– 0:2
GKS Rychtal – LZS Cielcza ........................– 2:4
Zefka Kobyla Góra – Barycz Janków P. ...– 2:2
LKS Czarnylas – CKS Zbiersk ....................– 0:3
Korona-Pogoń – WKS Witaszyce ..............– 2:0
GKS Żerków – Prosna Kalisz ....................– 4:1
LZS Doruchów – Victoria Laski .................– 4:0
1. KLKS Zefka Kobyla Góra
24 55 66:17
2. GKS Rychtal
24 52 55:32
3. Barycz Janków Przygodzki 24 46 47:32
4. LKS Czarnylas
24 42 54:38
5. KS Victoria Skarszew
24 41 52:41
6. WKS Witaszyce
24 38 49:51
7. GKS Grębanin
24 38 53:40
8. LKS Olimpia Brzeziny
24 37 45:42
9. LZS Doruchów
24 33 34:43
10. LZS Cielcza
24 32 45:42
11. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 24 31 34:35
12. GKS Żerków
24 30 33:37
13. LZS Pogoń Trębaczów
24 26 26:45
14. KS Prosna Kalisz
24 25 44:58
15. CKS Zbiersk
24 22 25:44
16. LZS Victoria Laski
24 2 16:81
Kaliska Klasa A Grupa 1
20. kolejka | wiosna 2019
LKS II Gołuchów – Szczyt Szczytniki .........– 3:2
Czarni Dobrzyca – Sokoły Droszew ..........– 2:1
RKS Radliczyce – Ogniwo Łąkociny ..........– 0:2
Pelikan Nowy K. – Gladiatorzy Pieruszyce ..– 3:2
LZS Godziesze – Żaki Taczanów ...............– 4:3
Prosna Chocz – Grom Golina ...................– 1:4
KS Kościelna Wieś – Jaskiniowiec Rajsko ..– 2:1
1. LZS Ogniwo Łąkociny
20 54 71:20
2. LZS Grom Golina
20 45 69:32
3. LKS II Gołuchów
20 44 59:21
4. MLKS Czarni Dobrzyca
20 40 46:25
5. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 20 31 48:35
6. LZS Godziesze
20 29 43:44
7. LZS Szczyt Szczytniki
20 27 47:54
8. KS Jaskiniowiec Rajsko
20 26 30:38
9. PUKS Sokoły Droszew
20 25 50:56
10. UKS Żaki Taczanów
20 25 45:48
11. KS Kościelna Wieś
20 25 44:65
12. LZS Prosna Chocz-Kwileń 20 24 39:46
13. RKS Radliczyce
20 13 22:65
14. LZS Pelikan Nowy Karolew 20 3 15:79
Kaliska Klasa A Grupa 2
20. kolejka | wiosna 2019
Ostrovia II Ostrów – Sokół Świba .............– 4:2
LKS Jankowy – Zawisza Łęka O. ..............– 1:0
Wielkopolanin – KS Rogaszyce ................– 1:1
LZS Czajków – Pelikan Grabów ................– 4:2
Sulimirczyk – Strażak Słupia ...................– 0:4
OKS Ostrów Wlkp. – Płomień Opatów .......– 1:3
Sokół Bralin ........................................– pauza
1. LZS Pelikan Grabów
19 40 45:21
2. LZS Strażak Słupia
18 35 38:28
3. LKS Zawisza Łęka Opatowska 19 31 28:26
4. OKS Ostrów Wlkp.
18 31 41:29
5. LKS Sokół Świba
18 30 51:40
6. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 18 30 42:29
7. LKS Jankowy 1968
19 30 31:37
8. KS Rogaszyce
19 26 24:31
9. LZS Płomień Opatów
19 23 32:36
10. LKS Sokół Bralin
18 22 28:31
11. LZS Czajków
18 17 32:38
12. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 18 13 17:41
13. LKS Wielkopolanin Siemianice19 10 37:59
Kaliska Klasa B Grupa 3
13. kolejka | wiosna 2019
Polonia II Kępno – LZS Siedlików .............– 4:3
Masovia Kraszewice – LZS Trzcinica .........– 1:1
LZS Ostrówiec – Lilia Mikstat ...................– 0:2
Zryw Kierzno – Dąb Dębnica ...................– 3:2
LZS Mikorzyn – KS Hanulin .....................– 2:4
1. LZS Lilia Mikstat
13 39 49:9
2. KS Hanulin
13 23 30:18
3. LZS Ostrówiec
13 22 34:24
4. LZS Siedlików
13 20 31:26
5. KKS Polonia II Kępno
13 16 22:36
6. LZS Zryw Kierzno
13 16 34:40
7. LKS Masovia Kraszewice
13 16 17:24
8. LKS Dąb Dębnica
13 13 30:36
9. LZS Mikorzyn
13 13 29:43
10. LZS Trzcinica
13 8 20:40
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Sport

piłka nożna

i liga okręgowa żaka f1 grupa 6
SEZON 2018/2019

RUNDA WIOSENNA 2019

Ii liga okręgowa żaka f1 grupa 7
SEZON 2018/2019

RUNDA WIOSENNA 2019

Ii liga okręgowa orlika e1 grupa 5
SEZON 2018/2019
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