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Nowy Klub Seniora oficjalnie otwarty!
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kiełbasa

biała surowa

21 października br. odbyło się uroczyste otwarcie Całodziennego Klubu Seniora z Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie. W oficjalnym oddaniu obiektu do użytku udział wzięli m.in. członek
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, burmistrz Piotr Psikus, starosta kępiński Robert Kieruzal i wicestarosta Alicja Śniegocka, projektant Marcin Wierzbicki, radni gminni i powiatowi, włodarze i reprezentanci gmin powiatu kępińskiego, przedstawiciele organizacji,
instytucji i stowarzyszeń, wykonawcy inwestycji oraz, oczywiście, seniorzy.
str. 2

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

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

wiadomości
Oddanie do użytku Całodziennego Klubu Seniora z Centrum Wsparcia Opiekunów przy
ul. Sikorskiego w Kępnie

Nowy Klub Seniora oficjalnie otwarty!

21 października br. odbyło się
uroczyste otwarcie Całodziennego
Klubu Seniora z Centrum Wsparcia
Opiekunów w Kępnie. W oficjalnym
oddaniu obiektu do użytku udział
wzięli m.in.: członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena
Wodzińska, burmistrz Piotr Psikus,

korzystać nie tylko mieszkańcy tej
gminy – podkreślił burmistrz P. Psikus. - Projekt został wykonany przez
mieszkańca Kępna, obiekt wybudowała kępińska firma – pieniądze
pozostały więc w gminie Kępno, tu
zostały zainwestowane i wydatkowane – dodał, dziękując osobom zaan-

dze szły również z budżetu miasta i
gminy Kępno. Dziękuję za tę piękną
inwestycję, wpisuje się ona w Strategię Rozwoju Województwa do roku
2020, ale również w nową strategię,
którą przygotowujemy (...). Mamy
świetnych kierowników i obsługę,
ten obiekt będzie wspaniale służył
mieszkańcom – mówiła.
Placówka w sposób kompleksowy wspierać będzie osoby starsze,
niepełnosprawne i ich opiekunów. Inwestycja powstała w odpowiedzi
na rosnące potrzeby osób starszych.
Głównym celem było stworzenie osobom starszym warunków spotkań, w
trakcie których będą mogli spędzać
ciekawie wolny czas, zaspakajać potrzeby psychofizyczne i edukacyjne.
Klub Seniora jest placówką, która
posiada 70 miejsc stacjonarnej opieki dziennej, zwiększy dostęp oferty
dla osób z niepełnosprawnościami,
a naszym uczestnikom zaoferujemy:
uczestnictwo w życiu kulturalno-rekreacyjnym, terapii zajęciowej,
zajęciach sportowych, arteterapii i
muzykoterapii, spotkaniach integracyjnych oraz posiłki – wyjaśniła kierownik Klubu Seniora Anna Jarczak.
Po uroczystym przecięciu symbolicznej wstęgi i poświęceniu obiektu przez ks. proboszcza Jerzego Palpuchowskiego zgromadzeni mogli
zwiedzić budynek, podziwiając jego
piękną, nowoczesną i funkcjonalną
bryłę, liczne udogodnienia dla seniorów oraz, co również niezwykle waż-

Poświęceniu Całodziennego Klubu Seniora z Centrum Wsparcia
Opiekunów w Kępnie dokonał ks. proboszcz J. Palpuchowski

starosta kępiński Robert Kieruzal i
wicestarosta Alicja Śniegocka, projektant Marcin Wierzbicki, radni
gminni i powiatowi, włodarze i reprezentanci gmin powiatu kępińskiego,
przedstawiciele organizacji, instytucji i stowarzyszeń, wykonawcy inwestycji oraz, oczywiście, seniorzy.
- Mamy prawie 2.700 wydanych
Kart Seniora, a grupa seniorów w
gminie Kępno to blisko 5 tysięcy
osób, więc to coraz bardziej liczna
grupa (...), a z tego obiektu będą

gażowanym w realizację projektu i
pisanie wniosków o dofinansowanie.
Złożył również życzenia z okazji Europejskiego Dnia Seniora, obchodzonego 20 października.
Nowego obiektu gratulowała
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego M. Wodzińska. - Jest
mi niezmiernie miło, że mogliśmy,
jako Samorząd Wojewódzki, dołożyć cegiełkę do tej budowy. Decyzja
była też po stronie radnych, czego
serdecznie im gratuluję, bo pienią-

MIEJSCE KAŹNI
Powiat ostrzeszowski:
- Bukownica
(gm. Grabów n. Prosną)
2.IX.1939 - 7 ofiar,
3.IX.1939 - 5 ofiar
MIEJSCE KAŹNI
Powiat kępiński:
- Bralin,
1.IX.1939 - 1 ofiara,
7.IX.1939 - 3 ofiary
-

Mechnice (gm. Kepno),
2.IX.1939 - 3 ofiary,
3.IX.1939 - 1 ofiara.

-

Bukownica-Kolonia
(gm. Grabów n. Prosną),
3.IX.1939 - 2 ofiary

-

Mączniki (gm. Kraszewice),
3-4.IX.1939 - 18 ofiar

-

Torzeniec (gm. Doruchów),
1.IX.1939 - 11 ofiar,
1-2.IX.1939 - 5 ofiar,
2.IX.1939 - 18 ofiar,
2.IX.1939 - 3 ofiary (żołnierze)

ne, liczne rozwiązania ekologiczne.
Wydarzenie uświetnił występ artystyczny zespołu „Harmonia”.
Kilka słów o Klubie Seniora
Nowy obiekt powstał przy ul. Sikorskiego. Łączy on funkcje Klubu
Seniora i wsparcia niesamodzielnych
osób starszych oraz ich opiekunów.
Działania te prowadzone są w partnerstwie Gminy Kępno i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kępnie ze Spółdzielnią Socjalną
„Szansa”. Koszt całkowity zadania to
niespełna 4,2 miliona złotych.
Roboty budowlane wykonała
Korporacja „BUDONIS” Sp. z o.o.
Spółka Jawna z siedzibą w Kępnie. Koszt robót budowlanych to
4.145.166,31 zł. Obiekt składa się z 2
poziomów. Na pierwszym usytuowano ogólnodostępną przestrzeń dla osób
starszych, w której znajduje się miejsce do zajęć ruchowych, sala kinezyterapii z węzłem szatniowo-sanitarnym
oraz sala rekreacyjna z wydzieloną
strefą wypoczynkową. Przewidziano
też pomieszczenie na stołówkę. Na
poziomie drugim mieści się Centrum
Wsparcia Opiekunów wyposażone w
2 dwuosobowe pokoje ze wspólnym

rium dochodowego, i ich opiekunów
faktycznych.
Ogółem powstało 135 miejsc
opiekuńczych. Jest to opieka dzienna i popołudniowa w Klubie Seniora, usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, jak również opieka w
krótkookresowych miejscach całodobowego pobytu. W nowym budynku
utworzone zostały też 4 miejsca krótkookresowego pobytu całodobowego
dla osób niesamodzielnych. Ponadto funkcjonuje tam wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego. W Centrum Wsparcia Opiekunów prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne i prawno-socjalne, jak również
szkolenia i organizacja spotkań grup
wsparcia dla opiekunów.
Przewidziane jest także świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania, gdzie objętych wsparciem zostanie 21 nowych podopiecznych, a także zatrudnienie na etat 7
opiekunek osoby starszej i asystent
osoby niepełnosprawnej.
Gmina Kępno pozyskała blisko
3,5 miliona złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na budowę i działalność

W oficjalnym oddaniu obiektu do użytku
udział wzięli licznie zaproszeni goście

węzłem sanitarnym oraz aneksem
kuchennym. W tym miejscu są też
pomieszczenia biurowe i magazyny.
Obiekt łączy wiele funkcji pomocy społecznej. Od 1 października br.
swoją działalność w nowej siedzibie
rozpoczął Klub Seniora, w ramach
którego utworzonych zostało 20 nowych miejsc, rozwinięto również
ofertę zajęć popołudniowych. Klub
Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w sposób kompleksowy będzie
wspierał również niesamodzielne
osoby starsze, w tym niepełnosprawne, i ich opiekunów. Działalność placówki umożliwi świadczenie usług
dla osób niesamodzielnych poza instytucjami. Krótkoterminowa pomoc
dla osób niesamodzielnych pozwoli
odciążyć od codziennych obowiązków ich opiekunów, a tym samym
będzie zapobiegać umieszczaniu
osób niesamodzielnych w opiece instytucjonalnej. Oferta skierowana
jest do osób starszych, zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim osób niesamodzielnych, których dochód nie
przekracza 150% właściwego kryte-

Klubu Seniora i Centrum Wsparcia
Opiekunów w Kępnie oraz dotację
na realizację inwestycji ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 w kwocie 1.847.033,00
zł. Ponadto Gmina Kępno pozyskała środki zewnętrzne w wysokości
1.635.814,95 zł na realizację projektu
pn. „Razem z Szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie
opiekunów faktycznych w Gminie
Kępno” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września
br. do 31 sierpnia 2022 r.
Projekt jest wpisany w program
rewitalizacji miasta i gminy Kępno
jako Przedsięwzięcie 5.1. „Budowa
nowej infrastruktury społecznej na
rzecz polityki senioralnej oraz aktywizacji osób niepełnosprawnościami” – to tylko jedna z wielu ważnych
inwestycji, które obejmuje ten program.			
KR
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74. rocznica Krwawej Nocy Kępińskiej

Uczcili pamięć pomordowanych

W sobotę, 19 października br., Publicznego. Powodem tej egzekucji Olszówki. W odwecie, w nocy z 19
w 74. rocznicę Krwawej Nocy Kę- były akcje prowadzone przez funk- na 20 października 1945 r., funkcjopińskiej, uczczono pamięć ofiar po- cjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa nariusze bezpieki przeprowadzili
mordowanych w 1945 r. przez funk- w Kępnie przeciwko okolicznej lud- akcję, nazwaną później przez mieszcjonariuszy Powiatowego Urzędu ności. Zastrzelili ich członkowie od- kańców Kępna Krwawą Nocą KępińBezpieczeństwa. W uroczystościach działu partyzanckiego pod dowódz- ską. W wyniku tych działań funkuczestniczyli: przedstawiciele władz twem por. Franciszka ,,OTTO” cjonariusze UB pozbawili wolności
kilkunastu mieszkańców Kępna oraz
samorządowych
osoby będące w naszej miejscowości
miasta i gmiprzejazdem, których podczas nocy, w
ny Kępno oraz
trakcie „śledztwa”, brutalnie pobili, a
powiatu kępińnastępnie bestialsko zamordowali.
skiego, poczty
Przez cały okres trwania w nasz t and arowe,
szej ojczyźnie komunizmu próbowaharcerze, delegano wymazać z pamięci miejscowego
cje szkół, instyspołeczeństwa tę tragiczną dla kęptucji i organizanian noc. Jednak z nastaniem wolcji oraz rodziny
ności w 1989 r. wydarzenia na nowo
pomordowanych
odżyły w zbiorowej świadomości
i mieszkańcy.
mieszkańców, a tragiczna rocznica
Obchody
obchodzona jest nieprzerwanie od
Krwawej Nocy
1991 r. Do dziś dnia nie jest znana jedKępińskiej rozWartę przy pomniku pełnili przedstawiciele Związku Harcerstwa
nak dokładna liczba ofiar oraz miejpoczęła uroczyPolskiego – Hufca Kępno i kępińskiego Związku Strzeleckiego
sce ich spoczynku.
Oprac. KR
sta msza święta
w kościele pw.
św. Marcina w Kępnie. Następnie w
Pod pomnikiem przy ul. Ks. Magnuszewskiego zapalono
asyście harcerzy i pocztów sztandaznicze, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów
rowych przemaszerowano pod pomnik przy ul. Ks. Magnuszewskiego,
gdzie apel poległych wygłosił prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej Marian Lorenz. W czasie
modlitwy za ofiary do wydarzeń z
19 października 1945 r. nawiązał ks.
kan. Jerzy Palpuchowski. Pod pomnikiem zapalono znicze, a delegacje
złożyły wiązanki kwiatów.
19 października 1945 r. w kępińskiej restauracji „Oberża pod Białym
Łabędziem” w Kępnie zastrzelonych
zostało dwóch funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa

Zestawy edukacyjne dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci

ARiMR wspiera dzieci

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła akcję
„ARiMR wspiera dzieci”, w ramach
której organizacjom pozarządowym
(stowarzyszeniom i fundacjom), prowadzącym zorganizowane zajęcia dla
dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich, przekazane zostaną
zestawy edukacyjne. Akcja ta przeprowadzona zostanie przez oddziały
regionalne za pośrednictwem oficjalnego profilu w mediach społecznościowych, obsługiwanego przez
oddziały regionalne i w siedzibach
oddziałów regionalnych ARiMR z
tytułu obchodów 25-lecia utworzenia
Agencji.
Wzór wniosku podany został na
profilach Facebook oddziałów regionalnych ARiMR i w siedzibach oddziałów regionalnych ARiMR wraz
z informacją o terminie rozpoczęcia
przyjmowania zgłoszeń. Również informację o zakończeniu akcji oddział
regionalny poda do publicznej wiadomości na swoim profilu Facebook
i w swojej siedzibie, wraz z danymi
organizacji, którym przyznano zestawy. Ponadto, po uzyskaniu zgody od
organizacji, którym przyznane zostaną zestawy, sporządzi i zamieści na
swoim profilu lub w swojej siedzibie

relację oraz zdjęcia z przydziału zestawów edukacyjnych.
Zgodnie z procedurą przyznawania
zestawów
edukacyjnych
przez oddziały regionalne ARiMR,
nagrodę dla dzieci może otrzymać
organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja), która: złożyła
do ARiMR wniosek o przyznanie
zestawu edukacyjnego dla dzieci,
udostępniony na oficjalnym profilu w
mediach społecznościowych oddziału regionalnego. Wniosek składa się
za pośrednictwem profilu w mediach
społecznościowych oraz przesyłką
pocztową lub osobiście do oddziału
regionalnego. O przyznaniu zestawu
edukacyjnego decyduje kolejność dostarczenia kompletnego i poprawnie
wypełnionego wniosku do oddziału
regionalnego według daty i godziny
przyjęcia. W sytuacji wysłania wniosku pocztą decyduje data nadania
przesyłki. Wnioski niekompletne i
nieprawidłowo wypełnione nie będą
rozpatrywane. Zestawy edukacyjne
przydzielane będą do wyczerpania
zasobu pozostającego w dyspozycji poszczególnych oddziałów regionalnych; ma siedzibę na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej; prowadzi
działalność w oparciu o wpis do reje-

stru stowarzyszeń/organizacji pozarządowych od co najmniej 6 pełnych
miesięcy, poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku do ARiMR; prowadzi zajęcia opiekuńcze, edukacyjne lub rekreacyjne dla co najmniej
10 dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym (3-9 lat), w świetlicach lub innych obiektach przeznaczonych do tego rodzaju działalności,
zlokalizowanych na terenie wiejskim
lub wiejsko-miejskim, w tym w miastach do 5 tysięcy mieszkańców, w
województwie zgodnym z siedzibą
Oddziału Regionalnego ARiMR;
prowadziła zajęcia co najmniej dwa
razy w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku; zobowiąże się do kontynuowania działalności
przez okres co najmniej 6 kolejnych
miesięcy, począwszy od miesiąca
następnego po miesiącu otrzymania
zestawu edukacyjnego; zobowiąże
się do zamieszczenia w widocznym
miejscu, w lokalu, w którym prowadzone będą zajęcia dla dzieci, przez
okres minimum kolejnych 12 miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania zestawu
edukacyjnego, czytelnej informacji:
„ARiMR wspiera dzieci” wraz z logo
ARiMR (powierzchnia informacji nie
może być mniejsza niż format A3).
Zestawy edukacyjne do prowadzenia zajęć dydaktycznych zawierają m.in. gry edukacyjne, zabawki
elektroniczne i zabawki wczesnoszkolne.
Oprac. KR

Spotkanie z Olgą Rudnicką w Szkole Podstawowej nr 1
w Kępnie

Autorka kryminałów
spotkała się z czytelnikami

Na koniec spotkania czytelnicy mogli zdobyć autograf,
zrobić wspólne zdjęcia oraz porozmawiać z pisarką

2 października br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie odbyło się
spotkanie z Olgą Rudnicką – znaną
i lubianą autorką powieści kryminalnych. Na wydarzenie zaprosiła Samorządowa Biblioteka Publiczna w
Kępnie.
O. Rudnicka zadebiutowała jako
autorka jeszcze podczas studiów,
mając niespełna 20 lat. W 2008 r.
ukazała się jej pierwsza książka pt.
„Martwe jezioro”. Kolejne książki
pojawiały się w niewielkich odstępach czasu. Już rok później do księgarni zawitała kontynuacja pierwszej powieści pt. „Czy ten rudy kot
to pies?”. Wielu swoich bohaterów
lubi i nie pozwala im prędko „przejść
na emeryturę” – tak powstały dwie
książki opowiadające przygody Marii i Anety pt. „Zacisze 13” i „Zaci-

sze 13 powrót” oraz trzy książki o
Nataliach Sucharskich: „Natalii 5”,
„Drugi przekręt Natalii” oraz „Do
trzech razy Natalie”. Oprócz serii
książkowych O. Rudnicka ma na
koncie jeszcze samodzielne powieści,
takie jak: „Lilith”, „Cichy wielbiciel”,
„Fartowny pech”, „Diabli nadali” czy
„Były sobie świnki trzy”.
Czytelnicy przybyli na spotkanie mogli bliżej poznać O. Rudnicką
oraz dowiedzieć się wielu ciekawych
informacji z życia prywatnego i zawodowego autorki, a także posłuchać
opowieści o bohaterach powieści
oraz pasji, jaką jest pisanie książek.
Na koniec spotkania fani mieli okazję
zdobyć autograf, zrobić sobie wspólne zdjęcia oraz porozmawiać z pisarką, która jest bardzo ciepłą i otwartą
osobą.		
Oprac. KR

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel .:

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

historia

Publikujemy kolejny odcinek opisujący sagę rodu Mańkowskich na podstawie książki „Kronika domowe Mańkowskich” autorstwa Emeryka Mańkowskiego wydanej w 2017 r.

Historia rodziny Mańkowskich z Grębanina i Słupi część VI
Ucieczka z Grębanina
W posiadaniu rodziny zachował się unikalny dokument – niemieckojęzyczny rękopis wspomnień
Liebe Mańkowskiej zatytułowany
„Ucieczka 1945 – ucieczka rodziny
Mańkowskich z Polski do Szwajcarii
18 stycznia 1945 – 1 czerwca 1945”,
z dedykacją dla jej matki „w dniu jej
urodzin 8 sierpnia 1945 w Wildegg
oraz na Boże Narodzenie 1945 dla
Mamy i Taty”. Opowieść zaczyna się
18 stycznia 1945 roku. Akcja rozpoczyna się w Grębaninie, „w pierwszym domu, stojącym nad zamarzniętym stawem”. Z kontekstu wynika, że
wcześniej rodzina została zmuszona
do opuszczenia pałacu i mieszkała
w stosunkowo trudnych warunkach
– „przyglądając się bliżej, można się
było naprawdę zdziwić, widząc w tak
podupadłym domostwie piękne i stare meble czy obrazy”.
Cytuję obszernie fragmenty
tych wspomnień – ze szczególnym
uwzględnieniem podróży przez
Dolny Śląsk oraz pierwszych dni
okupacji amerykańskiej w zachodnich Niemczech – uznając, że są one
unikalne, tym bardziej że zawierają
niezwykłą liczbę szczegółów oraz
pozwalają na rys psychologiczny
samej autorki, o której tak niewiele
wiadomo. Tekst jest napisany w formie zbeletryzowanej. W odniesieniu
do siebie, męża i dzieci stosuje określenie „Polacy”, które ze względu na
czytelność zostało w przytoczonych
tutaj cytatach zamienione na „Mańkowscy”. Narracja jest prowadzona
w trzeciej osobie, autorka określa się
jako bądź „Elisabeth Mańkowski”,
bądź „kobieta”– na przykład w następujący sposób:
„[…] kobieta miała jak najszybciej udać się do dworu, do telefonu,
bo chciał z nią rozmawiać pan hrabia.
Ubrała się więc szybko, bo na dworze
był tęgi mróz. Na nogach, jak zawsze
o tej porze roku, miała długie buty do
konnej jazdy, które dawniej zakładała, dosiadając rasowych wierzchowców. Podbity futrem płaszcz był już
mocno znoszony, ale wciąż ciepły.
Również futrzana czapka pochodziła
z dawnych dobrych czasów”.
I kolejny fragment:
„Mąż jasnowłosej kobiety (czyli
Władysław Mańkowski) pracował
jako zarządca w oddalonym o jakieś
16 kilometrów dawnym polskim majątku, zamieszkałym przez bałtyckich Niemców. Dzwonił od czasu do
czasu, by zapytać, jak się wszystkim
powodzi, czy w pokoju już nie przecieka, czy mamy pod dostatkiem jedzenia. Zawsze bardzo troszczył się
o rodzinę i zjawiał się w chatce nad
stawem w każdą niedzielę, niezależnie od pogody. Tym razem musiało
się jednak zdarzyć coś niezwykłego,
skoro dzwonił o takiej porze, dlatego
kobieta pobiegła jak najszybciej po
skrzypiącym śniegu, szarpana podmuchami wiatru. Wiedziała tylko, że
rankiem tego samego dnia dwie wysiedlone niemieckie rodziny opuściły
wieś konnym wozem i że polityczna
sytuacja Niemców robiła się krytyczna i musieli się wycofywać. Gdy po
niedługim czasie wróciła z powro-
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tem do chaty, powiedziała do dzieci:
«Musimy się natychmiast spakować
i uciekać przed Rosjanami. Rano o
dziewiątej mamy być gotowi». Kobieta zabierała się zresztą za pakowanie
bez większego przekonania, zwłaszcza, że musiała jeszcze iść na drugi
koniec wsi do swojej teściowej, by
powiadomić ją o rodzinnych planach.
Od razu wiedziała, że czeka ją ciężka
przeprawa, bo obie panie nie przepadały za sobą i często dochodziło
pomiędzy nimi do gwałtownych sporów. Teściowa bowiem, która dawniej
była właścicielką trzech majątków z
pałacami, podróżowała z liczną świtą
po wszystkich znanych europejskich
kurortach i zawsze prowadziła bardzo
wystawny i aktywny tryb życia, również pod względem intelektualnym,
teraz zmuszona była gnieździć się w
jednej izdebce, odcięta od świata i od
wszelkich jego atrakcji, a miała naprawdę różnorodne zainteresowania.
W wieku 66 lat (choć wyglądała na
50) trudno jej było przyzwyczaić się
do samotnego życia, stąd w czasach,
gdy Polacy byli tak brutalnie uciskani
przez Niemców, często była przygnę-

„[…] który w starych dobrych
czasach mieszkał w sąsiedztwie Mańkowskich i często u nich bywał. […]
brakowało jeszcze tylko dwóch koni
do dwóch wozów, używanych do
przewożenia ziemniaków, którymi
zamierzali uciekać. Dlatego też jeszcze raz pojechali do własnego dworu,
porzuconego przez Niemców, w którym dopiero od niedawna rezydował
zarządca. Ten zastanawiał się przez
chwilę, czy wydać właścicielowi majątku jego własne konie. Kobieta była
zdumiona, ale też trochę uradowana,
gdy zobaczyła, że wyprowadzono
wszystkie jej ukochane wierzchowce
razem z jeszcze jednym karoszem,
który był tu dopiero od niedawna. Po
drodze do Kępna jedna z klaczy wyrwała się i ruszyła galopem w stronę
domu. Czy przeczuwała, co ją czeka?
Niestety, okrutni ludzie złapali ją i
przywiedli z powrotem”.
Gdy tuż przed wyjazdem rodzina spojrzała na siebie, wszyscy
wybuchli śmiechem: wyglądali jak
Eskimosi, wszyscy tak opatuleni,
że bardziej przypominali beczki niż
ludzi. Po przejechaniu przez Kępno

Władysław Mańkowski (Dicus) z Grebanina

biona i rozdrażniona. […]. Teściowa
powiedziała, że nie zamierza nigdzie
uciekać, bo czuje się na to zdecydowanie zbyt słaba”.
W tej części wspomnień jest
wzmianka o starym wiernym ogrodniku i o odbytej wczesnym rankiem
rozmowie ze służącą, która – używając zwotu „pani hrabino” –powiedziała do autorki:
„Proszę zostać tutaj, Rosjanie z
pewnością Pani nic nie zrobię, zawsze byliście przecież tacy dobrzy dla
robotników”. Inny były pracownik
majątku «To co, pani hrabino, może
pani wracać do pałacu, skoro wszyscy
Niemcy się wynieśli?». «Żeby Ruscy
znów nas wyrzucili?», odpowiedziała
i pobiegła dalej. […] Rosjanie byli coraz bliżej. Jeszcze inni młodzi chłopcy
i dziewczęta, wyczerpani i przemarznięci, którzy pracowali dla Niemców
jako robotnicy przymusowi, wlekli się
wiele kilometrów ze wschodu do swoich rodzinnych wsi. Wreszcie pojawiła się teściowa i z płaczem zaczęła naprawiać to, co poprzedniego wieczora
i tego ranka popsuło się między nią a
synową”.
W podróż z Mańkowskimi udawał się „stary baron von Goebel”,
opisywany jako przyjaciel rodziny,

skierowali się do majątku Mielęcin
– gdzie Władysław Mańkowski był
zarządcą:
„[…] droga była wyboista i zasypana śniegiem. Obok przejeżdżały
niemieckie samochody wojskowe,
pełne oficerów, wycofujących się już
na Zachód – pytali o drogę i o to, czy
nikt nie widział Rosjan w okolicy.
Od razu było widać, że sytuacja jest
naprawdę poważna i nie ma czasu do
stracenia.
[W Mielęcinie zostali podjęci]
przedwojennym obiadem: pularda z
ryżem, owoce z kompotu, wreszcie
gwóźdź programu – bita śmietana
dla dzieci. Jednak tylko stary baron i
dzieci byli w stanie naprawdę rozkoszować się jedzeniem.
[…] Jednym z wozów powoził
baron, który w ogóle był wielkim
miłośnikiem koni. […] Pierwszą
większą miejscowością na trasie był
Grosswartenburg (Syców). Nie chcieli
jednak jechać przez Wrocław, bo w
takich momentach wielkie miasta nie
są bezpieczne. Stopniowo na drodze
pojawiało się coraz więcej wozów
uciekinierów, jadących w tym samym
kierunku i to przez całą noc. Widać
było tylko cienie, nikogo nie można
było rozpoznać. […]
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Gdy wreszcie nadszedł ranek,
zatrzymali się w miasteczku Goschütz [Goszcz], w którym znajdował się piękny pałac, zbudowany na
podobieństwo Wersalu. Trzeba było
nakarmić konie, owsa mieli pod dostatkiem ze sobą, a siano można było
dostać u chłopów, którzy jeszcze
się stąd nie zabrali. W czasie, gdy
Mańkowski i von Goebel wyruszyli
na poszukiwanie siana, kobieta na
maszynce spirytusowej ustawionej
na worku z owsem ugotowała dobrą
kawę i podgrzała mleko. Nie było to
wcale proste zadanie, bo wiatr duł jak
szalony.”
Całą relację o ucieczce Liebe
Mańkowskiej z Grębanina z opisami
ówczesnej porażającej rzeczywistości można przeczytać w „Kronice domowej Mańkowskich”. Między innymi o spotkaniu innych uciekinierów z
Grębanina.
„[…] Chłopak i stangret wyglądali na Polaków, a i ich twarze wydawały się znajome. W końcu mężczyźni
podeszli, żeby zamienić parę słów
i okazało się, że tamci jadą z majątku nieopodal Grębanina. Stangret w
liberii znał nawet dobrze poprzedniego właściciela Grębanina. Teraz
wiózł rodzinę bałtyckich Niemców.
Wkrótce podeszła też młoda pani von
Mensenkampff, która była niegdyś
przedstawiona panu Mańkowskiemu. Jechała razem z matką i szóstką
dzieci, z których najmłodsze miało
trzy lata. Jej mąż był w Wehrmachcie, gdzieś na froncie i oczywiście już
od dawna nie miała od niego żadnych
wieści. Bardzo była uszczęśliwiona,
że może się przyłączyć, bo uciekała
bez męża, bez planu i nawet bez mapy.
Miała też trochę problemów ze swoim
polskim stangretem, który wciąż sarkał, że ma jechać tak daleko od domu,
i to jeszcze dla jakiejś Niemki! Mieli
ze sobą jedzenie na trzy miesiące dla
całej wielkiej rodziny – cały świniak,
zasolony w beczce, konserwy, mięso,
kiełbasy, masło, wino itd.”
Wspomnienia Elizabeth Mańkowskiej są bardzo interesującym
dokumentem. W tekście widać wyraźnie, że to nie Niemcy (mimo
wszystkich jej negatywnych opinii
na ich temat), ale Rosjanie budzili w
autorce paniczny lęk. Jest to zresztą
zrozumiałe, przed wojną w otoczeniu
rodziny żyło bardzo wielu Niemców,
częściowo mocno spolonizowanych,
trudno było więc nagle postrzegać
ich wszystkich – przyjaciół, sąsiadów
– w kategoriach wrogów. Na opinie i
działania autorki (i – jak można sądzić – jej męża) największy wpływ
mają jednak nie tyle nawet różnice
kulturowe, ile przede wszystkim klasowe. To słowo jest podstawowym
kluczem do świadomości autorki.
W tym kontekście nie dziwi ani
to, że w jej odbiorze większość Niemców, z którymi się styka (arystokracja, „porządni” mieszczanie), stoi
wyżej niż nadciągający ze Wschodu
Rosjanie, ani to, że prawdziwy lęk
budzi nie okupacja niemiecka, ale
perspektywa rządów bolszewików.
Kwestią, która rzuca się w oczy w
tekście, jest swoista niefrasobliwość
piszącej. Trudno jednak się dziwić
– jest ona przecież młodą, zdrową
kobietą, wcześniej – jak można sądzić – raczej rozpieszczaną przez

życie. Dlatego też wyraźnie widać,
mimo częstych wzmianek o trudach
i niebezpieczeństwach podróży,
że autorka jednocześnie upaja się
„awanturniczością” całej wyprawy.
Charakterystyczny jest tu na przykład fragment, dotyczący podróży
przez Śląsk, kiedy autorka pisze, że
do kolejnej wioski kierują wędrowców „trzy prześliczne młode kobiety”
niczym bajkowe wróżki z zagubionego w zaśnieżonym lesie dworu,
podobnie zresztą jak opis również
„prześlicznych” widoków podczas
przeprawy przez Odrę: „oszronione
drzewa, wielkie kawały kry, spływające Odrą i mleczno-błękitne niebo”.
Inny przykład to opis samotnej wyprawy rowerowej do Oldendorfu, by
skontaktować się ze szwajcarskim
agentem konsularnym, w którym widoczna jest duma autorki z własnego
sportowego wyczynu.
Wspomnienia te mogą stanowić
cenne źródło historyczne. Dotyczy
to chociażby kwestii ekonomiczno-organizacyjnych podczas długiej
wędrówki – tekst zawiera informacje
o zaopatrzeniu, posiłkach (kilkakrotnie pojawiają się detaliczne opisy
spożywanych obiadów, po przedwojennemu obfitych, czy to jeszcze w
Mielęcinie na początku podróży, czy
w kwaterze wojsk amerykańskich w
Hameln), a także opisy warunków sanitarnych oraz zdumiewająco sprawnej, jak na ten etap wojny, organizacji
kolei niemieckich. Ale we wspomnieniach znajdujemy też tematykę obyczajową, na przykład opisy wkroczenia Amerykanów. Mańkowscy
wyczekują ich z utęsknieniem – po
czym po ich nadejściu wyraźnie widzą, jak ich wojska plądrują okolicę,
są ponadto zdumieni i nieco chyba
przerażeni tym, że w ich szeregach
jest tylu czarnoskórych. Unikalne
wydają się także niektóre wzmianki
na temat nieistniejących już dziś bądź
całkowicie zrujnowanych pałaców i
dworów, które mogą zainteresować
badaczy lokalnej historii (między
innymi pałac w Goszczu, pałac w
Szczepanowie).
Po wojnie Władysław Mańkowski rozwiódł się i w 1949 roku zawarł
kolejny związek małżeński z Rosemarie Steidle, z którą zamieszkał w
Legnicy. Z małżeństwa tego urodziła
się 14 lutego 1953 roku córka Magdalena, która wyszła za mąż za Andrzeja Jerzego Gyurkovicha. W 1973 roku
Władysław i Rosemarie należeli do
tamtejszego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk. Rosemarie Mańkowska była
tłumaczką. Była też autorką opracowania poświęconego procesom o czary w dawnej Legnicy.
W związku z przełomem 1989
roku dzieci Władysława z pierwszego małżeństwa utrzymywały kontakt
z Polską i jeszcze na początku XXI
wieku odwiedzały Grębanin. Wnukami Władysława Mańkowskiego z
pierwszego małżeństwa są urodzeni
na przełomie lat sześćdziesiątych i
siedemdziesiątych XX wieku David
(urodzony w 1968 w Melbourne) i
Philypp Mańkowscy, mieszkający w
Szwajcarii i w Niemczech.
Mirosław Łapa
(oprac. na podst. książki
Andrzeja Emeryka Mańkowskiego
„Kronika domowa Mańkowskich”)
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15 października 2015 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie miała miejsce
uroczystość wręczenia Nagród Starosty Kępińskiego, przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

18 października 2019 r. w Kępnie rozpoczęły się zajęcia dla
studentów pielęgniarstwa

Studenci pielęgniarstwa
zainaugurowali rok akademicki
Wykłady inauguracyjne rok akademicki odbyły
się w sali konferencyjnej szpitala w Kępnie

Nagrody Starosty Kępińskiego dla nauczycieli
Podczas uroczystego spotkania
wyróżnionym pedagogom gratulacje
składali przedstawiciele władz Powiatu Kępińskiego: starosta Robert
Kieruzal, przewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Jędrecka oraz wicestarosta Alicja Śniegocka. Obecnych
powitał naczelnik Wydziału Edukacji
i Sportu Starostwa Powiatowego w
Kępnie Andrzej Jóźwik.
Za trud i zaangażowanie w codzienną pracę dziękował nauczycielom starosta R. Kieruzal - Zawsze
słowo nauczyciel wzbudzało we mnie
i w moim pokoleniu podziw. Nauczyciel był osobą, od której można było
czerpać wiedzę, od której zależały
nasze losy. W mojej pamięci utkwili

ci najbardziej wymagający pedagodzy – mówił włodarz powiatu, zwracając się do wyróżnionych. - Wiem,
że dużo poświęcania dla młodzieży,
dużo wyrzeczeń jest z waszej strony,
aby młodzież wyrosła na porządnych
ludzi. To jest bardzo ważne i za to
wam dziękujemy, za to, że współuczestniczycie w wychowywaniu naszej młodzieży i za to, że wskazujecie
im kierunki – zaznaczył starosta.
W tym roku nagrody otrzymali
dyrektorzy: Bogumiła Drobina z
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 1 i Elwira Leśniewicz-Drzazga
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie oraz nauczyciele:
Małgorzata Kopacka i Barbara

Maruszka-Bednarek z Liceum
Ogólnokształcącego nr I im. mjra H.
Sucharskiego, Katarzyna Grabicka
i Danuta Wabnic z Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 1, Paweł
Jakubczyk i Maciej Wieczorek z
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 2 oraz Bożena Pajkert i Leszek
Żołędziewski z Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.
Podczas uroczystości poinformowano również, że na wniosek
starosty kępińskiego Nagrodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wyróżniona została Beata Lebek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w
Słupi pod Kępnem.
bem

Zajęcia dla studentów pielęgniarstwa zorganizowane zostały w
ramach współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu a Starostwem
Powiatowym i SPZOZ w Kępnie.
Studentów, którzy rozpoczęli
bezpłatne pielęgniarskie studia licencjackie, przywitała wicestarosta

Alicja Śniegocka wraz z dyrektor
SPZOZ w Kępnie Beatą Andrzejewską. Wicestarosta zapewniła studentom słodki poczęstunek powitalny,
popularne ,,marcinki’’.
Inauguracyjne wykłady, które
poprowadził dr M. Chuchracki, odbyły się w sali konferencyjnej szpitala
w Kępnie.
Oprac. bem

MASAŻ I REHABILITACJA
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Dzięki terminalom żyje się wygodniej

Polacy lubią płacić kartą – chcą tak się rozliczać w sklepach, punktach usługowych, a także na straganach,
w szkołach, domach kultury i urzędach. Klienci wracają do miejsc, gdzie jest terminal, ponieważ tam zakupy
są proste: nie trzeba zawczasu odwiedzać bankomatu, mieć przy sobie odliczonej gotówki, ograniczać się przy
zakupach, liczyć reszty. Co więcej, dzięki terminalowi rozliczenie przy kasie trwa krótko i nie tworzą się kolejki.
Korzyści z płatności bezgotówkowych dostrzegają również przedsiębiorcy i urzędy.
Terminal zwiększa jakość obsługi i pozwala
efektywnie prowadzić biznes – jest prosty w obsłudze, zapewnia szybkość, wygodę i bezpieczeństwo transakcji oraz zwalnia z obowiązku
podróży z utargiem do banku. Natomiast klienci chętniej wybierają sklep czy punkt usługowy, gdzie można zapłacić kartą, niż taki, gdzie
trzeba mieć gotówkę. Gdy konsumenci nie są
ograniczeni zasobem portfela, kupują też więcej. W tym sensie płatności bezgotówkowe mają
duże przełożenie na rozwój lokalnych biznesów. W przypadku małych miasteczek i terenów wiejskich, gdzie działa mało bankomatów,
punkt z terminalem staje się ponadto centrum
aktywności mieszkańców – ułatwia im codzienne funkcjonowanie, bo pozwala sprawnie robić
zakupy, a także pobrać gotówkę z terminala podczas realizacji płatności kartą.
Płatności bezgotówkowe to również dobre
rozwiązanie dla urzędów i instytucji publicznych.
Zapewniają przejrzystość, bezpieczeństwo transakcji i zadowolenie petentów, którzy chcą za usługę zapłacić zbliżeniowo, np. za pomocą karty lub
telefonu komórkowego. Możliwość instalacji terminala w każdym punkcie kasowym to również
wygoda i szybsze tempo obsługi – a to przekłada
się na zwiększenie wizerunku urzędu jako miejsca sprawnego i nowoczesnego, wychodzącego
naprzeciw potrzebom mieszkańców.

Jak zainstalować
terminal za darmo?

Każdy nowo zainstalowany terminal to krok
do rozwoju regionu. Płatności bezgotówkowe
generują większe przychody przedsiębiorców
artykuł sponsorowany

i przekładają się na wyższe przychody dla społeczności lokalnej, a tak uzyskane środki można przeznaczyć na długofalową poprawę jakości
życia mieszkańców gmin i powiatów. Korzyści
wiele, a wydatek żaden. Terminal bezkosztowo można pozyskać dzięki Programowi Polska
Bezgotówkowa, prowadzonemu przez Fundację
Polska Bezgotówkowa.
Do Programu mogą zgłaszać się małe,
średnie i mikropodmioty, które przyjmują zapłatę za swoje usługi lub produkty i chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy
w swoim punkcie handlowo-usługowym nie
akceptowały płatności bezgotówkowych. Do
udziału w Programie uprawnione są podmioty, które posiadają maksymalnie 5 placówek
detalicznych.
Program skierowany jest również do urzędów i innych instytucji sektora publicznego oraz podmiotów niebędących przedsiębiorcami, a przyjmujących płatności. Tym samym
obejmuje on swoim działaniem urzędy gminne,
sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także
fundacje czy stowarzyszenia.
Przedsiębiorstwo prywatne, urząd lub instytucja państwowa, które zdecydują się przyłączyć do Programu, otrzymają wsparcie ze
strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do
akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych.

Kto już jest w Programie?
W całej Polsce funkcjonuje ponad 215 tys. terminali płatniczych zainstalowanych w ramach Programu
Polska Bezgotówkowa. To oznacza, że co trzeci
przedsiębiorca akceptujący płatności bezgotówkowe
w Polsce ma terminal z Programu. Za ich pośrednictwem zrealizowano już ponad 106 mln transakcji, za
łączną kwotę ponad 5,5 mld zł. Przedsiębiorcy, którzy
przystąpili do Programu, reprezentują blisko 300 rodzajów działalności gospodarczej.
Wśród beneficjentów Programu są małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, a także podmioty
administracji publicznej. Terminale instalowane
w ramach Programu działają już w 12 tys. miejscowości na terenie całej Polski. Ponad 95% przedsiębiorców, którzy przystąpili do Programu, poleciłoby posiadanie terminala innym przedsiębiorcom.

Kto odpowiada za Program?
Program
prowadzi
Fundacji
Polska
Bezgotówkowa, powołana w lipcu 2017 r. w związku z porozumieniem zawartym przez Związek
Banków Polskich, Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii, Visa oraz Mastercard w celu podejmowania działań w zakresie rozbudowy sieci akceptacji instrumentów płatniczych, upowszechniania i promocji obrotu bezgotówkowego, a także
promocji innowacji technologicznych wspierających obrót bezgotówkowy w Polsce. Jej działania są
doceniane w kraju – świadczą o tym opinie oraz
nagrody branżowe, które zdobywa co roku.

Więcej na stronie:
www.polskabezgotowkowa.pl

PrzedsiębiorCy i PrzedstawiCiele
jednosteK samorządu terytorialnego
o Programie PolsKa bezgotówKowa
Terminal zainstalowałam w marcu 2019 r. Klientki
wręcz z niedowierzaniem patrzą teraz na terminal
i pytają się, czy rzeczywiście można płacić kartą.
U krawcowych to jeszcze rzadkość. Wszyscy są
pozytywnie zaskoczeni.
Jolanta Rękosiewicz, właścicielka
Krawieckiego Atelier w Toruniu
Nasi klienci co jakiś czas dopytywali, czy planujemy zacząć przyjmować płatności kartą, bo nie zawsze mieli przy sobie akurat gotówkę. Na chwilę
obecną mniej więcej połowa klientów płaci gotówką, a połowa kartą.
Adam Sejdak,
właściciel gabinetu stomatologicznego
w Błoniu
W naszej pracowni płatności bezgotówkowe odbywają się najczęściej za pomocą terminala, a zaliczki są przyjmowane również w formie przelewów. Nie ukrywam, że jest to bardzo wygodna
opcja, ponieważ pozwala skrócić czas obsługi naszych klientów i zapewnić im wygodę.
Karolina Kuzioła-Sierosławska,
właścicielka cukierni Słodko
w Białymstoku
Ponad 70% naszych gości płaci zbliżeniowo kartą lub telefonem. Mówią, że w schroniskach nie
jest to jeszcze aż tak popularne. Sam terminal jest
z kolei bardzo prosty w obsłudze, a do tego gwarantuje bezpieczeństwo transakcji zarówno turystom, jak i nam.
Katarzyna Kubalok i Łukasz Kozina,
właściciele Schroniska Jaworzyna
Krynicka
W XXI w. mieszkaniec oczekuje, że z urzędem,
tak jak z każdym innym punktem sprzedaży, będzie mógł się rozliczać w sposób nowoczesny.
Myślę, że każdy samorząd powinien stawiać na
płatności bezgotówkowe.
Krzysztof Chaciński,
Burmistrz Radzymina

Tygodnik Kępiński 24 października 2019

5

Aktualności

informacje
90-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świbie

Od 90 lat w służbie społeczeństwu
19 października br. Ochotnicza
Straż Pożarna w Świbie świętowała
90-lecie istnienia. Udział w jubileuszowych uroczystościach wzięli

apel. Podniesienia flagi narodowej
na maszt dokonał poczet flagowy, a
krótką historię i działalność jednostki przedstawił prezes OSP Świba dh

Udział w uroczystości wzięli m.in. przedstawiciele
okolicznych i zaprzyjaźnionych jednostek OSP

Marek Peliński, dziękując też strażakom za ich służbę. - Jesteśmy dumni z naszej jednostki i z tak dostojnej,
jubileuszowej chwili. Jesteśmy zobowiązani do wdzięczności wszystkim,
którzy ją tworzyli, budowali i przez
lata wspierali, wypełniali strażacką
służbę, gotowi do niesienia pomocy. Zawsze wierni hasłu na naszych
sztandarach: „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”, mimo upływu
czasu, wypełniali strażacką służbę,
niosąc pomoc i ratunek potrzebującym podczas pożarów oraz innych
zdarzeń, o każdej porze dnia i nocy.
(...) Za codzienne realizowanie trudnych i odpowiedzialnych zadań, za
ofiarność i poświęcenie na rzecz ra-

przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Kępno oraz zaprzyjaźnionych jednostek OSP z powiatu kępińskiego, a także OSP Łąkorz (woj.
warmińsko-mazurskie), zaproszeni
goście oraz mieszkańcy Świby.
Wydarzenie rozpoczęła msza
święta w intencji strażaków, ich rodzin oraz druhów, którzy odeszli
na wieczną służbę. W miejscowym
kościele odprawił ją ks. proboszcz
Rafał Lubryka. Następnie wszyscy
zebrani przeszli na plac przy remizie
strażackiej, gdzie odbył się uroczysty

Podczas obchodów 90-lecia jednostki
wręczono odznaki za wysługę lat

Otwarcie drugiej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na
terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie

Otwarto nową kwaterę w ZZO Olszowa

21 października br. miało miejsce oficjalne otwarcie drugiej kwatery składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne na terenie
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie. W uroczystości
udział wzięli m.in.: przedstawiciele
13 gmin, będących współudziałowcami Spółki (Baranów, Bralin, Doruchów, Dziadowa Kłoda, Kępno, Łęka
Opatowska, Międzybórz, Oleśnica,
Perzów, Rychtal, Trzcinica, Syców i
miasto Oleśnica), dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Mariola Górniak, prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz,
kierownik Kaliskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Jakub
Kaczmarek, prezes Zarządu Zakładu Techniki Ochrony Środowiska
FOLEKO Sp. z o.o. Ireneusz Pałac,
autorzy opracowania związanego z
rozbudową składowiska odpadów –
przedstawiciele Sweco Consulting
Sp. z o.o. oraz wykonawcy i podwykonawcy inwestycji.
Jesienią 2018 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Olszowie
rozpoczął realizację inwestycji pn.
„Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości
Olszowa – etap I”. Od wbicia pierwszej łopaty pod inwestycję minęło
prawie 12 miesięcy. Przedsięwzięcie
objęło m.in. budowę kwatery nr 2
składowiska odpadów innych niż nie-
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bezpieczne i obojętne o powierzchni
około 4 ha wraz z infrastrukturą i
urządzeniami towarzyszącymi. W
ramach zadania rozbudowano infrastrukturę odprowadzającą wody
deszczowe i odcieki. Zrealizowana
została także sieć międzyobiektowa:
wodociągowa,
przeciwpożarowa,
teleinformatyczna i monitoring wizyjny (CC TV), wykonane zostały

padami jest wysoki poziom odzysku,
gospodarka w obiegu zamkniętym i
zero odpadów. Takie przedsięwzięcie jest nadal konieczne, aby można
było zdeponować resztki procesowe,
których w ten sposób nie można
odzyskać lub przetworzyć. Zadanie to było również niezbędne, aby
uzyskać status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komu-

Po poświęceniu kwatery przez ks. kan. K. Sobasika
dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi

drogi technologiczne i dojazdowe
oraz wybudowano wiatę na kompaktor. Nasadzona została zieleń, w
tym drzewa i krzewy. Wykonawca
zrealizował także ogrodzenie dla
zadania inwestycyjnego. Monitoring
wód podziemnych będzie prowadzony poprzez piezometry. Dodatkowo
posadowiono wagę samochodową i
wykonano sieć teletechniczną.
- Zrealizowane przedsięwzięcie
to nie tylko sama kwatera, ale też
infrastruktura towarzysząca, w tym
sieć odprowadzająca wody deszczowe z całego obszaru Zakładu – jest
to ponad 20 ha obszaru. Obecnie
priorytetem w gospodarowaniu od-

nalnych, ponieważ (w związku ze
zmianami w prawie – przyp. red.)
musimy dysponować powierzchnią
składowania na minimum 15 lat –
podkreśliła prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Olszowie Marzena Koppenberg.
Całkowity koszt netto przedsięwzięcia wyniósł prawie 13 milionów złotych. Dla przedmiotowej inwestycji
Spółka aplikowała o dofinansowanie
w formie częściowo umarzalnej pożyczki ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Podczas uroczystości głos zabrali
zaproszeni goście. - 5 lat temu nikt z
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towania życia, zdrowia, mienia ludzkiego oraz za pełen profesjonalizm
podczas działań ratowniczo-gaśniczych, likwidacji zagrożeń, jak też
zaangażowanie w życie społeczne
i kulturalne miejscowości i gminy
należą wam się wyrazy szacunku i
uznania. Dziękuję też naszym rodzinom za zrozumienie, naszym kochanym żonom, nie tylko za zrozumienie
wtedy, kiedy remiza stała się naszym
drugim domem, ale za popieranie
naszych działań i podtrzymywanie
na duchu. I najważniejsze podziękowanie – dzięki Bogu! Bo jak tu
nie dziękować za tyle dobra, za tyle
szczęścia, za tylu dobrych ludzi –
mówił prezes.
Podczas obchodów 90-lecia jednostki zasłużonym druhom wręczono

odznaczenia. OSP Świba otrzymała
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, nadany przez Zarząd Główny Związku OSP RP. Odznaczenie
założone zostało na sztandar jednostki. Z kolei Zarząd Wojewódzki
Związku OSP RP w Poznaniu przyznał dwóm druhom Brązowe Medale
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Wręczono też odznaki za wysługę lat, a
osoby wspierające jednostkę w jej
działaniach otrzymały podziękowania z rąk prezesa OSP Świba.
Po wręczeniu wyróżnień głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali druhom za lata służby i poświęcenia, a także składali życzenia.
Wspaniałą część artystyczną o
strażakach przygotowali uczniowie
Szkoły Podstawowej w Świbie. KR

NAGRODZENI DRUHOWIE

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Mateusz Sedyk, Michał Peliński
Odznaka za wysługę 55 lat: Tadeusz Zedel, Henryk Fras, Jerzy Peter
Odznaka za wysługę 50 lat: Józef Żuraw, Zbigniew Kłobutowski, Stanisław Krzywański,
Bronisław Hojka
Odznaka za wysługę 45 lat: Wojciech Kłobutowski, Ryszard Łuszczek, Jerzy Napierała,
Józef Bartosiewicz
Odznaka za wysługę 40 lat: Jan Kokot, Marek Fras, Franciszek Dobrogoszcz, Stanisław Kuch
Odznaka za wysługę 35 lat: Piotr Muskała, Tadeusz Majchrowski, Roman Kosiński, Adam Gierak
Odznaka za wysługę 30 lat: Tadeusz Sołtysik, Piotr Sowiński, Marek Peliński, Bogdan Napierała
Odznaka za wysługę 25 lat: Karol Morta, Waldemar Pawlak, Sławomir Tęsiorowski,
Grzegorz Wiśniewski
Odznaka za wysługę 20 lat: Marcin Żuraw, Grzegorz Wróbel, Bogdan Wróbel, Sławomir Szych,
Adam Baciński, Dariusz Habelski, Marek Gollmer, Michał Kłobutowski, Tomasz Kłobutowski
Odznaka za wysługę 10 lat: Łukasz Baciński, Lidia Matysik, Joanna Szych, Michał Peliński,
Wojciech Kosiński, Mateusz Sedyk, Krzysztof Starczan, Marcin Wróbel, Dariusz Peliński,
Karol Majchrowski

nas nie zdawał sobie sprawy z tego,
że kwatera nr 1 tak szybko się zapełni. Świadczy to z jednej strony o
tym, że coraz więcej odpadów (choć
nie wszystkie) trafia do Zakładu, co
świadczy o bogactwie lokalnego społeczeństwa, o tym, że konsumpcja
jest coraz większa, więc odpadów
przybywa. Czy kwatera wystarczy
na 15 lat? Życzylibyśmy sobie tego,
ale my, udziałowcy, współwłaściciele i wspólnicy Spółki, wiemy, że w
tak zmieniającej się rzeczywistości i
przy tak dynamicznym wzroście ilości odpadów, będzie to praktycznie
niemożliwe (...). Stoimy przed trudnymi decyzjami i wyzwaniami, jakie
czekają Spółkę – zauważył burmistrz
Piotr Psikus. W uroczystym otwarciu udział wziął również burmistrz
Oleśnicy Jan Broś. - Dzisiejsza
uroczysta chwila nie jest końcem, a
jedynie końcem początku pewnego
działania. Działania, którego celem
jest zbudowanie firmy, która najskuteczniej, najlepiej i najtaniej będzie
realizowała usługę, jaką jest zagospodarowanie odpadów, dla tych 13
gmin – mówił.
Z powstania kolejnej kwatery nie
są zadowoleni mieszkańcy Olszowy,
dla których mogą pojawić się kolejne uciążliwości. Biorący udział w
otwarciu inwestycji sołtys Olszowy
Grzegorz Berski, w imieniu mieszkańców Olszowy i ościennych miejscowości oraz pracujących w okolicy
rolników, zwrócił się z prośbą o odpowiednie zabezpieczenie kwatery
przed wydostawaniem się poza teren
Zakładu odpadów, które powodują nie tylko problem estetyczny, ale
również utrudniają pracę rolnikom i
zagrażają życiu zwierząt, spożywających uprawy z zanieczyszczonych
pól.

Po poświęceniu kwatery przez
proboszcza parafii pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Olszowie ks. kan. Kazimierza Sobasika dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi.
Zwieńczeniem wydarzenia był
pokaz sokolniczy przygotowany
przez lekarza weterynarii, sokolnika,
Piotra Szymańskiego. - Ptaki drapieżne stanowią ochronę biologiczną obiektu, przeganiając inne ptaki.
Wysypisko śmieci czy zakład zagospodarowania odpadów to baza żerowa dla mnóstwa ptaków, głównie
krukowatych, mew i szpaków. Chcąc
zapobiec niechcianym odwiedzinom
na okolicznych polach, trzeba je
przeganiać, a najlepszą, sprawdzoną metodą jest wypuszczanie ptaka
drapieżnego, który robi oblot terenu
i ci niechciani goście zostają przepłoszeni na jakiś czas. Taka metoda
jest stosowana przy obronie upraw,
lotnisk, parków, cmentarzy – tam,
gdzie ptaki mogą stwarzać pewne
problemy. Do takiego miejsca przyjeżdżamy, kiedy pojawia się problem
i na danym terenie jest zbyt duża
ilość ptaków – były dni, kiedy przy
ZZO Olszowa było kilka tysięcy ptaków krukowatych. Wówczas przyjeżdża sokolnik z 2-3 ptakami drapieżnymi, które na zmianę przeganiają
stada. Trzeba ingerować w takie sytuacje w behawiorze ptaków, ponieważ rolnicy denerwują się, kiedy
ptaki siadają na zasianym polu, poza
tym potrafią one zniszczyć pryzmę
śmieci, szukając żeru, jest też pewne
epizodyczne ryzyko, że ptaki mogą
być wektorem przenoszenia czynników chorobotwórczych z wysypiska
do miast – wyjaśnił rolę sokolników
i ptaków drapieżnych przy obiektach,
takich jak Zakład Zagospodarowania
Odpadów w Olszowie.
KR
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W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie miało miejsce seminarium podsumowujące praktyki w Niemczech zorganizowane w ramach programu Erasmus+

Po doświadczenia zawodowe
pojechali do Norden
Seminarium
podsumowujące
projekt pt. „Do Norden po nowe doświadczenia zawodowe”, zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Akcja:
Mobilność edukacyjna na zasadach
programu Erasmus+, odbyło się 7
października 2019 roku. Wydarzenie
zostało przygotowane przez młodzież
uczestniczącą w projekcie pod kierunkiem opiekunów: Ewy Jobczyk,
Darii Brajer-Działak, Renaty Burzały i Piotra Krymca.
W podsumowującym seminarium wzięli udział m.in.: starosta
kępiński Robert Kieruzal, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie
Iwona Rataj, pracodawcy uczestniczący w projekcie, rodzice, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie.
Koordynator projektu E. Jobczyk przekazała zebranym gościom
informacje o programie Erasmus+,
w ramach którego szkoła złożyła
wniosek konkursowy i otrzymała
środki finansowe na jego realizację.
Program ten ma na celu promowanie
mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie

innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera działania
wzmacniające jakość kształcenia
zawodowego oraz dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku
pracy. Kładzie nacisk na kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, naukę języków obcych
oraz umiejętność adaptowania się do
warunków życia i pracy w różnych
krajach europejskich.
Opiekun stażu D. Brajer-Działak,
przedstawiła partnerstwo ZSP nr 2 w
Kępnie ze szkołą Conerus-Schule w

Norden oraz omówiła wizyty przygotowawcze umożliwiające partnerom
projektu dopracowanie jego założeń,
celów i metodologii. R. Burzała, która również opiekowała się stażem,
omówiła jeden z punktów projektu,
jakim było przygotowanie językowe,
kulturowe i zawodowe praktykantów
przed wyjazdem na staż oraz opiekę
nad nimi podczas pobytu w Niemczech.
Kolejnym punktem seminarium
była relacja samych praktykantów,
którzy na przełomie maja i czerwca tego roku odbyli trzytygodniową

opieką, a on sam i towarzyszący mu
nauczyciele mieli czas zagospodarowany w stu procentach.
Projekt został w całości sfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
a jego uczestnicy dostali certyfikaty
oraz dokument Europass-Mobility,
które są dodatkowym atutem w przyszłym poruszaniu się po krajowym i
europejskim rynku pracy.
Program Erazmus+ jest dla szkoły ważnym elementem uzupełniającym proces edukacji, przyczynia się
bowiem do doskonalenia systemu
kształcenia i szkolenia zawodowego.
Praktyki zawodowe za granicą oraz
wizyty monitorujące/partnerskie dla
nauczycieli na stałe już wpisane są w
kalendarz szkoły.
Oprac. bem

Podczas seminarium podsumowano realizację projektu
pt. „Do Norden po nowe doświadczenia zawodowe”

58. Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska” z odziałem
kępińskich rowerzystów

Rowerowa
„Jesień Chopinowska”

Kępińscy uczniowie odbyli trzytygodniową praktykę zawodową
w niemieckich przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych

Ogólnodostępna strefa aktywności stworzona została w parku okalającym Dom Pomocy
Społecznej w Rzetni

W Rzetni otwarto strefę aktywności

Stworzenie strefy aktywności możliwe było dzięki
pozyskanej przez Powiat Kępiński dotacji

W czwartek, 17 października
2019 r., starosta kępiński Robert Kieruzal wspólnie z wicestarostą Alicją
Śniegocką uroczyście otworzyli
strefę aktywności, która powstała w
parku okalającym Dom Pomocy Społecznej w Rzetni.
Jej powstanie możliwe było dzięki pozyskanej przez Powiat Kępiński
dotacji, pochodzącej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w
ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym
OSA 2019.
Obiekt w Rzetni składa się ze
strefy fitness, obejmującej sześć urzą-

praktykę zawodową w niemieckich
przedsiębiorstwach i gospodarstwach
rolnych współpracujących z partnerską szkołą Conerus-Schule w Norden, w Dolnej Saksonii, w zawodach:
technik pojazdów samochodowych,
budownictwa i agrobiznesu. Z ich
relacji wynikało, że pobyt w Niemczech to nie tylko praktyka zawodowa, ale również pokonywanie barier
językowych, nauka języka obcego,
poznawanie regionu, jego kultury
oraz obyczajów.
Uzupełnieniem
wypowiedzi
poprzedników była relacja byłego
dyrektora szkoły Andrzeja Kowalczyka, który odbył na półmetku realizacji projektu wizytę monitorującą. Poinformował słuchaczy, że cały
wyjazd został bardzo dobrze przygotowany, uczniowie byli pod dobrą

dzeń sportowych oraz z części rekreacyjnej, w skład której wchodzi stół
do gry w szachy oraz ławki parkowe.
Lokalizacja otwartej strefy aktywności w centrum parku ma zachęcać do spędzania czasu w tym miejscu. Zgodnie z ideą wniosku strefa jest
obiektem ogólnodostępnym, otwartym dla wszystkich zainteresowanych.
Drugi tego typu obiekt powstał
przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie przy ulicy Sienkiewicza 25.
Koszt realizacji całego projektu
to 75.915,00 złotych, w tym pozyskana dotacja stanowi kwotę 32.400,00
złotych.		
Oprac. bem

Pasjonat wypraw rowerowych
Leszek Dąbrowski z Kępna w poprzednich latach wielokrotnie już
uczestniczył w rajdzie rowerowym,
organizowanym przez ostrowski
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W tym
roku z dwutygodniowym wyprzedzeniem wspólnie z kolegą zapisali
się do udziału we wrześniowej eska-

Organizatorzy zadbali o liczne
atrakcje, wśród których nie zabrakło
nagród za najbardziej zgodne z epoką
przebranie czy konkursu strzeleckiego. Na każdego czekała grochówka
serwowana prosto z kotła
Dużym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej kaplicy Radziwiłłów, będącej miejscem pochówku

Kępnianin Leszek Dąbrowski jest już stałym
bywalcem jesiennego rajdu z metą w Antoninie

Obiekt składa się ze strefy fitness
oraz z części rekreacyjnej

padzie, upamiętniającej pobyt wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina w Antoninie.
Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska” cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając setki rowerzystów z całego kraju. Nie inaczej było
i w tym roku. Blisko tysiąc uczestników najstarszej tego typu imprezy w
kraju przy pięknej, niemal letniej pogodzie zmierzali kilkunastoma różnymi trasami do mety, która znajdowała
się tradycyjnie przy Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów.

dawnych właścicieli. Stałym elementem rajdu są msza święta oraz
koncert.
- Ciesze się, że po raz kolejny
udało mi się wziąć udział w tym
wyjątkowym wydarzeniu – mówi L.
Dąbrowski. - Podczas rajdu miałem
okazję zwiedzić zabytkową kaplicę i
pałac w Antoninie, w którym bywał
Fryderyk Chopin. Niezapomnianym
przeżyciem był piękny koncert pt.
„Mistrz i uczeń” w pałacowych wnętrzach.
Oprac. bem
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Informacje

ogłoszenia
STAROSTA KĘPIŃSKI
AB.6745.3.2019

Kępno, dnia 14.10.2019 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2018, poz. 2096 ze zm.),

Zawiadamiam
że dnia 14 października 2019 r. została wydana decyzja nr 2/2019 (znak
sprawy AB.6745.3.2019) o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi powiatowej nr 5688P Trzcinica –Wielki
Buczek od km 2+793,10 do km 2+918,10”.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5
pok. 116 (tel. 78-28-946) w godzinach pracy Urzędu.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kępińskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2018, poz. 2096 ze zm.),
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w urzędowych publikatorach
teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Kępnie, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg
drogi – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rychtal a także w prasie
lokalnej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje
prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Staroście Kępińskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości
odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa decyzja podlega wykonaniu przed terminem do
wniesienia odwołania.
Starosta Kępiński
Robert Kieruzal

8

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Kępnie

Nagrodzili zasłużonych nauczycieli

i nerwowymi dniami. Wiem również, że zdecydo15 października br. w Kępińskim Ośrodku
wana większość nauczycieli robi to dla przyszłych
Kultury zgromadzili się przedstawiciele środowipokoleń, dla tych, którzy mają tworzyć naszą
ska nauczycieli i pracowników oświaty z terenu
gminę, powiat i państwo, i za to bardzo dziękuję
gminy Kępno, aby wspólnie uczcić Dzień Eduka– podkreślił. - Dobrze wykształcona i wychowacji Narodowej.
Z racji tego święta burmistrz miasta i
Podczas uroczystości wręczono upominki i podziękowania dla nauczycieli
gminy Kępno Piotr
i pracowników placówek oświatowych, którzy w tym roku przeszli na emeryturę
Psikus wraz z naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu UMiG
Kępno
Małgorzatą
Fralą-Kędzior tradycyjnie wręczyli Nagrody Burmistrza dla
jedenastu nauczycieli z
gminy Kępno, wyróżnionych za wyjątkowe
osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej oraz szczególne zasługi dla oświaty i
wychowania młodego
pokolenia. Nauczyciele
pretendujący do nagród
na młodzież stanowi o wartości lokalnej społeczwskazywani są przez dyrektorów placówek i Rady
ności i jest nadzieją na lepsze jutro. Pochylamy
Pedagogiczne. Wręczono także Nagrodę Wielkosię nad istotą zawodów związanych z edukacją
polskiego Kuratora Oświaty, którą otrzymała dyi zawodu nauczyciela, który nie sposób dobrze
rektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie
wykonywać, jeśli nie towarzyszą mu autentyczne
Anna Moś.
powołanie i twórczy zapał. Życzę, aby nigdy nie
Z okazji święta wszystkim pracownikom
zabrakło wam tej iskierki i chęci oraz abyście w
oświaty – dyrektorom, nauczycielom, pracowdzieciach widzieli efekty swojej pracy – dodała M.
nikom administracji i obsługi kępińskich szkół i
Frala-Kędzior.
Uroczystość była
Tradycyjnie wręczono Nagrody Burmistrza dla nauczycieli z gminy Kępno, którzy
też doskonałą okazją
wykazali się wyjątkowymi osiągnięciami w pracy dydaktyczno-wychowawczej
do wręczenia upominków i podziękowań
dla emerytowanych w
tym roku nauczycieli
i pracowników placówek oświatowych.
Spotkanie w Kępińskim
Ośrodku
Kultury
uświetniła
uczennica
Szkoły
Podstawowej nr 1 w
Kępnie Julia Leśniarek,
zachwycając
wszystkim przepięknym występem wokalnym.
KR
przedszkoli – życzenia złożył burmistrz, który
opowiedział też o stanie kępińskiej oświaty oraz
NAGRODZENI NAUCZ YCIELE:
Katarzyna Rabiega (Szkoła Podstawowa
wyzwaniach, przed jakimi w najbliższym czasie
stanie kępiński samorząd. - W kępińskiej oświacie
nr 1 w Kępnie), Artur Schumacher
wiele udało się zrealizować, a wiele wyzwań jesz(SP nr 1 Kępno), Zofia Skotnik
(SP nr 3 Kępno), Ewa Flak (SP nr 3 Kępno),
cze przed nami. Wydatki na oświatę to 42 grosze
Natalia Jańska (SP nr 3 Kępno), Donata
z każdej złotówki w budżecie, z czego jedynie 18
groszy to subwencja oświatowa. Pozostałe środMożdżanowska (SP Olszowa), Aldona
Urbaniak (SP Mikorzyn), Anna Babiarzki pochodzą z budżetu Gminy Kępno. Spadająca
w ostatnich latach liczba dzieci, na bezpośredni
Salamon (SP Hanulin), Ewa Pastusiak
wpływ na sytuację w kępińskiej oświacie. Składa(SP Myjomice), Agnieszka Mateja
(Przedszkole Samorządowe nr 2 w Kępnie),
ne przez nas wnioski na budowę kolejnych obiektów spotykają się z odpowiedziami negatywnymi z
Zofia Dąbrowska (PS nr 5 Kępno)
uwagi na niską liczbę dzieci, do których te obiekty miałyby być skierowane. (...) Musimy spojrzeć
EMERY TOWANI NAUCZ YCIELE
prosto w oczy sytuacji w kępińskiej oświacie i wyI PRACOWNICY OŚWIATY:
brać takie rozwiązania, które być może nie zadoKarolina Grabny (SP nr 1 Kępno),
Bernadetta Kossarzecka (SP nr 2 Kępno),
wolą wszystkich, ale będą odpowiedzią na sytuację, z jaką mamy do czynienia na terenie miasta
Sylwia Piasecka (SP nr 3 Kępno),
i gminy Kępno (...). Czas trudnych decyzji przed
Jan Rusajczyk (SP nr 3 Kępno),
nami, ale mam nadzieję, że będzie to również czas
Krystyna Trelińska (SP Hanulin),
Dorota Wójcik (SP Hanulin), Maria Burzała
radości, bo będziemy mieli przyjemność otwierać
kolejne obiekty sportowe i realizować kolejne po(SP Kierzno), Maria Burzała
trzebne inwestycje oświatowe – oznajmił P. Psi(PS nr 2 Kępno), Ewa Hełka
kus. - Dzień Edukacji Narodowej to czas radości i
(PS nr 2 Kępno), Urszula Zdybał
okres do podsumowania waszego wysiłku i trudu.
(PS nr 2 Kępno), Bożena Wiencek
I tu, szczerze i z głębi serca, za ten trud i wysiłek
(PS nr 4 Kępno), Aldona Przewdzięk
wam dziękuję. Wiem, że wasze poświęcenie jest
(PS Hanulin), Bernadeta Rybczak
często okupione zdrowiem, odpowiedzialnością,
(PS Mikorzyn)
niezapłaconym czasem, nieprzespanymi nocami
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Policja / Straż pożarna

informacje

Pożar altany ogrodowej w miejscowości Opatów

W minioną sobotę kępińscy funkcjonariusze z pomocą nieoznakowanego radiowozu wyciągnęli konsekwencje w postaci mandatów wobec prawie 20 kierujących

Strażacy gasili Nowy nieoznakowany radiowóz
płonącą altanę

Na szczęście pożar nie był groźny i został częściowo
opanowany przez domowników. Fot. OSP Opatów

W niedzielę, 13 października br.,
około godziny 22.10, do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze altany ogrodowej w miejscowości
Opatów. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP
Opatów. - Dyspozytor poinformował
nas, że altanka znajduje się blisko
domu rodzinnego i innych budyn-

ków gospodarczych. Po dojechaniu
na miejsce akcji okazało się, że pożar nie był groźny i został częściowo
opanowany przez domowników – relacjonują druhowie z OSP Opatów.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
następnie podano jeden prąd gaśniczy w natarciu na pożar, co doprowadziło do jego ugaszenia – mówi
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski.
Oprac. KR

WGKNOŚiPP.7125.7.2017/16

w kępińskiej komendzie

Od 16 października br. funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie mają do dyspozycji nowy,
nieoznakowany radiowóz, wyposażony w wideorejestrator.
- Pamiętajmy, że kierujący, którzy traktują drogę publiczną niczym
tor wyścigowy, stanowią realne
zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Bardzo
duże prędkości to gotowy przepis
na drogową katastrofę, dlatego stanowczo reagujemy na tego typu zachowania – podkreślają mundurowi.
Kępińscy funkcjonariusze codziennie zatrzymują wielu piratów drogowych, których zachowanie stanowi
zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg. Agresywna jazda „na
zderzak”, przekraczanie dozwolonej
prędkości, zmiana pasa ruchu bez
sygnalizowania manewru to gotowy
przepis na doprowadzenie do tragedii, szczególnie przy dużych prędkościach. Jednak wielu kierowców nie
dostrzega zagrożeń, jakie stwarzają
w ruchu drogowym, zachowując się

Kępno, dnia 17 października 2019 roku

w taki sposób. Właśnie dlatego każdego dnia na drogi powiatu kępińskiego wyjeżdżają policjanci, którzy
stanowczo i zdecydowanie reagują na
każdy przejaw agresji i brak poszanowania obowiązujących przepisów. W
walce z piratami drogowymi kępińskim policjantom pomoże nowy, nie-

radiowozu wyciągnęli konsekwencje
w postaci mandatów karnych wraz z
systemem punktowym wobec prawie
20 kierujących, którzy rażąco łamali przepisy ruchu drogowego, w tym
przekraczanie prędkości.
Kierowcy powinni pamiętać, że
każdy, kto w tak rażący sposób na-

W walce z piratami drogowymi kępińskim policjantom pomaga
nieoznakowany radiowóz wyposażony w wideorejestrator. Fot. KPP Kępno

oznakowany radiowóz, wyposażony
w wideorejestrator.
Nie inaczej było w minioną sobotę, kiedy to kępińscy funkcjonariusze z pomocą nieoznakowanego

rusza przepisy ruchu drogowego, a
co za tym idzie – naraża życie innych
osób, musi liczyć się ze stanowczą
reakcją funkcjonariuszy i widmem
nieuchronnej kary.
Oprac. KR
Warszawa, 5 października 2019 rok

Program uroczystości w Kościele
pod wezwaniem Św. Marcina w Kępnie
w dniu 10 listopada 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego,
położonego w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 6

– pt. „Wielcy

1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENA WYWOŁAWCZA
DO I PRZETARGU
Lokal użytkowy, niemieszkalny, spełniający warunki samodzielnego lokalu, przeznaczony na cele handlowo-usługowe, stanowiący część nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położonym
w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 6, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno,
obrębie Kępno jako działka nr 1414 o powierzchni 0,0376 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00063326/2.
Lokal stanowi własność Gminy Kępno, jest przedmiotem zobowiązań na podstawie umowy najmu obowiązującej na czas nieokreślony. Na nieruchomości ustanowiona jest służebność drogowa na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, tj. działki nr 1415, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 1414.
Określenie położenia

Powierzchnia
użytkowa lokalu

Udział
w częściach wspólnych

Udział w częściach wspólnych
(słownie)

Kępno, ul. Sienkiewicza 6

27,35 m2

760/10000

Siedemset sześćdziesiąt / dziesięciotysięcznych

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomość położona jest w strefie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w układzie pierzejowym - symbol rysunku planu: AA34MC.
Cena wywoławcza do II przetargu została ustalona na kwotę 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
II przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 10:00, w sali narad (I piętro) Urzędu Miasta
i Gminy Kępnie w siedzibie przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie.
3. INFORMACJE DODATKOWE
1. Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wnoszenia
podano w ogłoszeniu o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu: tablice ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kępno: www.bip.kepno.pl, strona
internetowa www.monitorurzedowy.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości,
Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9
(tel. 62 / 78-25-819) lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Wielkopolanie”.

1. Godz. 13.00: Msza św. w intencji Wielkich Wielkopolan: generał
Stanisław Thiel z pobliskiego Doruchowa Powstaniec Wielkopolski,
Ks. Piotr Wawrzyniak Ojciec Spółdzielczości, dr Aleksander hrabia
Szembek z pobliskich Siemianic (100 lat temu jako współtwórca Uniwersytetu Poznańskiego) przyczynił się w czasie Traktatu Wersalskiego do powrotu do Macierzy Kępna i ponad 80 wsi obecnie w Powiecie
Kępińskim, był również Radcą Polskiej Ambasady w Paryżu.
Msza Św. pod Przewodnictwem Proboszcza Parafii Św. Marcina w
Kępnie Księdza Kanonika Jerzego Palpuchowskiego, odprawiona zostanie w Kościele Parafialnym p.w. Św. Marcina w Kępnie, przy ul. Kościuszki 3.
2. Godz. 14.00: Seminarium pt. „Wielcy Wielkopolanie” - Dom Katolicki w Kępnie (wjazd na parking parafii od ul. Kościelnej).
- Uroczystego otwarcia dokona Ks. Proboszcz z Parafii św. Marcina w
Kępnie Ksiądz Kanonik Jerzy Palpuchowski.
- Referat na temat Powstania Wielkopolskiego w Ostrzeszowie i Kępnie
oraz Generała Stanisława Thiela z pobliskiego Doruchowa - wygłosi
Członek Honorowy Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie Władysław Garbiński.
- Referat na temat Ks. Piotra Wawrzyniaka - Ojca Spółdzielczości Rolniczej wygłosi Członek Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w
Warszawie Eugeniusz Pakuła.
- 2 Filmy TVP 3 Poznań z archiwum z roku 1990 i z roku 2017, na temat
Rodu Szembeków z Siemianic.
- Referat na temat dr Aleksandra hrabiego Szembeka z pobliskich Siemianic – wygłosi Członek Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Prezes Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Historycznego
im. Szembeków Pani Ewelina Dziewońska – Chudy.
- Referat pt. „Działalność Towarzystwa Historycznego im. Szembeków
na Ziemi Kępińskiej i w Polsce” – wygłosi Władysław Ryszard Szeląg
Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie.
- Zakończenie Seminarium.
Opracował:
Władysław Ryszard Szeląg
Prezes Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków
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gmina
wieści znad pomianki
październik 2019, nr 43 (945)

Piękna pogoda towarzyszyła 150 uczestnikom rajdu rowerowego „W rytmie disco mogę wszystko”, zorganizowanego w niedzielę, 13 października 2019 r., przez Opatowskie
Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe

Dyskoteka na dwóch kółkach
To była prawdziwa gratka dla miłośników dwóch kółek i świetnej zabawy, bowiem warunkiem udziału w imprezie było posiadanie elementów stroju i akcesoriów
kojarzących się z muzyką disco.
Od kilku lat zauważalny stał się renesans roweru jako środka lokomocji. Wiele
osób zrozumiało, że pozwala on wspaniale łączyć aktywność ruchową z poznawaniem ciekawych miejsc, a przy tym jest przyjazny środowisku. Właśnie to postanowili wykorzystać organizatorzy rajdu rowerowego w rytmie disco, który zorganizowany został przez Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe przy wsparciu
finansowym samorządu wojewódzkiego.
Rowerzyści mieli do pokonania 26 km. Wystartowali z parkingu przy kościele
parafialnym w Opatowie i ruszyli w kierunku miejscowości: Trzebień, Biadaszki,
Donaborów, Jankowy, Słupia pod Kępnem, Młynarka, Biadaszki i Trzebień. Trasa
zakończyła się na placu przy Ośrodku Edukacyjno-Naukowym w Ustroniu. Jak na
temat przewodni imprezy przystało, rowerzystom towarzyszyła przez cały czas muzyka dyskotekowa, a na postojach nie zabrakło konkursów i quizów.
W malowniczym otoczeniu pałacu w Ustroniu czekało na wszystkich jeszcze
wiele atrakcji począwszy od ciasta oraz grillowanych potraw po gry i zabawy prowadzone przez animatora.
Przedsięwzięcie było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu członków stowarzyszenia z Opatowa. Za bezpieczeństwo odpowiedzialni byli członkowie Opatowskiego Klubu Rowerowego oraz strażacy z OSP Trzebień.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację rajdu: członkom Opatowskiego Klubu Rowerowego przy
Opatowskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Sportowym oraz strażakom za zapewnienie bezpieczeństwa.
Projekt zrealizowano przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w
ramach środków programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 oraz Opatowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego. 		
Oprac. bem
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Gmina

sport
cd. wieści znad pomianki ze str. 10

7 października 2019 r. w sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska odbył się
koncert pt. „Zakurzone melodie”

Młodzi przypomnieli stare szlagiery

Klasa A, grupa 4 >>> Niniejsza relacja pojawi się zapewne w rubryce
sportowej, ale jej część mogłaby się znaleźć w zupełnie innym miejscu, np. tuż
obok tekstów socjologicznych. Otóż w niedzielę obejrzeliśmy pojedynek drużyn bezdomnych. Oto Hanulin zmierzył się „u siebie” czyli w Krążkowach z
„Zawiszą” Łęka Opatowska. Jeśli team z Łęki wybrał tułaczy los świadomie,
to z Hanulinem sprawa wygląda nieco inaczej. Gospodarze niedzielnego pojedynku jeszcze niedawno swoje mecze rozgrywali w Kępnie, ale zapewne lepiej czują się w Krążkowach, bo na „swoim” boisku powinno być im i łatwiej,
i przyjemniej, zwłaszcza, że na wskroś znają tajemnice miejscowej murawy,
która przypomina bardziej rżysko niż stół bilardowy. No i jeszcze słówko o
bezdomności i wykluczeniu. Kibice „Zawiszy” przytargali na ten mecz bęben,
ale wobec braku jakiejkolwiek ławki, ustawili instrument na trawie i okładali
go pięściami, bowiem złośliwy los z udziału w tym przedsięwzięciu wykluczył …perkusyjne pałeczki

Hattrick Mateusza
Bohaterami koncertu byli młodzi
ludzie, którzy rozwijają swoje pasje
w Kępińskim Ośrodku Kultury i nie
tylko. Po latach wspólnych występów
na kępińskiej scenie, zapragnęli zrobić coś od siebie dla mieszkańców naszego regionu. Zorganizowali koncert
starych, dawno niesłyszanych utworów, w zupełnie nowych aranżacjach.
Przedwojenne hity, takie jak: „Już
taki jestem zimny drań”, „Sex appeal”, „Piosenka jest dobra na wszystko”, ,,Ta mała piła dziś” czy ,,Ada,
to nie wypada”, zaśpiewane zostały
przez nich przy akompaniamencie
muzyki granej przez wybitnych, ka-

Gol nr 2. Po faulu na Sebastianie Joniaku Mateusz Płóciennik
zdobywa gola prawą nogą przy lewym słupku.

Wydarzenie miało miejsce w niedawno zmodernizowanej
sali widowiskowej w Łęce Opatowskiej

Młodzi wokaliści zaprezentowali nowe
aranżacje przedwojennych hitów

towickich muzyków - Kajetana Borowskiego i Mateusza Szewczyka.
Podczas koncertu na scenie wystąpili: Sara Kasprzak, Julia Jokiel,
Zuzanna Bonczol, Stanisław Napierała, Maja Kasprzak, Natalia Moś i
Paweł Maryniak.
- Bardzo się cieszę, że udało się
zorganizować koncert w gminie
Łęka Opatowska. Młodzi artyści
pokazali się z bardzo dobrej strony.
Śpiewali świetnie. Wszystkim wykonawcom serdecznie dziękujemy oraz
życzymy dalszych sukcesów - powiedział wójt gminy Łęka Opatowska
Adam Kopis.
Oprac. bem

Sołectwo Opatów zostało laureatem konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska 2019”

Opatów wyróżniony

Gminę Łęka Opatowska reprezentowali w Grabowie: wójt Adam Kopis,
przedstawiciele sołectwa Opatów oraz delegacja sołtysów z terenu gminy

11 października 2019 r. w Grabowie nad Prosną nagrodzone zostały sołectwa z regionu południowej
Wielkopolski.
Podczas uroczystości tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska”, nagrodę
pieniężną w wysokości 3.000,00 zł
oraz pamiątkowy dyplom otrzymało
między innymi sołectwo Opatów.
Nagrodę wręczył wicemarszałek województwa wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski. Gminę Łęka
Opatowska reprezentowali: wójt
Adam Kopis, przedstawiciele sołectwa Opatów oraz delegacja sołtysów
z terenu gminy.
Konkurs „Aktywna Wieś Wielkopolska” organizowany jest w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego.
Oprac. bem

Wiele wskazuje, że pojedynek z Hanulinem trenerzy „Zawiszy” potraktowali niczym preludium koncertu, który
powinien wybrzmieć 27 października
w Opatowie. Szkopuł w tym, że ławka
„Zawiszy” niby jest długa, ale w podstawowej jedenastce coraz mniej zdrowych piłkarzy. Stąd pewnie pomysł, by
przeciw Hanulinowi od początku wysłać w bój braci Sarnowskich, oszczędzić natomiast Przemysława Alberta
i Sławomira Golę. Los sprawił, że po
przerwie obaj musieli jednak wskoczyć
na boisko, bowiem Piotr Krawczyk
ledwie wyczołgał się z murawy. Jego
udział w meczu z Opatowem jest chyba
wykluczony, nie zagra też w tym spotkaniu poturbowany w Bralinie Łukasz
Gawędzki. Cóż, w tej sytuacji wypadało zakasać rękawy i załatwić sprawę od
razu. Optymistycznie i nader zachęcająco wyglądała już pierwsza akcja, kiedy to na prawej stronie piłkę wyłuskał
Mateusz Płóciennik, dograł do Piotra
Krawczyka, ten wrzucił górą przed pole
karne, a tam czyhał już Sebastian Joniak i jego niezawodny wolej. Tym razem jednak nieco zawiódł. O 13. (sic!)
pechowej minucie należy zapomnieć,
gdyż Jakub Sarnowski przestraszył
się entuzjastycznej reakcji kibiców tarabaniących wniebogłosy i nie trafił
do pustej bramki. Do końca pierwszej
połowy brakowało około 20 minut, gdy
Filip Kucharski zakręcił graczem Hanulina niczym wicher tatarakiem, po
czym wrzucił piłkę dokładnie na czubek buta na lewej nodze Mateusza Płóciennika. W tym miejscu, może i należałoby sięgnąć po stylistykę banału, że
niby zatrzęsły się trybuny itd., itp. Nie
możemy tego zrobić, gdyż nie pozwala nam na to dziennikarska rzetelność
i pokora wobec prawdy boiskowych
zdarzeń. Otóż, boisko w Krążkowach
nie posiada trybun, co więcej - nie ma
tam ani jednej ławeczki, na której mogliby usadowić się kibice jednej i drugiej drużyny. „Zawisza” osaczył przeciwnika, odciął napastników od podań,
zdusił, i na własną zgubę stłamsił. W tej
sytuacji rywal sięgnął po środki przymusu bezpośredniego. Kosy poszły

w ruch, a kolejną ofiarą takiej taktyki
był Sebastian Joniak. Śmiemy twierdzić, że gdyby błyskotliwy pomocnik
teamu z Łęki Opatowskiej potraktowany został w ten sposób latem albo
wiosną, to miałby naturalne trudności
z podniesieniem utrudzonego ciała z
murawy, bo tego ciała było wówczas
po prostu znacznie więcej. Kuracja a la
Lewandowska sprawiła jednak, że odchudzony Bastek jest jak guma do żucia
z piosenki prezentowanej niegdyś przez
Krystynę Jandę. Parafrazując – nie do
zatrzymania, nie do zabicia. Krwawą
listę otworzył natomiast kapitan „Zawiszy”, który na środku boiska powalony
został prawym sierpowym. Wróćmy
jednak na moment do wolnego po faulu
na Joniaku. Spójrzcie na fotkę. Mateusz
Plóciennik tym razem skutecznie użył
prawej nogi. To był jego dziesiąty gol
w tej rundzie. Po przerwie warto odnotować 75. minutę, kiedy to asystę ponownie zaliczył Bastek. Wrzucił z rogu
dokładną piłkę w pole karne, najwyżej
wyskoczył Mateusz Płóciennik i było
po meczu. Gospodarze stracili wiarę,
że można coś tu zmienić, sięgnęli zatem ponownie po kosy. Kolejną ofiarą
stał się Piotr Krawczyk. Dobrze, że do
zdrowia wraca Piotr Kurkiewicz, ale
ostatnie słowo w jego sprawie należy
do ortopedy. Policzmy: Domino, Joniak
– przeżyli. Krawczyk ledwie uszedł
z życiem, ale noga nadaje się do renowacji. Gawędzki został załatwiony odmownie w Bralinie i teraz może śledzić
rozgrywki Lig Mistrzów manipulując
pilotem tylko lewą ręką, bo prawą ma
na temblaku. Cóż, niedziela 27 października zapowiada się dla „Zawiszy”
tyleż atrakcyjnie, co bardzo groźnie.
Czy trenerski duet Domino-Chałubiec
zmuszony będzie do głębokich roszad i
na przykład w obronie wystawi bramkarza? Ta zagadka zostanie rozwiązana
już w niedzielę. Natomiast dobra dla
„Zawiszy” wiadomość brzmi bardzo
atrakcyjnie. Nawet ewentualna porażka
w Opatowie nie sprawi, że „Zawisza”
zostanie wyrzucony z fotela lidera, ma
bowiem nad rywalem zza miedzy przewagę czterech punktów.
(ems)

KS Hanulin – „Zawisza” Łęka Opatowska 0:2 (0:3).

Bramki: Mateusz Płóciennik (3). Paweł Chałubiec, Kamil Glatz, Łukasz
Domino, Szymon Sarnowski, Marcin Fronia (Przemysław Albert 48),
Jakub Mielczarek, Jakub Sarnowski, Piotr Krawczyk (Sławomir Gola), Filip
Kucharski, Iwan Parchomienko, Sebastian Joniak, Mateusz Płóciennik.
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gmina
kurier baranowa
październik 2019, nr 42 (1137)
Gmina Baranów jest laureatem Nagrody Czarodziejskiego Drzewa 2019. Wyróżnienie to
przyznaje Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja” za osiągnięcia w programie edukacji ekologicznej. Nagrodę za szeroką współpracę i zaangażowanie mieszkańców w akcję sadzenia krzewów, bylin i ziół na terenie gminy wręczono 10 października
br., podczas inauguracji 17. edycji Święta Drzewa w Warszawie na Służewcu

Nagroda Czarodziejskiego Drzewa
Przypomnijmy, że Gmina Baranów nawiązała współpracę z Nadleśnictwem Syców. 17 października
2018 r. Gmina otrzymała 550 sztuk
sadzonek (brzoza brodawkowata –
100 sztuk, sosna zwyczajna – 100
sztuk, świerk pospolity – 50 sztuk,

jabłoń płonka – 150 sztuk, czereśnia ptasia – 150 sztuk). Nasadzeń
dokonano w Mroczeniu, Łęce Mroczeńskiej i Feliksowie. Uzupełniono
drzewostan w parku przy Szkole Podstawowej w Mroczeniu. Wokół stawu
w Mroczeniu zasadzono 50 drzew,
w Klubie Seniora – 32 sztuki jabłoni
płonki i czereśni ptasiej, przy dro-

gach w Mroczeniu i Feliksowie oraz
przy placu zabaw. W Łęce Mroczeńskiej zasadzono 50 sadzonek.
W nasadzenia zaangażowana
była spora liczba osób. Lokalni stolarze podarowali paliki, sołtys – siatki
do zabezpieczenia sadzonek, radny
Gminy Baranów dokonywał nasadzeń wraz z pracownikami od zieleni z Urzędu Gminy w Baranowie, a
pracownik Referatu Rozwoju Gminy,
Kultury, Sportu i Promocji dostarczył na miejsce sadzonki. Do akcji
włączył się dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczeniu. Wśród uczniów
akcja nasadzeń wzbudziła duże zainteresowanie. Panie z Klubu Seniora
bardzo ucieszyły się z prowadzonych
nasadzeń drzewek owocowych i również włączyły się do akcji. Wszystkie
drzewka są zabezpieczone i podlewane z należytą starannością.
Kolejnym miejscem, w którym
dokonano nasadzeń różnych roślin
zielonych, był Donaborów, gdzie
przy Szkole Podstawowej utworzono
ogródek dydaktyczny z hotelem dla
owadów i karmnikami. Rośliny w
ilości 300 sztuk, m.in. tuje, cisy, byliny i zioła, będą upiększały miejsce do
nauki i spędzania czasu na świeżym
powietrzu. Rośliny zostały zakupione
ze środków otrzymanych w projekcie
„Edukacja ekologiczna” Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Planuje się również spotkanie
uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Donaborowie z leśnikiem i ogrodnikiem. Mimo zakończonej akcji trwają
rozmowy z kolejnymi nadleśnictwa-

mi w celu pozyskania kolejnych sadzonek. Wśród mieszkańców gminy
akcja nasadzeń wzbudziła duże zainteresowanie, każdy chciał, żeby to
w jego sołectwie posadzono nowe
rośliny, które będą pochłaniały CO2.
Zwiększa się świadomość ekologiczna wśród mieszkańców, co bardzo
cieszy. 			
ems

Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia w Bibliotece Publicznej w Mroczeniu

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany
za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w
Polsce. Od 15 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, co pozwala wyłonić i
pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój

Baranów na 6. miejscu

w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”
Zasady rankingu ustala niezależ- nego), jak i mierzalne efekty tych
na kapituła, której przewodniczy były wydatków (np. miejsca dla dzieci
premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej w żłobkach czy przedszkolach), ale
skład wchodzą także przedstawiciele też tzw. działania „miękkie”, któorganizacji samorządowych, orga- rych podjęcie nie wymaga dużych
nizacji pozarządowych, władz pu- nakładów finansowych (np. budżet
blicznych oraz redakcji
„Rzeczpospolitej”.
Zgodnie z przyjętą
przez kapitułę metodologią, ranking ten weryfikuje
skuteczność
działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty
lokalnej, ujmowanego
w strategicznych kategoriach:
trwałości
ekonomicznej, środowiskowej,
społecznej
oraz w zakresie jakości
zarządzania. Źródłem
danych, podlegających
ocenie, są informacje
udostępniane
przez Wójt B. Lewandowska-Siwek z dyplomem potwierdzającym
Główny Urząd Staty- 6. miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej”
styczny, Ministerstwo
Finansów oraz informacje podane partycypacyjny czy współpraca z orprzez władze lokalne w specjalnej ganizacjami pozarządowymi).
ankiecie. Łącznie ocenianych jest
Gmina Baranów w tym ranokoło 50 wskaźników. Co kryje się kingu zdobyła wysokie, zaszczytpod poszczególnymi kategoriami? ne, 6. miejsce wśród gmin wiejskich.
Trwałość
ekonomiczno-finansoems
wa to m.in. zdolność samorządu do
Ranking Samorządów
zwiększania dochodów własnych
„Rzeczpospolitej”
(w tym z podatków) i korzystania z
– pierwsza dziesiątka:
zewnętrznych źródeł finansowania,
efektywność zarządzania finansami
1. Wielka Wieś
czy budowa potencjału rozwojowe2. Strawczyn
go. Trwałość społeczna obejmuje te
3. Wisznice
obszary działalności samorządów,
4. Kleszczów
które mają wpływ na jakość życia
5. Goczałkowice-Zdrój
mieszkańców oraz budowę tzw. spo6. Baranów
łeczeństwa obywatelskiego. Pod uwa7. Zabierzów
gę bierze się zarówno „twarde” dane
8. Wiązowna
o wydatkach samorządu (m.in. na
9. Gołcza
usługi w zakresie edukacji, kultury,
10.
Buczkowice
sportu i rekreacji, transportu publicz-

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kaliszu Terenowy Oddział w Ostrzeszowie
i Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie
zapraszają na

akcjĘ pobierania krwi

Wielkie święto

Kubusia Puchatka
W poniedziałek, 21 października
br., w Bibliotece Publicznej w Mroczeniu odbyły się Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia, w których
uczestniczyły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Mroczeniu. Gościem
specjalnym był miś – bohater książek
A.A. Milne – Kubuś Puchatek.
Przedszkolaki wspólną zabawę
rozpoczęły od wysłuchania jednej z
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urodzinowych przygód niedźwiadka i
jego przyjaciół, które przeczytał sam
Kubuś Puchatek. Podczas spotkania
mali czytelnicy chętnie uczestniczyli
we wspólnych zabawach, odpowiadali
na zagadki oraz wykonali piękne portrety Kubusia Puchatka i jego przyjaciół ze Stumilowego Lasu. Po odśpiewaniu „100 lat” dla książkowego misia
i wręczeniu prezentu, na wszystkich

czekały niespodzianki. Nie zabrakło
również słodkiego „małego co nieco”.
Dużym zainteresowaniem cieszył
się także kącik Kubusia Puchatka, w
którym dzieci mogły pobawić się zabawkami i zapoznać z książeczkami o
przygodach ich ulubionego bohatera.
To były bardzo udane urodziny. Spotkanie zakończono wspólnymi zdjęciami. 		
Edyta Lesiak
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27.10.2019 (niedziela)
w godzinach od 9.00 do 12.00.
Szkoła Podstawowa w Baranowie.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli
18 rok życia, z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.

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

Region

gmina
14 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Trębaczowie
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

GONIEC PERZOWSKI
październik 2019, nr 43 (896)
Podczas IX sesji Rady Gminy Perzów podjęte zostały uchwały m.in. w sprawie określenia
zasad oraz wysokości diet przysługującym radnym, a także sołtysom

Obchodzili szkolne święto

Więcej dla radnych i sołtysów

30 września 2019 r. radni obradowali podczas IX sesji Rady Gminy
Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań
wójta gminy Perzów Danuty Froń
i przewodniczącego Rady Gminy
Zbigniewa Łytki z działalności w
okresie międzysesyjnym radni podjęli szereg uchwał przewidzianych w
porządku obrad.
Nie było jednomyślności podczas
głosowania nad uchwałą w sprawie
wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach organów
Gminy, diety zryczałtowanej dla
przewodniczącego Rady Gminy oraz
zasad ich wypłacania. Projekt został
uchwalony przy jedenastu głosach

ta dla przewodniczącego komisji za
przygotowanie posiedzenia i prowadzenie wyniesie 250,00 zł. Ustalono
także miesięczną zryczałtowaną dietę dla przewodniczącego Rady w wysokości 1.300,00 zł. Dieta wiceprzewodniczącego Rady wyniesie 300,00
zł za każdorazowy udział w sesji i
300,00 zł za udział w posiedzeniu komisji. Zgodnie z podjętą uchwałą, za
udział radnego w więcej niż jednym
posiedzeniu w tym samym dniu przysługuje mu jedna dieta w wyższej
wysokości, a w razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet z różnych tytułów uprawniony otrzymuje
jedną dietę w najwyższej wysokości.

Podczas ostatnich obrad Rady Gminy Perzów zajęto się m.in. dietami radnych
i sołtysów oraz udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Kępińskiemu

„za”. Jeden radny zagłosował przeciw
zapisom uchwały, a trzech wstrzymało się od głosu.
Jak czytamy w uzasadnieniu
uchwały, po dyskusjach w komisjach
Rada Gminy postanowiła zwiększyć
kwoty diet radnych, które pozostawały niezmienne od 2015 roku. Dieta
radnych ustalona została w wysokości 250,00 zł za każdorazowy udział
w sesji Rady Gminy i 250,00 zł za
każdorazowy udział w posiedzeniu
stałej lub doraźnej komisji Rady. Die-

Tego dnia radni podjęli również
decyzję o zwiększeniu zryczałtowanej diety sołtysów wsi do 400,00 zł
miesięcznie. Nie uległa zmianie dieta
przysługująca sołtysowie za każdorazowy udział w sesji Rady Gminy
Perzów i wynosi 50,00 zł.
Radni zagłosowali również za
udzieleniem ze środków własnych
Gminy Perzów pomocy finansowej
dla Powiatu Kępińskiego w formie
dotacji celowej w kwocie 4.342,00
zł na dofinansowanie zakupu karet-

ki specjalistycznej. Postanowiono
także zwiększyć pomoc finansową
dla Powiatu na dofinansowanie programu utylizacji azbestu. Wcześniej
uchwaloną kwotę 10.000,00 zł podniesiono do 25.000,00 zł. Z prośbą o
zwiększenie pomocy zwrócił się do
Gminy Perzów samorząd powiatowy, uzasadniając ją dużą liczbą złożonych wniosków o utylizację azbestu pokrywającego dachy budynków
na terenie gminy. Radni zgodzili się
również na udzielenie Powiatowi
Kępińskiemu pomocy finansowej na
dofinansowanie budowy stacji meteorologicznej w Trębaczowie kwotą
5.907,00 zł.
Podczas wrześniowych obrad
perzowscy radni podjęli również
uchwały w sprawach: zgłoszenia sołectwa Zbyczyna do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020,
stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Perzowie, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Perzów na lata 2019-2039,
zmiany uchwały budżetowej gminy
na 2019 rok, a także wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej
na czas oznaczony do 3 lat kolejnej
umowy dzierżaw z dotychczasowym
dzierżawcą, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy. Uchwalono
też regulamin określający wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw.
Oprac. bem

Gmina Perzów realizuje projekty dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach IX edycji programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

Pięknieją wsie w gminie Perzów

Uroczystość zakończona została wręczeniem pamiątkowych
dyplomów, słodkich upominków i wspólnym zdjęciem

Przybyłych gości, nauczycieli
i uczniów powitał dyrektor szkoły
Artur Tokarz, który złożył życzenia wszystkim pracownikom oraz
podziękował nauczycielom za trud,
serce i ogromny wysiłek włożony w
wychowanie oraz nauczanie dzieci i
młodzieży.
Niezwykle podniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów w obecności
sztandaru szkoły oraz pasowanie ich

na pełnoprawnych członków społeczności uczniowskiej.
Dzieci zaprezentowały swoje
umiejętności recytatorskie i wokalne,
a tym samym wykazały, że zasługują
na miano stuprocentowych uczniów.
Było to duże przeżycie dla
wszystkich obecnych, zwieńczone
wręczeniem pamiątkowych dyplomów, słodkich upominków oraz wykonaniem wspólnego zdjęcia.
Oprac. bem
Podniosły charakter miało
ślubowanie pierwszoklasistów

Wrześniowy turniej zakończył w gminie Perzów sezon gry
podwójnej w tenisie ziemnym

Debel na zakończenie sezonu

Podczas turnieju deblowego
świetnie bawili się młodsi i starsi

Gmina Perzów pozyskała dofinansowanie w ramach IX edycji
programu Wielkopolska Odnowa
Wsi 2013-2020 na realizację dwóch
projektów: „Zagospodarowanie placu
zabaw w sołectwie Koza Wielka” w
kwocie 17.133,00 zł oraz na „Zagospodarowanie stawu na działce 79/4

w sołectwie Domasłów” w kwocie
20.000,00 zł.
W sołectwie Koza Wielka powstaje nowy plac zabaw wyposażony
w atrakcyjne urządzenia zabawowe.
W Domasłowie trwają prace rewitalizacyjne przy stawie. Zbiornik wodny
został oczyszczony i odmulony, wy-

profilowano skarpy i zamontowano
faszyny. Obecnie trwają prace związane z zamontowaniem pomostu. Teren
przy stawie dodatkowo zostanie wyposażony w elementy małej architektury.
Zakończenie obu zadań zaplanowano na 31 października 2019 r.
Oprac. bem

Na perzowskim „Orliku”, 21
września 2019 r., jak co roku rozegrany został turniej debla w tenisie
ziemnym.
W ten sposób przy dogodnych
warunkach atmosferycznych zakończono w Perzowie sezon deblowy.
Uczestnicy imprezy w biesiadnej
atmosferze, posileni kiełbaską z gril-

la, rozegrali swoje mecze turniejowe,
których zwieńczeniem było wręczenie pamiątkowych medali.
Dzieci i dorośli bawili się doskonale. Teraz pozostaje im czekać z niecierpliwością na rozpoczęcie kolejnego sezonu, aby rozgrywać jeszcze
ciekawsze mecze.
Oprac. bem
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gmina
G£OS TRZCINICY
październik 2019, nr 43 (1109)
10 października 2019 roku w Zespole Szkół w Trzcinicy odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Trzcinica za rok szkolny 2018/2019

Stypendia Wójta po raz dwunasty
W zorganizowanej już po raz
dwunasty uroczystości uczestniczyli:
wójt Grzegorz Hadzik, przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk, sekretarz gminy Renata
Ciemny, przewodnicząca Komisji
Oświaty i Spraw Socjalnych Barbara Maruszka-Bednarek, dyrektorzy
oraz wicedyrektorzy Zespołu Szkół
w Trzcinicy i Zespołu Szkół w Laskach, wychowawcy wyróżnionych
uczniów oraz stypendyści wraz z rodzicami.
Stypendia dla uczniów zostały
przyznane w czterech kategoriach:
wyróżnienia za wyniki w nauce, osiągnięcia w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie
kultury i działalności artystycznej.
Otwarcia uroczystości dokonał
wójt G. Hadzik, przytaczając historię
przyznawania gminnych stypendiów

oraz gratulując wszystkim stypendystom, ich rodzicom oraz dyrektorom,
nauczycielom, wychowawcom i opiekunom. Podziękował także Zespołowi Szkół w Trzcinicy za pomoc w
przygotowaniu uroczystości, a chórowi za występ.
Za osiągnięcia w roku szkolnym
2018/2019 stypendia otrzymało 55
uczniów, w tym 7 w dwóch dziedzinach. W trakcie uroczystości każdy
stypendysta otrzymał list gratulacyjny wraz ze stypendiami, a rodzice listy gratulacyjne i róże.
Podwójne stypendia otrzymali:
za wyniki w nauce oraz osiągnięcia
w nauce Martyna Antoniak i Natalia Parzonka (obie z ZS w Trzcinicy),
za wyniki w nauce oraz w dziedzinie
kultury i działalności artystycznej
Natalia Pawlik (ZS Trzcinica) i Zofia
Bogacz (ZS Laski), za wyniki w na-

uce oraz osiągnięcia sportowe: Lena
Nawrot, Patryk Bakalarz, Zofia
Gość (uczniowie ZS w Laskach).
Za wyniki w nauce przyznano
stypendia 30 uczniom, którzy mogą
pochwalić się osiągnięciem w roku
szkolnym 2018/2019 średniej ocen
5,4 w szkołach podstawowych i 5,3 w
gimnazjach. Są to uczniowie Zespołu
Szkól w Trzcinicy: Zuzanna Durlej, Patryk Fiołka, Mikołaj Fiołka,
Kornelia Jeziorna, Kacper Lenort,
Kacper Nawrocki, Nikola Nowak,
Wiktoria Nowak, Maciej Pregiel,
Lena Strycharek, Amelia Tomalik,
Anna Więcek, Ewa Więcek, Maciej Żurawa, Miłosz Żurawa i Zespołu Szkół w Laskach: Andżelika
Zimoch, Martyna Namyślak, Jan
Bonczol, Martyna Hojeńska, Paulina Tomalik, Dominika Smyrek,
Oliwia Laske, Lena Grycman.

Za osiągnięcia w nauce stypendia otrzymało 9 uczniów, którzy w
roku szkolnym 2018/2019 zostali
indywidualnymi laureatami olimpiad lub konkursów: wojewódzkich,
ogólnopolskich i międzynarodowych w dziedzinie nauki. Stypendia
otrzymali uczniowie Zespołu Szkół
w Trzcinicy: Karolina Dłubak-Sierańska, Julia Gatner, Emilia Grycman, Michalina Jokiel, Samanta
Nowak, Jakub Parzonka, Marcin
Stefański.
Za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej przyznano 8 stypendiów uczniom zajmującym w roku szkolnym 2018/2019
wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych,
ogólnopolskich,
wojewódzkich, powiatowych i międzygminnych oraz posiadający osiągnięcia kulturalne i artystyczne (m.in.
plastyczne, recytatorskie, taneczne,
wokalne, teatralne). Z Zespołu Szkół w
Trzcinicy stypendium otrzymała Julia
Jokiel, a z Zespołu Szkół w Laskach
byli to: Jakub Siwa, Lena Przybylska, Roman Fabian, Mateusz Mikisz, Wiktoria Bielińska.

Stypendia sportowe otrzymało
15 uczniów, którzy mogli pochwalić
się sukcesami w zawodach sportowych o charakterze wojewódzkim,
ogólnopolskim, międzynarodowym
i wysokimi osiągnięciami sportowymi, które przyczyniają się do promowania gminy Trzcinica na szczeblu
powiatowym. Stypendyści z Zespołu
Szkół w Trzcinicy to: Jan Parzonka,
Magdalena Adamska, a z Zespołu
Szkół w Laskach: Kamila Kłodnicka, Grzegorz Jeż, Zofia Grycman,
Krystian Baum, Milena Mikołajczyk, Karol Woźniak, Wiktor Biczysko, Maja Grycman, Piotr Mikisz, Jacek Ertel,
- Gratuluję tak licznych osiągnięć, co bardzo mnie cieszy, i jednocześnie życzę kolejnych - mówi
wójt gminy Trzcinica G. Hadzik.
- Gratuluję i dziękuję wyróżnionym
uczniom, dyrektorom, nauczycielom, opiekunom oraz rodzicom.
Uważam, iż taka forma wyróżnień
dobrze się sprawdza i przyczynia się
do motywowania naszych uczniów –
zaznacza włodarz.
Oprac, bem

30 uczniów ze szkół podstawowych w Laskach i Trzcinicy wzięło udział w Gminnym Konkursie Piosenki „Piosenka jest dobra na wszystko”

Piosenka jest dobra
na wszystko

Gmina Trzcinica zajęła 77. miejsce na 1548 gmin wiejskich w XV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

Gmina Trzcinica w pierwszej setce samorządów

30 września 2019 roku w Warsza- pracy. Jest to wspólny sukces radwie odbyła się uroczystość ogłoszenia nych, sołtysów, pracowników Urzęwyników XV edycji Rankingu Samo- du Gminy oraz jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, organizacji
rządów „Rzeczpospolitej” 2019.
Ranking ten uznawany jest za oraz mieszkańców naszej gminy –
jeden z najbardziej prestiżowych i podsumował.
wiarygodnych w Polsce. Od
15 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania
lokalnych władz w Polsce, co
pozwala na wyłonienie i zaprezentowanie samorządów,
które najlepiej dbają o swój
zrównoważony rozwój.
Gmina Trzcinica znalazła się w pierwszej setce samorządów wiejskich po raz
trzeci. Wcześniej w ten sposób wyróżniono ją w 2013
roku za lata 2009-2012 i w
2014 roku za lata 2010-2013.
- Cieszę się z tego wspólnego sukcesu naszej gminy
w Rankingu Samorządów
Gmina znalazła się w pierwszej setce
„Rzeczpospolitej”. Chciałsamorządów wiejskich po raz trzeci
bym podziękować wszystkim, którzy wspierają i poZasady rankingu ustala niezamagają w dużym zadaniu, jakim jest
funkcjonowanie gminy Trzcinica – leżna Kapituła, której przewodniczy
powiedział wójt Grzegorz Hadzik. były premier RP prof. Jerzy Buzek.
- Wyróżnienie, nad którym patronat W jej skład wchodzą także przedstaobjął prof. Jerzy Buzek, stanowi wiciele organizacji samorządowych,
motywację do dalszej i wzmożonej organizacji pozarządowych, władz
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publicznych oraz redakcji „Rzeczpospolitej”.
Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2019 to około 50 wskaźników
w 4 kategoriach: trwałość ekonomiczno-finansowa, trwałość społeczna, trwałość środowiskowa oraz jakość zarządzania.
Zestawienie Ranking Samorządów jest przygotowywane odrębnie
dla miast na prawach powiatu, gmin
miejskich i miejsko-wiejskich oraz
gmin wiejskich.
Zgodnie przyjętą przez Kapitułę metodologią ranking weryfikuje
skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej,
ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej,
trwałości środowiskowej, trwałości
społecznej oraz w zakresie jakości
zarządzania za 2018 rok.
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy,
miasta i miasta na prawach powiatu w
Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są
informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo
Finansów oraz informacje podane w
specjalnej ankiecie.
Oprac. bem
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Gminny Konkurs Piosenki „Piosenka jest dobra na wszystko” odbył się 9 października br. w Zespole
Szkół w Trzcinicy.
Występy uczestników oceniało
jury w składzie: Dominika Glac –
dyrektor i nauczyciel prywatnej szkoły muzycznej, absolwentka Akademii
Muzycznej w Warszawie, Andrzej
Ciurys – nauczyciel w SP w Mroczeniu i SP w Łęce Mroczeńskiej,
organista w Grębaninie i instruktor
muzyczny zespołu „Harmonia” w

Kępnie oraz Karolina Żłobińska –
pracownik Urzędu Gminy w Trzcinicy.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury wyłoniło zwycięzców, a
dyplomy i nagrody zwycięzcom wręczył wójt gminy Trzcinica Grzegorz
Hadzik. Włodarz podziękował też
wszystkim uczestnikom konkursu za
udział, opiekunom za przygotowanie
uczniów, a nauczycielom Zespołu
Szkół w Trzcinicy za przeprowadzenie konkursu.
Oprac. bem

Wyniki konkursu „Piosenka jest dobra na wszystko”

Kategoria klas I-III szkoły podstawowej:
1. Iga Mikołajczyk (SP w Laskach – opiekun Wiesława Trzęsicka)
2. Agnieszka Graczyk (SP w Trzcinicy – opiekun Urszula Jokiel)
3. Martyna Laske (SP w Laskach – opiekun Monika Bartkowiak)
Wyróżnienia: Maja Glik (SP w Trzcinicy – opiekun Urszula Jokiel)
i Klaudia Stężały (SP w Laskach – opiekun Honorata Bieda)
Kategoria klas IV-VI szkoły podstawowej:
1. Zuzanna Durlej (SP w Trzcinicy – opiekun Agnieszka Podejma-Wróblewska)
2. Anna Kardaś (SP w Trzcinicy – opiekun Agnieszka Podejma-Wróblewska)
3. Patryk Bakalarz (SP w Laskach – opiekun Danuta Wieczorek)
Wyróżnienia: Michalina Jokiel (SP w Trzcinicy – opiekun Agnieszka Podejma-Wróblewska),
Julia Pietrzyk (SP w Trzcinicy – opiekun Agnieszka Podejma-Wróblewska), Michalina Walczak
(SP w Trzcinicy – opiekun Agnieszka Podejma-Wróblewska)
Kategoria klas VII-VIII szkoły podstawowej:
1. Aleksandra Fiołka (SP w Laskach – opiekun Danuta Wieczorek)
2. Paweł Pulit (SP w Trzcinicy – opiekun Agnieszka Podejma-Wróblewska)
3. Angelika Sobik (SP w Trzcinicy – opiekun Agnieszka Podejma-Wróblewska)
Wyróżnienie: Oliwia Orkiszewska (SP w Trzcinicy – opiekun Agnieszka Podejma-Wróblewska)

Region

gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
październik 2019, nr 42 (1218)

Otwarcie nowej stołówki w bralińskiej
szkole świętowano uroczyście

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie przeprowadzono gruntowny remont pomieszczenia oraz zakup wyposażenia i naczyń do wydawania posiłków

Stołówka w bralińskim
„Koperniku” wyremontowana!

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 15

października, były okazją do oficjalnego otwarcia nowo wyremontowa-

Wójt P. Hołoś i dyrektor B. Czaczkowska
podczas symbolicznego przecięcia wstęgi

nej stołówki w budynku nr 1 Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie. Wśród gości obecnych na tej uroczystości znaleźli się:
wójt Piotr Hołoś, ks. proboszcz Roman Krzyżaniak, przedstawiciele
Rady Rodziców, nauczyciele, pracownicy oraz emeryci bralińskiej
podstawówki.
Przypomnijmy: 18 kwietnia br.
Gmina Bralin skierowała do wojewody wielkopolskiego opracowane
przez szkołę, niezbędne dokumenty, by móc aplikować o udzielenie
wsparcia finansowego na remont
stołówki w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Dotyczy on wspierania w latach
2019-2023 organów prowadzących
publiczne szkoły podstawowe w za-

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

pewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki przez
organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
W pierwszym tygodniu czerwca
ukazał się wykaz placówek, które
otrzymały dofinansowanie. Wśród
nich, jako jedyna z powiatu kępińskiego, była bralińska podstawówka.
Pozyskane środki – w sumie 100.000
zł, z czego 20% to wkład własny
Gminy – zostały wykorzystane na
gruntowny remont pomieszczenia

oraz zakup wyposażenia i naczyń do
wydawania posiłków.
Uruchomienie drugiej stołówki umożliwi korzystanie z posiłków
w porze obiadowej większej ilości
uczniów. Dyrektor Beata Czaczkowska nie kryje dumy z efektów
zakończonej inwestycji. - Poprawie
ulegnie komfort spożywania w szkole posiłków, a przecież o zadowolenie
naszych uczniów chodzi nam najbardziej – mówi z radością.
Jacek Kuropka

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej

Dziękowali nauczycielom
za ich pracę

Uczniowie odtworzyli klimat szkolnego życia,
prezentując różnorodne osobowości uczniowskie

Jedno święto w dwóch odsłonach
Dzień Edukacji Narodowej jest
dniem radosnym. Stanowi – między
innymi – okazję do spotkania się pracowników szkoły, dawnych i obecnych. Nie inaczej było w tym roku
w Bralinie. Pierwsza odsłona tego
święta miała miejsce 14 października br. w „Gościńcu pod lasem” w
Turkowach – Brzeziu, gdzie wyróżniającym się pracownikom szkół z terenu gminy Bralin zostały wręczone
Nagrody Wójta i Nagrody Dyrektora.
Kolejnego dnia w holu Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie zorganizowano uroczysty apel. Gospodarzom towarzyszyli
zaproszeni goście: przedstawiciele
władz samorządowych i Rady Rodziców, ks. proboszcz Roman Krzyżaniak oraz emerytowani pracownicy
oświaty. Z okolicznościowym programem słowno-muzycznym wystąpili uczniowie klasy VIa, którzy w
humorystyczny sposób zaprezentowali pokaz mody nauczycielskiej. Był

więc strój idealny dla polonisty, historyka, matematyka, biologa, informatyka, a nawet… dyrektora! Młodzi
aktorzy, zaopatrzeni w odpowiednie
rekwizyty, rozbawili publiczność.
Podczas chwili refleksji minutą
ciszy uczczono pamięć o zmarłych
uczniach i pracownikach szkoły.
W sposób szczególny pamiętano o
Krystynie Bielskiej, dawnej nauczycielce języka polskiego, która zmarła
kilka tygodni temu. W kontekście
jej odejścia szczególnie wymownie
zabrzmiał wiersz Wisławy Szymborskiej: „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej”, zaprezentowany
przez Zuzannę Witak.
Na zakończenie spotkania życzenia pedagogom i młodzieży w imieniu
rodziców złożyła Liliana Gurdak. 14 października w moim rodzinnym
domu był zawsze dniem wyjątkowym.
Oprócz życzeń, które składałam mojemu tacie, właśnie w tym dniu, przy
filiżance herbaty, szczególnie mocno

o nauczycielach, edukacji, nauce,
szkole i wartościach się rozmawiało. Szacunku do drugiego człowieka
uczy szkoła, rodzice, otoczenie. Szacunku do zawodu nauczyciela musimy nauczyć nasze dzieci my – rodzice
– podkreślała. - Jestem absolwentką
szkoły imienia Mikołaja Kopernika w Bralinie. Jestem z tego bardzo
dumna i zawsze z szacunkiem, ale i
wzruszeniem, mówię o swojej podstawówce. Wśród państwa jest wielu nauczycieli, którzy mnie uczyli, ale też
moich koleżanek i kolegów z czasów
szkolnych, którzy teraz dumnie wykonują zawód nauczyciela. Każdego
z państwa pamiętam i z sentymentem
wspominam – dodała.
Wiele radości sprawiły uczniom
słodycze przekazane przedstawicielom klas przez dyrektor Beatę
Czaczkowską. Dzień Edukacji Narodowej był prawdziwym świętem dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Jacek Kuropka

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom za ich trud wychowywania i kształcenia. Przepiękną laurką
na tę okoliczność była niewątpliwie
część artystyczna, przygotowana w
imieniu całej społeczności szkolnej
przez Samorząd Uczniowski. Podczas
okolicznościowej akademii wszyscy
pracownicy szkoły mieli okazję obejrzeć humorystyczny program artystyczny pn. „Atlas uczniów”, w którym młodzi wychowankowie z klas
V-VII odtworzyli klimat szkolnego
życia, prezentując różnorodne osobowości uczniowskie. Dzieci wspaniale

odegrały swoje role, a każda kolejna
kreacja nagradzana była gromkimi
brawami i salwami śmiechu. Zabawa
była przednia. Z pewnością wszyscy
na długo zapamiętają Podjadka, Marudę czy Gumożuja – szkolne ziółka,
które można spotkać w niemal każdej
klasie.
Po zakończonym występie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wszystkim pracownikom
szkoły najserdeczniejsze życzenia, a
na ręce dyrektor Elżbiety Kuropki
przekazali symboliczne kwiaty.
Andrzej Mirowski
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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 działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe z
możliwością przekształcenia, o powierzchni
0,6992 ha. Do działki tej przylega o powierzchni 0,2452 ha – pod użytkowanie
rolnicze. Dobra lokalizacja przy drodze
Baranów - Jankowy. Cena do negocjacji.
Tel. 609 750 609 (po 16:00).
(TK 216/09/19)
Sprzedam działkę budowlaną 639 m2 Krążkowy - Hanulin, ul. Kusocińskiego.
Tel. 600 372 469.
(TK 223/10/19)
Sprzedam trzypokojowe, umeblowane
mieszkanie - ul. Wiosny Ludów.
Tel. 725 014 183.
(TK 224/10/19)

Sprzedam dom na działce 31 arów - Bralin.
Tel. 693 369 471.
(TK 228/10/19)
Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną,
ogrodzoną oraz zbrojenie do fundamentów. 3 km od Kępna, w spokojnej okolicy.
Tel. 783 172 554.
(TK 226/10/19)
Sprzedam działkę budowlaną 20 arów,
malowniczo położoną - Świba.
Tel. 514 224 173.
(TK 213/09/19)

Wynajmę pół domu Świba, do częściowego
remontu. Tel. 575 657 791.
(TK 230/10/19)
Do wynajęcia lokal 15 m2 na cele biurowe
- Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka.
Tel. 606 957 533.
(TK 225/10/19)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia kawalerka 33 m2 - w Kępnie.
Tel. 722 391 351.
(TK 229/10/19)
Do wynajęcia garaż, ul. Parkowa.
Tel. 606 957 533.
(TK 225/10/19)

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

US£UGI
Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich.
Tel. 694 665 070.
(TK 231/10/19)
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)

Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
klinkier i inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 180/08/19)
rolnicze
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 160/07/19)

sprzedam
Sprzedam dynie jadalne, ozdobne, cukinie
i kabaczki - ul. Długa 5 (dojazd od ul. Wieluńskiej). Tel. 62 78 228 05.
(TK 206/09/19)
motoryzacja
Sprzedam vw passat kombi, rok 2000,
1,9 TDi, 110 KM, stan bardzo dobry.
Tel. 502 385 248.
(TK 227/10/19)
Sprzedam forda kugę, 2014 r., przebieg
120 tys. km, pierwszy właściciel, książka
serwisowa, diesel, czarny metalik, stan
bardzo dobry. Tel. 601 940 926.
Sprzedam opla zafirę B, rok prod. 2007,
benzyna + gaz, silnik 1.6, hak, po przeglądzie technicznym, wymianie oleju.
Tel. 660 614 794.
(jack)

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

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

Ogłoszenia

Firma EKOSAM
Zbigniew Samulski

Trębaczów 146, 63-642 Perzów

OFERUJE:
- węgiel kamienny:
kostka 990 zł/t,
orzech 890 zł/t,
miał 590 zł/t,
ekogroszek 900 zł/t,
ekogroszek Czeski 540 zł/t,
- węgiel brunatny 390 zł/t.
producent:
- opakowań klarowych
z tektury
do pakowania mebli.
zapraszamy
do współpracy
Najwyższa jakość
Przystępne ceny
Transport gratis

KONTAKT: 698 235 817.

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

kontakt: 666 336 969.

reklamy
KONKURS FOTOGRAFICZNY

PN. „MOJA

SZKOŁA W OBIEKTYWIE”

OGŁOSZONY Z OKAZJI 100-LECIA SZKOLNICTWA
ZAWODOWEGO W POWIECIE KĘPIŃSKIM
PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1
W KĘPNIE
Celem konkursu jest utrwalenie budynku szkoły przy Sienkiewicza i jego usytuowania oraz zmian zachodzących w obrębie obiektu na przestrzeni lat, a także upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, zachęcenie fotografujących do zatrzymania w kadrze piękna Ziemi Kępińskiej oraz pozyskanie materiału
fotograficznego dokumentującego placówkę w różnych jej przejawach.
Termin nadsyłania prac mija 31.12.2019 r.
Konkurs jest otwarty szczególnie dla uczniów i absolwentów szkoły ZSP nr 1
w Kępnie oraz dla wszystkich fotografów amatorów. Tematem przewodnim będzie
utrwalenie wizerunku szkoły oraz jej otoczenia w różnych ujęciach i na przestrzeni
lat. Przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: Uczniowie oraz Dorośli.
Forma przesyłania prac konkursowych:
- Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć wywołanych na papierze fotograficznym o formacie nie mniejszym niż 15x21 lub większym,
- Oprócz formy wywołanych zdjęć uczestnik przesyła fotografie zapisane na nośniku CD w plikach JPG. Płyta musi być opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.
- Oczekujemy od uczestników kreatywności i twórczej interpretacji tematu.
Zachęcamy do wykorzystania starych fotografii szkolnych w celu podkreślenia
przemian, jakie zaszły w szkole,
- Technika wykonania prac dowolna, dopuszcza się prace w obróbce cyfrowej,
- Prace należy opatrzyć na odwrocie opisem podając: imię i nazwisko, tytuł, datę
wykonania zdjęcia, nr telefonu lub adres e-mail, w przypadku ucznia nazwę
szkoły i klasę,
- Uczestnik zgłasza zdjęcia, które są jego własnością i posiada do nich prawa autorskie,
- Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest zabronione,
- Fotografie nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora, który
zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich wykorzystania w celu popularyzacji
historii i piękna naszego regionu. Zdjęcia mogą być wykorzystane w szkolnej
publikacji,
Jury konkursu będzie brało pod uwagę:
- spełnienie wymogów formalnych,
- walory artystyczne i estetyczne zdjęcia,
- merytoryczność i zgodność pracy z przedmiotem konkursu,
- interpretację artystyczną i pomysłowość zdjęcia.
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać
do 31 grudnia 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
(Biblioteka Szkolna - Konkurs Fotograficzny)
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły:
www.zsp1kepno.cal.pl

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

w 100. rocznicę powstania
polskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego nr I
im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie
Tradycją Liceum Ogólnokształcącego nr I im. majora Henryka Sucharskiego są zjazdy poszczególnych roczników absolwentów. W roku 2020 przypada
wyjątkowa 100. rocznica istnienia naszej szkoły jako placówki polskiej. Ten zaszczytny jubileusz skłania do wspomnień, napawa dumą i radością dyrekcję,
społeczność szkolną, wszystkich absolwentów, wychowanków, sympatyków i
przyjaciół najstarszej w powiecie kępińskim szkoły ponadgimnazjalnej.
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że VII Zjazd Absolwentów i
Wychowanków odbędzie się w 100. rocznicę powstania polskiego Gimnazjum
i Liceum w Kępnie w dn. 30-31 maja 2020 r. Spotkajmy się w naszej szkole!
Zapraszamy serdecznie!
Wpisowe uczestnictwa: 160,00 zł (osoba towarzysząca 100,00 zł)
Wpłata na konto: Komitet Organizacyjny Zjazdu
– 51 8413 0000 0022 7902 5000 0001
(przy wpłatach prosimy wpisywać imię i nazwisko, rok matury).

Komitet Organizacyjny

Likwidator GS „S Ch” w Bralinie
ogłasza

przetarg ofertowy na zbycie
następujących nieruchomości:
sklep w Nosalach działka o pow. 670 m2 i budynek
o pow. 72,21 m2 cena wywoławcza wynosi 180.000 zł,
Nowej Wsi Ks. działka o pow. 400 m2 i budynek
o pow. 124,80 m2 cena wywoławcza wynosi za 230.000 zł,
sklep nr 2 w Bralinie przy ul. Wrocławskiej 64 działka
o pow. 210 m2 i budynek o pow. 142,38 m2
cena wywoławcza wynosi za 270.0000 zł i sklep nr 22
w Bralinie przy ul: Miodowa 5 działka o pow. 1000 m2
i budynek o pow. 172,70 m2 cena wywoławcza wynosi
za 500.000 zł, oferty należy składać w biurze GS Bralin
ul: Wrocławska 64 do dnia 30 października 2019 roku
w godz. od 7:30 do 11:30 tel: 62 / 78 126 54.

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

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

do wynajęcia

SUKNIE ŚLUBNE

lokal handlowo-usługowy

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

o powierzchni 21 m2

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

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

 bolerka  welony

kontakt: 600 959 111.

 bi¿uteria œlubna

Firma zatrudni osobę

 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

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

na stanowisko tokarz.

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

nasze bobasy pozują dla prasy
Nasi milusiñscy w obiektywie „TK”

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Ayọ̀bámi Adébáyọ̀ - „Zostań ze mną”

Wojciech, syn Doroty Zimmer i Bartosza
Woźnego z Mikorzyna, urodził się 13 października 2019 r. Chłopiec waży 3170 gramów i ma 51 cm długości.

Barbara, córka Natalii i Mariusza Łyczko
z Grębanina, urodziła się 20 października
2019 r. Dziewczynka waży 3240 gramów
i ma 53 cm długości

Yejide pragnie dziecka. Od jej ślubu z Akinem minęły już cztery lata. Yejide próbowała wszystkiego. Odwiedzała lekarzy, znachorów i kapłanów, modliła się, odbywała posty i
pielgrzymki. Przeżyła niejedno upokorzenie i niejedną chwilę złudnej nadziei. Ale wciąż
liczy na cud. Ale krewni jej męża już w ten cud nie wierzą i naciskają, by Akin wziął sobie
drugą żonę. „Zostań ze mną” to rozgrywająca się na tle burzliwych lat 80. w Nigerii barwna i niezwykle poruszająca historia o kruchości uczuć, rozpadzie rodziny, żałobie i potędze
macierzyństwa. I o desperackich próbach, jakie ludzie podejmują, by ocalić
siebie i tych, których kochają, przed złamaniem serca.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Cezary Zbierzchowski - „Distortion”
Zbierzchowski znakomicie oddaje realia konfliktu zbrojnego – towarzyszymy żołnierzom z misji w bazie na pustyni, uczestniczymy w potyczkach. Pierwiastek fantastyczny
staje się alegorią piekła, które stoi za działaniami wojennymi. Bo „Distortion” to powieść
o wojnie, jej codzienności, o brawurowych akcjach i twardej żołnierskiej przyjaźni, która
rodzi się na polu walki, na granicy życia i śmierci. To powieść o koszmarze zabijania, o
czerni w nas, ale i o braterstwie broni, o tęsknocie za normalnością. I o miłości – jedynej
nadziei i jedynym ratunku, kiedy zło wydaje się wszechobecne. „Distortion” przeczytasz jednym tchem, ale zapamiętasz na zawsze.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

David Eagleman - „Mózg. Opowieść o nas”
Fascynująca opowieść o tym, jak życie kształtuje mózg i jak mózg kształtuje życie.
David Eagelman, znany neurofizyk, współautor cenionych programów BBC, zaprasza
czytelników w podróż mającą na celu znalezienie odpowiedzi na pytania o sedno ludzkiej egzystencji. Rzeczywistość, czyli co? „Ty”, czyli kto? W jaki sposób podejmujemy
decyzje? Do czego mózg potrzebuje innych ludzi? W jaki sposób technologia gotowa jest
zmienić pojęcie człowieczeństwa? W swoich dociekaniach Eagleman wiedzie nas przez
świat sportów ekstremalnych, odpowiedzialności karnej, ekspresji mimicznych, ludobójstwa, operacji chirurgicznych na mózgu, wrażeń wewnętrznych, robotyki i pogoni za nieśmiertelnością. Zapnijcie więc pasy, bo czas ruszyć w objazdową wycieczkę po waszym
wewnętrznym kosmosie, gdzie z niekończącej się gęstwiny miliardów komórek i bilionów
połączeń między nimi, wyłoni się coś, a raczej ktoś, kogo być może w ogóle nie spodziewaliście się tam spotkać, mianowicie każdy z was.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 43
Prószyñski i S-ka

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin

SPONSORZY NAGRÓD:

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 30 października 2019 r.

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

1. Ayóbámi Adébáyó - „Zostań ze mną”,
2. Cezary Zbierzchowski - „Distortion”,
3. David Eagleman - „Mózg. Opowieść o nas”.

Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 42 nagrody otrzymuj¹:

Jan Jokiel (Nowa Wieś), Alina Pacyna (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
W tym tygodniu będziesz wojowniczo nastawiony
do wszystkich osób i wydarzeń, z jakimi się zetkniesz. Będziesz chciał udowadniać swoje racje i
przekonywać do swoich pomysłów. Cudze zdanie
nie będzie się dla ciebie specjalnie liczyć.

Byk 21 IV – 21 V
Pojawią się nowi znajomi lub ludzie, którzy przekonają cię do niecodziennych poglądów. W pracy
czeka cię propozycja zdobycia nowych umiejętności. Ktoś ważny doceni twoje sukcesy i wyznaczy
ci nowe cele.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
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.

Rak 23 VI – 22 VII
Kontroluj swoje wydatki. Zapragniesz czegoś, co
jest za drogie i trudno będzie powstrzymać cię
przed zakupami. W pracy karta radzi przyjąć taktykę „małych kroków”. Zbyt wielki rozmach w działaniu może przynieść trudności.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Na Zdrowie” - 24.10.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 25.10.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 26.10.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 27.10.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 28.10.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 29.10.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 30.10.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

ZBIÓRKA NA REMONT DACHU
DLA RODZINY Z GMINY KĘPNO

Lew 23 VII – 22 VIII
Rozwiążesz swoje problemy dzięki intuicji i właściwemu wyczuciu sytuacji. Pojawisz się właśnie
tam, gdzie trzeba i w porę zapobiegniesz kłopotom.
Uśmiechem i dowcipem zdziałasz więcej, niż marsową miną.

Panna 23 VIII – 22 IX

Waga 23 IX – 23 X
Uważaj, aby duma i chęć zaimponowania innym
ludziom nie stały się przyczyną twoich strat. Nie
kupuj tego, na co cię nie stać, tylko dlatego, że nie
chcesz być gorszy od znajomych lub współpracowników!

Skorpion 24 X – 21 XI
Sprawa, która wydała się zakończona nagle znów
zaprzątnie twoją uwagę. Mogą pojawić się nowe
plotki lub informacje. Weź je pod uwagę, a nawet
przedyskutuj z kimś, kto jest dla ciebie autorytetem.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Pewne wydarzenie, takie jak sen lub niezwykły
zbieg okoliczności sprawi, że zwrócisz swoją uwagę we właściwym kierunku. Odkryjesz, czego ci
potrzeba do szczęścia i odważnie po to sięgniesz.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Postaraj się znaleźć w centrum uwagi i nie przegap
szansy, jaką przyniesie ci los. Unikaj tylko przechwałek i pustych obietnic, bo ktoś ważny zrazi się
do twoich pomysłów. Możliwa jest rozmowa na temat pieniędzy lub zarobków.

Wodnik 20 I – 18 II
Spotkasz się z życzliwością i serdecznością w swoim otoczeniu. Twoje decyzje i wybory będą słuszne, jednak pod warunkiem, że będziesz szczery i
zaufasz swojej intuicji. Konflikty uda się załagodzić.

Ryby 19 II – 20 III
Czeka cię zaproszenie do podróży lub dobra wiadomość z zagranicy. Będziesz w optymistycznym
nastroju i z radością powitasz nowe propozycje.
Karta dobrze wróży osobom, które planują zakup
samochodu.

Trwa zbiórka organizowana na portalu internetowym pomagam.pl dla
jednej z rodzin z powiatu kępińskiego. Cały opis akcji znajdą Państwo,
wpisując link: pomagam.pl/basia3
Głównym celem akcji jest pomoc rodzinie pokrzywdzonej przez los
w poprawie ich warunków bytowych i mieszkaniowych. Każdy człowiek
pragnie żyć w godnych warunkach, gdzie standardem jest ciepłe, ogrzane
mieszkanie, bieżąca woda czy dostęp do łazienki.
Nie każdy bowiem ma możliwości, by zapewnić lepszą egzystencję
sobie i swoim najbliższym. Czasem komplikacje życiowe nie pozwalają
na sprostanie podstawowym potrzebom. Natomiast wyciągnięta dłoń drugiego człowieka może tę sytuację całkowicie zmienić.
Na chwilę obecną najważniejszy jest remont dachu. Jest to budynek
100-letni, każda wichura zagraża bezpieczeństu rodziny. Matka, samotnie
wychowująca troje dzieci, nie jest w stanie udźwignąć finansowo takiej
inwestycji.
Dzięki Państwa wrażliwości i pomocy jesteśmy w stanie osiągnąć wyznaczony cel. Zachecamy do dołączenia do zbiórki internetowej, każdy na
miarę swoich możliwości i chęci.
Niedługo firma dekarska podejmie się wymiany dachu, ale wciąż brakuje 4000 zł. Wszyscy możemy pomóc – liczy się każda złotówka!
Za każdą okazaną pomoc dziękujemy!

Tel. kontaktowy: 602 185 476.

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

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

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Pewna sytuacja stanie się dla ciebie ciężarem.
Zastanowisz się, w jaki sposób uchronić się przed
atakami osób, które wymagają od ciebie zbyt wiele.
Nie odpowiadaj na ich zaczepki! Sięgnij po dyplomatyczne metody.

Tygodnik Kępiński 24 października 2019

19

Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

WWW.AURAMEBLE.PL

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

BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SIEDZIBIE FIRMY:
Łęka Opatowska, ul Kępińska 5 lub pod numerem telefonu 509 877 122
20
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FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

NR 41/2019 (832)

Fatalna passa przerwana,
Polonia wreszcie wygrała

12. kolejka | jesień 2019
Legia Warszawa – Lech Poznań ........................ – 2:1
Górnik Zabrze – ŁKS Łódź ................................ – 1:1
Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin ...................... – 0:1
Wisła Kraków – Piast Gliwice ............................ – 1:2
Raków Częstochowa – Śląsk Wrocław . .............. – 1:0
Korona Kielce – Wisła Płock ............................. – 0:1
Arka Gdynia – Lechia Gdańsk .......................... – 2:2
Jagiellonia – Cracovia ...................................... – 3:2
1. MKS Pogoń Szczecin
12 24 15:9
2. Wisła Płock SA
12 22 16:18
3. GKS Piast Gliwice
12 21 14:9
4. Jagiellonia Białystok
12 20 21:14
5. MKS Cracovia SSA
12 20 19:14
6. KS Lechia Gdańsk
12 20 16:12
7. KP Legia Warszawa
12 20 15:13
8. KKS Lech Poznań
12 18 22:15
9. WKS Śląsk Wrocław
12 18 15:12
10. KGHM Zagłębie Lubin
12 15 21:19
11. RKS Raków Częstochowa
12 15 14:17
12. KS Górnik Zabrze
12 14 11:12
13. Wisła Kraków SA
12 11 14:17
14. MZKS Arka Gdynia
12 10 10:20
15. ŁKS Łódź
12 8 13:23
16. MKS Korona Kielce
12 8
6:18

NASI

w

LIGACH

Rafał Kurzawa (Amiens SC)
Ligue1 Conforama

10. kolejka | jesień 2019
Nimes Olympique – Amiens SC – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (poza meczową 18-tką)
Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

Polonia Kępno pokonała na wyjeździe Pogoń Lwówek 2:0 (1:0) w pierwszym sobotnim spotkaniu trzynastej kolejki
czwartej ligi. To pierwsze ligowe zwycięstwo piłkarzy z Alei Marcinkowskiego od 14 września. Przed meczem biało-niebiescy znajdowali się w bardzo złej sytuacji – nad strefą spadkową miała cztery punkty. Jednak w spotkaniu z
beniaminkiem z Lwówka kępnianie wreszcie pokazali zalążki lepszej gry. Zwycięstwo odniesione nad Pogonią było
również pierwszym wyjazdowym triumfem kępnian na wyjeździe.

12. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin – 0:1 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)
Patryk Tuszyński (Piast Gliwice)
PKO Ekstraklasy

12. kolejka | jesień 2019
Wisła Kraków – Piast Gliwice – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: 67-90 minuta
Fabian Piasecki (Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

Kolejne sukcesy reprezentantów Klubu Karate Kaminari Perzów. Tym razem podczas największego turnieju w Polsce
i Europie centralnej, w którym wzięło udział blisko dwa tysiące zawodniczek i zawodników

14. kolejka | jesień 2019
Warta Poznań – Zagłębie Sosnowiec – 2:3 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:0 w 28. minucie
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

14. kolejka | jesień 2019
Wigry Suwałki – Odra Opole – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: 1-54 minuta, AKCJE: żółta kartka
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

14. kolejka | jesień 2019
Puszcza Niepołomice – GKS Tychy – 2:1 (2:0)
NA BOISKU: 1-87 minuta, AKCJE: żółta kartka
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1

13. kolejka | jesień 2019
Sokół Ostróda – RKS Radomsko – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się (poza meczową 18-tką)
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

12. kolejka | jesień 2019
Górnik II Zabrze – Ślęza Wrocław – 2:0 (2:0)
NA BOISKU: 1-46 minuta
Marcin Tomaszewski (Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

Kolejne medale Kaminari Perzów
Klub Karate Kaminari Perzów doczekał się kolejnego sukcesu. Tym razem perzowianie wzięli udział w Polish Open
Grand Prix Bielsko-Biała, a więc w największym turnieju w Polsce i Europie centralnej. Kilka tygodni temu klub z Perzowa sięgnął po złoty medal na najważniejszych zawodach w Polsce w Karate WKF w danej kategorii wiekowej-Mistrzostwach Polskiej Unii Karate Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców. Tym razem reprezentanci perzowskiego
klubu przywieźli dwa brązowe medal z silnie obsadzonego i prestiżowego turnieju w Bielsku-Białej.

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

12. kolejka | jesień 2019
Piast Żmigród – Foto-Higiena Gać – 0:3 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 0:2 w 70. minucie
Kamil Jurasik (MKS Kluczbork)
III Liga Grupa 3

12. kolejka | jesień 2019
Śląsk II Wrocław – MKS Kluczbork – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: 1-66 minuta
Adrian Gawlik (Gwarek Zabrze)
Centralna Liga Juniorów U-18

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Wiemy kiedy przyjdzie piłkarska wiosna.
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11. kolejka | jesień 2019
Escola Varsovia – Gwarek Zabrze – 0:4 (0:1)
października 2019
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NA BOISKU: 1-89 minuta

Sport

piłka nożna

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

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Aż sześć spotkań weekendowej kolejki zakończyło się zwycięstwami drużyn klasyfikowanych przed meczami niżej w tabeli. Swoje pojedynki wygrały między
innymi trzy z czterech ostatnich zespołów. Na pierwsze zwycięstwo czeka wciąż Olimpia Koło,
której piłkarze pogodzili się już chyba ze swoim losem

Trzynastka szczęśliwa dla Polonii
Trzynastka okazała się szczęśliwa dla piłkarzy kępińskiej Polonii. Po serii ostatnich niepowodzeń
Polonia przerwała czarną serię, odnosząc długo wyczekiwane zwycięstwo. W trzynastej kolejce
czwartej ligi podopieczni Bogdana Kowalczyka pokonali na wyjeździe Pogoń Lwówek 2:0 (1:0).
Zwycięstwo nie poprawiło jednak i tak trudnej sytuacji kępnian, bowiem swoje mecze wygrali również najgroźniejsi rywale drużyny z Alei Marcinkowskiego.
Pięć porażek z rzędu Ostrovii
1909 Ostrów Wielkopolski, pięć meczów bez zwycięstwa Polonii Kępno
i siedem Winogradów Poznań. Te
niechlubne, a właściwie czarne serie
przeszły już do historii. Zespoły z dolnych rejonów tabeli (miejsca 15-17) w
miniony weekend mogły cieszyć się z
ważnych zwycięstw, które wprawdzie

Wyniki 13. kolejki

LTP Pogoń Lwówek
KKS Polonia Kępno

0 (0)
2 (1)

TPS Winogrady Poznań
KP Victoria Ostrzeszów

3 (1)
1 (1)

MKS Olimpia Koło
MKS Victoria Września

0 (0)
6 (4)

Bramki: 0:1 Filip Latusek - 28’ (z karnego), 0:2 Filip Latusek - 90+1’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Rafał Padiasek,
Kacper Skupień, Mikołaj Kubacha (Szymon
Pawlak - 80’), Remigiusz Hojka, Borys Wawrzyniak (Maciej Sikora - 90’), Jakub Górecki,
Wojciech Drygas, Karol Latusek, Giorgi Otarashvili, Filip Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.
Bramki: 0:1 Michał Mazurek - 19’ (z karnego), 1:1 Kamil Lulka - 31’ (z karnego),
2:1 Jędrzej Drame - 76’ (z karnego), 3:1
Kamil Lulka - 80’.
Bramki: 0:1 Jacek Kopaniarz - 8’, 0:2
Mikołaj Jankowski - 30’, 0:3 Jacek Kopaniarz - 35’, 0:4 Wiktor Kacprzak - 45’,
0:5 Jacek Kopaniarz - 53’, 0:6 Adrian
Chopcia - 72’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3 (2)
MLKP Warta Międzychód 0 (0)

Bramki: 1:0 Kamil Krawczyk - 34’, 2:0
Marek Szymanowski - 45’, 3:0 Marek
Szymanowski - 69’.

LKS Gołuchów
1 (0)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 0 (0)
Bramka: 1:0 Konrad Chojnacki - 75’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 1 (0)
KS Opatówek
0 (0)
Bramka: 1:0 Paweł Wicher - 42’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 0 (0)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (1)

Bramki: 0:1 Bartłomiej Graczyk - 24’,
0:2 Tomasz Graczyk - 77’.

KSS Kotwica Kórnik
KP Obra 1912 Kościan

0 (0)
2 (1)

KS Polonia 1912 Leszno
SKS Unia Swarzędz

1 (1)
3 (0)

Bramki: 0:1 Tomasz Marcinkowski - 15’,
0:2 Tomasz Marcinkowski - 68’.
Bramki: 1:0 Michał Płocharczyk - 5’, 1:1
Krystian Pawlak - 52’, 1:2 Filip Soboń 85’, 1:3 Jan Paczyński - 88’.
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nie przesunęły ich w klasyfikacji, ale
pozwoliły złapać kontakt z uciekającymi rywalami. Najwyżej i zarazem
najwyraźniej wygrała Ostrovia, dla
której punkty zdobyte z Wartą Międzychód były pierwszymi w tym sezonie na własnym obiekcie. Zawodnikom trenera Marcina Kałuży po
pięciu porażkach z rzędu nareszcie
udało się zdobyć punkty, a zarazem
wygrać mecz z Wartą Międzychód.
We wspaniałej dyspozycji był Marek Szymanowski, który strzelił
dwie bramki. Jeszcze jednego gola
dołożył Kamil Krawczyk i w końcu
można było świętować zwycięstwo
na Stadionie Miejskim w Ostrowie.
Po trzynastu meczach Ostrovia pozostała na przedostatnim miejscu w
tabeli i nadal traci cztery punkty do
pierwszego, premiowanego utrzymaniem miejsca. Jedną bramkę mniej
strzeliła Polonia Kępno, która tym
razem na ligowe spotkanie udała się
do Lwówka. Dla drużyny Bogdana Kowalczyka to z kolei pierwszy
komplet punktów przywieziony z
terenu rywala w tym sezonie. Do tej
pory gracze z Alei Marcinkowskiego
trzykrotnie przywozili remisy z terenu rywala. Tym razem jednak kępnianie wyrwali zwycięstwo i dopisali do
swojego skromnego dorobku kolejne
trzy punkty. Bohaterem biało-niebieskich był tego dnia Filip Latusek.
Najskuteczniejszy gracz Polonii ponownie przypomniał o sobie kibicom.
Najskuteczniejsi strzelcy
13
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
12
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
11
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
10
Tomasz Marcinkowski (Obra Kościan)
10
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
9
Kacper Majerz (Pogoń Nowe S.)
9
Paweł Wicher (Lubuszanin)
8
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Program 14. kolejki
Sobota, 26 października 2019 roku
12:00
LKS Gołuchów – Pogoń Lwówek
14:00
Victoria Ostrzeszów – Olimpia Koło
14:00
KS Opatówek – Kotwica Kórnik
14:00 Unia Swarzędz – Winogrady Poznań
14:00
Tarnovia Tarnowo – Polonia Leszno
15:00
Polonia Kępno – Pogoń Nowe S.
15:00
Victoria Września – Ostrovia Ostrów
15:00
Warta Międzychód – Lubuszanin
15:00
Centra Ostrów – Obra Kościan

Jego trafienia z 28 oraz 91 minuty pozwoliły biało-niebieskim na odniesienie dopiero trzeciego zwycięstwa w
tym sezonie. Beniaminek poległ również w Poznaniu. Kluczowa w meczu
Winogradów z Victorią Ostrzeszów
okazała się pierwsza połowa spotkania. W ciągu trzech minut dwie żółte
kartki zobaczył Mikołaj Jędrzejewski i osłabił swój zespół. Goście prowadzili wówczas 1:0, ale po chwili
z rzutu karnego wyrównał Kamil
Lulka. Kwadrans przed końcem meczu drugiego karnego wykorzystał
Jędrzej Drame, a wynik w ostatnich
minutach ustalił Kamil Lulka.
Skromne wygrane odnotowały
dwie najlepsze obecnie drużyny rozgrywek. Liderujący LKS Gołuchów
musiał się sporo natrudzić, by pokonać Centrę Ostrów Wielkopolski.
Gołuchowianie musieli radzić sobie
bez swojego najlepszego strzelca
Krystiana Benuszaka, który pauzował za żółte kartki. Pod jego nieobecność bramkę na wagę trzech punktów
zdobył kwadrans przed końcem spotkania Konrad Chojnacki. Nietrudno było przewidzieć, że spotkanie w
przypadku ostrowian nie będzie należało do łatwych, ponieważ gospodarze są na fali wznoszącej. Od początku sezonu zaliczyli zaledwie dwie
porażki. Dzięki swojej skutecznej i
efektywnej grze są liderem tabeli i
uparcie walczą o utrzymanie tej pozycji. Centra stawiała opór mocnym
rywalom, lecz ostatecznie jej formacja defensywna musiała uznać wyższość rywala. Również jedna bramka
przesądziła o zwycięstwie Lubuszanina Trzcianka. Na północ regionu
pojechał podbudowany trzema wygranymi z rzędu KS Opatówek. Goście pokazali się z dobrej strony, ale
wracali do domu na tarczy, bo przed
końcem pierwszej połowy zaskoczył
ich Paweł Wicher. Co ciekawe, była
to już trzecia z rzędu wygrana Lubuszanina w rozmiarach 1:0.
Goryczy porażki zaznali również
zawodnicy z Nowych Skalmierzyc.
Goście z Tarnowa Podgórnego swoją
pewnością siebie pokazali, że trzeba
będzie się z nimi liczyć, jeśli chodzi o
ostateczne rozstrzygnięcia w czwar-
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wyniki i tabele

Fortuna I Liga
14. kolejka | jesień 2019
Warta Poznań – Zagłębie Sosnowiec ........– 2:3
Miedź Legnica – Stomil Olsztyn ...............– 4:1
Wigry Suwałki – Odra Opole ...................– 1:0
Stal Mielec – Sandecja Nowy Sącz . ..........– 5:1
Chrobry Głogów – Chojniczanka ..............– 1:0
Podbeskidzie – GKS 1962 Jastrzębie .......– 0:2
Olimpia Grudziądz – Radomiak Radom ...– 2:2
Termalica Nieciecza – GKS Bełchatów . .....– 2:1
Puszcza Niepołomice – GKS Tychy ...........– 2:1
1. RKS Radomiak 1910 Radom 14 27 23:17
2. FKS Stal Mielec
13 25 20:14
3. KS Warta Poznań
13 24 20:13
4. Podbeskidzie Bielsko-Biała 14 24 23:15
5. MKS Miedź Legnica
13 23 19:12
6. GKS Olimpia Grudziądz
14 21 23:20
7. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 14 21 20:14
8. OKS Stomil Olsztyn
14 21 13:16
9. GKS 1962 Jastrzębie
13 20 19:16
10. Zagłębie Sosnowiec SA
13 18 19:18
11. MKS Puszcza Niepołomice 13 17 10:14
12. GKS Bełchatów
14 17 16:17
13. GKS Tychy
13 17 26:22
14. Chojniczanka 1930 Chojnice 14 15 21:24
15. SKS Wigry Suwałki
13 15 13:19
16. MKS Sandecja Nowy Sącz 14 15 18:27
17. MZKS Chrobry Głogów
13 11 10:23
18. OKS Odra Opole
13 7 7:19
II Liga
14. kolejka | jesień 2019
Lech II Poznań – Znicz Pruszków .............– 0:1
Widzew Łódź – GKS Katowice ..................– 1:1
Górnik Polkowice – Resovia Rzeszów .......– 2:2
Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna ................– 3:4
Elana Toruń – Stal Stalowa Wola .............– 1:1
Skra Częstochowa – Olimpia Elbląg . ........– 0:2
Garbarnia Kraków – Gryf Wejherowo ......– 1:1
Legionovia Legionowo – Bytovia Bytów ...– 1:1
Stal Rzeszów – Błękitni Stargard .............– 3:1
1. GKS Górnik Łęczna
14 28 21:15
2. RTS Widzew Łódź
14 28 26:14
3. CWKS Resovia Rzeszów
14 28 26:11
4. GKS Katowice
14 27 23:12
5. ZKS Olimpia Elbląg
14 25 22:11
6. ZKS Stal Rzeszów
14 24 25:20
7. MKS Bytovia Bytów
14 22 24:21
8. KP Błękitni Stargard
14 21 19:20
9. MKS Znicz Pruszków
13 21 21:18
10. RKS Garbarnia Kraków
13 17 13:14
11. KS Górnik Polkowice
14 17 19:14
12. TKP Elana Toruń
14 15 15:20
13. MKP Pogoń Siedlce
14 15 20:25
14. KKS Lech II Poznań
14 14 15:23
15. KS Skra Częstochowa
14 14 10:22
16. ZKS Stal Stalowa Wola
14 13 13:24
17. WKS Gryf Wejherowo
14 9 11:23
18. KS Legionovia Legionowo 14 8 11:27
III Liga Grupa 2
13. kolejka | jesień 2019
KKS Kalisz – Sokół Kleczew .....................– 2:1
Gwardia Koszalin – Unia Janikowo ..........– 1:6

Jarota Jarocin – Radunia Stężyca ............– 0:0
Kotwica Kołobrzeg – Polonia Środa . ........– 3:0
Górnik Konin – Bałtyk Koszalin ...............– 1:2
Mieszko Gniezno – Świt Skolwin ..............– 1:0
Grom Nowy Staw – Pogoń II Szczecin ......– 2:0
Nielba Wągrowiec – Bałtyk Gdynia ..........– 2:4
KP Starogard Gdański – Chemik Police ....– 2:1
1. MKS Mieszko Gniezno
13 33 28:10
2. KKS Kalisz
13 32 29:11
3. KS Radunia Stężyca
13 31 31:6
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
13 26 17:5
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
13 24 29:21
6. KS Unia Janikowo
13 21 29:26
7. KP Starogard Gdański
13 20 16:14
8. KS Sokół Kleczew
13 17 15:18
9. KS Polonia Środa Wlkp.
13 17 22:18
10. MKS Pogoń II Szczecin
12 16 17:22
11. KP Chemik Police
13 14 11:20
12. KKPN Bałtyk Koszalin
13 13 12:21
13. KS Górnik Konin
13 13 18:26
14. JKS Jarota Jarocin
13 12 14:18
15. KS Gwardia Koszalin
13 11 11:27
16. MKS Grom Nowy Staw
13 10 15:27
17. SKS Bałtyk Gdynia
13 9 11:26
18. MKS Nielba Wągrowiec
12 9 15:24
IV Liga Grupa Wielkopolska
13. kolejka | jesień 2019
Pogoń Lwówek – Polonia Kępno ..............– 0:2
Ostrovia Ostrów – Warta Międzychód . .....– 3:0
Lubuszanin – KS Opatówek .....................– 1:0
Olimpia Koło – Victoria Września .............– 0:6
Kotwica Kórnik – Obra Kościan ................– 0:2
Polonia Leszno – Unia Swarzędz . ............– 1:3
LKS Gołuchów – Centra Ostrów ................– 1:0
Winogrady Poznań – Victoria Ostrzeszów .– 3:1
Pogoń Nowe S. – Tarnovia Tarnowo .........– 0:2
1. LKS Gołuchów
13 29 25:12
2. MKS Lubuszanin Trzcianka 13 28 28:11
3. MKS Victoria Września
13 26 33:11
4. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 13 26 20:12
5. SKS Unia Swarzędz
13 25 29:16
6. KS Polonia 1916 Leszno
13 25 31:17
7. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 13 24 37:19
8. KSS Kotwica Kórnik
13 20 27:25
9. KP Victoria Ostrzeszów
13 19 22:21
10. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 13 18 21:20
11. LTP Pogoń Lwówek
13 17 18:21
12. KP Obra 1912 Kościan
13 16 24:22
13. MLKP Warta Międzychód 13 14 23:21
14. KS Opatówek
13 13 13:22
15. KKS Polonia Kępno
13 13 14:24
16. TPS Winogrady Poznań
13 10 22:47
17. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 13 9 22:29
18. MKS Olimpia Koło
13 0 1:60
RedBox V Liga Grupa 3
11. kolejka | jesień 2019
Orzeł Mroczeń – Zjednoczeni . .................– 8:0
SKP Słupca – Astra Krotoszyn ..................– 0:1
Odolanovia – Tur Turek . .........................– 3:0
Vitcovia Witkowo – GKS Sompolno . .........– 0:1
Piast Kobylin – Zefka Kobyla Góra ..........– 1:3
Raszkowianka – Stal Pleszew ..................– 0:3

tej lidze. Drużyna prowadzona przez
Sławomira Najtkowskiego to niewątpliwie rewelacja jesiennej części
rozgrywek. O ich sile przekonała się
w sobotę Pogoń Nowe Skalmierzyce,
która na swoim obiekcie traci punkty bardzo rzadko. Wynik spotkania,
w 24. minucie, otworzył Bartłomiej
Graczyk i goście objęli zasłużone
prowadzenie. Tarnovia nie spoczęła
na laurach i w drugiej połowie dołożyła drugą bramkę autorstwa Tomasza Graczyka. Mecz zakończył się
ostatecznie wynikiem 2:0 i była to
piąta, ligowa porażka Pogoni. Tymczasem w meczach, których stawka
jest ogromna dobrze radzi sobie Unia
Swarzędz. Po zwycięstwach w tak
prestiżowych starciach z LKS-em
Gołuchów i Pogonią Nowe Skalmierzyce, tym razem niebiesko-biali wywieźli niezwykle cenne trzy punkty
z Leszna. Losy spotkania rozstrzygnęły się w końcówce. Na pięć minut
przed upływem regulaminowego czasu gry, w zamieszaniu podbramkowym najlepiej zachował się Filip So-

boń, a kilkadziesiąt sekund później
nadzieję na jakąkolwiek zdobycz odebrał gospodarzom Jan Paczyński. Po
tym meczu Unia i Polonia zrównały
się punktami i zajmują odpowiednio
miejsca 5. i 6.
Trzynasta seria nie okazała się
szczęśliwa i udana między innymi
dla Olimpii Koło. Outsider rozgrywek tym razem został upokorzony
przez Victorię Września, kończąc
mecz na sześciu zdobytych golach.
Trzy z nich zapisał na swoim koncie
Jacek Kopaniarz. Porażkę u siebie
niespodziewanie poniosła też Kotwica Kórnik. Jej katem okazał się Tomasz Marcinkowski, zdobywca obu
bramek dla Obry Kościan. Kotwica
po raz kolejny kończyła mecz zdekompletowana. Na kwadrans przed
końcem wyrzucony z boiska został
Tymoteusz Gabski i była to już szósta czerwona kartka dla kórniczan w
tym sezonie. Łącznie sędziowie pokazali ich do tej pory 24, a zatem co
czwarta trafiała do gracza Kotwicy.
BAS

Sport

piłka nożna

RedBox V Liga Grupa 3 >>> Wilki Wilczyn i Odolanovia Odolanów po weekendowych zwycięstwach zajmują
czołowe dwa miejsca na zapleczu czwartej ligi, pozostając niepokonanymi drużynami w obecnym sezonie

Orzeł imponuje
skutecznością

Piłkarze Orła nadal imponują skutecznością. W kolejnym meczu o ligowe punkty drużyna Marka Wojtasiaka rozbiła przed
własną publicznością Zjednoczonych Rychwał 8:0 (3:0). Taki
rezultat oznacza, że mroczenianie w trzech ostatnich meczach
strzelili dwadzieścia trzy bramki i po jedenastu kolejkach są
najskuteczniejszym zespołem piątoligowych rozgrywek.
11:2 z Turem Turek, 4:0 z GKS-em Sompolno i ostatnio 8:0 ze Zjednoczonymi Rychwał. Bez dwóch
zdań ostatnie wyniki muszą i robią
wrażenie na najbliższych rywalach
mroczenian. Podopieczni Marka
Wojtasiaka od kilku tygodni błyszczą skutecznością i na cztery kolejki przed końcem rundy jesiennej są
najskuteczniejszym zespołem całych
rozgrywek. W dotychczasowych je-

denastu meczach gracze Orła strzelili
aż czterdzieści sześć bramek. Dwa
trafienia mniej mają na swoim koncie
gracze Wilków Wilczyn. To jednak
drużyna z Wilczyna otwiera ligową
tabelę z niesamowitą serią jedenastu
ligowych zwycięstw z rzędu. Wilki
poprawiły swój dorobek w miniony
weekend ogrywając na wyjeździe
Piasta Czekanów 6:2. Piłkarze z Wilczyna mają obecnie cztery punkty

przewagi nad drugą w stawce Odolanovią Odolanów, która obok lidera pozostaje drugim niepokonanym
zespołem w rozgrywkach. Najniższe
miejsce na podium zajmują gracze z
Mroczenia. Orzeł wciąż ma na koncie tylko jedną porażkę, dlatego do
wiceliderującej Odolanovii traci pięć
punktów. Mroczenianie pewnie kroczą jednak od zwycięstwa do zwycięstwa. Tym razem zaaplikowali swojemu rywalowi ponad pół tuzina goli.
Hattrickiem w tym spotkaniu popisał
się Marcin Górecki, który dyktuje i
będzie dyktował w tym sezonie warunki w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców rozgrywek. Dwa trafienia w starciu z Rychwałem dołożył
Rafał Janicki, a po jednej bramce
dołożyli Bartosz Moś, Jakub Strąk
oraz Łukasz Gajewski.
Drugie z rzędu zwycięstwo zanotowała Zefka Kobyla Góra. Beniaminek wygrał arcyważny pojedynek
w dolnych rejonach tabeli z Piastem
Kobylin 3:1. Od pierwszych minut
spotkania Piast przeważał. Niestety, mimo wielu sytuacji strzeleckich
miejscowym nie udało się pokonać
bramkarza Zefki. Za to goście mogli
objąć prowadzenie, ale z sytuacji sam
na sam obronną ręką wyszedł kobyliński bramkarz. Potem jednak dwukrotnie skapitulował. W 38. minucie
wynik otworzył Błażej Ostry, a pięć
minut później ten sam gracz wykorzystał rzut karny i Zefka prowadziła do przerwy 2:0. Po zmianie stron
gospodarze wzięli się do pracy i już
dwie minuty po wznowieniu gry Mateusz Olikiewicz pokonał bramkarza
Zefki. Piast dążył do wyrównania,
lecz nie przyniosło to efektu. Z kolei
w 81. minucie Dawid Ponitka strzelił
gola, tym samym ustalając rezultat
spotkania.
BAS

Piłka nożna >>> Piłkarska wiosna w strefie kaliskiej w 2020 roku rozpocznie się już
29 lutego. Wówczas rozegrane zostaną pierwsze mecze piłkarskiego Pucharu Polski na
szczeblu wojewódzkim

Wiemy kiedy przyjdzie piłkarska wiosna
Choć runda jesienna na boiskach w naszym województwie trwa w najlepsze to Wydział Gier Wielkopolskiego Związku Piłki postanowił przedstawić terminy rozgrywek w rundzie wiosennej obecnego sezonu. Tydzień później zmagania mają rozpocząć piłkarze z trzeciej oraz czwartej ligi.
Tradycyjnie, najpóźniej wiosenne rozgrywki ligowe wznowią grupy młodzieżowe oraz zespoły z
Klasy B.
Po zmianach wprowadzonych w
rozgrywkach pucharowych, wiosną w
etapie szczebla wojewódzkiego weźmie udział aż trzydzieści zespołów
z trzeciej oraz czwartej ligi, a także
pięciu zwycięzców rozgrywek strefowych. Spotkania 1/16 finału rozegrane zostaną 29 lutego oraz 1 marca i
tym samym będą dla większości drużyn próbą generalną przed startem
rozgrywek ligowych. Tymczasem

walka o punkty w trzeciej i czwartej
lidze rozpocznie się bowiem tydzień
później, a więc w weekend 7-8 marca.
W kolejne weekendy do gry przystępować będą niższe klasy rozgrywkowe. 14 marca wiosnę rozpocznie
piąta liga oraz Klasa Okręgowa, 21
marca Klasa A i ligi wojewódzkie
w kategoriach młodzieżowych, a 28
marca Klasa B oraz okręgowe ligi

Terminy rozpoczęcia rozgrywek
w rundzie wiosennej
klasa rozgry wkowa
Puchar Polski Wojewódzki
III Liga Grupa 2
IV Liga Grupa Wielkopolska
V Liga
Klasa Okręgowa
Klasa A
Klasa B
Wielkopolskie Ligi Juniorów
Pozostałe rozgry wki młodzieżowe
Turnieje Żaków

termin rozpoczęcia
29.02/1.03.2020
7/8.03.2020
7/8.03.2020
14/15.03.2020
14/15.03.2020
21/22.03.2020
28/29.03.2020
21/22.03.2020
28/29.03.2020
4/5.03.2020

młodzieżowe. Pierwszy turniej Żaków zaplanowano z kolei na pierwszy
kwietniowy weekend, dokładnie 4-5
kwietnia. Rozgrywki Pucharu Polski
odbywać się będą w pięciu terminach. Po pierwszym weekendowym
(29 lutego-1 marca) graniu, kolejne
rundy zaplanowano już na środy, a
konkretnie na 25 marca, 15 kwietnia,
6 maja i wielki finał 27 maja. Należy
zauważyć, że żadnej kolejki w rozgrywkach seniorskich nie zaplanowano na dni robocze w środku tygodnia,
a do minimum ograniczono kolejki
świąteczne. 11 kwietnia, a więc w
Wielką Sobotę zagrają zespoły do
Klasy A włącznie, w długi weekend
majowy (1-3 maja) grać będą ligi do
klasy okręgowej włącznie, a w Boże
Ciało (11 czerwca) wyłącznie trzecia
i czwarta liga. Wszystkie ligi zakończą zmagania 20 czerwca. Po tym
terminie rozegrane zostaną spotkania
barażowe.
BAS

Wyniki 11. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
8 (3)
LKS Zjednoczeni Rychwał 0 (0)

Bramki: 1:0 Rafał Janicki - 12’, 2:0 Marcin
Górecki - 20’, 3:0 Bartosz Moś - 28’, 4:0 Jakub Strąk - 50’, 5:0 Łukasz Gajewski - 55’,
6:0 Marcin Górecki - 78’ (z karnego), 7:0
Rafał Janicki - 80’, 8:0 Marcin Górecki - 85’.
Orzeł: Rafał Peksa – Andrzej Nowak, Jakub
Kupczak, Bartosz Moś, Dariusz Luźniak, Łukasz
Gajewski (Marcin Grądowy - 74’), Bartosz Wika
(Tobiasz Rabiega - 55’), Jakub Strąk, Kacper
Małolepszy (Tomasz Froń - 82’), Rafał Janicki,
Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

KS Piast Kobylin
KLKS Zefka Kobyla Góra

1 (0)
3 (2)

Bramki: 0:1 Błażej Ostry - 38’, 0:2 Błażej Ostry - 43’ (z karnego), 1:2 Mateusz
Olikiewicz - 47’, 1:3 Dawid Ponitka - 81’.

LKS Raszkowianka Raszków 0 (0)
KS Stal Pleszew
3 (1)

Bramki: 0:1 Patryk Adamski - 22’, 0:2
Szymon Rudziński - 90’, 0:3 Patryk
Adamski - 90+3’.

LKS Piast Czekanów
GKS Wilki Wilczyn

2 (1)
6 (4)

Bramki: 0:1 Patryk Grabowiecki - 12’, 1:1
Mateusz Sobczak - 20’, 1:2 Patryk Grabowiecki - 33’, 1:3 Jakub Nowakowski
- 37’, 1:4 Mikołaj Nowakowski - 45’, 1:5
Krystian Robak - 56’, 1:6 Sebastian Bagrowski - 84’, 2:6 Mateusz Sobczak - 86’.
Piast Czekanów – Wilki Wilczyn ...............– 2:6
Polonus Kazimierz – Tulisia Tuliszków . ....– 2:2
1. GKS Wilki Wilczyn
11 33 44:11
2. MLKS Odolanovia Odolanów 11 29 26:3
3. LZS Orzeł Mroczeń
11 24 46:11
4. KS Stal Pleszew
11 24 27:14
5. SKP Słupca
11 22 21:8
6. KKS Astra Krotoszyn
11 17 16:15
7. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 11 16 16:17
8. LKS Raszkowianka Raszków 11 15 24:30
9. GKS Sompolno
11 13 18:19
10. GKS Vitcovia Witkowo
11 12 19:27
11. KLKS Zefka Kobyla Góra 11 10 19:25
12. LKS Piast Czekanów
11 10 11:25
13. MGKS Tulisia Tuliszków
11 8 12:23
14. KS Piast Kobylin
11 8 17:32
15. LKS Zjednoczeni Rychwał 11 7 13:38
16. MKS Tur 1921 Turek
11 5 13:44
Wielkopolska Klasa Okręgowa
Grupa 1
11. kolejka | jesień 2019
Olimpia Brzeziny – Strażak Słupia . .........– 5:0
GKS Rychtal – GKS Grębanin ...................– 2:2
Pelikan Grabów – Biały Orzeł . ................– 3:1
LZS Doruchów – Wisła Borek Wlkp. .........– 3:3
Ogniwo Łąkociny – Victoria Skarszew ......– 1:5
LZS Cielcza – WKS Witaszyce ...................– 3:0
Grom Golina – Barycz Janków P. . ...........– 0:2
LKS Czarnylas – Zieloni Koźminek – 3:0 walkower
1. KS Victoria Skarszew
11 33 29:3
2. GKS Grębanin
11 23 28:15
3. GKS Rychtal
11 23 26:13
4. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 11 22 23:12
5. LZS Cielcza
11 21 28:22
6. LKS Olimpia Brzeziny
11 20 24:17
7. LZS Pelikan Grabów
11 19 26:16
8. LKS Czarnylas
11 17 27:25
9. WKS Witaszyce
11 16 22:19
10. LKS Wisła Borek Wlkp.
11 13 18:26
11. GOS Zieloni Koźminek
11 12 15:22
12. LZS Doruchów
11 11 16:22
13. Barycz Janków Przygodzki 11 9 17:28
14. LZS Strażak Słupia
11 8 15:28
15. LZS Ogniwo Łąkociny
11 6 13:36
16. LZS Grom Golina
11 3 11:34
Wielkopolska Klasa A Grupa 3
10. kolejka | jesień 2019
Prosna Kalisz – LKS Godziesze . ...............– 2:0
LKS II Gołuchów – Jaskiniowiec Rajsko . ...– 3:0
Teleszyna Przykona – Grom Malanów .....– 1:1
Wicher Dobra – Prosna Chocz ..................– 2:3
Iskra Sieroszewice – Korona-Pogoń .........– 0:2
Sokoły Droszew – Piast Grodziec .............– 4:0
Szczyt Szczytniki – Orzeł Kawęczyn .........– 0:3
1. KS Prosna Kalisz
10 26 39:9
2. LKS II Gołuchów
10 25 41:17

MLKS Odolanovia Odolanów 3 (2)
MKS Tur 1921 Turek
0 (0)

Bramki: 1:0 Mikołaj Marciniak - 2’, 2:0
Karol Krystek - 17’, 3:0 Daniel Bąk - 72’
(z karnego).

SKP Słupca
KKS Astra Krotoszyn

0 (0)
1 (0)

GKS Vitcovia Witkowo
GKS Sompolno

0 (0)
1 (0)

Bramka: 0:1 Łukasz Budziak - 56’ (z karnego).
Bramka: 0:1 Damian Tylak - 76’.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 2 (2)
MGKS Tulisia Tuliszków
2 (1)

Bramki: 1:0 Filip Dobry - 5’, 1:1 Zbigniew Raszewski - 37’, 2:1 Krzysztof
Słowiński - 45’, 2:2 Adam Pacholski - 81’.
Najskuteczniejsi strzelcy
19
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
11
Patryk Grabowiecki (Wilki Wilczyn)
11
Rafał Janicki (Orzeł Mroczeń)
10
Przemysław Skibiszewski (Zjednoczeni)
10
Damian Spaleniak (Raszkowianka)
9
Patryk Adamski (Stal Pleszew)
Program 12. kolejki
Sobota, 26 października 2019 roku
13:00
Astra Krotoszyn – Tur Turek
15:00
Wilki Wilczyn – Piast Kobylin
15:00
Zjednoczeni – Vitcovia Witkowo
15:30
SKP Słupca – Raszkowianka
15:30
Tulisia Tuliszków – Piast Czekanów
Niedziela, 27 października 2019 roku
14:00
Stal Pleszew – Polonus Kazimierz
14:00
GKS Sompolno – Odolanovia
14:00
Zefka Kobyla Góra – Orzeł Mroczeń

3. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 10 22 23:13
4. PUKS Sokoły Droszew
10 22 26:13
5. GKS Piast Grodziec
10 16 19:18
6. GKS Orzeł Kawęczyn
10 15 23:20
7. LZS Prosna Chocz-Kwileń
10 13 19:19
8. LKS Godziesze 1966
10 13 26:21
9. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 10 11 20:18
10. KS Jaskiniowiec Rajsko
10 11 20:23
11. LZS Szczyt Szczytniki
10 9 9:24
12. GKS Teleszyna Przykona 10 8 10:24
13. KS Wicher Dobra
10 5 12:29
14. KS Grom Malanów
10 4 12:51
Wielkopolska Klasa A
Grupa 4
10. kolejka | jesień 2019
Pogoń Trębaczów – Płomień Opatów . ......– 1:3
Victoria Laski – LKS Jankowy . .................– 2:1
Sokół Bralin – Sokół Świba ......................– 3:0
Błękitni Chruszczyny – Lilia Mikstat .........– 4:2
OKS Ostrów Wlkp. – LZS Czajków ............– 0:2
Huragan Szczury – KS Rogaszyce.............– 0:1
KS Hanulin – Zawisza Łęka O. .................– 0:3
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 10 27 27:6
2. LZS Płomień Opatów
10 23 27:13
3. LKS Sokół Bralin
10 22 30:14
4. LZS Czajków
10 21 29:15
5. LZS Victoria Laski
10 20 23:16
6. LKS Jankowy 1968
10 16 14:16
7. OKS Ostrów Wlkp.
9 13 14:15
8. KS Rogaszyce
10 12 9:15
9. LZS Huragan Szczury
10 11 18:24
10. LKS Sokół Świba
10 9 24:36
11. LZS Błękitni Chruszczyny 9 9 21:29
12. LZS Pogoń Trębaczów
10 8 13:22
13. KS Hanulin
10 5 15:26
14. LZS Lilia Mikstat
10 4 17:34
Proton Wielkopolska Klasa B
Grupa 9
9. kolejka | jesień 2019
LZS Mikorzyn – Masovia Kraszewice ........– 0:3
Dąb Dębnica – LZS Chynowa ...................– 2:7
LZS Ostrówiec – LZS Trzcinica ..................– 0:1
Zryw Kierzno – Wielkopolanin . ...............– 3:1
Bonikovia Boników – Ajax Rojów . ...........– 3:0
LZS Siedlików ......................................– pauza
1. LZS Trzcinica
8 18 15:13
2. LZS Ostrówiec
9 16 19:18
3. LKS Masovia Kraszewice
8 15 22:6
4. LZS Bonikovia Boników
8 14 19:15
5. LZS Chynowa
7 13 26:12
6. LZS Zryw Kierzno
8 12 24:20
7. LZS Siedlików
7 11 12:10
8. LZS Mikorzyn
8 9 10:18
9. Wielkopolanin Siemianice
8 8 18:16
10. LKS Dąb Dębnica
8 6 18:30
11. RLKS Ajax Rojów
9 4 4:29
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Sport

rozmaitości
Sporty walki >>> Kolejne sukcesy reprezentantów Klubu Karate Kaminari Perzów.
Tym razem podczas największego turnieju w Polsce i Europie centralnej, w którym wzięło udział blisko dwa tysiące zawodniczek i zawodników

Kaminari z podwójnym brązem
prestiżowej imprezy
Klub Karate Kaminari Perzów doczekał się kolejnego sukcesu. Tym razem perzowianie
wzięli udział w Polish Open Grand Prix Bielska-Biała, a więc w największym turnieju w
Polsce i Europie centralnej. Kilka tygodni temu klub z Perzowa sięgnął po złoty medal
na najważniejszych zawodach w Polsce w Karate WKF w danej kategorii wiekowej-Mistrzostwach Polskiej Unii Karate Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców. Tym
razem reprezentanci perzowskiego klubu przywieźli dwa brązowe medal z silnie obsadzonego i prestiżowego turnieju w Bielsku-Białej.
Tenis stołowy >>> Nauczyciele z Kępna w czołówce Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym

Podwójne podium Kasendry
W hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1w Łodzi odbyły się kolejne już
XXIX Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym. Duży
sukces osiągnęli kępińscy pedagodzy, emerytowany nauczyciel plastyki i języka niemieckiego Jan Kasendra, który w kategorii 51-60 lat zajął znakomite 3 miejsce oraz były
katecheta Jan Sobczak, który w kategorii powyżej 70 lat uplasował się na 5 miejscu.
Jan Sobczak walczył bardzo dzielnie i miał duże szanse
na wyższą lokatę, ale po zaciętym
boju uległ 2:3 wielokrotnemu medaliście poprzednich edycji oraz
brązowemu medaliście w grze podwójnej w kategorii powyżej 75
lat Mistrzostw Polski Weteranów
Adamowi Sznajderskiemu z Wrocławia. Potrafił również urwać seta
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Mistrzowi Polski, zwycięzcy Grand
Prix Mistrzostw Polski Weteranów
Zdzisławowi Orzechowskiemu z
Łowicza. Natomiast Jan Kasendra
po wygraniu rozgrywek grupowych
przegrał tylko jeden mecz i to dopiero w półfinale z jak się później
okazało nowym Mistrzem Polski,
byłym zawodnikiem superligi, Bundesligi, reprezentantem Polski na

Mistrzostwa Świata Weteranów w
Las Vegas Arturem Rachańskim
z Tomaszowa Lubelskiego. Należy
dodać, że Artur Rachański aktualny zawodnik i trener TUKS Sokół-Mechanik jeszcze rok temu grał w
młodszej kategorii 41-50 lat, a Jan
Kasendra (59 lat) był najstarszy w
kategorii 51-60 lat. Kępnianin w
meczu o trzecie miejsce pokonał 3:1
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Przypomnijmy, że działający bardzo prężnie choć krótko Klub Karate
Kaminari Perzów kilka tygodni temu
doczekał się pierwszego i od razu dużego sukcesu. Było nim wywalczenie
złotego medal na najważniejszych
zawodach w Polsce w Karate WKF
w danej kategorii wiekowej-Mistrzostwach Polskiej Unii Karate Juniorów
Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców. Wówczas w kategorii kumite
indywidualnie wśród juniorów młodszych +70kg najlepszy w kraju okazał
się Cyprian Jarczak. To największy
jak dotąd sukces sportowy klubu z
Perzowa. W tamtym turnieju bardzo
dobrze spisali się również Justyna
Wyrwas (doszła do repasaży) oraz
Maciej Poślod (przegrał eliminacje
zaledwie jednym punktem). W KK
Kaminari Perzów wszyscy liczyli
wówczas, że sukces Cypriana Jarczaka będzie motorem napędowym
do dalszych sukcesów nie tylko dla
złotego medalisty ale i pozostałych
zawodników klubu. Nie przeliczono
się bo październik zapisze się złotymi zgłoskami w historii klubu. Tym
razem reprezentanci perzowskiego
klubu przywieźli dwa brązowe medal z silnie obsadzonego i prestiżowego turnieju w Bielsku-Białej. W
turnieju Polish Open wystartowało
1755. zawodników z 210. klubów reprezentujących 32. kraje. Jak zawsze
poziom zawodniczy i organizacja
były na najwyższym poziomie. Klub
Karate Kaminari Perzów reprezentowało dwunastu zawodników, którzy
tym razem wywalczyli 2 brązowe
medale. Kolejny raz dobra formę i

ogromną wolę walki zaprezentowała
Natalia Chlewicka zdobywając trzecie miejsce w kategorii kumite U14
+40kg. – Natalia na tych zawodach
wykonała naprawdę ogromną pracę przegrywając nieznacznie tylko
dwa pojedynki z 7. Kolejny brązowy
medal przypadł nam w konkurencji
kumite drużynowe dziewcząt U14,
w której połączyliśmy siły z zawodniczkami z zaprzyjaźnionego klubu
z Siechnic Arawashi – mówi Łukasz
Lulek, trener Klubu Karate Kaminari Perzów. Dziewczyny w pierwszej
rundzie wygrały z bardzo dobrymi
zawodniczkami z Malty, a o wejście
do finału musiały uznać wyższość
drużyny z Węgier. W skład drużyny
wchodziły – Natalia Chlewicka, Zuzanna Kulawik, Anna Madej i Zuzanna Zielińska. Punktowane piąte
miejsce w swojej kategorii (kumite
kadetów +70kg) wywalczył Cyprian
Jarczak odpadając dopiero w repasażach. – Był to dla nas jak zwykle
ciężki sprawdzian ale wracając z tak
prestiżowej imprezy z dwoma brązowymi medalami możemy być bardzo
zadowoleni i dumni z naszych zawodników, którzy w swoje walki włożyli całe serce i ogromną wole walki – dodaje Łukasz Lulek. W skład
kadry startującej w Bielsku-Białej
wchodzili: Julia Przybyłek, Natalia
Chudziak, Pascal Kasprzak, Zofia Moś, Kacper Gnitecki, Hubert
Kozica, Zuzanna Kulawik, Natalia
Chlewicka, Justyna Wyrwas, Maciej
Poślod, Cyprian Jarczak oraz Anna
Kula.
BAS

Mariusza Ochnika z Janowa Podlaskiego. Drugie podium wywalczył
Jan Kasendra w rozgrywanym po
raz XVIII Turnieju Drużynowym
wspólnie z kolegami: Pawłem Małkusem byłym Mistrzem Polski Weteranów, ubiegłorocznym Mistrzem,
tegorocznym Wicemistrzem Polski
Nauczycieli, zawodnikiem drugoligowego RLKTS Ochman Raszków
oraz Andrzejem Szurgotem byłym
Mistrzem Wielkopolski. W drodze
do trzeciego miejsca pokonali między innymi faworyzowany i dużo
młodszy zespół województwa zachodnio-pomorskiego, a w meczu
o finał ulegli przyszłym Mistrzom
Polski drużynie województwa pomorskiego w składzie z Wojciechem
Tebecio pięciokrotnym zawodnikiem Mistrzostw, Świata Weteranów
w Las Vegas czy Piotrem Szurgotem Mistrzem Polski w kategorii
41-50 lat. Z tym ostatnim walczył
Jan Kasendra jak równy z równym
przegrywając w setach 9:11, 11:13 i
9:11. Bardzo dobrze radził sobie Jan

Kasendra również w grze mieszanej,
gdzie wspólnie z koleżanką Anną
Rybarczyk z Radomia uplasowali
się na 5 pozycji. Podobnie jak w turnieju drużynowym przegrali tylko
jedno spotkanie tym razem z tzrecią
parą mistrzostw. Z innych reprezentantów województwa wielkopolskiego na 5 miejscu w kategorii do
40 lat sklasyfikowany został były
Drużynowy Mistrz Polski Młodzików Tomasz Guhs ze Złotowa. W
mistrzostwach wzięło udział około
stu najlepszych tenisistów stołowych nauczycieli z całego kraju,
którzy rywalizowali w 3 kategoriach wiekowych kobiecych (w tym
1 dla zawodniczek zrzeszonych), 7
kategoriach męskich (w tym 1 dla
zawodników zrzeszonych) oraz grze
mieszanej. Uroczystego zakończenie mistrzostw dokonała Małgorzata
Niemczyk, mistrzyni Europy w siatkówce, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, która wręczyła
zwycięzcom puchary, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.		
BAS

- podZiękowanie Chciałbym po raz kolejny podziękować za wszystkie
słowa wsparcia i wielkie dzięki dla wszystkich
co rozliczyli się z 1% na moje leczenie i rehabilitację.
Bez Waszego wsparcia nie mógłbym
tak intensywnie ćwiczyć. Zapraszam do
śledzenia mojej strony na facebooku:
https://www.facebook.com/
Pomoc-dla-Przemka-600250766824424/

!! RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
- DOBRO ZAWSZE WRACA !!
Pozdrawiam
Przemysław Słupianek z rodziną

