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Pamiętaj

Listopadowy blask świecy

Fot. naszemiasto.pl

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. itvm.pl

o Tych,
co odeszli...

Świeczką zapalam
ogień pamięci
na mogile osoby
którą złoto jesieni
też święci
i sam pochylając głowę
chcę w zadumie przechować.
W pamięci utrwalić
przywrócić chcę życiu
by zmart wychwstali
tych co w mogiłach spoczy wają:
siostrę, zięcia,
mamusię i tatusia,
babcie i dziadków,
a nawet pradziadków
pod krzyżem z włoskiego marmuru.
Wujka krzyż z brzozy drewniany
gdzieś pod Łodzią zapomniany
przywrócić chcę obrazem.
Są mogiły
krewnych i przyjaciół,
profesorów i zwykł ych ludzi
bohaterów i co zginęli przypadkiem
których z blaskiem świec
trzeba wspomnieć,
pokazywać światu.
Ktoś powiedział:
„Człowiek żyje tak długo
jak długo trwa w pamięci”
Niech tą myśl przyroda ubogaca
złotem jesieni prawdziwie,
jak najczęściej.
Niech wszyscy Oni
żyją w pamięci przywoływani
nie tylko przy blasku świecy
na mogile.
Niech żyją w pamięci
w splotach naszego życia.

kiełbasa

biała surowa

Józef Frąckowiak,
Kępno 11 2019 r.

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
Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca

Uczniowie bili rekord w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

16 października obchodzony
jest Światowy Dzień Przywracania
Czynności Serca. W Unii Europejskiej dzień ten obchodzony jest od
2013 r. z inicjatywy Europejskiej
Rady Resuscytacji. Na całym świecie
jego inicjatorem jest ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) - międzynarodowy
komitet ujednolicenia zasad
udzielania pierwszej pomocy.
W tym dniu, z inicjatywy
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w wielu miejscach
w Polsce organizowane są
szkolenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, by pomóc
w ogólnopolskim biciu rekordu. Budowanie społecznej
świadomości i propagowanie
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej to założenia
tej corocznej akcji.
U prawie 400 tysięcy Europejczyków co roku dochodzi
do zatrzymania akcji serca,
a u 350 tysięcy spośród nich
zdarza się to poza szpitalem:
na ulicy, w pracy, w trakcie ćwiczeń
fizycznych lub w domu. Zanim przyjedzie karetka pogotowia, mija zwykle kilkanaście minut. Europejska
Rada Resuscytacji podkreśla, że jak
najszybsze rozpoczęcie reanimacji
krążeniowo-oddechowej może nawet
2-3-krotnie zwiększyć szanse przeżycia osoby, u której doszło do nagłego

zatrzymania krążenia. W czasie kilku
sekund od ustania krążenia następuje utrata przytomności, zatrzymanie
oddychania i rozpoczyna się obumieranie komórek mózgu, który jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie.
Pozostawienie poszkodowanego bez
pomocy po 7-10 minutach prowadzi

Obchody tego dnia już od kilku lat są
tradycją szkoły. Klasy I-VII udały się
do sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Świbie, gdzie czekali na nich strażacy, którzy przygotowali fantomy do
przeprowadzania resuscytacji. Trzy
zespoły, przy pomocy druhen z lokalnego OSP, prowadziły bez przerwy

Także OSP Olszowa wraz dziećmi z miejscowej
szkoły podstawowej przystąpiła do bicia rekordu

do nieodwracalnych zmian i jego
śmierci. Dlatego tak ważne jest jak
najszybsze rozpoczęcie czynności
resuscytacyjnych przez świadków
zdarzenia.
W akcję bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej pod patronatem WOŚP włączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej w Świbie.

resuscytację.
Także Ochotnicza Straż Pożarna
w Olszowie wraz dziećmi z miejscowej szkoły podstawowej przystąpiła
do bicia rekordu. W sali Domu Strażaka w Olszowie rozpoczęto akcję, w
której uczestniczyli uczniowie klas
IV-VIII. Fantomy na czas trwania
wydarzenia pożyczono z Komen-

Podpisanie umowy na realizację drugiego etapu inwestycji drogowej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie

Kolejna droga z dofinansowaniem zewnętrznym

22 października br. burmistrz
miasta i gminy Kępno Piotr Psikus
podpisał umowę z prezesem Zarządu
Spółki „Kępińskie Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe” S.A. Kamilem
Megą na wykonanie drugiego etapu

inwestycji drogowej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie.
Z kolei 28 października br. burmistrz wraz ze skarbnikiem Jarosławem Ciesielskim podpisali z
wicewojewodą wielkopolską Anetą

Burmistrz P. Psikus i skarbnik J. Ciesielski
podpispodpisali z wicewojewodą
A. Niestrawską (po prawej) umowę na dofinansowanie inwestycji drogowej

Niestrawską umowę na dofinansowanie tej inwestycji drogowej.
Gmina Kępno na realizację zadania pozyskała 1.358.744,00 zł dofinansowania z budżetu Województwa
Wielkopolskiego, w ramach państwowego funduszu celowego pn.
„Fundusz Dróg Samorządowych”. To
kolejne tak duże środki zewnętrzne,
które pozwolą na wykonanie inwestycji drogowej. Wartość dotacji stanowi
50% wartości zadania.
Zadanie obejmuje wykonanie
drogi o nawierzchni asfaltowej o
długości 1,117 km i szerokości 6 m.
W ramach zadania przewidziane jest
również odwodnienie drogi poprzez
wykonanie rowów chłonnych. Realizacja inwestycji przewidziana jest do
końca tego roku. Wykonawca inwestycji – Kępińskie Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe – został wyłoniony w przetargu, a wartość kontraktu
opiewa na 1.997.986,87 zł.
Oprac. KR

dy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie oraz ratownika
medycznego Łukasza Grycmana.
Cieszy fakt, że akcja spotkała się z
zainteresowaniem dzieci, a przyswojone wiadomości z pewnością pozostaną w ich pamięci.
Jak prawidłowo wykonać
resuscytację krążeniowooddechową (RKO)?
Masaż serca polega na ucisku
klatki piersiowej nieprzytomnej,
nieoddychającej osoby i nie musi
być połączony z tzw. sztucznym oddychaniem metodą usta-usta. Przez
pierwsze 15-20 minut od zatrzymania
akcji serca krew jest jeszcze utleniona
i wystarczy ograniczyć się do masażu
serca. U większości dorosłych oddychanie ustaje z powodu zatrzymania
akcji serca, dlatego jego masaż jest
ważniejszy niż oddechy ratownicze.
Uklęknij przy poszkodowanym,
rozsuwając kolana, aby zapewnić
sobie stabilną pozycję, odsłoń klatkę
piersiową chorego, następnie nałóż
na siebie dłonie i połóż je na środku
klatki piersiowej. Nacisk wywieraj
nasadą dłoni. Trzymaj ręce wyprostowane w łokciach, a barki wysuń
do przodu. Silnie uciskaj klatkę piersiową na głębokość 5–6 cm (o jedną
trzecią jej wysokości) z częstotliwością 100–120 ucisków na minutę. jeśli
zamierzasz wykonać także oddechy
ratownicze, zrób 30 uciśnięć. Nie
można robić tego zbyt szybko, ponieważ krew nie jest wtedy odpowiednio
wypychana z mięśnia sercowego.
Uciskanie klatki to duży wysiłek fizyczny, dobrze jest wykonywać RKO
na zmianę z inną osobą. To wyczerpująca czynność, większość ludzi jest
w stanie kontynuować masowanie
serca maksymalnie przez 16 minut.
Wykonaj oddechy ratownicze.
Odchyl głowę poszkodowanego do
tyłu. Przyłóż szczelnie usta do ust

poszkodowanego (użyj maseczki
do sztucznego oddychania, jeśli ją
masz), palcami ściśnij nos i zrób wydech. Sprawdź, czy klatka piersiowa
się unosi. Po chwili powtórz czynność. Potem powróć do masażu serca.
Powtarzaj sekwencję: 30 uciśnięć, 2
wdechy – do chwili, gdy poszkodowany zacznie oddychać, przyjedzie
pogotowie ratunkowe lub opadniesz
z sił. Jeśli nie możesz wykonać oddechów ratowniczych, cały czas
prowadź uciskanie klatki piersiowej.
Masaż serca wymusza przepływ
krwi (wciąż znajduje się w niej tlen)
przez najważniejsze narządy. Uciskając klatkę piersiową, przejmujesz
zatem częściowo funkcje serca, co
zwiększa szanse poszkodowanego na
przeżycie.
W przypadku migotania komór
i częstoskurczu komorowego najlepsze efekty, poza masażem serca,
daje użycie defibrylatora, który może
przywrócić właściwy jego rytm. Nie
należy bać się tego urządzenia, gdyż
informuje ono, co należy robić i w
jakim miejscu przykleić elektrody.
Aparat ocenia również stan mięśnia
sercowego i sam decyduje, czy należy
wysłać impuls elektryczny. Defibrylatory są coraz częściej instalowane
w miejscach publicznych.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dziecka nieco różni się od
tej u dorosłych. Zaczynamy ją od 5
oddechów ratowniczych – u dzieci do
zatrzymania akcji serca dochodzi najczęściej wskutek ustania oddychania.
Najpierw trzeba więc natlenić ich organizm. Potem powtarzamy sekwencję: 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2
wdechy. Uciskamy klatkę piersiową
płycej, na głębokość 4–5 cm, jedną
ręką (u niemowląt – palcami). Wykonując oddechy ratownicze u niemowląt, obejmujemy swoimi ustami usta i
nos dziecka.		
KR
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25 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie odbyła się uroczystość
pasowania pierwszoklasistów na uczniów

Umowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi
powiatowej nr 5692P Mroczeń – Laski Borek i 5688P Laski Borek – Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 km
7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie
Trzcinica” podpisana

Dotacja dla Powiatu
z Funduszu Dróg Samorządowych

Pasowani na uczniów „Trójki”
Dzieci w tym dniu przybyły do
szkoły odświętnie ubrane. Uczniowie z
Samorządu Szkolnego oraz klasy V b,
VIII b i d pod kierunkiem Iwony Balcerek przygotowali część artystyczną
oraz zadania, które pierwszoklasiści
musieli wykonać, aby zostać pełnoprawnymi uczniami szkoły. Pytania,
na które odpowiadały dzieci, dotyczyły szkoły, do której uczęszczają.
Uczniowie odpowiadali na zagadki,
które przygotowały koleżanki z klas
starszych.
Następnie dzieci przeszły próbę
odwagi. Musiały rozpoznać przedmiot znajdujący się w dużym pudle
oraz wypić napój odwagi. Potwierdzeniem zdanego egzaminu było
odciśnięcie przy swoim nazwisku
pieczęci własnym kciukiem.
Po otrzęsinach uczniowie klas I złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie wicedyrek-

tor Piotr Oleś wielką, symboliczną
kredką uroczyście pasował każdego
pierwszaka na ucznia Szkoły Podstawowej nr 3.
Dzieci otrzymały upominki od
Rady Rodziców i pamiątkowe dyplo-

my od wychowawców, którymi są:
Dorota Kubera i Aleksandra Feja.
Na zakończenie wszyscy udali się
do swoich sal lekcyjnych na słodki
poczęstunek przygotowany przez rodziców.		
Iwona Balcerek

Wartość dotacji udzielonej Powiatowi Kępińskiemu w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych to 10.341.789 zł

Rada Powiatowa WIR obradowała
piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie w pokoju nr 8.
Czynne jest we wtorki w godzinach
od 7:30 do 15:00. Dyżur pełnią: pracownik biura Maria Deresińska i
przewodniczący Rady Powiatowej
WiR K. Zawada.
Podczas posiedzenia omówiono m.in.
zagadnienia związane z suszą w rolnictwie

przedstawił sprawozdanie z działań
Rady za ostatni okres. Podziękował
też staroście kępińskiemu Robertowi Kieruzalowi za wsparcie w poszukiwaniu nowej lokalizacji biura
powiatowego WIR.
Od października br. biuro powiatowe WIR znajduje się na pierwszym

dania inwestycyjnego.
Całość kosztów inwestycji, na
realizację której udało się pozyskać
środki, wyszacowano we wniosku
o dofinansowanie na kwotę 13.290
441,65 zł.
Zakres rzeczowy zadania zakłada przebudowę: 1 odcinka drogi
powiatowej 5692P (Laski - Laski Borek) oraz 1 odcinek drogi powiatowej
5688P (Laski Borek - Trzcinica) na
łącznej długości 2250 mb i szerokości
pasa ruchu 3,0 mb.
W ramach inwestycji przebudowane zostaną łącznie 3 skrzyżowania, w tym newralgiczne skrzyżowanie łączące drogi powiatowe 5692P i

Wicedyrektor Piotr Oleś uroczyście pasował
każdego pierwszaka na ucznia

22 października br. miało miejsce posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kępnie

Podczas październikowego spotkania członków Rady Powiatowej
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w
Kępnie omówiono zagadnienia
związane z suszą w rolnictwie.
Spotkaniu przewodniczył przewodniczący Krzysztof Zawada, który

W poniedziałek, 28 października br., w siedzibie Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
starosta kępiński Robert Kieruzal
wspólnie z wicestarostą Alicją Śniegocką i przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Marcina Trojaka złożyli
podpisy pod umową na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń – Laski
Borek i 5688P Laski Borek – Wielki
Buczek na odcinku od km 5+113,15
km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica”.
Ze strony Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego umowę parafowała
wicewojewoda Aneta Niestrawska.

Starosta R. Kieruzal poinformował o o uruchomieniu stacji meteorologicznej współpracującej z systemem monitoringu suszy Instytutu
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach. Delegaci Rady Powiatowej WIR podziękowali włodarzowi

powiatu kępińskiego, ponieważ to
dzięki jego zaangażowaniu stacja w
końcu powstała, a o jej uruchomienie
zabiegano kilka lat.
W posiedzeniu uczestniczyli
także: prezes Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w Poznaniu Piotr Walkowski, kierownik Biura Powiatowego ARiMR Marek Potarzycki. kierownik Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa Jarosław Działak.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
reprezentował Adrian Dukiewicz,
koordynator Piotr Twardowski był
przedstawicielem Zespołu Doradczego WODR.
Na koniec spotkania prezes WIR
P. Walkowski zadeklarował, że ze
strony Izb będą podejmowane naciski
na rząd w celu zmiany niekorzystnych zapisów dyrektywy azotanowej.
Wystosowane zostaną też prośby o
ułatwienie sposobu szacowania strat
spowodowanych klęskami.
Dokładną relację z tego spotkania
i wystąpienia zaproszonych gości zainteresowani rolnicy znajdą na stronie WIR, e-mail: wirkep@wir.org.pl.
Andrzej Wawrzyniak

Fundusz Dróg Samorządowych
ma na celu poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej,
a także poprawę oraz zwiększenie
atrakcyjności i dostępności terenów
inwestycyjnych. Rozwój lokalnej
infrastruktury drogowej stanowi
przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na
szczeblu krajowym w odniesieniu
do budowy systemu autostrad i dróg
ekspresowych, przyczyniając się do
stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.
Wartość udzielonej Powiatowi Kępińskiemu dotacji w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych to
10.341.789 zł. Jest to jedno z najwyższych w historii Powiatu Kępińskiego
dofinansowań udzielonych ze środków zewnętrznych na realizację za-

5688P w miejscowości Laski, które
obecnie jest jednym z najbardziej kolizyjnych punktów na mapie drogowej powiatu kępińskiego. Przebudowa skrzyżowania przede wszystkim
uporządkuje ruch pojazdów, zapewniając lepszą widoczność i właściwe
oznakowanie. Na przebudowywanym odcinku powstaną 4 zatoki autobusowe oraz 9 przejść dla pieszych.
Ponadto na całym odcinku przebudowywanej drogi wykonany zostanie
ciąg pieszo-rowerowy.
Obecnie Powiat Kępiński przystąpił do procedury przetargowej,
która umożliwi wyłonienie wykonawcy tego zadania. Zgodnie z harmonogramem ogłoszonego przetargu oferty można składać do 15 listopada br.
Realizacja zadania zakończy się
we wrześniu 2020 roku.
Oprac. bem

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

Tygodnik Kępiński 31 października 2019

3

Wiadomości

historia

Drukujemy następną cześć historii rodziny Mańkowskich na podstawie książki „Kronika domowe Mańkowskich” autorstwa Emeryka Mańkowskiego
wydanej w 2017 r.

Historia rodziny Mańkowskich z Grębanina i Słupi część VII
Najpierw Kraków. Potem moglibyśmy się ulokować w Rudkach albo w
Grębaninie. Niech tu Hanka coś poradzi, gdzie wolicie. W dużym domu
w Rudkach jest Ryś, w oficynie Stasinek. W dużym domu w Grębaninie
jest Dikus i Itka jeszcze. Zresztą z
pejzażem i tu i tam dość jałowo. [...]
Niunia gra z Artkiem na loterii. Jak
wygramy, to zapraszamy Was na Baleary. Artek jest pewny, że wygra”.
W dopisku do
tego listu Jadwiga
Mańkowska pisała:
„Całuję Was mocno. Wyszedłszy ze
stanu kurewskiego,
czuję się w stanie
małżeńskim
b[ardzo] dobrze. W
brzemiennym stanie
jeszcze nie jestem”.
W kolejnym liście J.
Strzałeckiego: „My
1-ego czerwca bierzemy ślub i potem
wkrótce jedziemy do
Polski”.
W sierpniu 1935
r. małżonkowie zdecydowali się osiąść
w sąsiedztwie Grębanina:
„Kochani CybiJadwiga Mańkowska (Niuńka) w habicie zakonnym Urszulanek
sowie,
Unii Rzymskiej
Zbadaliśmy sykonu Sióstr Urszulanek. W zbiorach tuację i zdecydowaliśmy się zamieszrodzinnych zachowało się jej zdjęcie kać w pobliżu lasu Grębanińskiego,
w habicie z 1925 roku w San Remo przynajmniej na jeden rok. Potem zoz Władysławem, Aleksandrem i baczymy. Końmi i pieszo zdeptaliśmy
Stanisławem Morawskimi. Wystą- cła okolicę. Jedne możliwości rozwiepiła jednak z klasztoru. Od stycznia wały się, nowe powstawały, potem
1933 miała w Paryżu płatną posadę znów stare zmartwychwstawały i tak
w szkole – a więc prawdopodobnie w kółko. Dziś nastąpiła wielka deznalazła się tam już znacznie wcze- cyzja i mammy dom kowala! Jest to
śniej i odbyła studia. Mając 32 lata budynek skromny, ale ma wiele zalet,
wyszła w Paryżu za mąż za Janusza i myślę, ze nam będzie w nim dobrze.
Strzałeckiego należącego do grupy Na wschód mamy widok na oazę Wękapistów.
żykowa, na północ – na Grebanin, na
Niewątpliwie znajomość Jadwigi południe i zachód na wieś Łęka Mroi Magdaleny Mańkowskich ze śro- czeńska, której to wsi nasz dom jest
dowiskiem późniejszych kapistów nie ostatnim domem. Za wsią ciągną się
zaczęła się w Paryżu, ale w Krakowie lasy państwowe i grębanińskie. Las
– w pierwszych latach po odzyskaniu NiUni leży o 2 ½ km od domu, trochę
niepodległości, a może jeszcze przed bliżej niż Grebanin maj[ątek], który
zakończeniem I wojny światowej. ma 4 km. Z zewnątrz jest to czerwona
Siostra Józefa Czapskiego – Maria chałupa o czerwonym dach, w środku
Czapska wymieniała między inny- mamy 5 pokoi. Kowal kuje w kuźni
mi Marię Mańkowską (późniejszą Dikusa, ma młoda żonę i jest barzakonnicę Sacre Coeur) i Stanisława dzo sympatyczny. Nastrój pałacowy
Szczepańskiego (artystę malarza, ko- nie jest, parku nie ma, ale pejzaż jest
legę jej brata z akademii) jako człon- urozmaicony i będzie koń i bryczka
ków wąskiego „koła” krakowskiego”. do lasu. Mam nadzieję, że Was nie
Niezwykle interesującym źró- zraża te pewne niedogodności i że
dłem do poznania losów Jadwigi popracujemy sobie porządnie. Musijest korespondencja Hanny Rudz- my sprowadzić nasze mebel z Rudek.
kiej-Cybisowej i Jana Cybisa z lat Jeżeli bylibyście zaraz gotowi, to mo1932–1962, opublikowana przez Jó- glibyśmy razem pojechać do Rudek
zefa Dużyka. I tak, Janusz Strza- i spędzić tam pewien czas, a potem
łecki pisał do nich o okolicznościach wszyscy razem osiedlilibyśmy się na
towarzyszących zawarciu ich mał- dłużej tutaj”.
żeństwa: „Z Enką rozwód skończony.
Na pocztówce z podpisem „LeW ogóle szlus. Głupio się zachowy- giony w boju – Komendant Józef Piłwała zresztą. Nasz ślub będzie maju, sudski w okopach” w sierpniu 1935
bo wcześniej nie może być z powodu roku Janusz Strzałecki pisał: „Zaformalności porozwodowych”. Nieco kończcie szlachetnie z filantropijnywcześniej zaś pisał:
mi hrabiami i organizujcie w Grębie
„[...] musimy jechać do Polski okopy malarstwa polskiego. Legiony
i mnie jest wszystko jedno dokąd. w boju. Amen”.
Jadwiga (Niunia) Mańkowska
(1903-1947)
Córka Teodora i Anny - Jadwiga Mańkowska, urodzona w 1903
roku. Po nauce w Dreźnie, Krakowie
i Poznaniu, wraz ze starszą o rok siostrą Magdaleną wyjechała do Paryża
do Akademii Sztuk Pięknych. W latach dwudziestych wstąpiła do za-
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W październiku 1935 roku, wyliczywszy wszystkie nakłady związane z instalacją w Grębaninie, J. Strzałecki pisał:
„Moglibyśmy tego wszystkiego nie robić i siedzieć jako goście u
Żółtowskich, czy u Dikusów czy u
Potworowskich, którzy dostali to
wszystko z działów. – ale chcieliśmy
mieć i swobodnie móc mieć, własnych
gości, którzy by się czuli u siebie. Rozumiecie tę zakorkowaną sytuację!
Czasem tak się zdarza w życiu. […]
Rezultat pozytywny jest ten, że z nerwami jest lepiej i że poznałem trochę
afery leśne. Polowanie na kuropatwy,
króliki, zające, bażanty, jelenie jest
bardzo dobre na wszystkie nerwowe
histerie. Ale co się spojrzę na jakiś
stary mój pejzaż, to mi się bebechy na
nowo przewracają i trzęsionka mnie
chwyta najgorszego stylu”.
Na początku 1936 roku Janusz
Strzałecki donosił: „Niunia ma bandzioch coraz większy”, a w maju z
Puszczykowa pisał:
„Niunia przychodzi do zdrowia.
Mała Elizabeta ma się dobrze. Sex-appeal coraz wybitniejszy. Za jakieś
10 dni pojedziemy stąd do Grębanina, a potem chcielibyśmy do Rabki, o
ile forsa na to pozwoli. Przyszłość w
ogóle przedstawia się dość nędznie.
Zmiany walutowe bardzo podcięły
nasze plany. [...] Niunia jest bardzo
uszczęśliwiona ze swojej Elizabethy
i ma całe laboratorium pielęgniarskie
w pokoju. Janusz.
Niunia każe Wam powiedzieć,
że „Elizabeth jest wprost pierwszorzędna”.

kapistów Artur Nacht-Samborski,
dr Anna Braude-Hellerowa, oraz
działacze podziemia.
Janusz Strzałecki wszedł w skład
powołanej w marcu 1943 roku Okręgowej Rady Pomocy Żydom w Krakowie, o czym wspomniano między
innymi w opracowaniu Marka Arczyńskiego i Wiesława Balcerka.

żydowskiego. Tak znaczny procent
dzieci żydowskich w jednym zakładzie łączył się z dużym ryzykiem,
zwłaszcza jeżeli się zważy fakt, że
kontrole gestapo nie należały do rzadkości. Fałszywe metryki urodzenia
nie zawsze stanowiły dość przekonywujący dowód dla podejrzliwych
wizytatorów. Potrzebny był nie tylko

Jadwiga z Mańkowskich Strzełecka z dziećmi z sierocińca w Poroninie

Autorzy ci wymieniają też „zakład
dla sierot w Sadybie pod Warszawą,
którego kierowniczką była aktywna
członkini Stronnictw Demokratycznego Jadwiga Strzałecka. […] W
prowadzonym przez nią sierocińcu
co trzecie dziecko było pochodzenia

jednolity ubiór, ale także nauczenie
dzieci katechizmu i wdrożenie obyczajowości katolickiej”.
Mirosław Łapa
(oprac. na podst. książki
Andrzeja Emeryka Mańkowskiego
„Kronika domowa Mańkowskich”)

Jadwiga Niunia Strzalecka

W trakcie II wojny światowej Jadwiga Strzałecka podjęła działania
ratujące życie osobom pochodzenia
żydowskiego. Wraz z mężem otrzymali 10 lipca 1973 roku pośmiertnie
tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata. J. Strzałecka w czasie wojny
prowadziła w Warszawie dom dla
sierot wojennych, podległy od 1941
roku Radzie Głównej Opiekuńczej.
Mieścił się w jednopiętrowej kamienicy przy ul. Morszyńskiej 45. Dzięki
współpracy z „Żegotą” sierociniec
stał się schronieniem dla wielu dzieci
żydowskich (stanowiły niemal połowę wychowanków), które Jadwiga
Strzałecka przyjmowała, nie zważając na ich wygląd i ciągłe kontrole
Niemców. W internacie ukrywali
się ponadto dorośli Żydzi, między
innymi jeden z najwybitniejszych
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Janusz Strzałecki i Jadwiga Mańkowska na strzelnicy w Paryżu

- Ogłoszenie -

W związku z publikacją cyklu artykułów opisujących ród
Mańkowskich, zwracamy się z prośbą do czytelników
o nadsyłanie swoich wspomnień związanych z mieszkającymi
w Grębaninie lub Słupi członkami rodziny Mańkowskich.
Wspomnienia będziemy publikowali.

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

Informacje

aktualności

24 młodych artystów wystąpiło w tegorocznym wielkim finale VII Powiatowego Konkursu Piosenki, który odbył się w niedzielę, 27 października br.

Przedszkole Samorządowe w Świbie przystąpiło w bieżącym roku szkolnym do konkursu „Zaczytane przedszkole”

Zaczytane przedszkole
w Świbie
Dzieci przeprowadziły debatę na temat
książek pn. „Książka moim przyjacielem”

Młodzi wokaliści nagrodzeni
Dzień wcześniej wszyscy finaliści skorzystali z warsztatów muzycznych, które poprowadziła polska wokalistka Magdalena Durecka.
Areną muzycznych zmagań było
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Kępnie, a imprezę tradycyjnie już
przygotował Wydział Zarządzania
Projektami i Promocji Powiatu Staro-

stwa Powiatowego w Kępnie.
Wyłonionych finalistów oceniało
jury w składzie: M. Durecka (polska
piosenkarka i autorka tekstów piosenek; w 1993 została laureatką drugiej
nagrody na XXX Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu), Izabela Frankowska-Grabarczyk oraz
Yevhen Andruschak.

Atrakcyjne nagrody ufundowane zostały
przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

Atrakcyjne nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Kępnie
wręczali zwycięzcom: starosta kępiński Robert Kieruzal, wicestarosta
Alicja Śniegocka oraz M. Durecka.
Oprac. bem
Wyniki VII Powiatowe
go
Konkursu Piosenki
Kategoria 6-9 lat:
1. Zofia Dziergwa
2. Milena Dyla
3. Natalia Krawczyk
Kategoria 10-13 lat:
2.Michalina Frąszczak
3.Weronika Kisiel
Kategoria 14-16 lat:
1. Wiktoria Bielińska
2. Martyna Stefańska
3. Julia Leśniarek
Kategoria 17-19 lat:
1. Cecylia Szymala
2. Sara Kasprzak
3. Paweł Maryniak

Celem konkursu „Zaczytane
przedszkole” jest rozwijanie czytelnictwa dzieci w wieku przedszkolnym, a
jego organizatorami są: Studium Prawa Europejskiego i Instytut Badań nad
Demokracją. W ramach konkursu należy zrealizować szereg działań związanych z promocją czytelnictwa wśród
najmłodszych. Jeden z nauczycieli ze
Świby uczestniczy w szkoleniu w formie e-learningu, prowadzonym przez
Studium Prawa Europejskiego.
We wrześniu br. dzieci z grupy
„Rybki” przeprowadziły debatę na

temat książek pod hasłem „Książka
moim przyjacielem”. Było to pierwsze zadanie konkursowe. Każdy
mógł się wypowiedzieć, a rozmowy były konstruktywne i owocne.
Przedszkolaki wspólnie ustaliły, co
dają im książki. Stworzyły również
książeczki według własnych pomysłów, wykazując się kreatywnością i
pracowitością.
Realizacja zadań zakończy się w
lutym 2020 r. Przedszkolakom życzymy owocnej pracy i dobrej zabawy.
T. Stachowicz

III nagroda Muzeum Widzialne 2019 dla Muzeum Ziemi
Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Prestiżowa nagroda
dla muzeum

„Trzy wielkie kultury i... jedno małe miasto” - premierowy pokaz krótkich filmów dokumentalnych w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Promują historyczne Kępno
W niedzielę, 27 października
2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie
Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P.
Potworowskiego w Kępnie odbył się
premierowy pokaz krótkich filmów
dokumentalnych, w ramach współpracy Fundacji ICAD i Muzeum
Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie. Materiał został nagrany w trakcie warsztatów
rejestrowania historii mówionej,
przeprowadzonych w ramach projektu „Trzy wielkie kultury i... jedno
małe miasto”. Warsztaty odbyły się w
dniach 12-13 października 2019 r. w
siedzibie Muzeum Ziemi Kępińskiej i

wzięła w nich udział młodzież, m.in.
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie oraz
Szkoły Podstawowa nr 3 im. Przemysła II w Kępnie.
Uczniowie przy współpracy z instruktorami warsztatów: filmowcem
Piotrem Piastą oraz historykami:
dr. Michałem Kierzkowskim oraz
Tomaszem Tajnertem, przygotowali
krótkie filmy dokumentalne rejestrujące siedem wywiadów z lokalnymi
świadkami historii: Mieczysławem
Pawlikiem, Janem Płazą, Andrzejem Tarasem, Ireną Sadek, Dominikiem Makoschem, Marią Fikus

oraz Marianem Lorenzem. Tematem przeprowadzonych wywiadów
były przedwojenne i powojenne losy
mieszkańców Kępna oraz wspólne
życie trzech kultur - polskiej, żydowskiej i niemieckiej. Z zarejestrowanego materiału zostały wyłonione
najciekawsze i najbardziej zapadające
w pamięć historie, które zaprezentowano w trakcie pokazu. Dodatkową
atrakcją była prezentacja materiału
filmowego making off, pokazująca
pracę młodzieży w mobilnym studiu
filmowym oraz krótki film podsumowujący cały projekt.

W środę 23 października 2019 r.
w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się
gala wręczenia nagród i wyróżnień
w ramach 4. Przeglądu Muzeum Widzialne 2019. Wśród tegorocznych
laureatów znalazło się Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego. Przegląd Muzeum Widzialne,
który został zainaugurowany w 2013
roku, ma na celu wyłonienie najlepszych systemów identyfikacji wizualnej i rozwiązań graficznych wdrożonych przez muzea, jak również
szeroką promocję wiedzy i rozwią-

zań z obszaru budowy marki i działań
wizerunkowych instytucji kultury na
terenie kraju.
Muzeum Ziemi Kępińskiej im
T. P. Potworowskiego otrzymało III
nagrodę w kategorii kampanie promocyjno-marketingowe za kampanię
Rowerem do Muzeum!. Zadaniem
projektu było zachęcenie wszystkich
mieszkańców z okolic Kępna do
wyprawy jednośladem do Muzeum
Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego, które mieści się przy ul. Ratuszowej 2 w Kępnie.
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Aktualności

informacje

Wrzesień i październik obfitowały w duże sukcesy sportowe drużyn z Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie. Drużyny przygotowała i opiekowała się nimi podczas zawodów Edyta Rybczyńska

Szereg sukcesów sportowych uczniów kępińskiego ogólniaka

- Uzyskane wyniki są efektem
wieloletniej, ciężkiej pracy i dużego
zaangażowania uczniów - podkreśla opiekunka drużyn Edyta Rybczyńska.
Finał Krajowy Licealiady
w lidze lekkoatletycznej
We wrześniu br. w Kołobrzegu
odbywał się Finał Krajowy Licealiady

m w składzie: Klaudia Waliszewska,
Oliwia Kędzior, Aleksandra Hołoś i
Kinga Trzeciak.
Mistrzostwa Wielkopolski
w Biegu Ulicznym
24 września br. na Torze Regatowym Malta w Poznaniu odbył się
Finał Województwa Wielkopolskiego
XXI Licealiady w Biegu Ulicznym.

Drużyny z Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie pod opieką
E. Rybczyńskiej w ostatnim czasie osiągnęły wiele sukcesów sportowych

w Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt.
Drużyna z Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie – Klaudia Waliszewska, Oliwia Kędzior, Gabriela
Mikoś, Alicja Pietrzak, Weronika
Przewdzięk, Agata Kubot, Aleksandra Polak, Martyna Rybczyńska,
Marta Gabas, Katarzyna Łazaj,
Aleksandra Hołoś, Kinga Trzeciak,
Aleksandra Domal, Karolina Trzeciak i Zuzanna Badnarek – jako
Mistrz Wielkopolski reprezentowała
województwo i zajęła wysokie, siódme miejsce w kraju. Indywidualnie
trzecie miejsce zajęły: Kinga Trzeciak
w skoku w dal, Weronika Przewdzięk
w biegu na 1500 m oraz sztafeta 4x100

Drużyna dziewcząt z kępińskiego
„ogólniaka” wywalczyła wicemistrzostwo Wielkopolski. W skład drużyny weszły: Weronika Przewdzięk,
Martyna Rybczyńska, Gabriela Mikoś, Alicja Pietrzak, Aleksandra Polak, Kinga Trzeciak i Agata Kubot.
Finał Centralny
XLII Zawodów
Sportowo-Obronnych
„Sprawni jak żołnierze”
Celne oko oraz wytrzymałość
i precyzja to cechy charakteryzujące uczestników Finału Centralnego
XLII Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze”, który
odbywał się od 7 do 10 października
br. W Szczecinku i Bornem Sulino-

wie po raz kolejny w finale zawodów
zmierzyły się ze sobą najlepsze żeńskie i męskie reprezentacje polskich
województw. Znakomicie zaprezentowali się reprezentanci LO nr I
w Kępnie: Mikołaj Macioszczyk,
Karol Przewdzięk i Bruno Nowak,
którzy sięgnęli po wicemistrzostwo
Polski, ustępując jedynie drużynie
reprezentującej województwo kujawsko-pomorskie.
Na taki wynik szkoła czekała od
2004 r., bowiem wtedy pierwszy raz
reprezentacja kępińskiego ogólniaka
wzięła udział w zawodach i od tej
pory co roku jeździła na finały wojewódzkie do Bolechowa, nie mogąc
pokonać gospodarza. W tym roku
chłopcy odnieśli upragniony sukces
i po raz pierwszy pojechali na mistrzostwa Polski. By uzyskać medal,
należało bardzo dobrze wypaść w aż
5 konkurencjach: tor sprawnościowy
w sali gimnastycznej, 10-kilometrowy bieg na orientację, udzielanie
pierwszej pomocy przedmedycznej
na polu walki, strzelanie z KBKS-u
z odległości 50 m (chłopcy w tej konkurencji zajęli 3. miejsce) oraz rzut
granatem do celu, gdzie uczniowie
z Kępna byli bezkonkurencyjni, zajmując pierwsze miejsce drużynowo.
Indywidualnie najlepszym okazał się
Mikołaj Macioszczyk. - Za tak dobre
przygotowanie do zawodów podziękowania należą się opiekunce Edycie Rybczyńskiej oraz Strzeleckiemu
Bractwu Kurkowemu, a w szczególności Adamowi Pisarskiemu oraz
Waldemarowi Konarskiemu – mówi
reprezentant liceum Bruno Nowak.
Wicemistrzostwo Polski jest
ogromnym sukcesem kępnian, zważywszy na to, że drużyna rywalizowała z klasami mundurowymi
(wojskowe, policyjne) oraz sportowo-obronnymi, które umiejętności zdobywają podczas zajęć szkolnych.

Dofinansowania z Samorządu Wielkopolskiego dla dwóch gmin powiatu kępińskiego na
remont i przebudowę szatni sportowych

Wyremontują szatnie sportowe
w Kępnie, Mikorzynie i Rychtalu

Członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego Marzena Wodzińska oraz burmistrz miasta i gminy
Kępno Piotr Psikus podpisali umo-

wę na remont szatni sportowych w
Kępnie i Mikorzynie. Dofinansowanie przeznaczone na ten cel wyniosło
98.200 zł.

Wójt gminy Rychtal A. Staszczyk i członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
M. Wodzińska podczas podpisania umowy na dofinansowanie przebudowy szatni
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Z kolei wójt gminy Rychtal Adam
Staszczyk otrzymał dotację w wysokości 50.500 zł na przebudowę szatni
przy boisku sportowym w Rychtalu.
Łącznie kwota dofinansowania,
jaką pozyskał powiat kępiński, to
148.700 zł.
„Szatnia na medal” to działanie
Samorządu Województwa Wielkopolskiego, skierowane do samorządów lokalnych, czyli powiatów i
gmin regionu. Jego celem jest zbudowanie pozytywnego wizerunku sportu kojarzonego ze zdrowiem i higieną
oraz poprawa warunków budynków
szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych na terenie województwa wielkopolskiego. W 2019 r.
w budżecie województwa zaplanowano 4.000.000 zł na pomoc jednostkom
samorządu terytorialnego.
Oprac. KR
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Finał Rejonu Szkolnej Ligi
Lekkoatletycznej Szkół
Średnich
9 października br. w Ostrzeszowie odbył się Finał Rejonu Kaliskiego Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej
Szkół Średnich. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęły zawodniczki z LO nr I w Kępnie, uzyskując 951 punktów. Indywidualnie w
trójce najlepszych uplasowały się:
w biegu na dystansie 200 m drugie
miejsce zdobyła Oliwia Kędzior,
również drugie miejsce na dystansie
400 m wywalczyła Alicja Pietrzak,
na dystansie 800 m srebro zdobyła
Martyna Rybczyńska, a brąz – Agata Kubot, z kolei na dystansie 1500
m na złoto zasłużyła Weronika Przewdzięk, a na srebro – Gabriela Mikoś. W pchnięciu kulą druga była
Aleksandra Domal, w skoku w dal
najlepsza okazała się Kinga Trzeciak, a tuż za nią uplasowała się Katarzyna Łazaj, natomiast w sztafecie
4x100 m drugie miejsce zdobyła
drużyna w składzie: Katarzyna Ła-

zaj, Oliwia Kędzior, Kinga Trzeciak
i Aleksandra Hołoś.
Oprócz nich drużynę stanowiły:
Klaudia Waliszewska, Natalia Karkowska, Natalia Sielska, Sandra
Młot i Marta Gabas.
Finał Województwa
Wielkopolskiego
w Sztafetowych Biegach
Przełajowych
17 października br. na Hipodromie Wola w Poznaniu odbył się Finał
Województwa Wielkopolskiego w
Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Wśród 30 startujących sztafet (300
osób) drużyna dziewcząt z kępińskiego liceum „wybiegała” trzecie
miejsce w Wielkopolsce, powtarzając
sukces z ubiegłego roku i ustępując
jedynie liceom sportowym z Puszczykowa i Jarocina. Oto skład drużyny z Kępna: Alicja Pietrzak, Natalia
Sielska, Agata Kubot, Aleksandra
Polak, Katarzyna Łazaj, Gabriela Mikoś, Marta Gabas, Kinga Trzeciak,
Martyna Rybczyńska i Weronika
Przewdzięk.
Oprac. KR

Zjazd Zwyczajny Hufca Związku Harcerstwa Polskiego –
Kępno

Harcerze podsumowali kadencję

Podczas Zjazdu Zwyczajnego Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego – Kępno wybrano skład nowej komendy

5 października br. w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Kępnie odbył
się Zjazd Zwyczajny Hufca Związku Harcerstwa Polskiego – Kępno.
W wydarzeniu, oprócz kępińskich
harcerzy, udział wzięli: wicestarosta
kępińska Alicja Śniegocka oraz zastępca naczelnika Wydziału Administracji i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
Aneta Szydlik.
Podczas Zjazdu Zwyczajnego
Hufca komendant phm. Marcin Szajdak podsumował działalność komendanta i Komendy Hufca w czasie od
ostatniego Zjazdu Zwyczajnego, czyli
4 lat. Przedstawiono też sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Hufca, natomiast pełnomocnik Chorągwi przełożył opinie komendanta Chorągwi z
działalności Hufca, podobnie jak Komisja Rewizyjna Chorągwi. Po przyjęciu sprawozdań oraz udzieleniu absolutorium została przyjęta strategia
Hufca na lata 2019-2023.
Podczas zjazdu wybrano skład
nowej komendy. Na stanowisko komendanta został wybrany po raz
kolejny phm. M. Szajdak, zastępcą
komendanta ds. kształcenia – phm.

Tomasz Nawrocki, zastępcą komendanta ds. programu – pwd. Joanna
Gola, a zastępcą komendanta i skarbnikiem – pwd. Alicja Nawrocka. W
skład Komisji Rewizyjnej weszli natomiast: przewodnicząca – phm. Patrycja Klońska, zastępca – pwd. Oliwia Zawistowska i członek – pwd.
Agata Rybak.
Zjazd był także doskonałą okazją,
aby nagrodzić zasłużonych. Odznakę
Harcerską „Służba Wielkopolsce”
otrzymały: pwd. Wiktoria Nawrocka i pwd. Renata Jerzyk, natomiast
Srebrną Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa wyróżniono: Edytę
Domańską, Jacka Domańskiego,
Violettę Czworowską, Grzegorza
Czworowskiego, Mariusza Sadura, Dominikę Tajnert-Wiśniewską,
Aldonę Kozłowską, Tomasza Pałkę i Pawła Balcer. Każdy instruktor
i drużynowy za swoją działalność
został również wyróżniony przez
komendanta Hufca listem gratulacyjnym i drobnym upominkiem.
Na zakończenie spotkania grupa
„Fuego” zachwyciła zebranych pokazem ognia.
Oprac. KR

Informacje

informacje

Pasjonatka fotografii z powiatu kępińskiego Emilia Kremer znalazła się w gronie autorów
zakwalifikowanych na wystawę FotoOpen 2019 w ramach ósmej edycji FotoArtFestivalu
w Bielsku-Białej

Emilia wyróżniona na FotoArtFestivalu

8. FotoArtFestival im. Andrzeja
Baturo odbywał się w Bielsku-Białej od 11 do 27 października 2019 r.
Jest to duże wydarzenie o charakterze międzynarodowym. Do udziału
w nim zapraszane są gwiazdy fotografii, wybitni artyści z Polski i zagranicy. W tym roku Bielsko-Biała
gościła przedstawicieli fotografii
artystycznej z 20 krajów świata (Europa, Ameryka, Afryka, Australia).
Wszystkie wystawy główne FotoArt-

Festivalu pokazywane są w Polsce po
raz pierwszy.
Większość znakomitych artystów
ze świata przyjeżdża do Bielska-Białej osobiście, biorąc udział w tzw.
weekendowym Maratonie Autorskim,
czyli w najważniejszych dniach na początku festiwalu. To czas poświęcony
spotkaniom, prezentacjom, filmom.
Dwa dni fotograficznej inspiracji, od
rana do późnych godzin wieczornych,
z udziałem zaproszonych artystów.

Emilia Kremer otrzymała katalog, w którym
wydrukowane zostało jej zdjęcie

Jednakże impreza przyciąga także pasjonatów robienia zdjęć. Udział
w tych festiwalowych wydarzeniach
daje szansę zaistnienia fotografom-amatorom na szerszym gremium.
Jednym z zadań FotoArtFestivalu
jest funkcja edukacyjna. W programie FAF są liczne warsztaty fotograficzne z zakresu techniki i estetyki zdjęć, organizowane wspólnie
z takimi znakomitymi firmami jak
m. in.: Epson, Nikon, Olympus. FotoArtFestival widoczny jest wszędzie
w przestrzeni miasta. W jego organizację zaangażowane są wszystkie
ważniejsze placówki kulturalne Bielska-Białej. FotoArtFestival skupia
wokół siebie profesjonalistów, którzy
są wzorem i inspiracją dla rzeszy fotografujących.
Na widowni tegorocznego Maratonu Autorskiego zasiadła Emilia
Kremer. Mieszkanka Chojęcina
(gmina Bralin) została zaproszona do
Bielska-Białej, dzięki temu, że jej fotografia zakwalifikowana została na
wystawę FotoOpen 2019 i wydrukowana w katalogu wystawowym.
- Interesuję się fotografią już od
lat szkolnych i chętnie biorę udział w
konkursach fotograficznych – opowiada E. Kremer. - Na jednej ze stron
internetowych znalazłam informację
o możliwości zgłoszenia w ramach

Wyróżniona fotografia
wykonana została w Grębaninie

tego festiwalu 10 zdjęć o dowolnej tematyce. Wysłałam zdjęcia przyrody i
wybrano jedno, które wydrukowane
zostało w katalogu wystawowym.
W tym roku na wystawę FotoOpen napłynęły prace 349 autorów
z 5 krajów (Polska, Czechy, Białoruś,
Ukraina, Rosja). Zakwalifikowane
zostały fotografie 236 autorów.
Emilia może się pochwalić sukcesami w konkursach, podczas których
doceniano wykonane przez nią zdjęcia przyrody, w których się specjalizuje. W Bielsku-Białej wyróżniono
wykonaną fotografię nazwaną przez
autorkę „Artystyczna żaba z piórkiem”. - Zdjęcie zrobiłam w gminie
Baranów, nad stawem w Grębaninie. Jego wykonanie zajęło mi niewiele czas, bo około 20 minut – tłumaczy Emilia. - Wykonałam w tym
czasie wiele zdjęć i muszę przyznać,
że dopiero w domu, po zgraniu zdjęć
na komputer, zorientowałam się, że
udało mi się uchwycić moment, kie-

dy na głowie wynurzającej się z wody
żaby znalazło się białe ptasie piórko.
Właśnie to zdjęcie zostało zakwalifikowane na wystawę i umieszczone w
katalogu.
Nagrodzona fotografka podkreśla, iż udział w tak dużym międzynarodowym wydarzeniu był dla niej
olbrzymim przeżyciem. Podczas
Maratonu Autorskiego mogła spotkać się z prawdziwymi mistrzami
fotografii, którzy chętnie dzielili się
tajnikami swojej pracy, udzielając
cennych wskazówek. - Podczas pobytu w Bielsku-Białej miałam możliwość bezpłatnego udziału w wydarzeniach festiwalowych, poszerzania
swojej wiedzy i zdobywania nowych
kontaktów. Wyróżnienie podczas
tak prestiżowego wydarzenia jest
dla mnie bardzo ważne i chciałabym
podziękować wszystkim osobom,
które się do tego przyczyniły i pomogły wziąć udział w festiwalu – mówi
Emilia. 			
bem

Uczniowie klas drugich Liceum Ogólnokształcącego nr II w Kępnie gościli włoskich i hiszpańskich partnerów w ramach projektu „Wszyscy żyjemy w świecie cyfrowym”

Projektowa wizyta uczniów
z Włoch i Hiszpanii

Pobyt w Kępnie, od 12 do 19 października 2019 r., był drugą mobilnością zorganizowaną w ramach projektu zatytułowanego „Wszyscy żyjemy
w świecie cyfrowym”, realizowanego
w ramach programu Erasmus+. Tym
razem po 11 uczniów z 2 opiekunami z Piacenzy (Włochy) i Toledo
(Hiszpania) przyjechało z wizytą do
Polski. Było to nie lada wyzwanie
zarówno dla nauczycieli koordynujących ten projekt, jak i dla rodzin
przyjmujących uczniów z zagranicy.
Koordynatorem projektu jest
Ewa Kowalczyk-Mikołowska, opiekunami grup: Marta Chrząstowska
i Grzegorz Mikołowski.
Celem wizyty było przedstawienie zrealizowanych dotychczas zadań
oraz praca w grupach międzynarodo-

wych podczas warsztatów dotyczących tematyki projektu. Uczniowie
pracowali w 4 grupach na zajęciach
dotyczących różnych środków masowego przekazu - prasy, TV, radia i
Internetu.
Tym razem wcielili się w role
dziennikarzy radiowych, telewizyjnych i prasowych. Podczas warsztatów nagrywali wiadomości oraz
redagowali gazetkę projektową. Poznali tajniki tworzenia padleta (cyfrowej tablicy). Przeprowadzali również
wywiady z mieszkańcami Wrocławia
oraz turystami na temat przynależności do Unii Europejskiej.
W sobotę, 12 października, powitano grupę hiszpańską, z którą
kępińscy uczniowie spędzili wspólny
czas na kręglach. W niedzielę wraz

Uczniowie w ramach projektu wcielili się w role
dziennikarzy radiowych, telewizyjnych i prasowych

z gośćmi wyruszono na wycieczkę
do Wrocławia, gdzie wspólnie zwiedzano Ostrów Tumski, Stare Miasto,
Uniwersytet Wrocławski, a także
podziwiano panoramę Wrocławia z
wieży kościoła św. Elżbiety. Uczestnicy wzięli również udział w grze terenowej polegającej na odnajdywaniu
wrocławskich krasnali. Skąpane w
kolorach złotej polskiej jesieni miasto
urzekło Hiszpanów swą architekturą.
W niedzielę, w godzinach wieczornych, do Kępna dotarła grupa
włoska, która wraz z partnerami
projektowymi udała się na polską
kolację.
W poniedziałek rano dyrektor
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 1 w Kępnie Bogumiła Drobina
serdecznie przywitała uczestników
projektu, opowiadając o szkole. Po
tym spotkaniu uczniowie przedstawili blog, nad którym pracowali
przed przyjazdem do Kępna.
Wtorek i środa były przeznaczone
na zajęcia w grupach projektowych.
Jednym z głównych punków mobilności było spotkanie ze starostą kępińskim, dyrekcją szkoły, rodzicami
uczestników projektu oraz z lokalnymi mediami. Był to wieczór, który dał
uczestnikom działań projektowych
wiele satysfakcji i radości z wykonanej pracy, a słowa otuchy od rodziców
utwierdziły młodzież w przekonaniu,

Członkowie międzynarodowych grup projektowych
zaprezentowali swoje talenty aktorskie i muzyczne

że jej praca została w pełni doceniona. Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności aktorskie i muzyczne.
Grupa polska przedstawiła w wersji
humorystycznej scenę balkonową z
dramatu Szekspira „Romeo i Julia”,
a włoska zaprezentowała się w repertuarze muzycznym i zaśpiewała
dwie piosenki „Bella ciao” i „Volare”.
Podobne umiejętności przedstawiła
grupa hiszpańska w utworze „Makarena”. Podczas spotkania wysłuchano również utworów klasycznych
zagranych na pianinie przez ucznia
ZSP nr 1 Adama Jamrozińskiego i
ucznia ze szkoły hiszpańskiej Pablo
Estebana.
W czwartek gospodarze wizyty
zabrali gości na wycieczkę do Oświęcimia i Krakowa. Pobyt na terenie
hitlerowskiego obozu w Oświęcimiu
okazał się dla nich olbrzymim przeżyciem, stolica Małopolski zachwyciła zabytkami.
- W piątek nadszedł czas na podsumowanie, w czasie którego mogliśmy zobaczyć pracę i zaangażowanie
uczniów. Obejrzeliśmy nagrane wiadomości telewizyjne, wysłuchaliśmy
wiadomości radiowych, zobaczyliśmy gazetki projektowe i stworzony

przez uczniów padlet – opowiada
koordynator projektu E. Kowalczyk-Mikołowska. - Na zakończenie dyrektor szkoły wyraziła swoje zadowolenie z zaangażowania młodzieży
w pracę nad projektem i życzyła nam
dalszej owocnej współpracy.
Wieczorem wszyscy spotkali
się na wspólnej kolacji w restauracji
„Kamiński a Zdrowie”, na której nasi
goście mogli skosztować typowej
kuchni polskiej.
W sobotę rano nastąpiło wzruszające pożegnanie gości, na których
czekały już autokary, wiozące ich na
lotnisko.
- Ten wspólny tydzień zaowocował przyjaźniami, nowymi doświadczeniami. Utwierdził nas także w
przekonaniu, że pomimo natłoku
pracy, warto zaangażować się w taki
projekt – podsumowuje E. Kowalczyk-Mikołowska. - Podjęte działania przysporzyły satysfakcji nie tylko nam - koordynatorom, ale także
młodzieży. Wzbudziły także aplauz i
uznanie w oczach rodziców oraz pozwoliły rozpropagować dobre zdanie
o Polakach wśród uczestników projektu z Włoch i Hiszpanii.
Oprac. bem
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Straż pożarna

policja
Policjanci z KPP Kępno pod okiem ratownika medycznego
doskonalili umiejętność udzielania pierwszej pomocy

Wiedzą, jak udzielać
pierwszej pomocy
Policjanci mieli możliwość doskonalić umiejętności pierwszej
pomocy na profesjonalnym sprzęcie. Fot. KPP Kępno

17 października br. funkcjonariusze rewiru dzielnicowych Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie brali
udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, gdzie pogłębiali swoją
wiedzę pod okiem doświadczonego
ratownika medycznego, Mirona Leśniarka, na co dzień pracującego w

kępińskim Pogotowiu Ratunkowym.
Dzięki uprzejmości Ośrodka Szkolenia Przedmedycznego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie, policjanci mieli możliwość doskonalić
umiejętności pierwszej pomocy na
profesjonalnym sprzęcie do tego typu
ćwiczeń.		
Oprac. KR

Tragiczny wypadek na terenie jednego z zakładów w powiecie kępińskim

Maszyna przygniotła
jedną z pracownic

We wtorek, 22 października br.,
przed godziną 9.00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
otrzymał zgłoszenie, że na terenie
jednego z zakładów w Kępnie doszło
do tragicznego wypadku z udziałem
pracownika. Maszyna do produkcji

elementów żelbetowych przygniotła
jedną z pracownic – 56-letnią obywatelkę Ukrainy. Niestety, pomimo podjętej próby resuscytacji, kobieta zmarła. Na miejscu policjanci prowadzili
czynności pod nadzorem Prokuratury
Rejonowej w Kępnie.
Oprac. KR

Działania kontrolno-prewencyjne pn. „Truck&bus” na drogach powiatu kępińskiego

Policjanci kontrolowali busy i ciężarówki

17 października br. na drogach
powiatu kępińskiego miały miejsce
działania kontrolno-prewencyjne pn.
„Truck&bus”. Nadrzędnym celem
tych działań jest ujawnienie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu,
dlatego funkcjonariusze Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie sprawdzali w
szczególności stan techniczny i wyposażenie pojazdów, sposób mocowania ładunków, czas pracy kierowców oraz sposób przewożenia osób i
rzeczy.
Podczas działań policjanci skontrolowali prawie 40 pojazdów, w wyniku czego ujawnili ponad 20 wykroczeń, z których zostały wyciągnięte
konsekwencje w postaci mandatów
karnych. Dodatkowo zatrzymano 7
dowodów rejestracyjnych.

Tego typu akcje na terenie powiatu kępińskiego będą wykonywane
cyklicznie.
Działania koordynowane są przez
Europejską Organizację Policji Ru-

chu Drogowego TISPOL (European
Traffic Police Network) – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające
policje ruchu drogowego.
Oprac. KR
Podczas działań policjanci ujawnili ponad
20 wykroczeń. Fot. www.autokult.pl

W poniedziałek strażacy zadysponowani zostali do trzech zdarzeń w powiecie

Pożar kotłowni i dwa zdarzenia drogowe
28 października br., o godzinie nia oraz udzieleniu kwalifikowanej kierował 43-letni obywatel Ukrainy.
8.52, dyżurny Stanowiska Kierowania pierwszej pomocy dwóm poszkodowa- Następnie, oddalając się z miejsca zdaKomendanta Powiatowego Państwowej nym. Przybyły na miejsce lekarz, po rzenia, doprowadził do kolejnego, tym
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał przebadaniu poszkodowanych, podjął razem z osobowym Audi, kierowanym
zgłoszenie o pożarze w kotłowni w decyzję o transporcie dwóch osób do przez 24-letniego kępnianina. - Jak się
Słupi pod Bralinem. Na miejsce zda- szpitala – relacjonuje asp. J. Sobczak. okazało, 31-letni sprawca zdarzeń kierzenia zadysponowano 4 zastępy straży Na miejsce udali się funkcjonariusze rował „na podwójnym gazie”. Badanie
pożarnej. - Działania straży polegały Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. stanu trzeźwości wykazało prawie 2,5
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, Jak ustalili, 31-letni obywatel Ukrainy, promila – mówi oficer prasowy KPP
podaniu jednego prądu wody na źró- kierując samochodem marki Skoda Kępno st. post. Rafał Stramowski.
dło pożaru oraz oddymieniu pomiesz- Octavia, nie ustąpił pierwszeństwa Postępowanie w tej sprawie prowadzi
czenia kotłowni – mówi asp. Jakub przejazdu i doprowadził do zderze- KPP Kępno.
nia z osobowym mercedesem, którym
Bezpośrednio po zakończeniu
Sobczak z KP PSP Kępno.
działań na miejscu pierwszego zdaPierwsze ze zdarzeń drogorzenia drogowego strażacy zostali
wych miało miejsce w Mroczezadysponowani do kolejnego, tym
niu. - Po przybyciu na miejsce
razem w Baranowie. Brały w nim
strażacy zastali dwa samochody
udział dwa samochody osobowe.
osobowe po zderzeniu – jeden
Jedna osoba poszkodowana, jeszznajdował się w lesie, drugi w
cze przed przybyciem pierwszych
rowie. Wszystkie osoby, biorązastępów straży pożarnej, została
ce udział w zdarzeniu, samozabrana przez Zespół Ratownictwa
dzielnie opuściły samochody.
Kierowca skody nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził
Medycznego do szpitala.
Działania straży polegały na
do zderzenia z mercedesem. Fot. KP PSP Kępno
Oprac. KR
zabezpieczeniu miejsca zdarze-

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Kępnie regularnie prowadzą spotkania z dziećmi w szkołach i przedszkolach

Rozmawiali o bezpieczeństwie i pracy policjanta

Z najmłodszymi mieszkańcami przeprowadzono rozmowę na temat
bezpieczeństwa w domu i poza nim. Fot. KPP Kępno

16 października br. policjanci spotkali się z
dziećmi z przedszkola nr 4 w Kępnie, natomiast
18 października br. – z uczniami klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie. Pogadankę dla
przedszkolaków przeprowadził dzielnicowy sierż.
sztab. Tomasz Kapral, a w spotkaniu z uczniami
towarzyszył mu sierż. sztab. Sławomir Biziak.
Z najmłodszymi mieszkańcami przeprowadzono rozmowę na temat bezpieczeństwa podczas
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zabaw w domu i poza nim, zwrócona została też
uwaga na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Policjanci omówili z przedszkolakami zasady przechodzenia przez jezdnię i poruszania
się pieszo po chodniku czy poboczu drogi. Dzieci
chętnie odpowiadały na zadawane pytania, jak
również same miały wiele pytań na różne tematy,
m.in. dotyczące pracy policjanta.
KR

Wiadomości

informacje

Przekroczenie terminu przydatności do spożycia, za duże zakupy, niewłaściwe przechowywanie czy też brak pomysłu co zrobić z zakupionymi produktami spożywczymi – to najczęstsze przyczyny wyrzucania żywności. Spróbujemy dzisiaj naszym Czytelnikom podać kilka rad, jak zlikwidować to
zjawisko, zwłaszcza w kontekście obchodzonego 16 października Światowego Dnia Żywności

Mądre zakupy – planujemy, kupujemy, gotujemy i nie marnujemy
Światowy Dzień Żywności, obchodzony 16 października, jest okazją, aby przypomnieć ideę niemarnowania żywności. Jako konsumenci
mamy coraz większą tego świadomość, jednak nie zawsze podejmujemy konkretne działania, żeby to
zmienić. Może spróbujmy zmienić
swoje przyzwyczajenia, począwszy
od planowania posiłków.
Planowanie posiłków np. na tydzień to pierwszy krok i sposób niemarnowania żywności, gdyż właśnie,
musimy zrobić listę zakupów tylko
potrzebnych składników. Pamiętajmy, aby przeliczyć produkty na liczbę
domowników. Warto zrobić kuchenny przegląd szafek i lodówek, aby
sprawdzić, które produkty z menu
mamy w domu.
Nie wychodźmy na zakupy
głodni, gdyż wtedy mamy skłonność, aby kupować więcej zbędnych
produktów. Na zakupach trzymaj
się listy i określ planowany budżet
na ten cel, to właśnie sprawi, że nie
kupimy zbędnej żywności, szcze-

gólnie tej w promocyjnych cenach
po kilka sztuk.
Jesteśmy już po zakupach i co
dalej? Sprawdzamy warunki przechowywania zakupionej żywności

i termin przydatności do spożycia.
Ułożenie produktów w szafkach lub
lodówce tak, aby z brzegu były te,
którym kończy się termin ważności,
sprawi, że będą użyte jako pierwsze.

Uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie przygotowują
wywar z wody, skórek z jabłek i goździków do produkcji kompotu z jabłek

Łęka Mroczeńska ze złotem

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Nauczycielskie świętowanie w Donaborowie
wskazując, że wiele postulatów dzieci w szkołach gminy Baranów już
jest realizowanych. Złożyła nauczycielom serdeczne życzenia, podkreślając, że docenia ich wielki wysiłek
i poświęcenie dla uczniów, ma też
świadomość, że praca ta nie jest należycie wynagradzana. Wręczyła
również corocznie przyznawane z
okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody dla najbardziej zasłużonych w

Wójt wręczyła nagrody dla nauczycieli z terenu gminy
najbardziej zasłużonych w minionym roku szkolnym

ważność pracy nauczyciela oraz jej
niezwykły charakter. Przedstawił
również obraz idealnej szkoły, nakreślony przez uczniów w przygotowanych wcześniej pracach tworzonych
pod wspólnym hasłem „Szkoła moich
marzeń”. Z kilku zacytowanych tekstów wynikało, że uczniowie pragną
nowoczesnej,
skomputeryzowanej
szkoły umożliwiającej dużą aktywność fizyczną (boiska, baseny, dużo
dodatkowych ciekawych zajęć pozalekcyjnych), ładnie urządzonej i przyjaznej. I, oczywiście, żeby było dużo
zabawy, a mało nauki.
Następnie głos zabrała wójt
Bogumiła
Lewandowska-Siwek,

minionym roku szkolnym nauczycieli z terenu gminy. Wyróżnieni zostali: Sylwia Prygiel (ZS Baranów),
Anna Margielska (ZS Donaborów),
Barbara Owczarek (SP Mroczeń),
Beata Weiss (SP Mroczeń), Andrzej
Tyra (SP Mroczeń), Lucyna Giebel (ZS Łęka Mroczeńska), Justyna
Tomaszek-Malinowska (ZS Łęka
Mroczeńska), Czesława Lorenz (ZS
Słupia pod Kępnem).
Życzenia i serdeczne słowa skierowane do nauczycieli i pracowników
obsługi popłynęły także ze strony
sołtysów Jankowych i Donaborowa,
Marzeny Rzepki i Aldony Klaczyńskiej, przewodniczącej Koła

Przygotowanie potraw to też
okazja, aby ograniczyć wyrzucanie
żywności. Starajmy się wykorzystać
jak największą część produktów, np.
kości do wywarów, okrawki mięsa
lub pozostałości potraw: gotowane
ziemniaki z obiadu można wykorzystać do przygotowania klusek, knedli, kopytek na następny dzień, mięso
z wywarów - jako farsz, suche pieczywo. Wszystkie te surowce można
przeznaczyć do przygotowania pełnowartościowego posiłku.
Jeśli jednak mamy nawyk robienia zbyt dużej ilości zakupów żywności, pamiętajmy, że możemy ją
odpowiednio przetworzyć i utrwalić
np. zamrozić, nawet chleb. Według
danych z badań Federacji Banków
Żywności z 2018 roku połowę z wyrzucanej przez Polaków żywności
stanowi, niestety, pieczywo. Marnowanie żywności wpływa negatywnie
na środowisko, trzeba więc zmienić
swoje nawyki, mając na uwadze również względy ekonomiczne.
Aneta Szczęsna

Mistrzostwa Gminy w Unihokeju Chłopców

kurier baranowa
październik 2019, nr 43 (1138)

Tegoroczne gminne obchody
Dnia Edukacji Narodowej odbyły się
14 października br. w Donaborowie.
O godzinie 17.00 w sali OSP Donaborów zebrali się nauczyciele, uczniowie i pracownicy obsługi ze wszystkich szkół gminy Baranów oraz
przedstawiciele władz. Zaproszonych
gości uroczyście powitał dyrektor
miejscowej szkoły Alojzy Piasecki.
Dziękując za przybycie, podkreślił

Mówi o tym zasada FIFO (First In-First out) , czyli pierwsze weszło –
pierwsze wyszło, super sposób, który
zapobiegnie przegapieniu terminu
ważności. Dobrym nawykiem jest
opisanie produktów datami otwarcia, aby mieć pewność, że żywność
szczególnie wymagająca warunków
chłodniczych, jest bezpieczna dla naszego zdrowia.
Produkty szybko psujące się,
oznaczone są na etykiecie określeniem „Należy spożyć do”. Po jego
terminie produkt uznaje się za niebezpieczny mikrobiologicznie, np. jogurt, wędlina, które należy wyrzucić,
jeśli nie zdążyliśmy ich spożyć. Warto więc robić przegląd lodówki.
A co, jeśli przeterminują się
produkty tzw. suche, np. ryż, mąka,
cukier, kasza? Wyrzucić? Pamiętajmy, że produkty oznaczone na
etykiecie określeniem „Najlepiej
spożyć przed…” dotyczą żywności,
która, jeśli była właściwie przechowywana, zachowuje swoje właściwości.

Gospodyń Wiejskich w Donaborowie
Małgorzaty Gruszki oraz od Rady
Rodziców reprezentowanej przez
Tomasza Drożdża, Ilonę Żurawkę
i Alicję Fiołkowską oraz od Renaty
Małolepszej z ramienia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tornado”.
Kolejnym ważnym punktem
imprezy było wręczenie Nagród
Dyrektora pracownikom Zespołu
Szkół w Donaborowie. Otrzymali
je: Małgorzata Dąbrowska, Hanna
Urbańska, Lidia Wojciechowska,
Agnieszka Skąpska-Hełka, Tomasz Modrzyński, Agnieszka Grabowska, Adam Udała i Dominika
Witak.
Piękną część artystyczną przygotowały dzieci pod opieką Anny
Pisuli-Bykowskiej. Dziękowały za
pracę i zaangażowanie nauczycieli,
przepraszały za różne wybryki i życzyły wszystkiego najlepszego. Najbardziej wymowna była pantomima
pt. „Ogrodnik i drzewa”, która w metaforyczny sposób ukazywała pracę
nauczyciela jako wytrwałego i cierpliwego ogrodnika, pielęgnującego
roślinki, czasem też przycinającego
je, ale zawsze dbającego, by wydały
wspaniałe owoce. Całości dopełniła
piękna, jesienna dekoracja z kolorowych liści i gałązek przygotowana
przez A. Margielską.
Na koniec chłopcy z klasy VIII
ofiarowali wszystkim zebranym laurki z sową będącą symbolem mądrości i życzeniami od uczniów Szkoły
Podstawowej w Donaborowie. Goście
przy kawie i poczęstunku miło spędzili poniedziałkowe, świąteczne popołudnie.
Lidia Wojciechowska

Mistrzowski zespół z Łęki Mroczeńskiej (Król Strzelców – Wiktor Malinowski i Najlepszy
Bramkarz – Mikołaj Dudziak) oraz trener Justyna Malinowska i dyrektor Ilona Grzonka

Unihokej cieszy się w szkołach
gminy Baranów sporą popularnością,
a reprezentacje Mroczenia, Słupi pod
Kępnem czy Łęki Mroczeńskiej mają
na swoim koncie liczne trofea, z Mistrzostwem Wielkopolski włącznie.
W poniedziałek, 28 października
br., o tytuł mistrzów gminy walczyli
chłopcy z klas IV-VI. W tej rywalizacji bezkonkurencyjni okazali się
zawodnicy SP Łęka Mroczeńska.
Podopieczni Justyny Malinowskiej
wygrali wszystkie mecze, stracili
w nich tylko trzy gole, a sami wbili

rywalom aż 30. Tym samym team SP
Łęka Mroczeńska zameldował się w
Finale Powiatowym, który odbędzie
się 7 listopada br. – właśnie w Łęce
Mroczeńskiej. Zażarty bój o drugie, premiowane awansem miejsce
stoczyli unihokeiści z Mroczenia i
Słupi pod Kępnem. Tutaj lepsi o trzy
trafienia (6:3) okazali się zawodnicy
SP Mroczeń, podopieczni Jerzego
Mosia. Tytuł Najlepszego Zawodnika Turnieju przyznano Patrykowi
Mazurowi z Mroczenia.
ems

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Telefon: 514 288 733
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Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
październik 2019, nr 44 (897)
Uroczystość wręczenia medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odbyła się 23 października 2019 r. w sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie

Świętowali Złote,
Diamentowe i Żelazne Gody
Jubileusz Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów obchodziły
w Perzowie pary małżeńskie, które
przeżyły ze sobą 50, 60 oraz 65 lat.
Dostojnych jubilatów powitały:
sekretarz gminy Weronika Urbańska oraz zastępca kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Kinga Slotta. - Minęło kilkadziesiąt lat od chwili, kiedy połączyliście swój los, obdarzeni
wzajemnym uczuciem i zaufaniem
powiedzieliście słowo „tak” i włożyliście obrączki - mówiła sekretarz W.
Urbańska. - Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście. Możliwe to było
tylko dlatego, że darzycie się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem.
Z waszego życia wynika niejedna
nauka dla tych, którzy wybrali lub
wybiorą wspólnotę małżeńską.

Do gratulacji i życzeń przyłączyli
się przedstawiciele władzy gminnej:
wójt gminy Perzów Danuta Froń
oraz przewodniczący Rady Gminy
Perzów Przemysław Łytka, a także
zaproszony na uroczystość proboszcz
parafii Turkowy ks. Rafał Hącia.
Aktu dekoracji medalami dostojnych jubilatów obchodzących Złote
Gody dokonała wójt D. Froń. Wraz z
listami gratulacyjnymi otrzymały je
pary małżeńskie: Sabina i Henryk
Adamscy, Wanda i Zdzisław Chlewiccy, Mirosława i Józef Dębscy,
Helena i Ryszard Domagalscy, Jadwiga i Ferdynand Grondysowie,
Stanisława i Józef Hofmanowie,
Barbara i Stefan Jagiełło, Regina i
Józef Kopaccy, Emilia i Jerzy Kulowie, Urszula i Bernard Paproccy,
Urszula i Bernard Szlapa, Krysty-

na i Józef Wyrwasowie.
W 2019 roku Diamentowe Gody
obchodzili: Maria i Zygmunt Więckowscy oraz Genowefa i Tadeusz
Wójcikowie. W sposób szczególny
gratulacje złożono Hildegardzie i
Albertowi Kucharskim, którzy w
tym roku obchodzą 65-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, zwaną Żelaznymi Godami.
Uwiecznieniem tej wyjątkowej
chwili było wspólne pamiątkowe
zdjęcie.
Jubileusz uświetniły występy
przedszkolaków z Perzowa oraz zespołu „Perzowianie”, który przygotował na tę okazję wyjątkowy repertuar. Czas uroczystości upłynął
w miłej atmosferze, przy wspólnym
poczęstunku, wspomnieniach oraz
śpiewach.
Kinga Slotta

Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Animatorów „Orlika” w Perzowie

Walczyli o Puchar Animatorów „Orlika”
W sobotnie jesienne popołudnie, 12 października 2019 roku, na
perzowskim „Orliku” odbył się kolejny Amatorski Turniej Piłki Nożnej.
Udział z rozgrywkach wzięły
cztery zespoły z najbardziej zagorzałymi fanami piłki nożnej. Piłkarze

przy pięknej, słonecznej pogodzie
walczyli o puchary ufundowane
przez Gminę Perzów.
Pod okiem profesjonalnego sędziego związkowego gra przebiegła
sprawnie, bez zastrzeżeń i przysporzyła wiele radości uczestnikom.

Ostatecznie w turnieju zwyciężyli Abstynenci, drugie miejsce zajął
zespół Trele Morele Miechów, trzecie
- Łokieć Ośmieszyć, a na czwartym
miejscu znalazła się drużyna – Chłopaki z Ukrainy
Oprac. bem

Uwaga Czytelnicy!

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kępno, jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny
jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego bądź też huczne urodziny, a chcielibyście upamiętnić
to wydarzenie w wyjątkowy sposób na łamach naszego tygodnika - zapraszamy do kontaktu
z dziennikarzami. Z radością weźmiemy udział w uroczystości, a następnie przygotujemy
reportaż z tego szczególnego wydarzenia, który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”, Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.
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W Perzowie trwają prace związane z realizacją zadania
inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019

Powstaje strefa aktywności
Dofinansowanie tego zadania
przez Ministra Sportu i Turystyki ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej wyniesie 21.000,00 zł przy
42.097,00 zł całkowitej wartości inwestycji.
Teren przy Zespole Szkół w
Perzowie, na którym powstaje strefa aktywności, został oczyszczony.
Wykonawca zamontował już urzą-

dzenia siłowni zewnętrznej, nowe
ławki, tablice edukacyjne oraz stolik
do gry w szachy. Posadzone zostały
4 klony. Uzupełniana jest bezpieczna
nawierzchnia trawiasta i w najbliższych dniach, nie tylko uczniowie,
ale i mieszkańcy gminy będą mogli
się cieszyć nowym obiektem sportowo–rekreacyjnym.
Oprac. bem

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie realizuje projekt pn.
„Witaj wolna Polsko!”, na który pozyskał 6.300,00 zł dofinansowania

Działają dla Niepodległej

Dofinansowanie projektu pn.
„Witaj wolna Polsko!” pochodzi ze
środków finansowych Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na
lata 2017-2022 w ramach Programu
Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
Celem realizowanego przez
perzowski GOK projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców na
temat wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości oraz odbudowy państwa polskiego w okresie
powojennym. Projekt zakłada szereg
działań skierowanych do mieszkańców gminy Perzów. Przewidziana została organizacja konkursu plastycznego na plakat „Dwudziestolecie

międzywojenne”, a także prelekcje
historyczne pn. „Patriotyzm i wartości naszych przodków fundamentem
powrotu do Polski naszych wiosek”.
Uroczystym zwieńczeniem rea-lizacji przedsięwzięcia będzie gala
„Witaj, wolna Polsko!”, podczas której będzie można wysłuchać utworów
z okresu dwudziestolecia międzywojennego i obejrzeć prace uczestników
konkursu. Finałowe wydarzenie zaplanowano na 10 listopada 2019 r.
Na czas realizacji przedsięwzięć
Gminny Ośrodek Kultury zawarł porozumienie z Biblioteką Publiczną w
Perzowie, Zespołem Szkół w Trębaczowie i Dziennym Domem Seniora
w Domasłowie.
Oprac. bem

Gmina

region
wieści znad pomianki
październik 2019, nr 44 (946)

Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek

16 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu zorganizowany został IX Bieg Jana Pawła II

Noc Bibliotek w Opatowie

Kolejny bieg Jana Pawła II w Trzebieniu
Coroczna organizacja imprezy
biegowej w Trzebieniu to już tradycja. W tym roku jej forma została
zmieniona na bieg sztafetowy. Sztafetę rozpoczynał uczeń z klasy pierwszej, a kończył sportowiec z klasy
ósmej. Zawodnicy z poszczególnych
szkół przekazywali pałeczkę swoim
kolegom ze starszych klas.
Przed rozpoczęciem biegu jego
Bieg w Trzebieniu zorganizowany
został w tym roku w formie sztafety

uczestnicy zapalili znicz i złożyli
kwiaty pod tablicą pamiątkową.
Sportowców z Łęki Opatowskiej, Opatowa, Siemianic, a także
gospodarzy z Trzebienia przywitała
dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Trzebieniu Urszula
Wędzicha, życząc powodzenia oraz
dobrej zabawy.
Bieg przeprowadzony został

na dystansach 300 m – klasy I-III,
600 m – klasy IV-VI oraz 800 m –
klasy VII-VIII.
Nad bezpieczeństwem lekkoatletów czuwali policjanci oraz strażacy.
Wśród dziewcząt złote medale
zdobyła drużyna z Opatowa, z kolei
wśród chłopców drużyna z Łęki Opatowskiej.
Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz medale. Ceremonii
dekoracji dokonały: Alina Brząkała
- skarbnik gminy Łęka Opatowska
oraz U. Wędzicha - dyrektor szkoły w
Trzebieniu.
Oprac. bem

Tegoroczna edycja odbywała
się pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. Do akcji zgłosiło się 1761
bibliotek, które wzięły udział w tym
wyjątkowym wydarzeniu promującym biblioteki jako najbardziej
otwarte i dostępne instytucje kultury.
Biblioteka w Opatowie w ramach
organizowanego przez siebie wydarzenia zorganizowała szereg atrakcji
dla dzieci z wieku 7-11 lat.
W trakcie Nocy Bibliotek, którą
zorganizowano 5 października br.,
dzieci brały udział w warsztatach
malowania pastelami do tkanin na
workach i koszulkach, które ozdabiały według uznania oraz zabierały
ze sobą do domów. Następnie wykonały prace plastyczne polegające na
przygotowaniu wulkanu, po czym
przeprowadziły doświadczenie chemiczne, dzięki któremu wulkany wybuchały.
Nieodłącznym elementem Nocy
Bibliotek i tym razem była projek-

Klasyfikacja medalow
a
Dziewczęta:
1. Opatów
2. Siemianice
3. Łęka Opatowska
4. Trzebień
Chłopcy:
1.Łęka Opatowska
2. Trzebień
3. Opatów
4. Siemianice

Ta jesień należy do „Zawiszy”. Team z Łęki wygrywa mecz za meczem i co najciekawsze
– wszystko na wyjeździe. Wiele wskazuje, że wiosną zagra wreszcie u siebie, bowiem
kończą się prace przy modernizacji boiska. W ubiegłym tygodniu położono murawę i zamontowano oświetlenie. Efekt jest doprawdy imponujący. Zwłaszcza, że zamontowano
również oświetlenie. Cieszy również fakt, iż w pracach montażowych wzięła udział liczna
grupa mieszkańców Łęki, za co serdecznie dziękują im władze klubu

Wiosną „Zawisza” może wracać do domu

Układanie murawy
na stadionie „Zawiszy”

Siedem etapów
W czwartek i piątek (24-25 października) główny wykonawca tej
inwestycji, firma „Usługi Ogólnobudowlane Prace Ziemne Piotr Ociepa”
z Osieka, przystąpił do prac końcowych. - Budową płyty boiska zajmowało się 6 osób. Używaliśmy specjalistycznego sprzęt z wykorzystaniem
systemów sterowania maszyn typu 2
d i 3 d. - informuje Łukasz Zając. Natomiast w samym układaniu trawy pomagali mieszkańcy Łęki Opatowskiej. To naprawdę imponujące,

cja filmu animowanego dla dzieci.
W programie spotkania znalazły się
również kalambury. Na zakończenie,
dzieci mogły potańczyć i pośpiewać
do swoich ulubionych przebojów. Nie
zabrakło też pizzy i popcornu, które
pozwoliły wzmocnić siły uczestników, którzy spędzili w bibliotece
kilka godzin i większość wracała do
domów o godzinie 22:00.
Tegoroczna edycja Nocy Bibliotek cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. Wzięło w
niej udział 48 młodych czytelników.
Bibliotekarki postarały się, by
uczestnicy wydarzenia w atrakcyjny
sposób spędzili sobotni wieczór w bibliotece. - Mamy nadzieję, że przygotowane atrakcje pokazały dzieciom,
że biblioteka to magiczne i ciekawe
miejsce, do którego warto wracać,
w którym mogą znaleźć nie tylko
książki – zaznaczają organizatorki
wydarzenia.
Oprac. bem

Tegoroczna edycja Nocy Bibliotek w Opatowie
cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci

bo ponad dwa dni na boisku pracowała dwudziestoosobowa grupa fanów „Zawiszy” – dodaje z uznaniem
Podstawowa część inwestycji
składała się z siedmiu etapów: starą
płytę zerwano, wykorytowano grunt
rodzimy, wykonano warstwę odcinającą z pospółki grubości od 15 do 25
cm, zamontowano drenaż w otulinie
z PE i zasypce z kamienia frakcji
8-16, łącznie 1400 mb, położono rurociąg fi63mm doprowadzający wodę
do zraszaczy, rozłożono geowłókninę
200g/m 2, nie zapomniano o warstwie
odsączającej z piasku płukanego
gr. 12 cm, dodano również warstwę
ziemi urodzajnej ze specjalnie dobranej mieszanki humusu i piasku z
odpowiednim pH. Końcowy etap to
montaż zraszaczy i sterowania oraz
rozłożenie trawy z rolki.
Trawa z rolki
Do Łęki przyjechało 4800 zie-

lonych rolek. Naturalne wątpliwości
może budzić fakt, że trawa rozkładana jest jesienią, ale wykonawca
natychmiast nas uspokaja. - Trawa z
rolki odpowiednio pielęgnowana powinna z łatwością przejść w stan hibernacji na zimę – informuje Łukasz
Zając. - Oczywiście do wiosny nie
należy jej już użytkować w celach rekreacyjnych czy sportowych – przestrzega. Zaraz po rozłożeniu trawy z
rolki należy wyczyścić murawę dmuchawą ze wszelkich zanieczyszczeń,
następnie trzeba wałować trawę, by
ułatwić korzeniom połączenie się z
podłożem i wyrównać powierzchnię
murawy. Następnie trawę należy
skosić specjalną kosiarką bębnową –
wyjaśnia szczegółowo. A wiosną trawa wymaga intensywnej pielęgnacji,
regularnego koszenia, areacji, nawożenia i podlewania - dodaje.
(ems)
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gmina
G£OS TRZCINICY
październik 2019, nr 44 (1110)

16 października br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Trzcinicy miał miejsce recital znanej aktorki teatralnej, filmowej i telewizyjnej oraz wokalistki Katarzyny Żak

Katarzyna Żak
Uchwalono opłaty za żłobek
wystąpiła w bibliotece

X Sesja Rady Gminy Trzcinica odbyła się w czwartek, 17 października 2019 r.

Podczas październikowej sesji
radni podjęli szereg przewidzianych
w porządku obrad uchwał.
Tego dnia przyjęto uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy
Trzcinica na 2019 rok, a także zmiany wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy na lata 2019-2033. Podczas
obrad radni dokonali wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kępnie do
orzekania w sprawach zakresu prawa
pracy na kadencję 2020-2023. Została
nim Gabriela Pawlik.

symalnie 6 zł za jego dzienne wyżywienie. Żłobek zapewnia opiekę nad
dzieckiem do 10 godzin dziennie. Jak
poinformowano, po przeliczeniu godzin wyniesie to w sumie około 280
złotych miesięcznie.
Podczas dyskusji nad projektem
tej uchwały pojawiły się opinie, że
proponowana stawka jest za niska.
Głos w sprawie zabrał wójt gminy Grzegorz Hadzik. - Wielokrotnie już mówiliśmy, że żłobek, to jest
ten rodzaj usług adresowanych do

Podczas sesji radni dokonali m.in. wyboru ławnika do orzekania
w zakresie prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Kępnie

Trzciniccy radni pochylili się
też nad całym blokiem uchwał związanych z ruszającym w grudniu w
Trzcinicy oddziałem żłobkowym.
Przyjęli plan nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami, a także ustalili wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Najdłużej
radni zatrzymali się przy uchwale w
sprawie ustalenia wysokości opłaty
za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Trzcinica oraz
maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie. Rodzice, którzy oddadzą dzieci do gminnego żłobka zapłacić będą musieli złotówkę za godzinę
pobytu dziecka w żłobku oraz mak-

mieszkańców naszej gminy, który
jest usługą kosztowną. Na pewno
kosztowniejszą niż przedszkole –
stwierdził. - Tylko jest pytanie, czy
nie iść w tym kierunku, nie szukać
rozwiązań, które idą w kierunku
oczekiwań naszych mieszkańców?
To, że jest już ponad 25 dzieci zapisanych, oznacza, że jest zapotrzebowanie na tę usługę – wskazywał wójt,
przypominając, iż przez najbliższe
dwa lata funkcjonowanie żłóbka dofinansowane będzie ze środków unijnych, a w planach jest złożenie wniosku w ramach rządowego programu
„Maluch” na kolejny rok funkcjonowania.
Przedstawione zostało również

porównanie stawek opłat w innych
gminach powiatu kępińskiego. - W
powiecie kępińskim żaden istniejący żłobek nie ma większej opłaty niż
złotówka - podsumował przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk. - Nigdy oświata, tym bardziej żłobek, nie będzie dochodowy.
Podnosząc to do 15 złotych, też nie
będzie dochodowy, bo, tak jak powiedział pan skarbnik, musiałoby to być
100 złotych i wtedy, może ewentualnie, by się to wyrównało. No i pytanie, czy chcemy być żłobkiem, który
ma najwyższą stawkę w powiecie i
co nam to da, czy zostajemy przy tej
stawce, którą mamy teraz? – pytał
przewodniczący.
Radni decyzję o pozostawieniu
tej kwoty podjęli przy jednym głosie
wstrzymującym się. Ustalono też, że
do tematu powrócą na początku przyszłego roku
Tego dnia Rada uchwaliła także
regulamin określający wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i przedszkolach
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy oraz określający szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw. Zgodnie z podjętą uchwałą wychowawca
klasy otrzyma 300 zł, nauczyciel
opiekujący się oddziałem przedszkolnym również 300 zł, a opiekun stażu
- 100 zł.
Podczas październikowej sesji podjęto również m.in. uchwałę o
udzieleniu Powiatowi Kępińskiemu
dodatkowej pomocy finansowej w
formie dotacji celowej w wysokości 2.623,25 zł z przeznaczeniem na
zwiększenie kwoty dofinansowania
zadania pn. „Usuwanie z terenu powiatu kępińskiego wyrobów zawierających azbest”.		
bem

W zorganizowanym w Gminnej
Biblioteki Publicznej w Trzcinicy
wydarzeniu kulturalnym uczestniczyło ponad 100 osób z terenu gminy Trzcinica oraz z całego powiatu
kępińskiego. Zgromadzonych gości
powitała dyrektor biblioteki Renata
Gość. W tym dniu do książnicy przybyli m. in.: wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik, proboszcz trzcinickiej parafii ks. kanonik
Wiesław Cieplik, przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Mikołajczyk
wraz z radnymi oraz radny powiatowy Tomasz
Gatner.
Katarzyna
Żak
z łatwością nawiązała
kontakt z publicznością.
Opowiedziała kilka ciekawych anegdot ze swojego życia zawodowego
oraz przybliżyła procesy
powstawania jej płyt, w
tym ostatniej pt. „Miłosna Osiecka”.
- Nikt tak pięknie nie pisał o miłości,
jak Agnieszka Osiecka – stwierdziła
artystka.
Wokalistka wykonała kilka
wzruszających, ale także rozśmieszających do łez utworów, które publiczność nagrodziła gromkimi brawami.
Po recitalu z chęcią podpisywała płyty, rozmawiała z każdą osobą i pozowała do zdjęć.
Po nagrodzonym gorącymi owacjami występie, dyrektor biblioteki

serdecznie podziękowała K. Żak
za wspaniały wieczór, wręczając
jej kwiaty i upominek. Osobne podziękowania skierowała do menadżerki artystki Małgorzaty Matusiak. Również wójt G. Hadzik,
podziękował wokalistce, gratulując
tez organizatorom udanej inicjaty-

K. Żak śpiewała, ale też opowiadała
o sobie i swoim życiu zawodowym

wy kulturalnej, realizowanej z myślą
o mieszkańcach gminy Trzcinica.
Uczestników wydarzenia zaproszono
na przygotowany poczęstunek.
Recital aktorki był częścią realizowanego przez bibliotekę w ramach
programu „Partnerstwo dla książki”
projektu „Książka – źródło inspiracji” i został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Oprac. bem

Druhowie z drużyny harcerskiej 77 WDH „The Hatchets”
przekazali własnoręcznie wykonane karmniki dla ptaków

Harcerze dbają o przyrodę

22 października 2019 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach odbył się I Powiatowy
Konkurs Recytatorski Poezji Lokalnych Twórców

Recytowali wiersze lokalnych twórców
Zgromadzonych gości, wśród których znalazła się wicestarosta
Alicja Śniegocka, jak również uczestników konkursu wraz z opiekunami powitały: dyrektor Zespołu Szkół w Laskach Hanna Smyrek,
a w imieniu wójta gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika, który objął
patronat nad konkursem, sekretarz gminy Renata Ciemny.
Nad przebiegiem konkursu czuwało jury, w którego skład wchodziły poetki z powiatu kępińskiego: przewodnicząca Jadwiga Miesiąc oraz Ewa Maciejewska, Aleksandra Jokiel i Renata Adamska.
Gościem wydarzenia była również lokalna poetka Krystyna Pluta.

W konkursie udział wzięło 35 uczniów
szkół podstawowych z terenu naszego powiatu. Przesłuchania odbyły się w dwóch kategoriach: klas IV-VI i klas VII-VIII.
Sekretarz R. Ciemny wręczyła podziękowania uczestniczącym w imprezie twórcom
oraz dyrekcji Zespołu Szkół w Laskach. Przekazała także nagrody ufundowane przez wójta
gminy Trzcinica.
Konkurs odbył się w wyjątkowej atmosferze, współtworzonej przez jesienną scenografię wydarzenia. 		
Oprac. bem

- wyniki -

Kategoria klas IV-VI:
1. Kacper Rabiega, Iga Rogowska,
2. Natasza Hanas, Łukasz Papiór
3. Julia Rosielewska, Maja Kowalczyk

Wyróżnienie: Zuzanna Szup, Patryk Bakalarz

Młodych recytatorów
oceniały lokalne poetki
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Kategoria klas VII-VIII:
1. Oliwia Stempin, Kaja Szyszka
2. Zuzanna Górecka, Marlena Kałus
3. Adriana Otremba, Jagoda Paduch

Wyróżnienie: Katarzyna Wiśniewska, Martyna Kosmala

Tygodnik Kępiński 31 października 2019

Harcerze przekazali wójtowi gminy wykonany
przez siebie karmnik dla ptaków

17 października 2019 roku członkowie 77 WDH „The Hatchets” przekazali wójtowi gminy Trzcinica Grzegorzowi Hadzikowi własnoręcznie
wykonany karmnik dla ptaków.
Harcerze dbają o przyrodę, zwierzęta oraz otoczenie. Stąd pomysł,
aby zatroszczyć się o ptaki w czasie
zimy, wykonując podczas zbiórki
karmniki.
Drugi karmnik powędrował do

przedszkola. Dzięki temu najmłodsi
mieszkańcy gminy będą uczyć się,
jak można troszczyć się o przyrodę,
dokarmiając potrzebujące w tym
okresie pożywienia ptaki.
Jak zaznaczają inicjatorzy całej
akcji, uśmiech na twarzach harcerzy
podczas wykonywania karmników
udowodnił, że spędzony czas był
wykorzystany pożytecznie, ale też
radośnie.		
Oprac. bem
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Dzień Seniora w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów – Koło nr 11 w Drożkach

echo rychtala
październik 2019, nr 40 (907)
Igrzyska Sportowe uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Rychtal w ramach projektu Fundacji Santander pn. „Bank młodych mistrzów sportu”

Seniorzy świętowali
i podsumowali rok

Rychtal znów na sportowo
Gmina Rychtal jako jedyna w
powiecie kępińskim realizowała zadania w ramach projektu pn. „Bank
młodych mistrzów sportu” Fundacji
Santander. Konkurs, którego głównym celem było wsparcie rozwoju
grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej i edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie oraz kształtowanie postaw związanych z kulturą
fizyczną i zdrowotną, zakładał zorganizowanie inicjatywy, w której
uczestniczyć powinno jak najwięcej
młodych ludzi z lokalnych środo-

wisk. W ramach projektu zaplanowane zostały Igrzyska Sportowe obejmujące swoim zasięgiem wszystkie
placówki oświatowe gminy Rychtal.
- W przedsięwzięciu wzięło udział
ponad 300 zawodników w wieku od
5 do 26 lat. Do tego należy doliczyć
sporą grupę ponad 40 nauczycieli i
absolwentów szkół, którzy wspierali
realizację zadania, m.in. sędziując
poszczególne dyscypliny – podkreśla
pomysłodawca i koordynator igrzysk
Piotr Nasiadek. - Łącznie to pięć
imprez
rekreacyjno-sportowych,

Na zakończenie realizacji zadań rekreacyjno-sportowych
wręczono dyplomy, medale i puchary

WYNIKI GMINNEJ RYWALIZACJI KLAS I-III

Bieg na dystansie 40 m – start wysoki:
Klasa I – dziewczęta: 1. Michalina Gołaś, 2. Gabriela Pawelczyk, 3. Milena Bryza
Klasa I – chłopcy: 1. Dawid Federowicz, 2. Jakub Wieczorek, 3. Błażej Skupień
Klasa II – dziewczęta: 1. Klementyna Tabarczuk i Maria Usarek, 2. Zofia Wcisło, 3. Maja Trojanowska
Klasa II – chłopcy: 1. Tymon Kobiela, 2. Krystian Bryza i Wiktor Gawlik, 3. Kamil Kubiak
Klasa III – dziewczęta: 1. Emilia Janicka, 2. Julia Rzadkowska, 3. Paulina Butzek
Klasa III – chłopcy: 1. Alan Mielczarek, 2. Nikodem Maryniak, 3. Dominik Bryza
Trójskok:
Klasa I – dziewczęta: 1. Michalina Gołaś, 2. Gabriela Pawelczyk, 3. Milena Bryza
Klasa I – chłopcy: 1. Dawid Federowicz, 2. Ksawery Senenko, 3. Błażej Skupień
Klasa II – dziewczęta: 1. Martyna Adamczyk, 2. Adrianna Michalska, 3. Maja Trojanowska
Klasa II – chłopcy: 1. Tymon Kobiela, 2. Kamil Kubiak, 3. Oliwier Jasiński i Łukasz Woźniczka
Klasa III – dziewczęta: 1. Emilia Janicka, 2. Oliwia Kałus, 3. Emilia Machowska
Klasa III – chłopcy: 1. Bartosz Radwański, 2. Dominik Bryza, 3. Alan Mielczarek
Bieg wahadłowy 4x10:
Klasa I – dziewczęta: 1. Michalina Gołaś, 2. Swietlana Yarych, 3. Milena Bryza
Klasa I – chłopcy: 1. Dawid Federowicz, 2. Jakub Wieczorek, 3. Maksym Yarych,
Klasa II – dziewczęta: 1. Aurelia Kulesza, 2. Zofia Wcisło, 3. Adrianna Michalska
Klasa II – chłopcy: 1. Krystian Bryza, 2. Tymon Kobiela, 3. Kamil Kubiak
Klasa III – dziewczęta: 1. Laura Senenko, 2. Emilia Janicka, 3. Oliwia Kałus
Klasa III – chłopcy: 1. Nikodem Maryniak, 2. Alan Mielczarek, 3. Mateusz Bryza
Zwinnościowy tor przeszkód:
Klasa I – dziewczęta: 1. Milena Bryza, 2. Michalina Gołaś, 3. Emilia Biegańska
Klasa I – chłopcy: 1. Cyprian Bojczuk, 2. Ksawery Senenko, 3. Jakub Wieczorek
Klasa II – dziewczęta: 1. Maja Trojanowska, 2. Martyna Adamczyk, 3. Nadia Oszańca
Klasa II – chłopcy: 1. Tymon Kobiela, 2. Krystian Bryza, 3. Krystian Topoła
Klasa III – dziewczęta: 1. Laura Senenko, 2. Julia Rzadkowska, 3. Oliwia Jarosińska
Klasa III – chłopcy: 1. Nikodem Maryniak, 2. Sebastian Kruber i Dominik Bryza, 3. Bartosz Radwański

dających uczestnikom możliwość
poznania swoich możliwości fizycznych, uczących zasad bezpiecznego rozwoju sprawności ruchowej.
Podczas prelekcji poprzedzających
rywalizację sportową uczestnicy byli
zaznajamiani z zasadami zdrowego odżywiania się i wpływu wysiłku fizycznego na młody organizm.
Przeprowadzone quizy tematyczne
utrwalały poznane przez uczniów
wiadomości i umiejętności. W czasie
imprez uczniowie otrzymywali także
napoje i posiłek – dodaje.
25 października br. odbyły się
ostatnie igrzyska skierowane do
wszystkich uczniów klas I-III gminy
Rychtal. W tym dniu w rychtalskiej
hali sportowej ponad 100 uczestników rywalizowało w 4 konkurencjach indywidualnych oraz w grze
zespołowej – turnieju w „dwa ognie”.
W tej dyscyplinie zespołowej pierwsze miejsce zajęli zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku,
drugie uzyskali reprezentanci z
Rychtala, a trzecie przypadło Szkole
Podstawowej w Drożkch.
Na zakończenie realizacji zadań
rekreacyjno-sportowych wręczenia
dyplomów, medali i pucharów dokonali: wójt gminy Rychtal Adam
Staszczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rychtalu i radna powiatowa Iwona Gogół oraz przedstawiciel
banku Santander i radny powiatu
kępińskiego Tomasz Gatner. Opiekunowie szkół otrzymali także z rąk
przybyłych gości certyfikaty uczestnictwa w projekcie „Bank młodych
mistrzów sportu” oraz odebrali
pakiety sportowo-promocyjne dla
szkół.
- Biorąc pod uwagę szeroki zakres oddziaływań wychowawczych i
rekreacyjno-sportowych na dzieci i
młodzież w czasie zawodów sportowych oraz zaangażowanie uczestników, należy stwierdzić, że uczniom
szkół znane są zasady szeroko rozumianej kultury fizycznej. Czas i
okoliczności, w których znajdą się
młodzi ludzi, zweryfikują celowość
projektu i wskażą kierunki dalszych działań. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom igrzysk
sportowych za spontaniczny udział
i pomoc w organizacji, jak również
życzliwość i zrozumienie w podejmowanych działaniach na rzecz
wszechstronnego rozwoju młodego
pokolenia – podsumował P. Nasiadek.
Oprac. KR

50 lat pożycia małżeńskiego w tym roku świętowali
M. i M. Komarniccy, 40 lat – K. i J. Burchat, a 35 lat – M. i J. Jańscy

19 października br. w Polskim
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło nr 11 w Drożkach
świętowano Dzień Seniora, połączony z podsumowaniem 2019 r.
Uroczystości rozpoczęto mszą
świętą w miejscowym kościele. Po
niej seniorzy udali się autokarem
do restauracji „Złoty Kłos” w Bralinie, gdzie kontynuowano obchody. Przewodnicząca Koła Krystyna
Patkowska wraz z przewodniczącym Oddziału Rejonowego PZERiI
w Bralinie Alojzym Leśniarkiem
powitali zgromadzonych członków
Koła oraz przybyłych gości, po
czym minutą ciszy uczczono pamięć o zmarłych. Następnie przewodnicząca K. Patkowska przedstawiła sprawozdanie z działalności
Koła za 2019 r. oraz plan pracy na
2020 r. Koło w Drożkach liczy 65
osób. Przewodnicząca przypomniała o wydarzeniach organizowanych
w Drożkach w mijającym roku. 50

lat pożycia małżeńskiego w tym
roku świętowali Maria i Mikołaj
Komarniccy, 40 lat – Krystyna i
Józef Burchat, a 35 lat – Maria i
Józef Jańscy. W 2019 r. Zofia Skiba i Danuta Maciej ukończyły 80
lat. Wszystkie te osoby podczas
uroczystości z okazji Dnia Seniora otrzymały życzenia, dyplomy i
kwiaty.
Głos zabrał również A. Leśniarek, który opowiedział o pracy
wszystkich Kół należących do bralińskiego Oddziału. Zachęcił do brania
udziału w wyjazdach organizowanych przez Oddział. Przedstawicielka gminy Rychtal Iwona Marczak
życzyła członkom Koła wszystkiego,
co najlepsze i zachęcała do dalszej
wytrwałej pracy.
Po części oficjalnej przyszła pora
na smaczny poczęstunek przy muzyce, któremu towarzyszyły radosne
rozmowy, ciepłe wspomnienia i rozmyślania o codzienności. Oprac. KR

W 2019 r. Z. Skiba i D. Maciej ukończyły 80 lat.
W Dniu Seniora otrzymały życzenia, dyplomy i kwiaty

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

cd. ECHA RYCHTALA na str. 14
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Jubileusz par małżeńskich z gminy Rychtal

Na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie...

Podczas uroczystości odznaczono małżeństwa z 50-letnim
stażem Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Jeżeli cokolwiek warto na tym
świecie czynić, to tylko jedno – miłować – te słowa św. Jana Pawła II

przyświecały wyjątkowej uroczystości, jaka odbyła się 25 października br. w Rychtalu, czyli jubile-

uszowi par małżeńskich, które w
bieżącym roku obchodziły 50., 55.
lub 60. rocznicę ślubu.

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
październik 2019, nr 43 (1219)
Podpisanie umowy na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty rękodzieła – odnawiamy tradycje”

KGW z dotacją na warsztaty rękodzieła
23 października br. wójt gminy Bralin Piotr Hołoś podpisał z

przedstawicielami Koła Gospodyń
Wiejskich w Chojęcinie umowę na

Wójt gminy Bralin P. Hołoś z przedstawicielami Koła
Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie po podpisaniu umowy

realizację zadania publicznego pn.
„Warsztaty rękodzieła – odnawiamy
tradycje”. Zadanie będzie polegało na
przeprowadzeniu w Domu Ludowym
w Chojęcinie-Parcelach warsztatów
florystycznych i plastycznych dla
mieszkańców gminy Bralin. Warsztaty skierowane będą zarówno do
dzieci, jak i dorosłych.
Koło Gospodyń Wiejskich w
Chojęcinie złożyło ofertę w trybie,
o którym mowa w art. 19a ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym gmina
Bralin może zlecić realizację zadania
publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać
dotację na realizację zadania w trybie
tzw. małego grantu.		
KW

Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w kościele pw. Męczeństwa
św. Jana Chrzciciela w Rychtalu,
którą w intencji jubilatów odprawili: proboszcz rychtalskiej parafii ks.
Mariusz Białobłocki, proboszcz
parafii w Krzyżownikach ks. Andrzej Milian oraz proboszcz parafii
w Nowej Wsi Książęcej ks. Daniel
Wawrzyniak. Po niej świętujące
małżeństwa udały się do świetlicy
środowiskowej, gdzie przywitała ich
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Agnieszka Sobczyk.
Główną częścią wydarzenia było
uroczyste odznaczenie małżeństw z
50-letnim stażem Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale zostały nadane przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, a dekoracji dokonał wójt gminy Adam Staszczyk. Wszystkie pary otrzymały też
okolicznościowe prezenty, kwiaty i
listy gratulacyjne. Upominki wręczono również parom, które obchodziły
Szmaragdowe lub Platynowe Gody,
czyli 55. rocznicę ślubu oraz Diamentowe Gody, czyli 60. rocznicę ślubu.
Pokaz swoich talentów wokalnych, recytatorskich i tanecznych
zaprezentowały dzieci z Przedszkola
Samorządowego w Rychtalu, które

przygotowały wzruszającą część artystyczną. Po występach wręczyły
jubilatom laurki i złożyły życzenia.
- Człowiek jest skomplikowany
pod każdym względem. Połączenie
dwóch skomplikowanych osób, które odnajdują się wśród tłumu ludzi,
jest niebywale trudne, a trwanie w
związku małżeńskim jest niemożliwe, jeśli nie ma w nim miłości. Dwie
osoby nie są w stanie spędzić ze sobą
tak długiego czasu, tylu trudności,
przeciwności losu, jeżeli się nie kochają. Zawierając związek małżeński, bierzemy odpowiedzialność za
drugą osobę (...), musimy myśleć
o sobie nawzajem, nasza odpowiedzialność rośnie. Jesteście dla nas
wzorem - życzę sobie i wszystkim
młodym małżeństwom, aby również
mogły dożyć wspólnie tak dostojnego jubileuszu – podkreślał wójt A.
Staszczyk, gratulując jubilatom cierpliwego wypełniania trudnej misji,
jaką jest wytrwanie w związku małżeńskim przez tak długie lata, i składając im najserdeczniejsze życzenia.
Na cześć „młodych par” wzniesiono uroczysty toast i głośno odśpiewano „Sto lat”. Wydarzenie zakończyło się smacznym poczęstunkiem
przy muzyce.		
KR

Trzech chłopców odebrało dyplomy Małego Czytelnika wraz z pięknymi elementarzami
„Czytamy metodą sylabową”

Kolejne dyplomy dla małych czytelników

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rychtalu
przygotowały wzruszającą część artystyczną

NAGRODZONE PARY

W ramach projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” Jasiu Gierz,
Marcel Świątek i Igor Marczyk
odebrali Dyplomy Małego Czytelnika wraz z pięknymi elementarzami

„Czytamy metodą sylabową”.
Serdecznie gratulujemy małym
czytelnikom i życzymy wielu pasjonujących chwil podczas obcowania
z książką. Jednocześnie zachęcamy

kolejne dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) do odwiedzin biblioteki
w celu odebrania wyprawki czytelniczej, zbierania naklejek i zdobycia
Dyplomu Małego Czytelnika. KW

cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH na str. 15
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MEDAL ZA długoletnie POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE:
Halina i Alfred Borkowscy, Janina i Stanisław Jarząbowie,
Zofia i Zdzisław Kapuścikowie, Maria i Mikołaj Komarniccy,
Agnieszka i Helmut Lubojańscy, Teresa i Zenon Marczakowie,
Dorota i Kazimierz Sobolewscy,
Krystyna i Zygmunt Szymalowie, Maria i Tadeusz Tomalikowie
55. ROCZNICA ŚLUBU:
Teresa i Leon Babacowie, Barbara i Stanisław Chwazikowie,
Maria i Albert Domagałowie, Renata i Walter Dudkowie,
Adela i Józef Górowie, Kazimiera i Tadeusz Kokotowie,
Władysława i Stanisław Szydlikowie
60. ROCZNICA ŚLUBU:
Marianna i Józef Kempowie, Anna i Henryk Wronkowie

Region

gmina
cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH ze str. 14

W Domu Ludowym w Chojęcinie odbył się kurs pierwszej pomocy oraz pokaz ratownictwa i kwalifikowanej pierwszej pomocy

rannego, który został przeniesiony
w bezpieczne miejsce, gdzie można
było udzielić mu wymaganej pomocy. Po zabezpieczeniu wszystkich
urazów ranny został nakryty tzw.
folią życia i przekazany pogotowiu
ratunkowemu w celu dalszej pomocy
i transportu do szpitala.
Zaangażowanie strażaków było
ogromne, sceny - realistyczne, a każdy ruch strażaków dokładnie relacjonowany przez M. Leśniarka, dzięki
czemu widzowie wiedzieli, jaka
czynność w danej chwili jest wykonywana. Wszyscy mogli na własne
oczy przekonać się, ile trudu i ciężkiej pracy każdego dnia strażacy i ratownicy wkładają w swoją pracę.
Oprac. KR

szej pomocy. Wszyscy zgromadzeni
byli zaciekawieni i pozytywnie zaskoczeni tym, co przygotowali strażacy.
Na placu doszło do zderzenia
samochodów, w wyniku czego jedna osoba została poszkodowana.
Po załączeniu syreny alarmowej na
miejsce wypadku przyjechały dwa
zastępy straży pożarnej – OSP Chojęcin i OSP Bralin – które przystąpiły do akcji ratowniczej. W pierwszej
fazie strażacy musieli dostać się do
rannego. W tym celu wybili szyby, a
następnie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, rozcięli
pojazd i tym samym uzyskali dostęp
do osoby poszkodowanej. Strażakom
udało się wyciągnąć zakleszczonego

Kolejne spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami gminy Bralin

Mieszkańcy uczyli się, jak ratować
19 października br. w Domu Ludowym w Chojęcinie tamtejsze Koło
Gospodyń Wiejskich przygotowało
kurs pierwszej pomocy dla dzieci i
dorosłych, który poprowadził ratownik medyczny Miron Leśniarek.
Wydarzenie odbyło się dzięki środ-

kom pozyskanym z Fundacji „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” i
programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
Wszystkie zgromadzone osoby
uzyskały wiele ciekawych i cennych
wskazówek, które mogą przydać się

Jednostki OSP Chojęcin i OSP Bralin przygotowały dla mieszkańców
pokaz ratownictwa i kwalifikowanej pierwszej pomocy

w życiu. Mieszkańcy dowiedzieli się, jak wygląda praca ratownika
medycznego, gdzie należy dzwonić
w nagłych sytuacjach, jak postępować z osobą poszkodowaną, a także
mieli okazję sami spróbować udzielić
pierwszej pomocy na przygotowanych manekinach oraz opatrzyć różnego typu rany. Na koniec spotkania
uczestnicy zadawali pytania ratownikowi – na wszystkie uzyskali wyczerpujące odpowiedzi.
Każdy uczestnik wydarzenia
wyszedł z niego z nowymi doświadczeniami i umiejętnościami. Nie
ulega wątpliwości, że kurs pierwszej
pomocy jest przydatny dla każdego,
ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy
zdobyte na nim umiejętności będą
mogły okazać się pomocne czy niezbędne.
Tego samego dnia jednostki OSP
Chojęcin i OSP Bralin, przy współpracy z KGW w Chojęcinie, przygotowały dla mieszkańców pokaz
ratownictwa i kwalifikowanej pierw-

Wizyta policjantów w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej

Gmina Bralin wita!

Wójt P. Hołoś złożył rodzicom gratulacje z okazji
narodzin dzieci i wręczył upominki

24 października br. w Przedszkolu Samorządowym „Kwiaty
Polskie” w Bralinie odbyło się spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami gminy Bralin. W uroczystości
udział wzięli: wójt Piotr Hołoś i
dyrektor przedszkola Teresa Michalska. Tym razem na uroczystość
przybyły dzieci urodzone w miesiącach maj-sierpień br.
Spotkanie otworzył P. Hołoś,
składając rodzicom serdeczne gratulacje z okazji narodzin dzieci. Każdy
maluch otrzymał upominek w postaci
okrycia kąpielowego, a szczęśliwym

rodzicom wójt wręczył list gratulacyjny oraz różę. Z kolei z rąk dyrektor
T. Michalskiej każdy maleńki mieszkaniec otrzymał pamiątkowy dyplom
z okazji pierwszego pobytu w przedszkolu.
Spotkanie było wspaniałą okazją
do rozmów i wymiany doświadczeń
związanych z wychowaniem dzieci.
- Cieszymy się, że kolejne pokolenie mieszkańców naszej gminy już
rośnie, a w niedalekiej przyszłości
będzie miało okazję wpływać na losy
swoich miejscowości – podkreślił
wójt P. Hołoś.		
KW

ogłoszenie

Bezpieczna droga do szkoły
W Zespole Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów
w Nowej Wsi Książęcej duży nacisk
kładzie się na bezpieczeństwo oraz
edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego
roku szkolnego dzieci klas I poznają
drogę do szkoły wraz ze znakami
drogowymi i zasadami, które uczą,
jak należy zachowywać się w pobliżu
jezdni.
W ramach edukacji w tym kierunku zaproszono funkcjonariuszy z
Komendy Powiatowej Policji w Kęp-

nie, którzy spotkali się z uczniami
klas I-III. Tematem spotkania było
przede wszystkim bezpieczeństwo.
Policjanci rozmawiali z dziećmi
o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach, a w szczególności omówili zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły
oraz zaprezentowali najważniejsze
znaki drogowe. Przypomnieli również o korzyściach, jakie wynikają z
noszenia elementów odblaskowych
oraz uczyli, jak należy zachować się,
gdy dziecko zaczepi obca osoba. Największym jednak zainteresowaniem

wśród dzieci cieszyła się maskotka
„Mrówka”, która przyjechała razem z
funkcjonariuszami.
Dzieci czynnie uczestniczyły w
spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz
zadawały bardzo dużo pytań. Na zakończenie uczniowie otrzymali słodkie upominki oraz odblaski. Dzięki
takim spotkaniom policjant będzie
kojarzył się dzieciom jako osoba, której nie należy się bać oraz do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc. Elżbieta Kuropka

Wójt Gminy Bralin
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.,
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.)
podaje do publicznej wiadomości, iż został sporządzony
i wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
Bralin ul. Rynek 3, wykaz nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Bralin przeznaczonej do najmu
- lokal użytkowy w Bralinie przy ul Wrocławskiej 50.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni
od dnia 31 października 2019 r.
Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu
zamieszczono na stronie internetowej www.bip.bralin.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Bralinie pokój 15, nr telefonu 62 / 78 11 230
w godz. pn.-pt. 7.30 -15.30.

Wójt Gminy Bralin
/-/ Piotr Hołoś
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drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działkę rolną w Trzcinicy o pow.
4500 m2 w trakcie przekształcania pod
działkę przemysłową. Handel, produkcja,
magazyny, fabryka mebli.
Tel. 731 200 552.
(TK 233/10/19)
Sprzedam działkę rolną w Lipce k. Kępna,
pod domek holenderski lub domek całoroczny z bali drewnianych. Pow. 1 ha.
Tel. 731 200 552.
(TK 233/10/19)
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum
pod mieszkaniówkę o pow. 3000 m2 .
Wszystkie media. Można wybudować 30-45
mieszkań. Tel. 731 200 552. (TK 233/10/19)

Sprzedam działkę obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie,
2 linia zabudowy. Wszystkie media. Bardzo
dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Tel. 731 200 552.
(TK 233/10/19)
Sprzedam działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe z
możliwością przekształcenia, o powierzchni
0,6992 ha. Do działki tej przylega o powierzchni 0,2452 ha – pod użytkowanie
rolnicze. Dobra lokalizacja przy drodze
Baranów - Jankowy. Cena do negocjacji.
Tel. 609 750 609 (po 16:00). (TK 216/09/19)

Sprzedam działkę inwestycyjną w Kępnie. W
CENTRUM obok kina i hali sportowej, z pozwoleniem na budowę i projektem. PUMU
jest 3380 m 2. Wszystkie media (prąd,
wod.-kan., gaz, światłowód). Działka przy
asfalcie. Tel. 731 200 552. (TK 233/10/19)
Sprzedam dom na działce 31 arów - Bralin.
Tel. 693 369 471.
(TK 228/10/19)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
52 m2 oraz garaż. Kępno, Os. Odrodzenia.
Tel. 691 023 693.
(TK 233/10/19)
Do wynajęcia kawalerka 33 m2 - w Kępnie.
Tel. 722 391 351.
(TK 229/10/19)
Wynajmę pół domu Świba, do częściowego
remontu. Tel. 575 657 791.
(TK 230/10/19)

Wójt Gminy Perzów

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

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

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

informuje, że podano do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Perzowie
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Perzów, wykaz
nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Słupia
pod Bralinem o numerach ewidencyjnych 216/6, 217/9 i 216/5,
stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Perzów
przeznaczonych do wydzierżawienia.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

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

Wójt Gminy Perzów
/Danuta Froń/

Zatrudnię

2 młodych mężczyzn na myjnię
samochodową TIR w Bralinie.
Warunki płacy i pracy
do uzgodnienia na miejscu.
Tel. 607 505 605.

motoryzacja
Sprzedam vw passat kombi, rok 2000,
1,9 TDi, 110 KM, stan bardzo dobry.
Tel. 502 385 248.
(TK 227/10/19)
Sprzedam opla zafirę B, rok prod. 2007,
benzyna + gaz, silnik 1.6, hak, po przeglądzie technicznym, wymianie oleju.
Tel. 660 614 794.
(jack)
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)
praca
Przyjmę montera instalacji grzewczych i
sanitarnych – Kochłowy 19c.
Tel. 781 786 358.
(TK 232/10/19)

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236
16
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CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin

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,

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

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.

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

ogłoszenia
Warszawa, 5 października 2019 rok

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

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

– pt. „Wielcy

Max Czornyj - „Rzeźnik”
Wszystko, co przychodzi na świat musi też z niego odejść. Kto nie dopuszcza do siebie
tej myśli, jest głupi albo szalony. Poza tym, czy w umieraniu jest coś złego? Rzeźnikowi z
Niebuszewa, dzielnicy Szczecina, przypisano potworne zbrodnie. Zwłoki swoich ofiar wywoził do opuszczonego gmachu magazynów dzisiejszej szkoły rolniczej. Tam przerabiał je
na mięso. Po spuszczeniu wody w stawie przy ulicy Słowackiego odnaleziono kilkadziesiąt
ludzkich czaszek, przeważnie dzieci. Rzeźnikowi udowodniono jednak tylko jedno morderstwo. Został skazany na karę śmierci. Wyrok na Józefie Cyppku wykonano 3 listopada
1952 roku o godzinie 17.45. Do końca nie okazał skruchy. W miejscu, w którym mieszkał
Rzeźnik z Niebuszewa do dziś nikt nie mieszka.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Michael Hebb - „Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji”
Michael Hebb to współtwórca niezwykle popularnego na Zachodzie ruchu, w ramach
którego ludzie – znajomi i nieznajomi – spotykają się przy stole, by rozmawiać o śmierci.
Normalnie, tak jak o życiu. Każda kolacja zaczyna się od wzniesienia przez uczestników
toastu za zmarłych, którzy byli dla nich szczególnie ważni, a potem czas na dyskusję:
Gdybyś mógł/mogła przedłużyć swoje życie, to o jak długo? Jak wygląda dobra śmierć?
Jak chciałbyś/chciałabyś być wspominany/wspominana? Takich kolacji odbyło się na całym świecie już ponad 100 tysięcy. W książce Hebb opowiada, co się podczas nich dzieje,
dostarcza tematów do rozmowy oraz pokazuje dziesiątki niekonwencjonalnych sposobów
na oswojenie śmierci naszej i naszych bliskich. We wstępie dziennikarka Krystyna Romanowska opisuje, jak wyglądają prowadzone przez nią polskie kolacje ze śmiercią w roli
głównej.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Javier Marías - „Berta Isla”
Berta Isla i Tomás Nevinson poznali się w Madrycie w bardzo młodym wieku i bardzo
szybko postanowili być razem, nie spodziewając się, że przypadnie im w udziale życie pełne dramatycznych przerw i zawirowań. Tomás, pół-Hiszpan, pół-Anglik, ma wyjątkowy
dar do języków i naśladowania akcentów. To za sprawą tych zdolności podczas studiów
w Oksfordzie zainteresuje się nim brytyjski rząd i złoży mu propozycję, której nie będzie
mógł odrzucić. Wystarczy jeden z pozoru zwyczajny dzień, by reszta życia
Tomása i jego żony zmieniła się na zawsze. „Berta Isla” to ujmująca powieść
o przemianie, którą przechodzą jej bohaterowie, a także kruchości i uporze
towarzyszącym miłosnemu związkowi skazanemu na ukrywanie prawdy, grę
pozorów i spekulacje.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 44
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

tel.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 6 listopada 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. Max Czornyj - „Rzeźnik”,
2. Michael Hebb - „Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji”,
3. Javier Marías - „Berta Isla”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 43 nagrody otrzymuj¹:
Weronika Czepizak (Kępno), Justyna Magaj (Lipka).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
W pracy czeka cię wiele imprez towarzyskich, nie
przeholuj jednak z alkoholem i zabawą, bo szef
nie będzie codziennie tolerował spóźnień. Możesz otrzymać propozycję lepiej płatnej pracy,
nad którą warto się zastanowić.

Byk 21 IV – 21 V
Trudne sprawy i kłopoty wreszcie pozostawisz za
sobą. Podejmiesz trudną decyzję i postawisz na
swoim. Poczujesz się wolny, szczęśliwy i gotowy
na nowe doświadczenia. Karta zapowiada zdanie egzaminu.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Okaże się, że masz zdolności lub wiedzę, jakich
brakuje innym osobom w twoim otoczeniu. Okoliczności ci sprzyjają, nie zwlekaj więc i z entuzjazmem zabierz się do pracy. Na zabawę i rozrywkę będziesz miał trochę mniej czasu.

Rak 23 VI – 22 VII
Powiodą się sprawy, na których ci bardzo zależy.
Nie siedź jednak z założonymi rękoma i pomóż
losowi! Przedsięwzięcia, w jakie się teraz zaangażujesz okażą się korzystne, warto o nie bardziej zabiegać.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Nowa” - 31.10.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Na Zdrowie” - 1.11.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 2.11.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 3.11.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 4.11.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 5.11.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 6.11.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.

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

Panna 23 VIII – 22 IX

Waga 23 IX – 23 X
Będziesz szybki, sprawiedliwy i bardzo spostrzegawczy. Czeka cię rozmowa, która wyjaśni
twoje wątpliwości. W sprawach zawodowych
pojawi się propozycja lub okazja, na jaką czekałeś. Szansa ta dotyczyć będzie zupełnie nowego
pola działania.

Skorpion 24 X – 21 XI
W tym tygodniu pokażesz innym dobre cechy
swojego charakteru. Staniesz się wyrozumiały,
cierpliwy i uprzejmy. Osoby, które wymagają pomocy znajdą w tobie dobrego sojusznika.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Spodziewaj się dobrych wiadomości od osoby,
którą znałeś w dzieciństwie. Powrócą stare, dobre wspomnienia lub zapragniesz wybrać się w
podróż do miejsc, które znasz z dzieciństwa.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Możesz liczyć na udane spotkanie z ważną osobą lub kimś, od kogo zależy powodzenie twoich
spraw. W miłości i związkach z ludźmi nadejdą
dobre chwile. Poczujesz, że wreszcie jesteś na
właściwej drodze.

Wodnik 20 I – 18 II
Dojdziesz do wniosku, że nie możesz dłużej
zwlekać i oglądać się na decyzje innych ludzi. W
pracy będziesz rywalizował i ścigał się z groźną
konkurencją, w szkole zawalczysz o najlepsze
oceny.

Ryby 19 II – 20 III
Postaraj się wywiązać z obietnic, jakich udzieliłeś w pracy lub towarzystwie. Braki i zaniedbania
mogą w tym tygodniu niespodziewanie wyjść na
jaw. Uporządkuj ważne sprawy i nie spóźniaj się
na spotkania.

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

Będziesz czytać, dyskutować i szukać odpowiedzi na przedziwne pytania. Pojawią się nowi
znajomi lub ludzie, którzy przekonają cię do niecodziennych poglądów. W pracy czeka cię propozycja zdobycia nowych umiejętności.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
20
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13. kolejka | jesień 2019
Legia Warszawa – Wisła Kraków ...................... – 7:0
Śląsk Wrocław – Arka Gdynia . ......................... – 2:1
Lech Poznań – Zagłębie Lubin .......................... – 1:2
Cracovia – Pogoń Szczecin ............................... – 2:0
Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze . ...................... – 1:1
Wisła Płock – Jagiellonia .................................. – 3:1
ŁKS Łódź – Raków Częstochowa . ...................... – 2:0
Piast Gliwice – Korona Kielce . .......................... – 1:0
1. Wisła Płock SA
13 25 19:19
2. GKS Piast Gliwice
13 24 15:9
3. MKS Pogoń Szczecin
13 24 15:11
4. KP Legia Warszawa
13 23 22:13
5. MKS Cracovia SSA
13 23 21:14
6. KS Lechia Gdańsk
13 21 17:13
=. WKS Śląsk Wrocław
13 21 17:13
8. Jagiellonia Białystok
13 20 22:17
9. KKS Lech Poznań
13 18 23:17
10. KGHM Zagłębie Lubin
13 18 23:20
11. KS Górnik Zabrze
13 15 12:13
12. RKS Raków Częstochowa
13 15 14:19
13. ŁKS Łódź
13 11 15:23
14. Wisła Kraków SA
13 11 14:24
15. MZKS Arka Gdynia
13 10 11:22
16. MKS Korona Kielce
13 8
6:19

NASI

GKS Grębanin w finale Pucharu Polski
Zawodnicy i kibice GKS-u Grębanin przez pięć dni przeżywali zaprzepaszczenie szansy historycznego awansu do finału Pucharu Polski w strefie kaliskiej. Drużyna Janusza
Luberdy odpadła w półfinale, przegrywając decydujący pojedynek z GKS-em Jaraczewo 0:1. W sprawie tego meczu nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot akcji i to piłkarze
z Grębanina zagrają w wielkim finale. Wszystko przez formalny błąd drużyny z Jaraczewa, która ukarana została walkowerem. Sztab GKS-u Jaraczewo wystawił nieuprawnionego zawodnika. Dariusz Bolek we wcześniejszych pojedynkach obejrzał dwie żółte kartki, a to eliminowało go z występu w półfinale. W środę jednak zagrał
w wyjściowej jedenastce. Zmieniony został w 66. minucie przez Artura Maciejowskiego. Przepisy w takich sytuacjach nie pozostawiają wątpliwości. W poniedziałkowe
popołudnie klub z Jaraczewa otrzymał informacje o błędzie. Tym samym Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zweryfikował wynik meczu jako walkower na korzyść zespołu
z Grębanina. Finał Pucharu Polski w strefie kaliskiej pomiędzy GKS-em Grębanin a Białym Orłem Koźmin Wielkopolski odbędzie się 11 listopada.

Stadion Lekkoatletyczny Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie gościł uczestników mistrzostw powiatu kępińskiego, rozgrywanych w ramach tegorocznej Licealiady

Lekkoatletyczne medale rozdane

w

LIGACH

Rafał Kurzawa (Amiens SC)
Ligue1 Conforama

11. kolejka | jesień 2019
AS Saint-Etienne – Amiens SC – 2:2 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (poza meczową 18-tką)
Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

13. kolejka | jesień 2019
Cracovia – Pogoń Szczecin – 2:0 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)

Patryk Tuszyński (Piast Gliwice)
PKO Ekstraklasy

13. kolejka | jesień 2019
Piast Gliwice – Korona Kielce – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: 67-90 minuta, AKCJE: żółta kartka
Fabian Piasecki (Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

15. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Sosnowiec – Chojniczanka – 3:3 (1:2)
NA BOISKU: 1-46 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 1:1 w 12. minucie
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

15. kolejka | jesień 2019
Odra Opole – Podbeskidzie – 0:2 (0:1)
NA BOISKU: 35-90 minuta
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

15. kolejka | jesień 2019
GKS Tychy – Warta Poznań – 1:1 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się

Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1

14. kolejka | jesień 2019
Unia Skierniewice – RKS Radomsko – 0:2 (0:1)
NA BOISKU: 55-90 minuta
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

13. kolejka | jesień 2019
Ślęza Wrocław – Piast Żmigród – 0:0
NA BOISKU: nie pojawił się (poza meczową 18-tką)
Marcin Tomaszewski (Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

14. kolejka | jesień 2019
Unia Janikowo – Mieszko Gniezno – 2:1 (1:1)
NA BOISKU: nie pojawił się (poza meczową 18-tką)
Tobiasz Jarczak (Foto-Higiena Gać)
III Liga Grupa 3

W czwartek, 24 października na Stadionie Lekkoatletycznym Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletyce, rozgrywane w ramach XXI Licealiady 2019/20120. Zawody zorganizował Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kępnie. Na zmagania w konkurencjach biegowych i technicznych stanęło kilkadziesiąt zawodniczek i zawodników reprezentujących dwie szkoły ponadpodstawowe z naszego
powiatu. Pamiątkowe medale dla trzech pierwszych zawodników i dyplomy ufundował Starosta Kępiński.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Protest sędziów, mecze z opóźnieniem.
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13. kolejka | jesień 2019
Foto-Higiena Gać – Gwarek Tarnowskie G. – 0:3 (0:2)
NA BOISKU: cały mecz
Kamil Jurasik (MKS Kluczbork)
III Liga Grupa 3

13. kolejka | jesień 2019
MKS Kluczbork – Górnik II Zabrze – 4:1 (2:0)
NA BOISKU: 1-61 minuta
Adrian Gawlik (Gwarek Zabrze)
Centralna Liga Juniorów U-18

12. kolejka | jesień 2019
Gwarek Zabrze – Pogoń Szczecin – 1:3 (1:1)
października 2019
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NA BOISKU: cały mecz

Sport

piłka nożna

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

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Wydarzeniem czternastej serii gier bez wątpienia był pierwszy punkt Olimpii Koło. Najsłabszy zespół rozgrywek otworzył swój dorobek po bezbramkowym
remisie z beniaminkiem z Ostrzeszowa. W czołówce bez większych zmian, choć trzeba odnotować,
że dystans do najlepszych zaczyna tracić siódma w stawce Polonia Leszno

Pierwszy punkt outsidera,
koszmary wróciły w Kępnie
Pierwszy w tym sezonie punkt zdobyli w sobotę piłkarze Olimpii Koło. Podopieczni Waldemara Mikusika zremisowali bezbramkowo na wyjeździe z Victorią Ostrzeszów. Kto wie, czy nie powtórzy się scenariusz sprzed roku, gdy w rundzie jesiennej Olimpia
była zdecydowanie najgorszym zespołem rozgrywek, a w rundzie rewanżowej gdy zaprocentowało zebrane wcześniej doświadczenie, potrafiła zaskoczyć niejednego faworyta. Na pewno dużo większe niezadowolenie po ostatniej kolejce jest w szeregach
Polonii Kępno, która znajduje się w sporym kryzysie. Świetny występ w poprzedniej kolejce nie został powtórzony w sobotę.
Drużyna z Alei Marcinkowskiego znów schodziła pokonana z boiska.
Ligową tabelę po czternastu rozegranych spotkaniach otwiera LKS
Gołuchów. W minionej kolejce Żubry
bez większego problemu pokonały
Pogoń Lwówek 5:0 i umocniły się na
prowadzeniu. Grupa pościgowa ma w
tej chwili trzy punkty straty do zespołu spod Kalisza. Dwie z pięciu bramek
zdobył dla lidera Krystian Benuszak.
Snajper wrócił do gry po pauzie za
żółte kartki i powiększył swój dorobek

Wyniki 14. kolejki
KKS Polonia Kępno
1 (0)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 5 (3)

Bramki: 0:1 Dawid Kuczyński - 9’, 0:2
Mateusz Nogaj - 19’, 0:3 Dawid Kuczyński - 40’ (z karnego), 0:4 Kacper Majerz
- 67’, 1:4 Filip Latusek - 84’, 1:5 Paweł
Korczak - 90+1’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Mikołaj Kubacha, Rafał Piadiasek (Witold Kamoś - 46’),
Kacper Skupień, Remigiusz Hojka, Szymon
Pawlak, Wojciech Drygas, Karol Latusek (Mateusz Gola - 65’), Borys Wawrzyniak, Giorgi
Otarashvili (Maciej Sikora - 89’), Filip Latusek.
Trener: Bogdan Kowalczyk.

MKS Victoria Września
2 (2)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (0)

Bramki: 1:0 Mikołaj Jankowski - 5’, 2:0
Mikołaj Panowicz - 29’, 2:1 Daniel Kaczmarek - 82’.

LKS Gołuchów
LTP Pogoń Lwówek

5 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Jakub Szymkowiak - 37’,
2:0 Michał Grzesiek - 48’, 3:0 Krystian
Benuszak - 66’, 4:0 Konrad Chojnacki 85’, 5:0 Krystian Benuszak - 89’.

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (0)
KP Obra 1912 Kościan
0 (0)

Bramki: 1:0 Nikodem Grząka - 54’, 2:0
Patryk Cierniewski - 84’.

SKS Unia Swarzędz
TPS Winogrady Poznań

6 (4)
0 (0)

Bramki: 1:0 Krystian Pawlak - 31’, 2:0
Hubert Goncerzewicz - 34’, 3:0 Igor Jurga - 36’, 4:0 Gerard Pińczuk - 38’, 5:0
Jan Paczyński - 57’, 6:0 Jakub Nowacki
- 90+1’ (samobójcza).

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 (3)
KS Polonia 1912 Leszno
3 (2)

Bramki: 0:1 Maciej Frankowski - 10’ (samobójcza), 1:1 Błażej Telichowski - 13’,
1:2 Adam Dyzert - 16’ (samobójcza), 2:2
Mikołaj Sadowczyk - 24’ (samobójcza),
3:2 Bartłomiej Graczyk - 25’, 3:3 Michał
Płocharczyk - 59’, 4:3 Maurycy Niemczyk - 63’, 5:3 Tomasz Graczyk - 90+3’.
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tego sezonu do czternastu trafień. W
klasyfikacji najskuteczniejszych Krystian Benuszak wciąż ogląda jednak
plecy Dawida Kuczyńskiego z Pogoni Nowe Skalmierzyce. Ten również
trafił dwukrotnie i jest nadal lepszy o
jednego gola. Bramki najlepszego napastnika ligi przyczyniły się do zwycięstwa jego zespołu w Kępnie aż 5:1.
Pogoń, która bardzo dobrze spisuje się
w obecnym sezonie ligowym i przez
pewien okres była nawet liderem do
Kępna przyjechała po komplet punktów i sztuka ta jej się udała. Pomocną
dłoń wyciągnęli w kierunku rywala
piłkarze Polonii, który popełniali fatalne i kosztowne błędy przy wszystkich
trzech bramkach w pierwszej połowie.
Już w 9 minucie Grzegorz Kubiszyn
tak niefortunnie wybijał piłkę, że ta
trafiła w Dawida Kuczyńskiego i
wpadła do bramki. Na 2:0 podwyższył Mateusz Nogaj, który otrzymał
podanie od kępińskiej obrony. Trzecia
bramka padła z rzutu karnego, podyktowanego za zagranie ręką Rafała

MLKP Warta Międzychód 2 (1)
MKS Lubuszanin Trzcianka 2 (1)

Bramki: 1:0 Jakub Giełda - 7’, 1:1 Paweł
Iwanicki - 11’, 2:1 Jarosław Krysiak - 50’,
2:2 Paweł Wicher - 74’.

KS Opatówek
KSS Kotwica Kórnik

0 (0)
2 (2)

Bramki: 0:1 Oskar Baraniak - 13’, 0:2
Dawid Urbanek - 17’.

KP Victoria Ostrzeszów
MKS Olimpia Koło

0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Kacper Majerz (Pogoń Nowe S.)
Tomasz Marcinkowski (Obra Kościan)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Paweł Wicher (Lubuszanin)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Program 15. kolejki
Sobota, 2 listopada 2019 roku
12:00 Kotwica Kórnik – Warta Międzychód
13:00
Polonia Leszno – Polonia Kępno
13:00
Lubuszanin – Victoria Września
14:00 Winogrady Poznań – Tarnovia Tarnowo
14:00 Ostrovia Ostrów – Victoria Ostrzeszów
14:00
Pogoń Nowe S. – LKS Gołuchów
14:00
Obra Kościan – KS Opatówek
14:00
Pogoń Lwówek – Centra Ostrów
Niedziela, 3 listopada 2019 roku
13:00
Olimpia Koło – Unia Swarzędz
15
14
12
10
10
10
10
9

Padiaska. Po zmianie stron Polonia
wyglądała już nieco lepiej, ale i tak
nie uchroniło to kępińskiego zespołu
przed stratą kolejnych bramek. Kilka
sytuacji stworzonych przez podopiecznych Bogdana Kowalczyka mogło
jednak dawać nadzieje na bramkę kontaktową. Zamiast tego jednak Pogoń
wyprowadziła zabójczą kontrę, sfinalizowaną trafieniem Kacpra Majerza.
W 84. minucie, jak się później okazało,
honorową bramkę zdobył Filip Latusek, który wykorzystał rzut karny.
Nieco wcześniej na boisku pojawił się
wracający po kontuzji Mateusz Gola,
który w doliczonym czasie gry powinien zmniejszyć rozmiary porażki,
lecz trafił tylko w słupek. Skuteczniejszy był za to Paweł Korczak, który tuż
przed ostatnim gwizdkiem sędziego
ustalił wynik spotkania na 5:1. Pogoń
tym samym wróciła na zwycięską
ścieżkę po dwóch porażkach. Dla drużyny z Nowych Skalmierzyc wygrana
w Kępnie była dziewiątą w obecnym
sezonie.
Hitem ostatniej kolejki okrzyknięto spotkanie Tarnovii Tarnowo Podgórne z Poloniąa Leszno. Starcie zdecydowanie zasłużyło na zapowiadaną
rangę, a kibice obejrzeli szalony mecz.
Po nieco ponad kwadransie goście
prowadzili 2:1, choć sami nie strzelili
gola. Dwa razy piłkę do własnej bramki kierowali zawodnicy Tarnovii – najpierw Maciej Frankowski, a następnie Adam Dyzert. Niespełna dziesięć
minut później było już jednak 3:2 dla
miejscowych, a na listę strzelców wpisał się kolejny pechowiec. Tym razem
samobójcze trafienie zaliczył Mikołaj
Sadowczyk z Polonii. Jak się później
okazało, nie był to koniec pechowych
wydarzeń w tym meczu dla Mikołaja
Sadowczyka, bowiem z powodu kontuzji był on zmuszony przedwcześnie
opuścić plac gry. Wymuszone zmiany
skomplikowały sytuację, ale nie odebrały szans na punkty leszczynianom.
Kwadrans po przerwie wyrównali bowiem na 3:3. Decydujące ciosy zadali
jednak gospodarze. W 63. minucie po
rzucie różnym trafił Maurycy Niemczyk, a wynik już w doliczonym czasie gry ustalił Tomasz Graczyk. Dla
Polonii to już druga z rzędu porażka
w pojedynku z rywalem z czołówki
tabeli. W praktyce oznacza to, że stra-
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wyniki i tabele

Fortuna I Liga
15. kolejka | jesień 2019
Stomil Olsztyn – Puszcza Niepołomice . ....– 0:0
GKS Tychy – Warta Poznań .....................– 1:1
Radomiak Radom – Termalica Nieciecza ..– 1:0
GKS Bełchatów – Miedź Legnica . .............– 1:1
Zagłębie Sosnowiec – Chojniczanka .........– 3:3
GKS 1962 Jastrzębie – Olimpia Grudziądz .– 2:0
Sandecja Nowy Sącz – Wigry Suwałki ......– 1:0
Odra Opole – Podbeskidzie .....................– 0:2
Chrobry Głogów – Stal Mielec ..................– 1:0
1. RKS Radomiak 1910 Radom 15 30 24:17
2. KS Warta Poznań
15 28 23:14
3. Podbeskidzie Bielsko-Biała 15 27 25:15
4. GKS 1962 Jastrzębie
15 26 22:16
5. FKS Stal Mielec
15 25 20:16
6. MKS Miedź Legnica
15 24 21:17
7. OKS Stomil Olsztyn
15 22 13:16
8. GKS Olimpia Grudziądz
15 21 23:22
9. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 15 21 20:15
10. GKS Tychy
15 21 31:24
11. Zagłębie Sosnowiec SA
15 19 22:24
12. MKS Sandecja Nowy Sącz 15 18 19:27
13. GKS Bełchatów
15 18 17:18
14. MKS Puszcza Niepołomice 15 18 10:16
15. MZKS Chrobry Głogów
15 17 14:23
16. Chojniczanka 1930 Chojnice 15 16 24:27
17. SKS Wigry Suwałki
15 15 13:21
18. OKS Odra Opole
15 10 8:21
II Liga
15. kolejka | jesień 2019
GKS Katowice – Pogoń Siedlce .................– 2:1
Stal Stalowa Wola – Widzew Łódź ............– 0:1
Gryf Wejherowo – Lech II Poznań ............– 1:2
Bytovia Bytów – Garbarnia Kraków .........– 2:1
Resovia Rzeszów – Elana Toruń ...............– 2:1
Górnik Łęczna – Skra Częstochowa ..........– 1:1
Błękitni Stargard – Legionovia Legionowo – 2:1
Znicz Pruszków – Górnik Polkowice .........– 2:4
Olimpia Elbląg – Stal Rzeszów .................– 1:0
1. CWKS Resovia Rzeszów
15 31 28:12
2. RTS Widzew Łódź
15 31 27:14
3. GKS Katowice
15 30 25:13
4. GKS Górnik Łęczna
15 29 22:16
5. ZKS Olimpia Elbląg
15 28 23:11
6. MKS Bytovia Bytów
15 25 26:22
7. ZKS Stal Rzeszów
15 24 25:21
8. KP Błękitni Stargard
15 24 21:21
9. MKS Znicz Pruszków
14 21 23:22
10. KS Górnik Polkowice
15 20 23:16
11. RKS Garbarnia Kraków
14 17 14:16
12. KKS Lech II Poznań
15 17 17:24
13. TKP Elana Toruń
15 15 16:22
14. KS Skra Częstochowa
15 15 11:23
15. MKP Pogoń Siedlce
15 15 21:27
16. ZKS Stal Stalowa Wola
15 13 13:25
17. WKS Gryf Wejherowo
15 9 12:25
18. KS Legionovia Legionowo 15 8 12:29
III Liga Grupa 2
14. kolejka | jesień 2019
Radunia Stężyca – KKS Kalisz . ................– 0:0
Pogoń II Szczecin – Kotwica Kołobrzeg . ...– 0:1

Unia Janikowo – Mieszko Gniezno . .........– 2:1
Polonia Środa – Jarota Jarocin ................– 1:1
Chemik Police – Gwardia Koszalin ...........– 4:0
Świt Skolwin – Górnik Konin . ..................– 2:2
Bałtyk Gdynia – Bałtyk Koszalin . ............– 0:0
Nielba Wągrowiec – Grom Nowy Staw .....– 2:1
Sokół Kleczew – KP Starogard Gdański ....– 0:0
1. KKS Kalisz
14 33 29:11
2. MKS Mieszko Gniezno
14 33 29:12
3. KS Radunia Stężyca
14 32 31:6
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
14 27 19:7
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
14 27 30:21
6. KS Unia Janikowo
14 24 31:27
7. KP Starogard Gdański
14 21 16:14
8. KS Sokół Kleczew
14 18 15:18
9. KS Polonia Środa Wlkp.
14 18 23:19
10. KP Chemik Police
14 17 15:20
11. MKS Pogoń II Szczecin
13 16 17:23
12. KKPN Bałtyk Koszalin
14 14 12:21
13. KS Górnik Konin
14 14 20:28
14. JKS Jarota Jarocin
14 13 15:19
15. MKS Nielba Wągrowiec
13 12 17:25
16. KS Gwardia Koszalin
14 11 11:31
17. KS Grom Nowy Staw
14 10 16:29
18. SKS Bałtyk Gdynia
14 10 11:26
IV Liga Grupa Wielkopolska
14. kolejka | jesień 2019
Polonia Kępno – Pogoń Nowe S. ..............– 1:5
Victoria Września – Ostrovia Ostrów ........– 2:1
LKS Gołuchów – Pogoń Lwówek ...............– 5:0
Unia Swarzędz – Winogrady Poznań .......– 6:0
Warta Międzychód – Lubuszanin .............– 2:2
Tarnovia Tarnowo – Polonia Leszno .........– 5:3
KS Opatówek – Kotwica Kórnik . ..............– 0:2
Centra Ostrów – Obra Kościan .................– 2:0
Victoria Ostrzeszów – Olimpia Koło ..........– 0:0
1. LKS Gołuchów
14 32 30:12
2. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 14 29 25:15
3. MKS Victoria Września
14 29 35:12
4. MKS Lubuszanin Trzcianka 14 29 30:13
5. SKS Unia Swarzędz
14 28 35:16
6. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 14 27 42:20
7. KS Polonia 1912 Leszno
14 25 34:22
8. KSS Kotwica Kórnik
14 23 29:25
9. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 14 21 23:20
10. KP Victoria Ostrzeszów
14 20 22:21
11. LTP Pogoń Lwówek
14 17 18:26
12. KP Obra 1912 Kościan
14 16 24:24
13. MLKP Warta Międzychód 14 15 25:23
14. KS Opatówek
14 13 13:24
15. KKS Polonia Kępno
14 13 15:29
16. TPS Winogrady Poznań
14 10 22:53
17. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 14 9 23:31
18. MKS Olimpia Koło
14 1 1:60
RedBox V Liga Grupa 3
12. kolejka | jesień 2019
Zefka Kobyla Góra – Orzeł Mroczeń ........– 0:1
Astra Krotoszyn – Tur Turek ....................– 4:0
Tulisia Tuliszków – Piast Czekanów ..........– 2:2
SKP Słupca – Raszkowianka ....................– 3:0
Stal Pleszew – Polonus Kazimierz ............– 0:2
GKS Sompolno – Odolanovia ...................– 0:7

ta leszczynian do pierwszego miejsca
wynosi siedem punktów i nadzieje na
walkę o awans, przynajmniej na chwilę, oddaliły się od Polonii. Tymczasem
odmienne nastroje panują w Tarnowie
Podgórnym. Tarnovia odniosła ósme
zwycięstwo w sezonie i na trzy kolejki
przed zakończeniem rundy jesiennej
znajduje się tuż za plecami lidera z Gołuchowa. Do końca rundy zespół prowadzony przez Sławomira Najtkowskiego zmierzy się z trzema zespołami
zamykającymi tabelę – Winogradami Poznań, Olimpią Koło i Ostrovią
Ostrów. Jeśli noga się nie podwinie,
to wówczas Tarnovia zimową przerwę
w rozgrywkach może spędzić w fotelu
lidera. Tymczasem patent na czołówkę tabeli mają gracze Warty Międzychód. W tym sezonie potrafili grać z
najlepszymi zespołami ligi. Siedem z
piętnastu punktów zespół wywalczył
z rywalami z miejsc 1-7, którzy liczą
się w grze o najwyższe cele. O tym, jak
trudno gra się z Wartą, w sobotę przekonał się Lubuszanin Trzcianka. W
dużej mierze przedstawiciel północnej

części województwa sam jednak skomplikował sobie sytuację, bo po czerwonej kartce dla Jakuba Czaplińskiego,
przez blisko godzinę musiał grać w
osłabieniu. Mimo gry w osłabieniu
Lubuszaninowi udało się zremisować
2:2. Utrata punktów kosztowała jednak
spadek na czwartą pozycję.
Wydarzeniem czternastej serii
gier bez wątpienia był pierwszy punkt
Olimpii Koło. Po trzynastu porażkach
w końcu drużyna zapisała na swoim
koncie punkt, a stało się to po wyjazdowym remisie z Victorią Ostrzeszów.
Oczywiście, kolanom daleko do optymizmu, bo ich sytuacja w tabeli jest w
dalszym ciągu dramatyczna. Pierwszy
punkt piłkarze z Koła mogą jednak
traktować jako nagrodę za dotychczasową wytrwałość i ciężką pracę. A zadowolenie mogło być jeszcze większe,
bo w doliczonym czasie gry Olimpia
miała swoją szansę na wygraną, gdy na
czystą pozycję wychodził Dawid Zawadzki. Gospodarzy ratował wówczas
faulem Kacper Lepka, za co zobaczył
czerwoną kartkę.		
BAS

Sport

piłka nożna

RedBox V Liga Grupa 3 >>> Piłkarze lidera zaplecza
czwartej ligi wciąż na zwycięskiej ścieżce. Kolejny mecz
Wilków ponownie okazał się łatwą przeprawą. Z czołówki tabeli zwycięstwa odnosiły też drużyny z Odolanowa i
Mroczenia

Status quo
w czołówce zachowany

Ani drgnęła czołówka tabeli na zapleczu czwartej ligi po weekendowych spotkaniach 12. kolejki. Trzy najlepsze zespoły
odniosły zwycięstwa i dopisały do swojego dorobku kolejny
komplet punktów. Zwłaszcza cenne trzy punkty wywalczyli piłkarze Orła Mroczeń. Podopieczni Marka Wojtasiaka pokonali na
wyjeździe Zefkę Kobyla Góra i dzięki temu utrzymali kontakt
z prowadzącą dwójką. Strata mroczenian do drugiej w stawce
Odolanovii wynosi pięć punktów.
Jedno z ciekawiej zapowiadających się spotkań rozegrano w Sulmierzycach, gdzie Astra Krotoszyn
podejmowała Tura Turek. Zespoły,
które jeszcze całkiem niedawno występowały na zdecydowanie wyższych szczeblach rozgrywkowych
teraz muszą rywalizować na poziomie piątej ligi. Od początku spotkania krotoszynianie mieli widoczną
przewagę. Już w 2. minucie bliski
szczęścia był Dariusz Reyer, ale piłka po jego strzale musnęła poprzeczkę. W 30. minucie wynik spotkania
otworzył Mateusz Mizerny. Więcej
bramek w pierwszej odsłonie kibice
nie zobaczyli. Po zmianie stron Astra
wciąż dominowała, a konsekwencją
tego były kolejne gole. W 58. minucie

po raz drugi golkipera Tura zaskoczył
Mateusz Mizerny, a zaledwie cztery
minuty później na 3:0 podwyższył
Łukasz Budziak. Chwilę później, po
dobrze rozegranym rzucie rożnym,
do siatki ponownie trafił Mateusz
Mizerny, kompletując tym samym
hattricka. Spory niesmak pozostawiło zachowanie rozgoryczonych postawą swojej drużyny kibiców z Turku,
którzy delikatnie mówiąc obrażali
sędziego oraz dopuścili się również
gróźb w kierunku zawodników oraz
kibiców krotoszyńskiego zespołu.
W dwunastej serii gier kibice
znów nie mogli narzekać na brak
emocji oraz bramek, a na kilku boiskach odnotowano wręcz hokejowe
wyniki. Tak było między innymi w

Wilczynie, gdzie kibice zobaczyli aż
dziewięć trafień. Co najważniejsze
jednak dla miejscowych, sześć z nich
padło łupem Wilków, a więc drużyny,
która w tym sezonie jeszcze nie straciła punktów. Wprawdzie Piast Kobylin
strzelił silnemu rywalowi trzy bramki, ale nie był już w stanie zagrać skutecznie w defensywie. Hattrickiem
w tym spotkaniu popisał się Patryk
Grabowiecki, a po razie kobylińskiego bramkarza pokonali Łukasz
Przebieracz, Jakub Nowakowski
i Mikołaj Nowakowski. Dla Piasta
gole strzelali Tomasz Kokot, Damian
Ratajczak oraz Mateusz Olikiewicz,
który wykorzystał rzut karny. Jedna
bramka zadecydowała natomiast o
losach małych derbów regionu pomiędzy Zefką Kobyla Góra a Orłem
Mroczeń. Pierwsze minuty spotkania
upłynęły pod znakiem wymiany ciosów przez obie drużyny, choć groźniejsze akcje przeprowadziła w tym
fragmencie meczu Zefka. Nie oznacza
to jednak, że swoich szans nie mieli
mroczenianie. Dogodne okazje mieli
Łukasz Gajewski, Kacper Małolepszy czy Rafał Janicki, jednak mroczenianom zabrakło zimnej krwi w
polu karnych przyjezdnych. Szczęście
nie uśmiechało się również do Marcina Góreckiego. Najskuteczniejszy
gracz Orła miał wyborną okazję, ale
w 15. minucie nie wykorzystał on rzutu karnego podyktowanego za zagranie ręką przez jednego z graczy Zefki.
Także druga połowa bardzo długo nie
przynosiła zmiany rezultatu. Momentami atakom mroczenian brakowało
ładu i składu. W niektórych także nie
uśmiechało się szczęście. W 89. minucie, gdy kibice obu ekip powoli zaczęli
zbierać się do opuszczania trybun prowadzący spotkanie sędzia odgwizdał
rzut wolny dla Orła w bocznej strefie
boiska. Do rzutu wolnego podszedł
Bartosz Moś, który celnie dośrodkował na siódmy metr, a tam najwyżej
do piłki wyskoczył Jakub Kupczak,
by po chwili utonąć w objęciach swoich kolegów z drużyny. Mroczenianie
rzutem na taśmę odnieśli bardzo cenne i ważne zwycięstwo w kontekście
najbliższego starcia z liderem rozgrywek. Mecz z Wilkami zaplanowano
na najbliższą sobotę, 2 listopada. Początek o godzinie 14.
BAS

Piłka nożna >>> W miniony weekend rozgrywane w Wielkopolsce mecze rozpoczynały
się z opóźnieniem. Wszystko przez protest sędziów

Protest sędziów, mecze z opóźnieniem
Rozgrywane w miniony weekend mecze prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej rozgrywek rozpoczynały się z kilkuminutowym opóźnieniem. Kolegium Sędziów
w ten sposób wyraziło sprzeciw wobec narastającej liczby incydentów naruszenia nietykalności arbitrów.
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej stanowczo potępia agresywne
zachowania względem sędziów, jakie mają miejsce w trakcie spotkań.
Wszelkie incydenty są surowo karane z pełną stanowczością. Decyzję
o rozpoczęciu spotkań z opóźnieniem dziesięciominutowym podjął

Przewodniczący Kolegium Sędziów
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Cukiert. Taka forma
protestu miała spotkać się ze zrozumieniem i wsparciem akcji przez
zawodników, trenerów, działaczy
oraz kibiców. Każde opóźnienie zostało opisane przez sędziów w spra-

wozdaniu/załączniku oraz systemie
PZPN24 wraz określeniem czasu
zwłoki, tj. „Mecz rozpoczął się z
9-minutowym opóźnieniem w związku z akcją sprzeciwiającą się agresji
wobec sędziów – SzacunekDlaArbitra”.
BAS

Wyniki 12. kolejki
KLKS Zefka Kobyla Góra
LZS Orzeł Mroczeń

0 (0)
1 (0)

Bramka: 0:1 Jakub Kupczak - 89’.
Orzeł: Rafał Peksa – Dariusz Luźniak, Jakub
Kupczak, Andrzej Nowak, Bartosz Moś, Łukasz
Gajewski, Bartosz Wika (Bartosz Kurzawa - 68’),
Jakub Strąk, Kacper Małolepszy (Miłosz Jędrzejewski - 68’), Rafał Janicki (Tobiasz Rabiega 78’), Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

KKS Astra Krotoszyn
MKS Tur 1921 Turek

4 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Mizerny - 30’, 2:0
Mateusz Mizerny - 58’, 3:0 Łukasz Budziak - 62’, 4:0 Mateusz Mizerny - 68’.

LKS Zjednoczeni Rychwał 2 (1)
GKS Vitcovia Witkowo
0 (0)

Bramki: 1:0 Przemysław Skibiszewski 24’, 2:0 Przemysław Skibiszewski - 55’.

SKP Słupca
3 (1)
LKS Raszkowianka Raszków 0 (0)

Bramki: 1:0 Piotr Głowala - 24’, 2:0 Igor Sarnowski - 72’, 3:0 Bartosz Gruszczyński - 85’.

MGKS Tulisia Tuliszków
LKS Piast Czekanów

2 (1)
2 (0)

Bramki: 1:0 Adam Pacholski - 3’, 2:0
Adam Pacholski - 60’, 2:1 Konrad Rusek
- 79’, 2:2 Łukasz Adamczyk - 90+5’.

KS Stal Pleszew
0 (0)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 2 (1)

Bramki: 0:1 Bartosz Kociszewski - 27’,
0:2 Bartosz Kociszewski - 62’.
Zjednoczeni – Vitcovia Witkowo . .............– 2:0
Wilki Wilczyn – Piast Kobylin . .................– 6:3
1. GKS Wilki Wilczyn
12 36 50:14
2. MLKS Odolanovia Odolanów 12 32 33:3
3. LZS Orzeł Mroczeń
12 27 47:11
4. SKP Słupca
12 25 24:8
5. KS Stal Pleszew
12 24 27:16
6. KKS Astra Krotoszyn
12 20 20:15
7. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 12 19 18:17
8. LKS Raszkowianka Raszków 12 15 24:33
9. GKS Sompolno
12 13 18:26
10. GKS Vitcovia Witkowo
12 12 19:29
11. LKS Piast Czekanów
12 11 13:27
12. KLKS Zefka Kobyla Góra 12 10 19:26
13. LKS Zjednoczeni Rychwał 12 10 15:38
14. MGKS Tulisia Tuliszków
12 9 14:25
15. KS Piast Kobylin
12 8 20:38
16. MKS Tur 1921 Turek
12 5 13:48
Wielkopolska Klasa Okręgowa
Grupa 1
12. kolejka | jesień 2019
Barycz Janków P. – GKS Grębanin . .........– 2:0
WKS Witaszyce – LKS Czarnylas . .............– 0:4
Zieloni Koźminek – Pelikan Grabów ........– 0:0
Victoria Skarszew – LZS Doruchów . .........– 1:0
Grom Golina – Olimpia Brzeziny .............– 1:4
Wisła Borek Wlkp. – LZS Cielcza ..............– 3:2
Biały Orzeł – GKS Rychtal .......................– 0:2
Strażak Słupia – Ogniwo Łąkociny – przełożony
1. KS Victoria Skarszew
12 36 30:3
2. GKS Rychtal
12 26 28:13
3. GKS Grębanin
12 23 28:17
4. LKS Olimpia Brzeziny
12 23 28:18
5. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 12 22 23:14
6. LZS Cielcza
12 21 30:25
7. LZS Pelikan Grabów
12 20 26:16
8. LKS Czarnylas
11 17 28:25
9. WKS Witaszyce
12 16 22:23
10. LKS Wisła Borek Wlkp.
12 16 21:28
11. GOS Zieloni Koźminek
11 13 15:19
12. Barycz Janków Przygodzki 12 12 19:28
13. LZS Doruchów
12 11 16:23
14. LZS Strażak Słupia
11 8 15:28
15. LZS Ogniwo Łąkociny
11 6 13:36
16. LZS Grom Golina
12 3 12:38
Wielkopolska Klasa A Grupa 3
11. kolejka | jesień 2019
LKS Godziesze – Teleszyna Przykona . .....– 2:0
Korona-Pogoń – Prosna Kalisz . ...............– 3:1
Grom Malanów – Szczyt Szczytniki ..........– 2:2
Piast Grodziec – Wicher Dobra . ...............– 3:0
Orzeł Kawęczyn – Sokoły Droszew . .........– 3:1
Prosna Chocz-Kwileń – LKS II Gołuchów ...– 0:6
Jaskiniowiec Rajsko – Iskra Sieroszewice .– 8:2
1. LKS II Gołuchów
11 28 47:17
2. KS Prosna Kalisz
11 26 40:12

GKS Sompolno
0 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów 7 (3)

Bramki: 0:1 Mikołaj Marciniak - 12’, 0:2
Jakub Kłobusek - 16’, 0:3 Paweł Zadka
- 24’, 0:4 Marek Motylewski - 61’, 0:5 Patryk Sikora - 70’, 0:6 Jakub Bąk - 82’, 0:7
Szymon Celmer - 90’.

GKS Wilki Wilczyn
KS Piast Kobylin

6 (4)
3 (0)

Bramki: 1:0 Patryk Grabowiecki - 18’,
2:0 Łukasz Przebieracz - 23’, 3:0 Patryk
Grabowiecki - 30’, 4:0 Jakub Nowakowski
- 45’, 4:1 Tomasz Kokot - 60’, 4:2 Damian
Ratajczak - 64’, 5:2 Patryk Grabowiecki
- 69’, 6:2 Mikołaj Nowakowski - 81’, 6:3
Mateusz Olikiewicz - 87’ (z karnego).
Najskuteczniejsi strzelcy
19
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
14
Patryk Grabowiecki (Wilki Wilczyn)
12
Przemysław Skibiszewski (Zjednoczeni)
11
Rafał Janicki (Orzeł Mroczeń)
10
Damian Spaleniak (Raszkowianka)
9
Patryk Adamski (Stal Pleszew)
9
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
Program 13. kolejki
Sobota, 2 listopada 2019 roku
13:00
Polonus Kazimierz – SKP Słupca
14:00
Tur Turek – GKS Sompolno
14:00
Orzeł Mroczeń – Wilki Wilczyn
14:30 Vitcovia Witkowo – Zefka Kobyla Góra
15:00
Odolanovia – Zjednoczeni
Niedziela, 3 listopada 2019 roku
11:00
Raszkowianka – Astra Krotoszyn
11:00
Piast Czekanów – Stal Pleszew
11:00
Piast Kobylin – Tulisia Tuliszków
3. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 11 25 26:14
4. PUKS Sokoły Droszew
11 22 27:16
5. GKS Piast Grodziec
11 19 22:18
6. GKS Orzeł Kawęczyn
11 18 26:21
7. LKS Godziesze 1966
11 16 28:21
8. KS Jaskiniowiec Rajsko
11 14 28:25
9. LZS Prosna Chocz-Kwileń
11 13 19:25
10. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 11 11 22:26
11. LZS Szczyt Szczytniki
11 10 11:26
12. GKS Teleszyna Przykona 11 8 10:26
13. KS Wicher Dobra
11 5 12:32
14. KS Grom Malanów
11 5 14:53
Wielkopolska Klasa A
Grupa 4
11. kolejka | jesień 2019
Sokół Świba – Pogoń Trębaczów ..............– 1:1
LKS Jankowy – OKS Ostrów Wlkp. ...........– 1:2
Płomień Opatów – Zawisza Łęka O. .........– 0:2
LZS Czajków – Sokół Bralin .....................– 3:2
Lilia Mikstat – Victoria Laski ....................– 0:2
KS Rogaszyce – Błękitni Chruszczyny . .....– 0:2
KS Hanulin – Huragan Szczury ................– 2:1
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 11 30 29:6
2. LZS Czajków
11 24 32:17
3. LZS Płomień Opatów
11 23 27:15
4. LZS Victoria Laski
11 23 25:16
5. LKS Sokół Bralin
11 22 32:17
6. OKS Ostrów Wlkp.
10 16 16:16
7. LKS Jankowy 1968
11 16 15:18
8. LZS Błękitni Chruszczyny
10 12 23:29
9. KS Rogaszyce
11 12 9:17
10. LZS Huragan Szczury
11 11 19:26
11. LKS Sokół Świba
11 10 25:37
12. LZS Pogoń Trębaczów
11 9 14:23
13. KS Hanulin
11 8 17:27
14. LZS Lilia Mikstat
11 4 17:36
Proton Wielkopolska Klasa B
Grupa 9
10. kolejka | jesień 2019
Masovia Kraszewice – Zryw Kierzno ........– 5:1
LZS Trzcinica – LZS Mikorzyn ..................– 6:4
Wielkopolanin – Dąb Dębnica . ................– 3:2
LZS Chynowa – Bonikovia Boników .........– 7:0
LZS Siedlików – LZS Ostrówiec .................– 4:0
Ajax Rojów . ........................................– pauza
1. LZS Trzcinica
9 21 21:17
2. LKS Masovia Kraszewice
9 18 27:7
3. LZS Chynowa
8 16 33:12
4. LZS Ostrówiec
10 16 19:22
5. LZS Siedlików
8 14 16:10
6. LZS Bonikovia Boników
9 14 19:22
7. LZS Zryw Kierzno
9 12 25:25
8. LKS Wielkopolanin Siemianice 9 11 21:18
9. LZS Mikorzyn
9 9 14:24
10. LKS Dąb Dębnica
9 6 20:33
11. RLKS Ajax Rojów
9 4 4:29
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Sport

piłka nożna
Piłka nożna >>> Rusza jubileuszowa edycja turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, będącego przepustką do marzeń o sportowej karierze dla setek tysięcy
chłopców i dziewczynek z całego kraju

Wielkopolska w czołówce

7 października zakończyły się zapisy do tegorocznej edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o
Puchar Tymbarku”. Rozgrywki, w których w przeszłości grało ponad pięćdziesięciu reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych ruszyły właśnie po raz dwudziesty. Dziewczęta i
chłopcy rozpoczęli rywalizację, która już po raz siódmy swój wielki finał będzie mieć na stadionie PGE Narodowy.

KLASA A, GRUPA 4  >>> W niedzielę „Zawisza” wygrał z „Płomieniem” 2:0. Zwycięstwo
przyszło w samą porę, bo już tylko najstarsi kibice pamiętali ostatni triumf teamu z Łęki
w Opatowie. Mecz był zażarty, sędzia pokazał siedem żółtych kartek (Zawisza: Albert,
Kurkiewicz, Glatz, Kucharski, Gola; „Płomień: Osesiak) i aż dwie czerwone (F. Kucharski
druga żółta, Mielczarek). „Zawisza” kończył mecz w „dziewiątkę, ale zdołał dobić rywala
w doliczonym czasie gry. Szkoda, że ten ładny mecz, pełen pasji i werwy, niemal zepsuli
nadpobudliwi kibice „Płomienia”. Rozpalona tuż po przerwie raca rzucona w dzieci mogła
również nadszarpnąć zdrowie ich piłkarza, który chwile wcześniej został sfaulowany tuż
przy bocznej linii, na wprost rozżarzonych trybun. Na szczęście i chyba tylko przypadkiem nikomu nic się nie stało

Derby dla „Zawiszy”

Zacznijmy od banału, iż derby
rządzą się swoimi prawami. Wszyscy uczestnicy takiego wydarzenia
sposobią się do niego nieco inaczej;
trenerzy obmyślają taktykę mającą
zaskoczyć rywala, piłkarze śnią o
meczu życia, sponsorzy nerwowo
szykują premie za zwycięstwo, a kibice w zaciszu marzeń o triumfie rychtują swój pokojowy oręż – odkurzają

pieśni i polerują wuwuzele. Ważne,
by w godzinie próby okiełznać złe
nawyki, ostudzić wybuchowe emocje, w porę wesprzeć ukochaną drużynę. Trzeba przyznać, iż obrazki
jakie zobaczyliśmy przed pierwszym
gwizdkiem, mogłyby ukontentować
nawet mistrza piłkarskiego savoir vivru. Cudowna aura, trybuny falujące
pozytywnymi emocjami, dziesiątki
Pierwszy gol
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kibiców, uśmiechnięci i skupieni sędziowie, dżentelmeńskie „piąteczki
futbolistów. I wójt Adam Kopis apelujący do wszystkich stron o rozwagę
i kulturę czym zdobył powszechny
aplauz i szacunek. Zaczęło się szybko
i zawzięcie. Oba teamy postawiły na
ofensywę, chcąc pewnie już na wstępie przygwoździć rywala celnym trafieniem. Najbliżej szczęścia był Iwan
Parchomienko. Niestety, piłka o centymetry minęła prawy słupek, ale nawet ten niecelny strzał poderwał z ławeczki jednoosobowy fanclub Wani,
czyli piękną Kasię. Zaiste, zagadką
jest, jak mocne serduszko musi mieć
to nadobne dziewczę, bo Iwan w tym
meczu pudłował jeszcze ze sto razy.
Odpowiedzią na akcję „Zawiszy”
był… Żurek na spalonym. Pierwszy
kwadrans meczu to nieustanna kotłowanina w polu karnym „Płomienia”. Golkiper gospodarzy, Tomasz
Kolanek, zwijał się jak w ukropie i
gdy zdawało się, że gol jest kwestią
sekund, obrońca miejscowych został
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Turniej „Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku” od blisko dwudziestu lat przyczynia się do popularyzacji futbolu wśród dzieci i młodzieży z całej Polski. W rozgrywkach
co sezon biorą udział chłopcy i dziewczęta ze wszystkich zakątków kraju.
W pierwszych edycjach Turnieju „Z
Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” brało udział zaledwie kilka
tysięcy dzieci. Dziś, po dwudziestu
latach, są to setki tysięcy uczestników, a rozgrywki urosły do miana
największej imprezy piłkarskiej dla
dzieci w Europie. W Turnieju zagrało
do tej pory ponad pięćdziesięciu późniejszych reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych, a ośmiu
byłych uczestników turnieju gra w
trwających eliminacjach do Euro
2020 w kadrze prowadzonej przez selekcjonera Jerzego Brzęczka. Mowa
o Arkadiuszu Miliku, Krzysztofie
Piątku, Piotrze Zielińskim, Bartoszu Bereszyńskim, Damianie
Kądziorze, Tomaszu Kędziorze,
Krystianie Bieliku i Sebastianie
Szymańskim. Prawie 30 procent
uczestników turnieju to dziewczynki, wśród których są utalentowane
piłkarki, także reprezentantki kraju.
Królowa strzelczyń XIII edycji – Natalia Wróbel została najmłodszą debiutantką w historii Ekstraligi kobiet,
a najlepsza zawodniczka VII edycji
– Paulina Dudek została najdroższą
polską piłkarką, przechodząc do francuskiego klubu Paris Saint-Germain.
Ma ona również na swoim koncie
złoty medal mistrzostw Europy do lat
17. Medale na imprezie tej samej rangi, tyle że brązowe, wywalczyli inni
piłkarze, którzy w dzieciństwie grali

w turnieju: Gracjan Horoszkiewicz,
Igor Łasicki i Karol Żwir. Do tegorocznej edycji najwięcej drużyn zgłosiło się z województwa lubelskiego,
małopolskiego i wielkopolskiego.
Najliczniej reprezentowana będzie
najstarsza kategoria wiekowa - do
lat 12, która stanowi aż 47 procent
wszystkich uczestników. Dzieci do
lat 10 stanowią 32 procent frekwencji,
a najmłodszą kategorię wiekową U-8
reprezentuje 21 procent uczestników.
Wśród podmiotów, które zgłaszały
drużyny, niezmiennie najsilniej reprezentowane są szkoły podstawowe,
które wystawiły 74 procent wszystkich zespołów. Kluby piłkarskie
stanowią 15 procent uczestników, a
UKS-y 8 procent. Stawkę uzupełniają
inne podmioty, których jest 3 procent.
Zapisy do tegorocznej odsłony
Turnieju zakończyły się 7 października. W województwie wielkopolskim
do XX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”
zgłoszono 10 procent drużyn w skali
całego kraju – najwięcej w powiecie miejskim Poznań, poznańskim i
gnieźnieńskim. Aktualny harmonogram gier dostępny jest na oficjalnej
stronie Turnieju: www.zpodworkanastadion.pl. Etapy gminne i powiatowe
zakończą się 9 marca. Jego zwycięzcy
wywalczą przepustki do finałów wojewódzkich rozgrywanych w dniach
18 marca – 26 kwietnia. Dla drużyn
z najmłodszej kategorii będzie to
ostatni etap Turnieju, natomiast wojewódzkie zwycięstwo w kategoriach
U-10 oraz U-12 oznacza awans do finału ogólnopolskiego, który odbędzie
się w dniach 29 kwietnia – 2 maja
2020 r. w Warszawie.
BAS

trafiony futbolówką w rękę. - „Tego
się nie gwiżdże” – tak sędzia asystent
skwitował to zdarzenie w odpowiedzi
na apel kibiców „Zawiszy” domagających się karnego. Dwie minuty
później powinno być 1:0, ale Osesiak
zdołał w porę powalić na murawę
Płóciennika, co arbiter wycenił na
żółtą kartkę. Jak się okazało, była to
pierwsza i ostatnia kartka dla „Płomienia, natomiast listę ukaranych
piłkarzy „Zawiszy” otworzył w 1,
minucie Sławomir Gola. Kluczowy moment tej części meczu miał
miejsce na kwadrans przed ostatnim
gwizdkiem. Tobiasz Krawczyk stanął oko w oko z bramkarzem „Zawiszy”, zamyślił się na chwilę, Pająk
wyrwał mu piłkę spod nóg, rzucił na
prawą stronę, Kamil Glatz pomknął
tuż przy linii z szybkością wczesnego
Błaszcza, precyzyjnie dośrodkował,
a czyhający w polu karnym Mateusz
Płóciennik przyłożył nogę i stało się.
„Zawisza” wyszedł na prowadzenie.
Druga odsłona derbów gminy Łęka
Opatowska zaczął się ogniście, bowiem kibice „Płomienia” tuż przy
bocznej linii rozpalili racę. Pomarańczowy dym wstrzymał na chwilę
futbolowy impet, z czego skwapliwie skorzystali trenerzy „Zawiszy”
wprowadzając zmianę. Po wejściu na
boisko Przemysława Alberta, który
zmienił Sławomira Golę, „Zawisza”
przyczaił się chytrze na swojej po-

łowie, czyhając na tę jedną, jedyną
akcję, która zamknęłaby definitywnie mecz. A Gola zszedł z boiska, bo
miał na koncie żółtą kartkę. Czujni
trenerzy bali się jak ognia końcówki
meczu w osłabieniu. Nie przewidzieli, że już za chwilę rozpocznie się
żółto-czerwony serial, przy którym
blednie nawet „Zniewolona”. Pięć
minut po wejściu na boisko żółty kartonik ujrzał Albert, dwie minuty później Kurkiewicz, za chwilę – Filip
Kucharski. No i ostatnie pięć minut.
Druga żółta kartka eliminuje nieźle
grającego w tym meczu F. Kucharskiego, a tuż przed upływem regulaminowego czasu gry za bezmyślny
faul na środku boiska wylatuje Jakub
Mielczarek. Cóż, Kuba nie zdążył
się nawet spocić, bo przecież chwilkę
wcześniej zmienił Szymona Sarnowskiego. Arbiter doliczył cztery minuty, które gospodarze postanowili zamienić na gola. Desperacko rzucili się
do walki zapominając, że w „Zawiszy” grasuje najdrapieżniejsza Kura
w tej części Europy. Piotr Kurkiewicz
rozegrał chyba najlepszy mecz jesieni, popełnił może jeden błąd, ten na
żółtą kartkę, twardy i nieustępliwy
w obronie i jakże skuteczny w ataku.
W ostatniej akcji meczu wykorzystał
sprytne podanie Przemysława Alberta, który ograł golkipera „Płomienia”
i w porę dostrzegł kolegę mknącego
przy lewej linii.		
(ems)

„Płomień” Opatów – „Zawisza” Łęka Opatowsk
a 0:2 (0:1).
Bramki: Mateusz Płóciennik (36),Piotr Kurkiewicz (90+3)
.
„Zawisza”: Paweł Chałubiec, Kamil Glatz, Łukasz
Domino, Szymon
Sarnowski (Marcin Fronia), Sławomir Gola (Przemysław
Albert 55),
Jakub Sarnowski, Filip Kucharski, Iwan Parchomien
ko, Sebastian
Joniak, Mateusz Płóciennik (Jakub Mielczarek 88).

