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„3 minuty” niezgody
Możliwość, a raczej jej brak, ustnego przedstawienia składanej podczas sesji Rady
Powiatu Kępińskiego interpelacji, wzbudziła największe emocje podczas obrad powiatowych rajców.
str. 2

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

osobę ze znajomością
języka niemieckiego
do działu eksportu

Śmierć na drodze.

Zginął 63-letni obywatel Holandii

str.8

Fot. KPP Kępno

Podwyżka
za śmieci.
Mieszkańcy
zapłacą

Fot. wielun.naszemiasto.pl

lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21

Fot. KPP Kępno

Informacje pod nr tel.: 691 501 511 lub 603 117 609

25 zł miesięcznie
str. 12

Tragiczny wypadek w Lipiu.
Uroczystości pogrzebowe Nie żyje dwóch mieszkańców
Stanisława Gibka ps. „Piekarz”
gminy Łęka Opatowska
str. 6
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Informacje

wiadomości
XIII sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Możliwość, a raczej jej brak, ustnego przedstawienia składanej podczas sesji Rady Powiatu Kępińskiego interpelacji, wzbudziła największe emocje podczas obrad powiatowych
rajców zwołanych na 29 października br.

„3 minuty” niezgody

Radni miejscy obradowali
29 października br. odbyła się
XIII sesja Rady Miejskiej w Kępnie.
Radni przyjęli wszystkie przygotowane pod głosowanie uchwały, wśród
których znalazły się m.in. zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2019-2041,
zmiany w budżecie Gminy Kępno
na 2019 rok, uchwalenie „Rocznego
programu współpracy Gminy Kępno z organizacjami pozarządowymi
na rok 2020”, a także ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
przy ul. Towarowej w Kępnie.
Jednym z omawianych tematów było również zaliczenie 49
odcinków dróg do kategorii dróg
gminnych i ustalenie ich przebiegu.
- W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym przejmujemy część dróg.
Są to krótkie odcinki łączące drogi
gminne, a także łączniki między bu-

dynkami. W niektórych przypadkach
to nie są nawet drogi, tylko tzw. skotniczki. Tym samym robimy kolejny
etap porządkowania, abyśmy mogli
prowadzić tam inwestycje, a wiadomo, że Gmina może remontować lub
rozbudowywać tylko tam, gdzie jest
jej własność – wyjaśnił przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie Andrzej
Stachowiak.
W trakcie sesji w głosowaniu tajnym dokonano wyboru ławników do
Sądu Rejonowego w Kępnie na kadencję 2020-2023. Do Sądu Rejonowego
w Kępnie wybrane zostały wszystkie
zgłoszone przez prezesa sądu kandydatki: Olena Głowacz, Eugenia
Kurp i Zofia Maria Przybylska, a
do Sądu Pracy – Danuta Teresa Kostusiak. Do Sądu Okręgowego w Kaliszu nie było żadnych kandydatów.
KR

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Wiesława Grzesiaka
długoletniego kierownika produkcji
Fabryki Mebli „Piaski”.

Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim
składają właściciele, Zarząd oraz pracownicy:
Fabryki Mebli „Piaski”,
Fabryki Meble Laski,
Fabryki Meble Łubnice,
Centrum Handlowego Piaski
oraz redakcji „Tygodnika Kępińskiego”.

Nad projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kępińskiego, która dawałaby radnym szansę ustnego zaprezentowania treści
składanej przez nich na piśmie interpelacji, pochylono się w trakcie XIII
sesji w tej kadencji Rady Powiatu.
Powiatowi rajcy zainteresowali
się tym tematem już dużo wcześniej.
Podczas jednych z majowych obrad
powiatowego gremium, a dokładnie
w trakcie VIII sesji, zwołanej na 14
maja br., z inicjatywę uchwałodawczą Klubu Samorządowego przedstawił radny Włodzimierz Mazurkiewicz. – Zgłaszamy inicjatywę
uchwałodawczą dotyczącą zmian w
Statucie Powiatu Kępińskiego - poinformował wówczas. - W imieniu
Klubu Samorządowego proszę o jej
analizę prawną, przesłanie pod obrady komisji stałych, a następnie
podjęcie w formie uchwały podczas
obrad Rady Powiatu Kępińskiego.
Projekt proponowanej uchwały przewidywał, iż przypadku, gdy
interpelacja lub zapytanie składane
są podczas obrad sesji, radny może
przedstawić ustnie ich treść lub ich
omówienie, z tym że jego wystąpienie nie może przekroczyć 10 minut.
Jak czytamy w uzasadnieniu
uchwały, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym radny składa
interpelację oraz zapytanie na piśmie do starosty za pośrednictwem
przewodniczącego Rady. Ponieważ
Statut Powiatu nie wprowadza żadnych dodatkowych regulacji, radny
w obecnym stanie prawnym nie ma
możliwości przedstawienia składanej interpelacji ustnie podczas obrad sesji. Jak stwierdzili też autorzy
projektu uchwały, budziło to szereg
dyskusji, co do otwartości i jawności
funkcjonowania Rady, a także spotykało się z zarzutami ograniczania
wypowiedzi radnym.
Po omówieniu projektu podczas
posiedzeń komisji i analizie przeprowadzonej przez biuro prawne projekt
został skierowany pod obrady w trakcie październikowej sesji.
Potrzebę podjęcia uchwały ponownie uzasadniał W. Mazurkiewicz.
- Ustawa o samorządzie powiatowym
w sposób dość jednoznaczny określa
fakt, iż należy składać tylko pisemnie
zapytania i interpelacje. Dość rygorystycznie odnosi się do tego zapisu
nasza Rada. W związku z tym, ponieważ statut nie wnosi żadnych do tego
regulacji, proponujemy, jako Klub, i
apelujemy do państwa o przyjecie tej
uchwały, aby dać możliwość radnym
przeczytania fragmentu w całości

bądź części interpelacji lub zapytań w
momencie, kiedy są one tu składane
na sesji – mówił radny. - (…) Te interpelacje i zapytania też są na BIP-ie
(w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kępińskiego
– przyp. red.) i, jak słusznie zauważyła pani przewodnicząca, nie mamy
niczego do ukrycia. W związku z tym
mówimy to tutaj. (…) To jest sytuacja
oczywista, niczego to nie zmienia, a
jednak daje naszym mieszkańcom,
którzy dzisiaj mogą nas oglądać poprzez bezpośrednią transmisję, taką
możliwość usłyszenia tego podczas
sesji i nie muszą sięgać dodatkowo
po komputer, po internet. Nie muszą
szukać tego w BIP-ie.

wypowiedzi, nie jest jakieś przedłużanie sesji, robienie awantur na sesji – odpowiadał radny W. Mazurkiewicz. - Po prostu chcielibyśmy, żeby
te interpelacje były w jakimś zakresie, małym - 3 minuty - uzasadniane.
Nie tylko czytany przez panią tytuł,
ale uzasadniane. Można do tego
dopowiedzieć parę własnych zdań
i wydaje się to czytelniejsze. (…)
Uważam, że to jest taka próba, czy ta
Rada jest demokratyczna, czy też nie
jest demokratyczna, czy pozwala się
wypowiadać w takich sprawach nam
wszystkim.
Radny Tomasz Gatner stwierdził, że w swojej obecnej formie
punkt „interpelacje i zapytania” jest
niepotrzebny, bo radny może jedynie
podejść i złożyć na ręce przewodniczącej pisemną interpelację czy też
zapytanie, bez możliwości powiedzenia słowa. Chodzi natomiast o umoż-

Z projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Kępińskiego wystąpili radni Klubu Samorządowego

W imieniu swojego Klubu W.
Mazurkiewicz złożył też wniosek o
wprowadzenie poprawki, skracającej
długość przewidywanych wystąpień
w sprawie interpelacji z 10 do 3 minut. - Nam zależy tylko na tym, żeby
można było tytuł tej interpelacji, jej
główną treść, istotę przekazać, a nie
na robieniu jakiegokolwiek problemu – zaznaczył.
Swoją opinię w tej sprawie przedstawiła przewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Jędrecka.- Pytanie jest
takie: jaka była intencja ustawodawcy? (…) Wydaje mi się, że obowiązek
transmitowania obrad spowodował,
że być może ustawodawca obawiał
się, że mogą sesje trwać nie 2, 3 godziny, ale i 8 godzin.(…) Ja osobiście
jestem przeciwna temu – stwierdziła.
- Kiedy omawialiśmy za pierwszym
razem projekt, to mówiłam, że są
takie samorządy, które w ogóle nie
mają w porządku obrad tego punktu „interpelacje i zapytania”, z tego
powodu, że one mogą być w każdym
momencie składane do Zarządu poprzez przewodniczącego Rady. (…)
Osoby zainteresowane mają prawo,
żeby zajrzeć po prostu na BIP, bo
tam jest to wszystko publikowane.
- Naszą intencją - wnioskodawcy, bo tak to wybrzmiało nieco z pani

liwienie radnemu ustnego przedstawienia kwintesencji składanego
przez siebie pisma.
Poparł go Michał Solecki. - Interpelacja to jest dokument, do którego radny powinien się przygotować,
włożyć w to dużo pracy i zawrzeć w
nim jakieś tezy i chęci zmiany rzeczywistości go otaczającej, która ma
wpływ również na mieszkańców powiatu kępińskiego. Wkłada w to naprawdę dużo pracy. To jest poważny
dokument i uważam, że powinna być
możliwość wyrażenia uzasadnienia
tej interpelacji na sesji jako pewna
forma podniesienia prestiżu tego
typu dokumentu – przekonywał.
Stanowisko
przewodniczącej
Rady w swych wypowiedziach poparł natomiast starosta kępiński Robert Kieruzal.
Ostatecznie 16 obecnych tego
dnia na sesji radnych najpierw odrzuciło zaproponowaną poprawkę, dotyczącą skrócenia długości wystąpień
radnych do 3 minut, a następnie zadecydowało o niepodjęciu całej uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu.
W głosowaniu 6 radnych było za jej
podjęciem, a 8 sprzeciwiło się temu.
Dwie osoby wstrzymały się od decyzji w tej sprawie.
bem
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W dniu Wszystkich Świętych kibice Lecha Poznań zorganizowali kolejną zbiórkę powstańczą

Kibice Lecha Poznań pamiętają o powstańcach

31 października 2019 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie w ramach kampanii „Cała Polska czyta
dzieciom” odbyły się zajęcia pt. „Dzień Drzewa”

„Dzień Drzewa” łączy pokolenia
Co roku, w październiku, bibliotekarze zapraszają dzieci do tego,
aby wspólnie zastanowić się, jakie
korzyści mamy z drzew i jak należy
się nimi opiekować, aby jak najdłużej
cieszyć się ich obecnością.
W ramach współpracy międzypokoleniowej opowiadanie o drzewach przeczytali: Maria Hernas –
członkini Kępińskiego Uniwersytetu

kim chętnym dzieciom malowali na
rękach i twarzach zwierzątka i kwiaty.
Bibliotekarze zachęcali dzieci do
zapisania się do biblioteki, ponieważ
w ramach projektu „Mała książka –
wielki człowiek”, w którym uczestniczy Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Kępnie, każde zapisane dziecko w
wieku od 3 do 6 lat otrzymuje w prezencie książkę z wierszami dla dzieci.

Do wspólnej zabawy zaproszono dzieci z Przedszkola Sióstr
Boromeuszek oraz Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie

Jak co roku w dniu uroczystości
Wszystkich Świętych kibice Lecha
Poznań pojawili się na wielkopolskich
cmentarzach z puszkami, do których
można było wrzucać pieniądze na
rzecz renowacji grobów powstańców
wielkopolskich. Tak było i w tym
roku w Kępnie. Kibicom przyświecały słowa Adama Mickiewicza: Jeśli
my zapomnimy o nich, to Ty, Boże na
Niebie, zapomnij o nas.
Zbiórka powstańcza na stałe wpisała się już w krajobraz tego dnia w
Wielkopolsce. Zebrane pieniądze
będą przeznaczone m.in. na remont
pomników powstańczych w całej
Wielkopolsce i nie tylko. Ma być
również odnowiony grób w brazylijskim Sao Paulo, gdzie spoczywa porucznik Breza – wyemigrował on do
Brazylii w 1926 r. i tam żył z hodowli
zwierząt. Zmarł tragicznie w 1934 r.

Mimo chłodnej, wietrznej pogody wolontariusze dzielnie dawali
sobie radę. W tym roku wsparli ich
żołnierze 124 batalionu lekkiej piechoty 12 Wielkopolskiej Brygady
Wojsk Obrony Terytorialnej – st. szer.
Karol Kuchciak oraz szer. Damian
Gajewski. Choć mundurowi nie mogli kwestować z puszkami, pomagali,
rozdając ulotki i wlepki oraz przypominając informacje dotyczące powstania sprzed ponad wieku.
- W przyszłości chcielibyśmy
dotrzeć także do grobów powstańców, znajdujących się na Kresach
Wschodnich. Wielu z nich uczestniczyło w wojnie polsko-bolszewickiej
i zginęło oddając życie za swoją ojczyznę. Wielkopolanie, nie dość, że
własnymi siłami potrafili wywalczyć
sobie niepodległość, to pomogli Polakom z innych części kraju. Był to

ogromny wysiłek wielkopolskiego
społeczeństwa, które wystawiło elitarną, stutysięczną Armię Wielkopolską. Zwycięscy żołnierze z Wielkopolski byli świetnie wyszkoleni,
wyposażeni i pewni siebie. „Rogate
diabły” z Wielkopolski były elitą
Wojska Polskiego. Mogły poszczycić
się wieloma zwycięstwami podczas
kilkuletniej kampanii. Było to najlepsze wojsko, jakie Polska wówczas
miała – mówi Zbigniew Wełdziński,
jeden z kępińskich kibiców Lecha
Poznań. - Składamy podziękowania
ofiarodawcom odwiedzającym tego
dnia groby swoich bliskich na cmentarzu parafialnym w Kępnie – dodaje.
Kwotę 3.504,34 zł oraz 5 euro zebrali: Patryk Bąk, Oskar Furmański, Zuzanna Janik, Krzysztof Bryja, Bartłomiej Blok, Ismena Jaros,
Zbigniew Wełdziński. Oprac. KR

Od 31 października do 3 listopada br. w całym kraju trwała akcja pn. „Bezpieczny weekend
– Znicz 2019”

Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego oraz Łucja Makosch i Aleksandra Kluziak – uczestniczki młodzieżowych projektów bibliotecznych.
Do wspólnej zabawy zaproszono
dzieci z Przedszkola Sióstr Boromeuszek oraz Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie.
Dzieci dobrze się bawiły, wspólnymi siłami namalowały las, grały w
klasy oraz skorzystały ze słodkiego
poczęstunku. Wolontariusze wszyst-

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

Akcja „Znicz” w powiecie kępińskim
Kępińscy policjanci, jak co roku
w okresie Wszystkich Świętych,
prowadzili policyjne działania pn.
„Bezpieczny weekend – Znicz 2019”.
Jest to okres zwiększonego ruchu
pojazdów i pieszych, zwłaszcza w
okolicach cmentarzy, dlatego nad zapewnieniem bezpieczeństwa czuwała
zwiększona liczba policjantów. Na
drogach powiatu kępińskiego, niestety, nie było spokojnie.

31 października br. doszło do
tragicznego w skutkach wypadku
na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Hanulin, podczas którego
śmierć na miejscu poniósł 63-letni
obywatel Holandii (więcej informacji na str. 8). Do kolejnego tragicznego zdarzenia drogowego doszło 3
listopada br. w miejscowości Lipie.
W zdarzeniu tym śmierć poniosło
dwóch mieszkańców gminy Łęka

Opatowska (więcej informacji na
str. 8).
Podczas świątecznego weekendu
na drogach powiatu kępińskiego doszło również do 8 kolizji drogowych
i zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących. Odebrano także jedno prawo
jazdy za przekroczenie prędkości o
ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.
Oprac. KR

Konferencja „Biblioteka pomysłów 2019” pod hasłem
„Włącz kreatywność” w Poznaniu

Dyrektor kępińskiej biblioteki

chwaliła się pomysłami

Dyrektor M. Wieczorek przedstawiła
niecodzienne metody promocji
czytelnictwa w kępińskiej bibliotece

24 października br. w Poznaniu
odbyła się konferencja „Biblioteka
pomysłów 2019” pod hasłem „Włącz
kreatywność”. Miała ona na celu pokazać kreatywne działania bibliotek
i zachęcić do szukania inspiracji w
środowiskach „niebibliotekarskich”,
które będą skłaniały do podejmowania nowych działań w bibliotekach.
Do grona prelegentów zaproszona została dyrektor Samorządowej

Biblioteki Publicznej w Kępnie Magdalena Wieczorek. Przedstawiła ona
niecodzienne i zaskakujące metody
promocji czytelnictwa w kępińskiej
bibliotece, do jakich zaliczyć można
zeszłoroczną akcję „Spotkajmy się w bibliotece” czy tegoroczne „Morderstwo
w bibliotece”. Możliwość zaprezentowania się miały także biblioteki z Nowego Tomyśla, Złotowa, Zdun i Gorzyc
Wielkich.
Oprac. KR

Drugą książkę z treściami edukacyjnymi otrzymują rodzice.
- Zapraszamy do odwiedzania
naszej biblioteki i korzystania z nowych, pięknych książek dla dzieci,
które posiadamy w swoich zbiorach.
Dziękujemy również wspaniałej
młodzieży, która chętnie wspomaga
nas w organizowaniu akcji czytelniczych dla przedszkolaków - mówią
bibliotekarze.
Oprac. bem

TAPICERÓW

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

tel.:

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

Publikujemy ostatnią część historii rodziny Mańkowskich na podstawie książki „Kronika domowa Mańkowskich” autorstwa Emeryka Mańkowskiego
wydanej w 2017 r.

Historia rodziny Mańkowskich z Grębanina i Słupi część VIII
Jadwiga (Niunia) Mańkowska
(1903-1947)
Jadwidze Strzałeckiej poświęcone zostało obszerne wspomnienie
autorstwa Wandy Waliszewskiej,
opublikowane w opracowaniu Władysława Bartoszewskiego i Zofii
Lewinówny Ten jest z ojczyzny mojej,
Polacy z pomocą Żydom 1939–1944.
Wanda Waliszewska, która była pracownicą internatu, pisała:
„Niezwykłe i godne podziwu
jest to, że w internacie przez prawie
pięć lat przebywały dzieci żydowskie
(mniej więcej jedna trzecia), zatrudnione były pracowniczki pochodzenia
żydowskiego lub Żydówki i że gestapo
nigdy ich nie wykryło. W ciągu całego
okresu nie było ani jednego «wpadunku», mimo częstych kontroli, różnych
blokad i odwiedzi gestapo itp.
Tymczasem ani dzieci, ani pracowniczki nie żyły w ukryciu. Dzieci
chodziły po świecie normalnie, razem
z innymi dziećmi. Niektóre o bardzo
nawet semickim wyglądzie, zarówno
dziewczynki, jak i chłopcy. Chodziły
na spacer, jeździły tramwajami, żyły
zwykłym życiem, zwykłych dzieci.
Bez strachu. A przecież wszystkie
– z wyjątkiem jednego zupełnie malutkiego chłopczyka – wiedziały, że
są dziećmi żydowskimi, i doskonale
orientowały się w sytuacji.
[...] w małomiasteczkowym prawie otoczeniu na Sadybie, gdzie
wszyscy się znali, trudno było nieraz
ukryć, że w internacie oprócz dzieci i personelu jest jeszcze ktoś inny.
Personel ani otoczenie internatu nie
składało się ani ze świętych, ani z bohaterów wyłącznie, ale zupełnie zwykłych ludzi i jeżeli przez cały czas nie
zdarzyła się żadna «wsypa», żaden
szantaż, żadne nieszczęście w ogóle,
to była to tylko i wyłącznie zasługa
Jadwigi Strzałeckiej.
Jej postawa moralna nie dopuszczała wprost możliwości jakiegoś donosicielstwa lub czegoś podobnego, a
opanowanie i umiejętność nieomylnego zachowania się w każdej sytuacji i pełne poczucie odpowiedzialności za wszystko to, co w każdej chwili
robi, dawało wszystkim jakąś gwarancję bezpieczeństwa i pewności i
dodawało zawsze odwagi i spokoju.
[…] Kiedy zdarzyło się, że któraś z pracowniczek żydówek musiała
wyjść do miasta i nie czuła się bardzo pewnie, posyłała z nią prawie
zawsze swoją jedyną i najukochańszą
córeczkę, Elżbietę – wtedy 4–9 letnią
– twierdząc, że to rodzaj maskotki i
że «z Elżbietą nic złego nie może się
przytrafić». A wiadomo, że przytrafić
się mogło bardzo wiele. Nie mówiąc
już o tym, że gdy dzieci szły na spacer, Elżbieta szła zawsze w parze z
dzieckiem żydowskim.
Kierowniczka nie wahała się nigdy, ani przez sekundę, przyjąć do
internatu żydowskiego dziecka, bez
względu na jego wygląd. […].
Z końcem 1942 r. dowiedziała
się kierowniczka od znajomych, że
pewna lekarka Żydówka, która uciekła z getta na prowincji, pracuje w
Warszawie jako służąca i jest bardzo
źle traktowana i głodzona. Bez chwili
namysłu zażądała, aby lekarkę na-
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tychmiast przyprowadzić, wystarała
się u władz RGO o etat i zatrudniła ją
zaraz w internacie. Oczywiście RGO
nie wiedziało wcale, kim jest nowo
zatrudniona pracownica, a lekarka
przebywała w internacie do końca
wojny.
[...] Kiedy po Powstaniu wyrzucono nas z Sadyby i powadzono jak
wszystkich do Pruszkowa, Jadwiga
Strzałecka uratowała cały internat (a
także parę osób, które od wybuchu
Powstania znalazły schronienie w internacie) od obozu w Pruszkowie, a w
następstwie od wielu jeszcze gorszych
rzeczy. A było to tak: Kiedy uszliśmy
już spory kawał drogi, kierowniczka
w pewnej chwili, nie zwracając uwagi na eskortujących gestapowców i
żołnierzy, kazała dzieciom zejść z
drogi do rowu i tak kategorycznie
oświadczyła Niemcom, że dzieci są
zmęczone i muszą odpocząć, że nie
sprzeciwiono się temu i pozwolono
zatrzymać się na chwilę. Gdy tłum ludzi pędzonych przeszedł już koło nas
i powstała mała luka w pochodzie,
kazała nam ruszyć bardzo wolno.
Przy pierwszym rozdrożu, kiedy cały
tłum poszedł w prawo, kierowniczka,
idąca na przedzie naszej wlokącej się
gromady, nie oglądając się naprzód
wprost, a my za nią.
[…] Wypędzono nas z Warszawy
tak jak wszystkich, z gołymi rękami. Byliśmy bez pieniędzy. Kierowniczka postanowiła więc – jeszcze
w Chylicach – że część personelu
będzie chodzić po okolicy i po prostu
zbierać u ludzi, ile się da żywności na
jakie takie codzienne potrzeby, część
będzie pilnować dzieci na miejscu, a
ona z dwiema pracownicami będzie
co dzień o świcie przekradać się do
Warszawy i z piwnic rozwalonego
domu, w którym mieścił się internat,
wyniesie, co tylko się da z pozostawionych rzeczy.
Wszystko zostało wykonane
według planu. Udało się wydobyć
z Warszawy prawie całą garderobę
dzieci i personelu, pościel, koce i
różne potrzebne przedmioty gospodarskie. I udało się nam przetrwać aż
do czasu, kiedy kierowniczka postanowiła wyjechać z całym kramem do
Krakowa, ażeby tam znaleźć jakieś
oparcie w RGO, zanim nastąpi zima.
Wyjechaliśmy więc, a po krótkim
pobycie w Krakowie skierowano nas
do Poronina. Przybyliśmy tam mniej
więcej w połowie listopada i tam internat pozostał już do końca wojny”.
Jak przedstawia powyższa relacja, po upadku powstania warszawskiego mieszkańcy sierocińca tak jak
wszyscy warszawiacy zostali wypędzeni z Warszawy i skierowani do
obozu przejściowego w Pruszkowie,
przy czym dzięki Strzałeckiej odłączyli się od tłumu wychodźców.
Przedostali się do Krakowa, a potem do Poronina. Przy wsparciu krakowskiej „Żegoty” sierociniec działał
tu do końca wojny. Z dokumentów
dotyczących działalności sierocińca zachowało się pismo Delegatury
Polskiego Komitetu Opiekuńczego w
Poroninie w sprawie pomocy materialnej dla wysiedlonych z Warszawy.
Dokument ten wymienia Internat V

RGO pod kierunkiem Jadwigi Strzałeckiej oraz Internat VII RGO pod
kierunkiem SS Urszulanek, z ogólną
liczbą dzieci 140. Widnieje na nim
odręczna adnotacja: „Wydano dla
obu zakładów 15.000 zł, 2 maszyny,
6 tobołów bielizny z pościelą, 24 XI
1944 E. Pętkowska”.
Maria Magdalena Smoleńska,
której stryjem był Janusz Strzałecki,
trafiła po powstaniu warszawskim do
sierocińca prowadzonego przez Jadwigę Strzałecką – najpierw w Krakowie, potem w Poroninie. Po latach
wspominała:
„poznałam tam Żydówki, które
szczęśliwie się uratowały. Dla mnie
się to wydawało dziwne. Była jedna
starsza dziewczynka ode mnie, która
stale siedziała i pisała coś. To było
lato, już przynajmniej wiosna ciepła,
otwarte okna i kartki papieru sfrunęły na dół. Ten popłoch i strach, który
się malował na twarzy tej dziewczynki, jak ona zbiegła zbierać te kartki.
To było zadziwiające, wtedy chyba
nawet nie wiedziałam, że ona jest
Żydówką. Dopiero później uświadomiono [mi], kim były te dzieci. One
nie wszystkie były Żydami; sierotami
polskimi też. Tak że dopiero potem
[pomyślałam]: «Ach, to musiała być
Żydówka» – wtedy jak ona te notatki
swoje w takim panicznym strachu i
tempie zbierała na dole”.
Wiadomo, że dziennik prowadziła jedna z podopiecznych Jadwigi
Strzałeckiej Janina Altman, z domu
Hescheles i w swoich wspomnieniach
z czasów wojny pisała także o sierocińcu. W opublikowanym pamiętniku Oczyma dwunastoletniej dziewczyny wspominała:
„Od pierwszej chwili przekroczenia progu tego domu w Poroninie i
zetknięciu się z jego kierowniczką –
Jadwigą Strzałecką – został mi zwrócony status młodej dziewczynki, zostałam otoczona dobrocią, miłością i
troską. Trzeba tu podkreślić, że tym
ciepłym stosunkiem wszystkie dzieci
w tym domu były traktowane. Było
nas tam ponad pięćdziesiąt. Zostałam umieszczona w pokoju z nieco
tylko młodszymi ode mnie. Były to
wówczas ostatnie miesiące wojny. W
codziennym życiu nie mieliśmy już
z nią nic wspólnego. Wśród pięknej
przyrody górskiej, aktywności organizowanej przez wychowawczynie, nauki i wyczucia serdeczności,
jaką byliśmy tam otaczani, ten dom
dziecka był wyspą z baśni. Nie było
wówczas szkół i dla polskich dzieci.
Wychowawczynie nauczały małe
dzieci, a starsze, między innymi ja,
chodziłyśmy na prywatne lekcje,
tajnie prowadzone przez miejscową
nauczycielkę. Starsze dzieci według
oznaczonych dyżurów pomagały
przy sprzątaniu w kuchni, przy prasowaniu i przy pracy wychowawczej.
Byliśmy tam jak jedna duża rodzina.
Wszystkie wychowawczynie mieszkały również w tym domu i ich stosunek do niego był jak do własnego.
Kilka wychowawczyń miało własne
dzieci, tym niemniej starały się do
wszystkich dzieci ustosunkowywać
jednakowo.
Bardzo często wracam wspo-
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mnieniami do pobytu w tym Domu
Dziecka, jako do okresu, w którym
zwrócono mi dzieciństwo, umożliwiono zagoić się psychicznym ranom
i dano radość i entuzjazm do życia.
Dziś z perspektywy czasu jestem
pełna podziwu dla odwagi i przedsięwzięcia Jadwigi Strzałeckiej, Ziutki
Rysińskiej, Wandy Wójcikowej i tych
wszystkich Polaków, którzy w owych
czasach dzień w dzień narażali własne
życie. Nie wiem, czy my Żydzi, wobec
tragedii innego narodu, zdolni bylibyśmy do tego samego poświęcenia”.
Jadwiga Strzałecka zmarła na

raka krtani w Paryżu w 1947 roku.
I na koniec taka sugestia - czy władze miejskie Kępna nie powinny
nazwać jej imieniem ulicy lub placu, aby utrwalić pamięć o bohaterce
pochodzącej z regionu kępińskiego
ratującej od śmierci naszych „braci
starszych w wierze”, aby przetrwała
w pamięci potomnych na zawsze?
Odpowiedź wydaje się jednoznaczna,
potrzebna tylko dobra wola.
Mirosław Łapa
(oprac. na podst. książki
Andrzeja Emeryka Mańkowskiego
„Kronika domowa Mańkowskich”)

Wspomnienie Mańkowskiego i Bednarka
Mańkowski lubił grać w karty.
Pewnego wieczoru, grając między innymi z księdzem i Andrzejem Bednarkiem (mieszkańcem Słupi), przegrał
dużą sumę. Następnego dnia przyszedł
do Bednarka i wyznał mu, że zamierza
się zastrzelić, ponieważ nie ma pieniędzy na uregulowanie należności. Ten,
chcąc go ratować, zaoferował mu pożyczkę. Mańkowski, obawiając się, że
nie będzie w stanie spłacić długu, zapytał Bednarka, czy w ramach rekompensaty przyjmie nowo wybudowany
budynek przy głównej szosie. Bednarek zgodził się. Przeprowadził się tam
z rodziną i prowadził piekarnię.
Ze wspomnień potomka
A. Bednarka

Andrzej Bednarek (źródło rodzinne)

Wspomnienie „panicza” Mańkowskiego
Nieżyjąca już moja mama, Helena Łapa z domu Głowacka (19281992), mieszkająca przed wojną w Hanobrach (Grębanin Kolonia I) w
latach 1935-1939 uczęszczała do Szkoły Powszechnej w Grębaninie. Co
dzień pieszo wraz z innymi dziećmi kilka kilometrów pieszo szła do szkoły, bez względu na porę roku. Czasami jesienią, gdy były wykopki lub
wiosną na sianokosy, miała „wolne od szkoły”, pracując w polu lub opiekując się młodszymi dziećmi, m.in Jerzym Trzmielem, Idzim Głowackim
oraz młodszą siostrą Walerią. Była bieda, nie miała przyborów szkolnych,
zeszytów, a tym bardziej książek, „pisało się rysikami na tabliczkach”.
Miała tylko jedną tabliczkę, więc trzeba było ją zmazać, gdy zaczynała
się lekcja z innego przedmiotu. Większość uczniów w klasie miała takie
tabliczki, gdyż nie stać ich było na zeszyty. Książki czytało się w szkole,
przynosił je nauczyciel. Dlatego uczyła się pamięciowo, zapamiętała wiersze patriotyczne, a szczególnie pieśni. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wielu nauczyła mnie pieśni (4 zwrotki) - dziś znanej powszechnie, a
wówczas celowo przemilczanej i zapomnianej - „My, Pierwsza Brygada”.
Helena chodziła przez pewien czas (rok, może dłużej) do klasy razem
z jednym z „paniczów” Mańkowskich. W przeciwieństwie do większości
dzieci „miał on zeszyty i książki. Siedział sam w pierwszej ławce. I na
dużej przerwie przychodziła służąca i przynosiła mu śniadanie wraz herbatą, jadł w klasie. Czekała, aż zje i wracała do pałacu. Po skończonych
lekcjach przychodziła po niego i razem wracali do pałacu”. Nie pamiętała,
jak miał na imię. Wspomina, że bawił się z innymi dziećmi na przerwach,
„był wesoły”. Zimą przynosił sanki, „ciągaliśmy się wszyscy na zmianę. On też nas ciągnął, tak jak my jego. Grzaliśmy się razem przy piecu
kaflowym w klasie. Latem widywaliśmy go wraz z rodzicami, jak jechali bryczką. I jeszcze w czasie niedzielnej sumy w kościele. Mańkowscy
siedzieli blisko ołtarza”. Po wybuchu wojny Niemcy zamknęli szkołę dla
Polaków, mogli tylko uczęszczać volksdeutsche. Mama przestała chodzić
do grębanińskiej szkoły i tym samym nie spotkała już nigdy „kolegi” z
klasy, „młodego” Mańkowskiego.
Spisał z pamięci ze wspomnień Heleny Łapy syn Mirosław Łapa

- 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.

Informacje
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28 października 2019 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „Wolnościowa gra miejska”

Wolnościowa gra miejska podsumowana

Zakończono realizację inwestycji dofinansowanych przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 – IX edycja
konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Wyremontowano świetlice wiejskie
w Kierzenku i Domaninie

Projekt „Wolnościowa gra miejska” realizowany był w bibliotece od
lipca do października bieżącego roku.
W ramach działań projektowych
grupa kępińskiej młodzieży wymyśliła, opracowała i przeprowadziła
grę miejską, która swoją tematyką
zachęcała do zastanowienia się nad
zmianami, jakie dokonały się w naszym regionie po zwycięstwie „Solidarności” w wyborach parlamentarnych w 1989 roku oraz po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej.
Uczestnikami gry byli: młodzież
szkolna oraz chętni mieszkańcy miasta.
W przeprowadzeniu zabawy
wspierały realizatorów różne insty-

tucje kępińskie, które były partnerami imprezy. W realizacji projektu
pomogli: Koło Polskiego Związku
Filatelistów w Kępnie, Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie,
Muzeum Ziemi Kępińskiej, kępińska
Poczta, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie,
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi,
szpital w Kępnie, Starostwo Powiatowe w Kępnie oraz „Tygodnik
Kępiński”, który był również partnerem medialnym przedsięwzięcia.
- Serdecznie dziękujemy za okazaną
pomoc i miłą współpracę podczas
całego zadania – podkreślają młodzi
ludzie.

Młodzież zaprezentowała przybyłym na spotkanie gościom krótki filmik z realizacji projektu oraz
opowiedziała o swoich wrażeniach i
przemyśleniach z przeprowadzenia
działań. Spisano wiele wskazówek na
kolejną grę, którą młodzi ludzie chcą
w przyszłości opracować, ponieważ
spodobało im się to zadanie.
Projekt został zrealizowany dzięki funduszom pozyskanym z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności „Równać szanse 2018 Konkurs Specjalny - 30 lat wolności
1989–2019”, którym zarządza Polska
Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Oprac. bem

Zakończono realizację inwestycji pn. „Remont świetlicy wiejskiej
w Domaninie”. Roboty budowlane
wykonała firma Usługi Blacharsko-Dekarskie Marek Płócienniczak z
Przygodzic. Koszt remontu wyniósł
98.494,41 zł. Projekt dofinansowany
został przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego w ramach programu
Wielkopolska Odnowa Wsi 20132020 – IX edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, a kwota dotacji to 30.000,00 zł. W ramach zadania
wykonano remont dachu – wymianę
pokrycia dachowego, usunięcie płyt
azbestowych, wzmocnienie konstrukcji dachowej, wymianę rynien,
rur spustowych oraz odnowienie kominów na budynku świetlicy wiejskiej w Domaninie.
Końca dobiegła także realiza-

cja zadania pn. „Remont świetlicy
wiejskiej w Kierzenku”. Roboty
budowlane wykonała firma Bracia
Mamczak S.C. z Kępna. Wartość
kontraktu wyniosła 48.769,50 zł. Ten
projekt został również dofinansowany przez Samorząd Województwa
w kwocie 23.000,00 zł. Zakres prac
remontowych obejmował remont
sufitu poprzez wykonanie wymiany
płyt drewnianych na płyty podwójne
gipsowo-kartonowe oraz demontaż
i montaż lamp sufitowych, remont
instalacji sanitarnej wraz z przeniesieniem licznika wodomierzowego,
malowanie sufitu w kuchni, malowanie ścian w budynku sali oraz wykonanie tynku cienkowarstwowego do
wysokości 1,2 m. Zakupione zostały
także stoły drewniane – 9 sztuk.
Oprac. KR

Zostań lepszą WERSJĄ SIEBIE – SCHUDNIJ BEZ WYSIŁKU
Body Evolution to nowe, niezwykłe miejsce na mapie Kępna. Powstało z szacunku do kobiecego ciała. Z naszą pomocą
zarówno młodsze, jak i starsze kobiety, ale również i panowie osiągną upragnioną sylwetkę i poprawią ogólną kondycję fizyczną.
O innych zaletach tego miejsca rozmawiamy z panią Lilianą i Eweliną, właścicielkami Body Evolution w Kępnie.
Jesteście na rynku od niedawna. Skąd
pomysł na tego typu działalność?
Liliana: Studio działa od 25 września tego
roku, wtedy właśnie odbyło się uroczyste otwarcie. Jednak pomysł na otwarcie Body Evolution
zrodził się dużo wcześniej. W ostatnim czasie obserwujemy spory popyt na usługi modelowania
sylwetki. Zaczynamy być coraz bardziej świadomi w kwestii zdrowia, a jak wiadomo otyłość
zdrowiu nie służy. Poza tym po prostu chcemy
dobrze wyglądać. Z Eweliną znamy się już jakiś
czas. Pewnego popołudnia przy herbacie, szukając pomysłu na siebie, postanowiłyśmy stworzyć miejsce, gdzie panie i panowie poczują się
dobrze, powalczą o siebie, spotkają osoby
z podobnymi problemami. I tak nasze nieśmiałe marzenie stało się podwalina studia
Body Evolution. Zależało nam aby stworzyć miejsce przytulne, klimatyczne. Stąd
właśnie pomysł na Studio modelowania
sylwetki. Chcemy pomóc paniom i panom
w skutecznym zrzuceniu wagi, wymodelowaniu ciała, poprawie wyglądu skóry.
Body Evolution to nie tylko nowoczesne
centrum odchudzania, ale też efektywna i
bezpieczna alternatywa do fitness klubów
i siłowni. Świadczymy usługi w przytulnej i
kameralnej atmosferze, a zmiany, które dokonują
się w naszych salonach, zachodzą w atmosferze
dbałości o każdy szczegół.
Z jakich dokładnie usług można skorzystać w Body Evolution Kępno?
Ewelina: W naszej ofercie znajdują się
profesjonalne zabiegi odchudzające i odmładzające z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń,
poradnictwo dietetyczne, a także specjalistyczne
masaże. Klientki mogą ponadto wykonać profe-

sjonalny makijaż. Nasi Klienci mają do dyspozycji
m.in. bieżnię vacu, rollmasaż, rower na podczerwień i podciśnienie, elektrostymulację, ale też
szereg usług takich, jak lipolaser, kriolipoliza czy
liposukcja ultradźwiękowa.
Tutaj warto dodać, że nasza bieżnia i rowerek wyposażone są w specjalne ekrany multimedialne, które umilają czas klientom podczas
treningu. Klienci mogą przeglądać youtube,
facebooka czy zwiedzać choćby Włochy czy Los
Angeles.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się
ostatnio zabiegi HIFU 3D.

HIFU 3D? Co to takiego?
Liliana: HIFU 3D to tak zwany lifting
bez skalpela. Jest to nowoczesny, bezpieczny i
całkowicie bezinwazyjny zabieg poprawiający
elastyczność skóry, zwłaszcza po znacznej utracie masy ciała czy po ciąży. Zapobiega utracie
jędrności skóry w takich okolicach jak ramiona,
piersi, pośladki, uda czy kolana. Precyzyjnie poprawia owal twarzy, redukuje tkankę tłuszczową.
Nasze urządzenie jest sprzętem wysokiej jakości
– 3D oznacza, iż wiązka laserowa działa na ściśle

określonej głębokości tworząc aż 11 linii w jednym polu zabiegowym, nie uszkadzając przy tym
skóry ani tkanek sąsiadujących. HIFU uznawany
jest za jeden z najskuteczniejszych zabiegów medycyny estetycznej.
Jaki jest przedział wiekowy osób
przychodzących do Waszego Studia? I z jakimi problemami osoby
przychodzą?
Ewelina: Przedział wiekowy jest naprawdę bardzo zróżnicowany. Mamy bardzo młode
dziewczyny, ale są też osoby starsze. Każda z tych
osób ma inny problem, często wstydliwy, z którym
borykała się przez dłuższy czas. Głównie
jest to otyłość, różnego stopnia. Ale nie
tylko - panie mają problemy z cellulitem,
z wiotką skórą, zwłaszcza po utracie wagi
czy po ciąży. Są klientki, które chcą poprawić kondycję, wymodelować ciało, unieść
i wymodelować pewne okolice, np. boczki
czy pośladki. Osoby starsze chętnie korzystają właśnie ze wspomnianego HIFU 3D
– aby poprawić owal twarzy, pozbyć się
bruzd, drugiego podbródka. Co pani to
nowe wyzwanie dla nas.
Mówią panie o klientkach. Czy Body
Evolution Kępno to miejsce tylko
dla pań?
Liliana: W zamyśle, w koncepcie firmy,
Body Evolution to miejsca dla pań. My jednak od
początku chciałyśmy aby z naszych usług mogli
również korzystać panowie. I tak też się stało.
Przychodzi do nas coraz więcej panów. Zależy im
głównie na poprawieniu kondycji, ale są i tacy,
którzy po prostu chcą schudnąć, wymodelować
brzuch czy wzmocnić uda.

Macie rzeczywiście szeroką gamę
zabiegów i urządzeń. Skąd klient
ma wiedzieć jaki sprzęt czy zabieg
jest dla niego odpowiedni?
Ewelina: Każdy klient, który jest u nas po
raz pierwszy zaczyna od tak zwanej konsultacji.
Podczas niej robimy analizę składu ciała, pomiary,
ważymy klienta. Rozmawiamy o jego problemie,
przeprowadzamy krótki wywiad dotyczący nawyków żywieniowych, trybu życiu, kondycji etc. Omawiamy również przeciwwskazania do konkretnych
zabiegów i urządzeń, bo i takie są. Klienci otrzymują od nas teczkę z kompletną analizą składu
ciała, ulotką informacyjną, opisem poszczególnych
zabiegów. Podczas tej pierwszej wizyty klienci
mają możliwość skorzystać z darmowego treningu,
tak by potestować urządzenia i z naszą pomocą
wybrać te najodpowiedniejsze dla siebie.
Motywacja jest tym, co pozwoli Ci
zacząć. Nawyk jest tym, co pozwoli
Ci wytrwać – to słowa, które mają
zmobilizować klientki?
Liliana: Bardzo lubię te słowa. Od lat mi
towarzyszą. No i idealnie pasują do koncepcji
tego miejsca. Bez motywacji, nie zaczniemy, bez
nawyku, który w sobie wyrobimy, nie wytrwamy.
Motywacja i nawyk muszą iść z sobą w parze,
muszą się uzupełniać. Myślę, że naszym klientom te słowa pomagają. Czasem taki pozytywny

zastrzyk motywacji jest potrzebny, gdy dopada
chwila zwątpienia lub gdy bardzo się nie chce.
Dlatego słowa te umieszczone są w centralnym,
miejscu Body Evolution Kępno i stają się naszym
mottem.
Na zakończenie powiedzcie gdzie
można Was znaleźć, w jakich godzinach otwarte jest studio? Jak
najlepiej się z Wami skontaktować?
Ewelina: Nasze Studio Body Evolution mieści się na ulicy Kwiatowej 10, blisko Rossmanna,
przy ulicy. Nietrudno nas zauważyć ze względu
na nasze charakterystyczne różowe barwy. Studio
otwarte jest od poniedziałku do piątku od 9.0020.00 i w soboty od 9.00-14.00. Mamy swoją
stronę na facebooku https://www.facebook.
com/body.kepno. Tam zamieszczamy wszelkie
informacje dotyczące funkcjonowania studia, aktualne promocje, zabawy dla klientów. Można też
do nas po prostu zadzwonić tel. 513 92 44 41.
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia i mnóstwo zadowolonych
klientek i klientów.
Liliana: Dziękujemy bardzo. Mamy jeszcze
niespodziankę dla czytelników Tygodnika. Każdy
klient, który przyjdzie z TK do naszego studia do
końca listopada otrzyma 20% rabatu na zakup
dowolnego karnetu bądź pojedynczego zabiegu.

Body Evolution Kępno
ul. Kwiatowa 10, 63-600 Kępno
tel. 513 92 44 41
https://www.facebook.com/body.kepno
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Ufundują sztandar
dla kępińskiej policji
Sztandar ufundowany zostanie w związku z przyszłorocznym
jubileuszem 100-lecia powołania policji w Kępnie

Powstanie komitetu związane
jest z przypadającym w 2020 roku
jubileuszem 100-lecia powołania
policji w Kępnie. W związku z tak
dostojnym jubileuszem zrodziła się
inicjatywa przygotowania sztandaru
dla Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie.
Jak określono w regulaminie prac
komitetu, nadanie sztandaru stanowić
będzie uhonorowanie wysiłków włożonych w umacnianie więzi ze społecznością powiatu, a równocześnie
podziękowanie
funkcjonariuszom
oraz pracownikom policji za poświęcenie i zaangażowanie w codzienną służbę. Sztandar będzie również
spełnieniem oczekiwań kępińskich
policjantów dumnych z przynależ-

ności do macierzystej jednostki. Ponadto jego nadanie umożliwi udział
pocztu sztandarowego jednostki w
ważnych dla społeczeństwa uroczystościach państwowych i rocznicowych, podnosząc tym samym rangę
oraz prestiż Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie i wizerunek policji.
W skład nowo powołanego komitetu weszli włodarze gmin tworzących powiat kępiński, starosta
kępiński Robert Kieruzal, który
przewodniczył będzie pracom komitetu, a także wicestarosta Alicja
Śniegocka oraz Mirosław Wiśniewski, reprezentujący działające przy
Komendzie Powiatowej Policji w
Kępnie stowarzyszenie Bezpieczny
Powiat. 		
Oprac. bem

30 października 2019 r. na cmentarzu parafialnym w Wieluniu odbyła się uroczystość pochowania odnalezionych i zidentyfikowanych w ubiegłym roku przez Biuro Poszukiwań
i Identyfikacji IPN szczątków żołnierza AK i powojennej konspiracji antykomunistycznej
Stanisława Gibka ps. „Piekarz”, zamordowanego przez miejscowy UB. Organizatorem pogrzebu był Oddział IPN w Łodzi (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz
pion poszukiwań i identyfikacji) i Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Uroczystości pogrzebowe

Stanisława Gibka ps. „Piekarz”
We wrześniu ubiegłego roku ekipa IPN pod kierunkiem szefa Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN
profesora Krzysztofa Szwagrzyka
wytypowała miejsce na wieluńskim
cmentarzu jako prawdopodobne potajemnego pochówku ofiar zamordowanych żołnierzy „wyklętych”. Na nieoznakowanym miejscu wieluńskiego
cmentarza, podczas trwających pięć
dni prac, wydobyto szczątki siedmiu osób. Dzięki przeprowadzonym
badaniom genetycznym udało się
ustalić tożsamość jednej z nich. Jest
to urodzony w Gromadzicach i zamordowany w wieku 26 lat przez UB
w 1946 roku żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego Stanisław Gibek pseudonim „Piekarz”.
W ten sposób po 73 latach zakatowany Stanisław Gibek doczekał się
godnych uroczystości pogrzebowych
na cmentarzu rzymskokatolickim
w Wieluniu. Uroczystość rozpoczęła  się od mszy św. pogrzebowej, w
której licznie uczestniczyli członkowie rodziny (m.in. córki żołnierza
oddziału AK „Tartak” - Wiktoria
Noculak z Opola oraz Stanisława
Gibek z Oświęcimia), przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, harcerze i
mieszkańcy Wielunia.
Po mszy kondukt udał się na
miejsce pochówku. Do uczestników
okolicznościowe listy wystosowali

Fot. wielun.naszemiasto.pl

W czwartek, 31 października br., w Starostwie Powiatowym
w Kępnie zawiązany został Społeczny Komitet Fundacji
Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie

Żołnierzowi „wyklętemu” hołd
oddali żołnierze i kombatanci

prezes Rady Ministrów Mateusz
Morawiecki oraz marszałek województwa łódzkiego Grzegorz
Schreiber. Ceremonię pogrzebową
uświetniła asysta wojskowa oraz
poczty sztandarowe. Swój pobyt
na pogrzebie zaznaczyli również
przedstawiciele rodzin niezłomnych z terenu powiatu kępińskiego,
np. krewni Idziego Piszczałki ps.
„Pantera”, „Osóbka” - żołnierza
AK, zamordowanego w więzieniu
przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu 18 VII 1946 r. - Irena i Stanisław Jokielowie. W uroczystości
uczestniczyli też: starosta powiatu kępińskiego Robert Kieruzal,
przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka oraz

Fot. wielun.naszemiasto.pl

Honorowe warty przed
grobem St. Gibka

były starosta, obecnie radny Witold
Jankowski.
W uroczystości zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi i Starostwo Powiatowe
w Wieluniu wzięła udział rodzina zamordowanego, przedstawiciele parlamentu i samorządu oraz przedstawiciele wielu instytucji.
Stanisław Gibek pseudonim
„Piekarz” - urodzony w 1920 roku
podczas II wojny światowej - wstąpił
do Armii Krajowej, aby po zakończeniu wojny prowadzić konspiracyjną
działalność antykomunistyczną. W
1945 roku wstąpił do oddziału Franciszka Olszówki „Otta”, który powstał w powiecie kępińskim. Ranny
Stanisław Gibek, schwytany w 1946
roku podczas obławy pomiędzy
Żdżarami a Wójcinem został przekazany Powiatowemu Urzędowi
Bezpieczeństwa Publicznego w Wieluniu, który zakatował go podczas
brutalnego śledztwa.
Ciało Stanisława Gibka - początkowo porzucone na śmietniku - zakopano w bezimiennym grobie pod murem wieluńskiego cmentarza przy
ulicy 3 Maja.
30 października w południe odbyły się uroczystości pogrzebowe
pierwszego zidentyfikowanego wieluńskiego bohatera.
Oprac. Grażyna Gatner

Zakup łóżek szpitalnych dla DPS
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni wzbogaci się o 27 nomożliwy będzie dzięki pozyskanej
wych łóżek szpitalnych

Dotacja na zakup łóżek

Łącznie na zakup łóżek szpitalnych dla DPS
w Rzetni udało się pozyskać 50.240,00 zł
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przez Powiat Kępiński dotacji ze
środków dotacji celowej budżetu państwa. Stosowną umowę w tej kwestii
podpisali w poniedziałek, 28 października br., starosta kępiński Robert Kieruzal i wicestarosta – Alicja
Śniegocka.
Łącznie na zakup łóżek szpitalnych udało się pozyskać 50.240,00
zł, co stanowi 80% kosztów wnioskowanego zadania. Pozostałą część
w wysokości. 12.560,00 zł pokryje
Powiat Kępiński w ramach własnego
budżetu.
Inwestycja zrealizowana będzie
przez Dom Pomocy Społecznej w
Rzetni jeszcze w tym roku.
Oprac. bem

Informacje

informacje

25 października 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie świętowali półmetek swojej edukacji w tej szkole podczas tradycyjnych połowinek

Świętowali półmetek nauki
Zgodnie z tradycją klasy II liceum i III technikum ZSP nr 1 w
Kępnie świętują półmetek edukacji
szkolnej podczas połowinek.
W tym roku szkolnym impreza
połowinkowa odbyła się w dwóch
lokalach: dla klasy II LOA, II LOB
oraz III Technikum Informatycznego
w restauracji ,,Kamiński a Zdrowie”
w Kępnie, a dla klas III Technikum
Architektury Krajobrazu, Gastronomicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Organizacji Reklamy
i Mechanicznego w kępińskiej restauracji ,,La Costa”.

Punktualnie o godzinie 19:00
spotkali się uczniowie i wychowawcy 6 klas: II LOA - wychowawczyni
Aleksandra Kowalek, II LOB - wychowawczyni Sylwia Bednarz, III TI
- wychowawczyni Iwona Idzikowska, III TAG – wychowawczyni Sylwia Waliszewska, III TE – wychowawczyni Marta Chrząstowska, III
TRM – wychowawczyni Katarzyna
Grabicka.
Wydarzenie uświetnili swoją
obecnością: dyrektor Bogumiła Drobina, wicedyrektor Urszula Tyra,
wicedyrektor Janusz Pruchnicki

oraz kierownik szkolenia praktycznego Agnieszka Krysiak.
Połowinki rozpoczęły się od powitania dyrekcji szkoły, wychowawców, rodziców oraz młodzieży. Padło wiele miłych słów, były kwiaty,
piękne piosenki w wykonaniu Kingi
Musiały, Mai Niedźwieckiej, Patrycji Michalskiej z II LOB oraz Wiktorii Lorenc z III TE. W refleksyjny
nastrój wprowadziły gości recytacje
poezji zaprezentowane przez Monikę
Biczysko, Hannę Biegańską i Wiktorię Lorenc. Prowadzący, Oliwia
Burnecka z II LOA, Zuzanna Janik

Mechanizm podzielonej płatności
od listopada na nowych zasadach
● Od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany w stosowaniu mechanizmu
podzielonej płatności (MPP, split payment).
● Od tej pory będzie on obowiązkowy dla niektórych branż w przypadku transakcji
na kwoty przekraczające 15 tys. zł.
Obowiązkowy MPP będzie dotyczyć transakcji pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie towarów i usług
określonych w ustawie*, potwierdzonych fakturą o łącznej kwocie należności równej lub przekraczającej
15 tys. zł. W ramach mechanizmu podzielonej płatności będzie możliwość dokonywania przelewów zbiorczych oraz regulowania zaliczek dla kontrahentów przed otrzymaniem faktury.
Nowe przepisy wprowadzą również zmiany w możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na
koncie VAT. Od 1 listopada będzie można opłacać z tego rachunku również inne należności, takie jak
m.in.: zobowiązania w podatkach dochodowych, należności celne, podatek akcyzowy.
Zmiany dotyczyć będą również zastąpienia odwrotnego obciążenia VAT obowiązkowym MPP, a także
wprowadzenia sankcji za niewłaściwe dokumentowanie transakcji lub omijanie systemu MPP przez podatników objętych obowiązkiem stosowania podzielonej płatności.
Czym jest MPP?
Przypomnijmy, że mechanizm podzielonej płatności to rozwiązanie wprowadzone w lipcu 2018 r. Na
początku jego stosowanie było dobrowolne, a każdy przedsiębiorca sam decydował, którą fakturę zapłaci
z zastosowaniem MPP.
W ramach mechanizmu płatność za nabyty towar lub usługę nie trafia w całości na jedno konto odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i VAT. Pieniądze trafiają na dwa różne rachunki bankowe
dostawcy.
Takie rozwiązanie ma chronić przedsiębiorcę przed ewentualnymi konsekwencjami nieświadomego
prowadzenia transakcji z nieuczciwym kontrahentem. Stosowanie MPP zwalnia z odpowiedzialności solidarnej w przypadku nabycia tzw. towarów wrażliwych i jest dla fiskusa ważnym dowodem na dochowanie
należytej staranności w kontaktach biznesowych.
* Załącznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)
Chodzi m.in. o: dostawę płyt, arkuszy, folii i pasów z tworzyw sztucznych, wszelkiego rodzaju wyrobów ze stali, srebra, złota, aluminium, miedzi,
elektronicznych układów scalonych, komputerów, dysków twardych, telefonów, telewizorów, aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych, części do
silników spalinowych, różnego rodzaju odpadów i surowców wtórnych, paliw, a także o usługi budowlane i sprzedaż detaliczną części samochodowych.

z II LOB, Filip Gasztych z III TI, Julia Wollna z III TAG i Robert Stężały z III TRM, zwrócili uwagę na beztroskę tej chwili z przekonaniem, że
wszystko co najlepsze zdarza się tylko raz w życiu, dlatego postanowili
się bawić i zgodnie ze słowami poety
Phila Bosmansa ,,żyć pełnią życia”.
Podczas części oficjalnej głos zabrali również przedstawiciele dyrekcji szkoły, życząc obecnym udanej
zabawy. Po smacznej kolacji mło-

dzież bawiła się na parkiecie w beztroskiej atmosferze w towarzystwie
wychowawców i rodziców.
Po raz kolejny połowinki okazały się udanym wydarzeniem, dzięki
któremu uczniowie mogli poznać
przedsmak przyszłorocznej studniówki. Nad ich organizacją czuwali
przedstawiciele rodziców, których
trud docenili uczniowie, dziękując
im symboliczną różą.
ZSP nr 1 w Kępnie
Warszawa, 5 października 2019 rok

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

– pt. „Wielcy

Wielkopolanie”.

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

policja
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielny
poranek w miejscowości Lipie w gminie Łęka Opatowska

Na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Hanulin doszło do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem samochodów osobowego i ciężarowego

Tragiczny wypadek w Lipiu.
Śmierć na drodze.
Nie żyje dwóch mieszkańców Zginął 63-letni obywatel Holandii
gminy Łęka Opatowska

Z niewiadomych przyczyn volkswagen passat zjechał z drogi
i z impetem uderzył w przydrożne drzewo. Fot. KPP Kępno

3 listopada br., tuż po godzinie
8.00, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie
o wypadku drogowym w miejscowości Lipie (gmina Łęka Opatowska). - Na drodze powiatowej między
Rakowem a Łęką Opatowską, z niewiadomych na tę chwilę przyczyn,
volkswagen passat, którym podróżowało trzech mężczyzn, zjechał z drogi i z impetem uderzył w przydrożne
drzewo – mówi oficer prasowy KPP
Kępno st. post. Rafał Stramowski.
Wskazówka na prędkościomierzu
zatrzymała się na wartości 140 km/h.
Mężczyźni po uderzeniu w drzewo
wypadli z pojazdu. W wyniku zdarzenia śmierć ponieśli dwaj mieszkańcy gminy Łęka Opatowska: 31- i
39-latek. Trzeci mężczyzna uczestniczący w wypadku – 21-letni obywatel
Ukrainy – z ogólnymi obrażeniami
ciała został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do kępińskiego szpitala.

Na miejsce wypadku zadysponowano także 5 zastępów straży
pożarnej. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, wykonaniu dostępu do
osób poszkodowanych, udzieleniu
kwalifikowanej pierwszej pomocy
poszkodowanym oraz przygotowaniu
lądowiska dla śmigłowca LPR. Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa
Medycznego kontynuował resuscytację osób poszkodowanych, po czym
stwierdził zgon dwóch mężczyzn.
Podczas działań ratowniczych oraz
czynności dochodzeniowych policji
i prokuratora, trwających ponad 3
godziny, droga była całkowicie zablokowana – relacjonuje asp. Jakub
Sobczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
Okoliczności tego tragicznego
zdarzenia bada ekipa dochodzeniowo-śledcza KPP Kępno pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w
Kępnie.			
KR

31 października br., przed godziną 15.00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o wypadku drogowym w
miejscowości Hanulin. - Po przybyciu na miejsce policji oraz innych
służb ratunkowych ustalono, że
63-letni obywatel Holandii, kierujący samochodem osobowym marki
Renault Megane, z niewiadomych
przyczyn zjechał na przeciwległy pas
ruchu i uderzył czołowo w prawidłowo jadący z naprzeciwka samochód
ciężarowy marki Man, kierowany
przez 29-letniego mieszkańca Poznania – relacjonował oficer prasowy
KPP Kępno st. post. Rafał Stramowski. Pomimo podjętej próby reanimacji, 63-letni mężczyzna zmarł.
Na miejscu działali również strażacy. - W chwili przybycia na miejsce
pierwszych zastępów straży pożarnej
świadkowie zdarzenia udzielali pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Działania straży polegały na za-

bezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy uczestnikom zdarzenia. Przy-

informował asp. Jakub Sobczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie.

Kierujący renault zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył
czołowo w samochód ciężarowy marki Man. Fot. KPP Kępno

były na miejsce lekarz stwierdził zgon
kierującego samochodem osobowym.
Podczas działań ratowniczych oraz
czynności dochodzeniowych policji
i prokuratora droga była całkowicie
zablokowana. W zdarzeniu udział
brały 4 zastępy straży pożarnej – po-

Kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy. Postępowanie w
sprawie tego tragicznego wypadku
pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kępnie prowadzi ekipa dochodzeniowo-śledcza KPP Kępno.
KR

Pożar w budynku mieszkalnym w miejscowości Krążkowy

Paliła się kotłownia
21 października br., o godzinie 9.38, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotłowni w budynku
mieszkalnym w miejscowości Krążkowy. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie.
- Po przeprowadzeniu dokładnego rozpoznania nie stwierdzono
osób poszkodowanych. Strażacy, po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podali jeden prąd gaśniczy w natarciu, co doprowadziło
do ugaszenia pożaru. Następnie działania polegały na usunięciu
dymu z zadymionych pomieszczeń oraz sprawdzeniu pomieszczenia kotłowni kamerą termowizyjną – relacjonuje oficer prasowy
KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Funkcjonariusze odebrali kolejne prawa jazdy za nadmierną prędkość w obszarze
zabudowanym

Stracili prawa jazdy na 3 miesiące

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie każdego
dnia monitorują drogi miasta i powiatu pod kątem kierowców, którzy lekceważą przepisy ruchu
drogowego, zwłaszcza te dotyczące dozwolonej
prędkości, narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo. W ostatnim czasie funkcjonariusze
odebrali kolejne prawa jazdy za znaczne przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym.
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
jest ściśle związana m.in. z przestrzeganiem przez
kierujących obowiązujących limitów prędkości,
ustępowaniem pierwszeństwa przejazdu, prawidłowym wyprzedzaniem. Aby przeciwdziałać
niebezpiecznym i agresywnym zachowaniom na
drodze oraz ograniczyć liczbę wypadków drogowych, kępińscy policjanci każdego dnia kontrolują
prędkość, z jaką kierujący poruszają się na drogach naszego miasta i powiatu. Jak już wcześniej
wspominaliśmy, kępińska drogówka od niedawna
dysponuje nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestrator, co pomaga im w
walce z piratami drogowymi.
21 października br., przed godziną 20.00, policjanci kępińskiej drogówki, patrolując Myjomice, zatrzymali kierowcę samochodu, który jechał
w obszarze zabudowanym 104 km/h. 20-latek z
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gminy Kępno przekroczył dozwoloną prędkość o
54 km/h. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.
Mężczyzna otrzymał też mandat i punkty karne.
Dzień później, 22 października br., funkcjonariusze zatrzymali 34-latka, również mieszkańca gminy
Kępno. Mężczyzna, kierujący samochodem marki
Mazda, pędził w terenie zabudowanym 111 km/h.
23 października br. prawo jazdy stracił 25-letni obywatel Ukrainy, który, kierując bmw, jechał
w terenie zabudowanym z prędkością 117 km/h.
Z kolei 24 października br. kępińska drogówka zatrzymała 41-letniego mężczyznę z gminy
Łęka Opatowska, który, kierując pojazdem marki
audi w terenie zabudowanym, pędził z prędkością
106 km/h. 		
Oprac. KR

Wiadomości

policja

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie ukarali mandatami karnymi mieszkańców, u których podczas kontroli w domach ujawniono spalanie odpadów

Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Bralin i OSP Nowa Wieś Książęca

Mandaty za spalanie odpadów Pożar suszarni kukurydzy
przetwarzaniu odpadów, szczególnie
pochodzących z zakładów stolarskich
i tapicerskich. Niestety, odpady produkcyjne z tych zakładów bardzo

często są przekazywane osobom prywatnym do ogrzewania domów. Za
spalanie odpadów grożą grzywny do
500 zł.		
Oprac. KR

Dzielnicowy KPP Kępno oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kępnie
przeprowadzili kontrole domów jednorodzinnych. Fot. KPP Kępno

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie prowadzi działania pod kątem ustalenia i zatrzymania osoby odpowiedzialnej za dokonanie rozboju

Dokonał rozboju na 11-latku

24 października br., po godzinie
11.00, do Komendy Powiatowej Policji w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o
rozboju. Pokrzywdzonym był 11-letni
mieszkaniec gminy Kępno. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż
małoletni 21 i 22 października br.
dwukrotnie przekazał nieznanemu
mężczyźnie pieniądze – pierwszego
dnia 10 zł, a drugiego – 200 zł. Do
tego zdarzenia doszło w okolicach

Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie.
Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, natychmiast rozpoczęli działania
pod kątem ustalenia i zatrzymania
osoby odpowiedzialnej za dokonanie
rozboju. - Według wstępnych ustaleń
jest to mężczyzna w wieku 25-30 lat,
szczupłej budowy ciała, wzrost około
180 cm, posiada brodę średniej długości koloru czarnego. Miał ubraną
szarą bluzę, kaptur założony na gło-

wę, czarne spodnie dresowe i buty
sportowe, na brodę miał nasuniętą
chustę koloru czarnego z rysunkiem
kości lub czaszki – relacjonuje oficer
prasowy KPP Kępno st. post. Rafał
Stramowski.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców, którzy mogli widzieć to zajście lub mają jakiekolwiek informacje
w tej sprawie, o kontakt z policją.
Oprac. KR

Policja w całym kraju organizuje kampanię pn. „Twoje światła – nasze bezpieczeństwo”,
która ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym
oświetleniem pojazdów

Sprawdź światła w swoim samochodzie

W okresie jesienno-zimowym
prawidłowe oświetlenie pojazdów
nabiera szczególnego znaczenia, bowiem potęgują się negatywne zjawiska, źle wpływające na proces widzenia, zwłaszcza przy występowaniu
niekorzystnych warunków atmosferycznych. Od świtu do zmierzchu
światła pełnią jedynie rolę oznaczania
pozycji pojazdu na drodze. Po zapadnięciu zmroku dodatkowym zadaniem przednich świateł pojazdu jest
również oświetlanie drogi i, co szczególnie istotne, wszelkich nieoświetlonych przeszkód.
Prawidłowe działanie świateł ma
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu
drogowego, ponieważ zasięg pola
oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza przy użyciu świateł mijania, jest
determinowany, poza ich ogólnym
stanem technicznym, czynnikami
takimi jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład
granicy światła i cienia oraz natężenie
emitowanego światła. Wszelkie niedomagania w tym zakresie mogą skutkować m.in. niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części
albo prowadzić do oślepienia innych
uczestników ruchu drogowego, np.
przy zastosowaniu niehomologowanych świateł samowyładowczych.
Policja w całym kraju organizuje
kampanię pn. „Twoje światła – nasze

bezpieczeństwo”, która ma na celu
zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym
oświetleniem pojazdów.
W okresie jesienno-zimowym nasila się ryzyko wypadku drogowego z
udziałem pieszego. Wcześnie zapadający zmrok i pogorszenie widoczności
są czynnikami determinującymi podwyższone ryzyko zaistnienia wypadku. Niewątpliwie części tych zdarzeń
udałoby się uniknąć, gdyby kierowca
miał sprawne technicznie, prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej
dostrzegł pieszego na jezdni, bądź
też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.
Z drugiej strony stwierdzić należy, że
wielu wypadków udałoby się uniknąć, gdyby piesi używali elementów
odblaskowych, i to nie tylko w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu, poza terenem
zabudowanym, na drogach, gdzie nie
ma chodnika. Dlatego też tegoroczne działania są swoistą kontynuacją
już podjętych przez policję działań w
obszarze bezpieczeństwa pieszych, tj.
kampanii „Świeć przykładem”.
Prawidłowe ustawienie świateł
zazwyczaj ogranicza się do wyregulowania korektora ich wysokości, ale
wielu kierowców bagatelizuje nawet
tę kwestię, zapominając, że niewykonanie takiej czynności przy pełnym
obciążeniu pojazdu powoduje, że

światła, świecąc za wysoko, oślepiają
innych uczestników ruchu. W wielu
przypadkach do prawidłowego ustawienia nie tylko wysokości świateł,
ale też prawidłowego rozkładu światła
i cienia w reflektorze, niezbędne jest
przeprowadzenie kontroli przy użyciu niezbędnych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Dlatego zaplanowano, podobnie jak w roku ubiegłym,
zorganizowanie „dni otwartych” na
stacjach diagnostycznych, których
podmioty zarządzające wyraziły
akces udziału w działaniach. W
Wielkopolsce do działań włączyło
się 11 stacji kontroli pojazdów działających pod patronatem Instytutu
Transportu Drogowego oraz 5 stacji
kontroli pojazdów podległych Okręgowemu Zespołowi Działalności Gospodarczej Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, a także SKP
Automobilklubu Wielkopolski.
Mieszkańcy powiatu kępińskiego
mogą bezpłatnie sprawdzić oświetlenie w swoich samochodach. 16 i 23
listopada br. kontroli takich można
dokonać we wskazanych miejscach:
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów –
Kępno, ul. Wrocławska 61; Okręgowa
Stacja Kontroli Pojazdów – Osiny 14;
Auto- Lux Roman Kozica – Chojęcin
Szum 16 C; Jasiak Auto-Service –
Kępno, ul. Młyńska 9A. Oprac. KR

w Mnichowicach

Fot. KP PSP Kępno

W październiku, w związku z
realizacją działań planu priorytetowego rejonu służbowego dzielnicy nr
VI, dotyczącego spalania odpadów w
piecach CO, dzielnicowy Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie oraz
funkcjonariusze Straży Miejskiej w
Kępnie przeprowadzili szereg kontroli domów jednorodzinnych w
miejscowościach: Osiny, Szklarka
Mielęcka, Borek Mielęcki, Hanulin, Przybyszów, Kliny, Myjomice i
Rzetnia. Podczas kontroli ujawniono
spalanie odpadów przez mieszkańców. Zostali oni ukarani mandatami
karnymi.
Działania policji i straży miejskiej są podyktowane licznymi skargami i zgłoszeniami mieszkańców,
którzy informują o nieprawidłowym

We wtorek, 29 października br.,
o godzinie 17.33, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze
silosu suszarni kukurydzy w miejscowości Mnichowice. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
OSP Bralin i OSP Nowa Wieś Książęca. - Właściciel podjął próbę gaszenia pożaru za pomocą gaśnicy

proszkowej oraz odłączył zasilanie
w energię elektryczną od suszarni.
Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
następnie otworzono klapy zsypowe
w celu opróżnienia suszarni oraz
podano dwa prądy gaśnicze przez
otwory rewizyjne, co doprowadziło
do ugaszenia pożaru – poinformował
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski.
Oprac. KR

Wypadek na drodze krajowej nr 39 w miejscowości Rychtal

Kierowca potrącił rowerzystkę
26 października br., o godzinie
10.00, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie
o wypadku na drodze krajowej nr 39
w miejscowości Rychtal. Kierujący
pojazdem marki Fiat Ducato, 27-letni
mieszkaniec gminy Rychtal, wykonując manewr wyprzedzania, nie zachował szczególnej ostrożności i potrącił jadącą w tym samym kierunku

rowerzystkę. 50-letnia mieszkanka
gminy Rychtal z ogólnymi obrażeniami ciała została przewieziona przez
Zespół Ratownictwa Medycznego do
szpitala w Kępnie.
Sprawca zdarzenia był trzeźwy,
zostało mu zatrzymane prawo jazdy.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi
KPP Kępno.
Oprac. KR

Pożar balotów słomy w miejscowości Trzcinica

Stóg słomy w ogniu
Z pożarem stogu składającego się z 35 balotów słomy
walczyło 7 zastępów straży pożarnej. Fot. KP PSP Kępno

22 października br., o godzinie
19.20, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie odebrał zgłoszenie o pożarze balotów słomy w miejscowości
Trzcinica. W chwili przybycia na
miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej, ogniem objęty był cały stóg składający się z 35

balotów słomy. - Działania straży
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu trzech
prądów wody w natarciu na palącą się słomę, co pozwoliło sprawnie usunąć zagrożenie – mówi asp.
Jakub Sobczak z KP PSP Kępno.
W działaniach trwających ponad 3
godziny udział brało 7 zastępów straży pożarnej.
Oprac. KR
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Region

gmina
kurier baranowa
listopad 2019, nr 44 (1139)
20. urodziny szkoły w Łęce Mroczeńskiej

Zaproszeni goście złożyli
życzenia i gratulacje

Ocalić od zapomnienia
cząstkę wspólnie spędzonego czasu
30 października br. w Łęce Mroczeńskiej odbyła się niecodzienna
uroczystość. Tamtejsza szkoła świętowała 20. urodziny. Wszyscy uczniowie przybyli w galowych strojach,
aby podkreślić ważność tego dnia.
Rano, po apelu, uczniowie wzięli
udział w konkursie plastycznym pt.
„Szkoła moich marzeń”. Następnie
uroczystą galę, która odbyła się w sali
gimnastycznej, rozpoczęto od wprowadzenia pocztu flagowego i odśpiewania hymnu państwowego.
Głos zabrała dyrektor szkoły Ilona Grząka, która powitała całą spo-

łeczność szkolną oraz zaproszonych
gości, wśród których byli: sekretarz
gminy Baranów Ilona Skiba, kierownik Centrum Usług Wspólnych
Sylwia Szmaja, dyrektorzy szkół
z gminy Baranów i dyrektor żłobka w Baranowie, przedstawicielki
Koła Gospodyń Wiejskich w Łęce
Mroczeńskiej na czele z przewodniczącą Beatą Parzonką, sołtys Łęki
Mroczeńskiej Łukasz Jerzyk, prezes miejscowej jednostki OSP Jan
Możdżanowski, rodzice uczniów
i Rada Rodziców Zespołu Szkół w
Łęce Mroczeńskiej oraz emerytowa-

ni nauczyciele. Dyrektor szkoły w
swoim przemówieniu ukazała zarys
historyczny powstania i działalności
szkoły w dwudziestoleciu – od 1999
do 2019 roku. - Jubileusz szkoły
jest okazją, by przeżyć chwile wspomnień, ocalić od zapomnienia cząstkę ważnego dla uczniów, nauczycieli
i pracowników miejsca oraz wspólnie spędzonego czasu, by uświadomić sobie dorobek dwudziestolecia,
a jednocześnie kreślić ambitne plany
na przyszłość – podkreśliła.
Uroczyste otwarcie szkoły miało
miejsce 20 września 1999 roku. Cere-

Miniony tydzień na długo zapadnie w pamięć druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych
w Mroczeniu i Grębaninie. Ci pierwsi zostali doposażeni w fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4. Śmiało można stwierdzić, że jednostka
ta dysponuje od tej chwili najlepszym samochodem bojowym w powiecie kępińskim.
Samochód na podbudowie IVECO EUROCARGO, oprócz napędu terenowego, wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 3000 litrów. Auto kosztowało niemal 800 tysięcy
złotych. Natomiast OSP Grębanin „odziedziczył” wóz bojowy użytkowany dotychczas
przez druhów z Mroczenia

Najlepszy wóz bojowy w powiecie

Nowy mroczeński wóz bojowy
to maszyna bogato wyposażona w
specjalistyczny sprzęt: maszt oświetleniowy z dwoma najaśnicami LED,
mocowanie czterech aparatów oddechowych w kabinie, belkę z czterema

kresową, zwijadło szybkiego natarcia
z napędem elektrycznym, mocowania do sprzętu na zabudowie, system
zraszania podwozia, aluminiową
skrzynię dachową, złącze AirBox.
Całość zadania opiewa na
Nowy mroczeński wóz bojowy to maszyna
bogato wyposażona w specjalistyczny sprzęt

reflektorami dalekosiężnymi, sygnalizację pojazdu uprzywilejowanego
LED, dźwiękowy system ostrzegawczo-alarmowy, autopompę dwuza-

10

796.917,00 zł. Dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu to kwota w wysokości

100.000,00 zł, a dofinansowanie z
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w wysokości
160.000,00 zł. Reszta środków została przekazana jednostce z Mroczenia
z budżetu Gminy Baranów. Strażacy
z OSP Mroczeń są wdzięczni także
przedsiębiorcom oraz mieszkańcom
Mroczenia, którzy dodatkowo wsparli zakup samochodu.
Na dodatek, w wyniku nabycia
przez druhów z Mroczenia nowego
wozu bojowego, ich koledzy z Grębanina także mogą pochwalić się
nowym sprzętem. Samochód pożarniczy STAR L70/LE z 2004 roku,
dotychczas służący w Mroczeniu,
29 października br. został uroczyście
przekazany jednostce OSP Grębanin.
Obie jednostki mogą pochwalić
się także podpisaniem umów dotacyjnych z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na doposażenie
w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który
już w najbliższych dniach trafi do
tych jednostek.
Bartosz Malinowski
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etki – cała wystawa zorganizowana
na holu szkoły. Drodzy nauczyciele
i uczniowie, nie możemy zapomnieć
o przeszłości, o dorobku i historii
szkoły, poszanowaniu tradycji i pielęgnowaniu wspomnień – mówiła
dyrektor. Podziękowała też wszystkim nauczycielom i wychowawcom
– obecnym, emerytowanymi i tym
już nieobecnym – za przekazywanie
wiedzy i umiejętności, trud wychowania wielu roczników i wpajanie
fundamentalnych wartości. Podziękowała również rodzicom za wspieranie działań szkoły.
Po wystąpieniu dyrektora głos
zabrała sekretarz gminy I. Skiba,
która przekazała życzenia w imieniu wójt,
a następnie wystąpili
dyrektorzy szkół z
terenu gminy Baranów. Po przemowach
zaproszonych gości
uczniowie
przedstawili piękną część
artystyczną nawiązującą do życia szkoły.
Na montaż słowno-muzyczny
złożyły
się wiersze, piosenki
i tańce. Szkolni artyści zaprezentowali się
znakomicie i zostali
nagrodzeni gromkimi brawami. Występ
przygotowali: Lucyna Giebel i Justyna
Uczniowie przedstawili część artystyczną, na
Tomaszek-Malinowktórą złożyły się wiersze, piosenki i tańce
ska (montaż słowno-muzyczny), Andrzej
nak sali gimnastycznej, o której ma- Ciurys (oprawa muzyczna) i Henryrzyli dyrektor, nauczyciele i ucznio- ka Orszulak (taniec krakowiak). O
wie – mówiła. W 2012 roku kolejny dekorację zadbały natomiast: Anna
raz spełniły się marzenia mieszkań- Raszewska i Elwira Polak.
Na zakończenie obchodów
ców – przy szkole powstała piękna
sala gimnastyczna z zapleczem, któ- wszyscy uczestnicy wydarzenia
rej otwarcia dokonała wójt gminy zakosztowali urodzinowego tortu,
Baranów Bogumiła Lewandowska- ufundowanego przez Radę Rodzi-Siwek oraz dyrektor szkoły I. Grzą- ców. Obchody dofinansowała rówka. - Szkoła tętni życiem – bierzemy nież Gmina Baranów. Z okazji wyudział w różnych programach, pro- jątkowej uroczystości przygotowano
jektach, konkursach i turniejach. także wystawę, pocztówki, folder i
Osiągamy sporo sukcesów, o czym okolicznościowe wydanie gazetki
świadczą dyplomy, puchary, statu- „Szkolnego Kramiku”. Oprac. KR
monii przewodniczył ówczesny wójt
gminy Baranów Jan Sarnowski. Na
dziedzińcu szkoły odbyła się wówczas uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. biskupa Stanisława
Napierały i ks. prałata Stanisława
Borowickiego. Pierwszym dyrektorem nowo powstałej szkoły w 1999
roku została Danuta Słupianek-Kocemba. Podczas środowej uroczystości minutą ciszy uczczono jej pamięć.
Dyrektor I. Grząka w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na wkład
społeczności Łęki Mroczeńskiej i
okolicznych wiosek w budowę szkoły. - Powstała szkoła marzeń – szkoła
na miarę XXI wieku. Brakowało jed-

Dyrektor I. Grząka w swoim przemówieniu ukazała zarys historyczny
powstania i działalności szkoły w ciągu ostatnich 20 lat

Gmina

region
W ramach akcji pn. „ARiMR wspiera dzieci” Koło Gospodyń Wiejskich w Proszowie otrzymało zestaw edukacyjny

echo rychtala
listopad 2019, nr 41 (908)
Dzień Grzyba w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu

Dzieci w świecie grzybów
Zestawy edukacyjne
dla KGW Proszów

29 października br., kiedy jesień powoli dobiega końca, w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu obchodzono
Dzień Grzyba. W tym dniu do placówki
zawitały grzybki, takie jak: borowiki,
maślaczki, kurki oraz muchomorki.
Dzieci ze wszystkich grup wiekowych spotkały się w sali, aby tam

wspólnie spędzić czas na wesołych
zabawach i konkursach, poznać różne
gatunki grzybów oraz dowiedzieć się,
które z nich są jadalne, a które trujące. Przedszkolaki oglądały ilustracje
grzybów i brały udział w zabawach
muzyczno-ruchowych związanych z
grzybami. Dowiedziały się również,

że nie wolno im zbierać grzybów bez
nadzoru osób dorosłych.
Natomiast w przedszkolnej szatni można było podziwiać prace konkursowe wykonane przez dzieci i ich
rodziców. Bohaterem prac były oczywiście grzyby.
Oprac. KR

Projekt „Zdrowa kuchnia MasterChefa juniora” w Szkole Podstawowej w Drożkach

Uczniowie uczyli się, jak jeść zdrowo
W ramach zajęć rozwijających,
uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Drożkach biorą udział w projekcie pn. „Zdrowa kuchnia MasterChefa juniora”. Celem jest edukacja
dzieci na temat podstaw zdrowego
stylu życia, potrzeb różnicowania
produktów w codziennej diecie oraz
uświadomienie uczniom, jak ważną
rolę odgrywają one w odżywianiu.
Zajęcia mają zachęcić uczniów do
aktywnego i kreatywnego działania.
Tematem przewodnim pierwszych zajęć były uwielbiane przez
wszystkie dzieci naleśniki w dwóch
wersjach – na słodko i słono. Ciasto
naleśnikowe sporządzono według
tradycyjnego przepisu, jednak dzięki
dodatkowi wody gazowanej naleśniki
stały się bardzo delikatne i puszyste.
Następnie młodzi kucharze zabrali
się za przygotowanie nadzienia do
naleśników. Jan i Kacper skompo-

nowali masę składającą się z kukurydzy, zielonego groszku, czerwonej
papryki, jogurtu i niewielkiej ilości
majonezu, natomiast Lena i Natalia
stworzyły farsz będący kompozycją
borówek, winogron, jabłek, jogurtu

Dzień Pasji w Szkole Podstawowej w Drożkach

Z miłości do koni

Każdy chętny uczeń mógł
spróbować jazdy konnej

i serka waniliowego. Całość kucharze doprawili znanymi jedynie sobie
przyprawami. Na pięknie udekorowanych talerzach pojawiły się słodkie
i słone frykasy naleśnikowe.
Oprac. KR

Jan i Kacper oraz Lena i Natalia przygotowali
naleśniki w dwóch wersjach – na słodko i słono

23 października br. uczniowie
klas I-VIII Szkoły Podstawowej w
Drożkach z okazji Dnia Pasji wzięli
udział w wycieczce do Stajni Skoroszów. Poznali tam jedną z przykładowych pasji w życiu człowieka.
Uczniowie pomagali czyścić i
siodłać konie, a następnie każdy chętny mógł spróbować jazdy konnej. Po
przejażdżkach uczniowie podziwiali
zaprezentowane dyscypliny sportowe: skoki przez przeszkody oraz
ujeżdżanie.
Na koniec uczniowie piekli kiełbaski.		
Oprac. KR

28 października br. w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie
Koło Gospodyń Wiejskich w Proszowie, reprezentowane przez Jolantę
Balcerzak i Małgorzatę Wolną,
odebrało z rąk kierownika Marka
Potarzyckiego i pełnomocnika ds.
KGW Moniki Tuszyńskiej zestaw
edukacyjny dla dzieci zawierający
gry edukacyjne, zabawki elektroniczne i wczesnoszkolne.
Stowarzyszenie to w Świetlicy

Wiejskiej w Proszowie dwa razy w
miesiącu prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne, plastyczne oraz ruchowe. W zajęciach
uczestniczy grupa około 20 dzieci.
Panie z obdarowanego KGW podziękowały ARiMR za otrzymane
wsparcie rzeczowe oraz przyznały,
że zestawy edukacyjne sprawią wiele radości dzieciom, wyzwolą w nich
radość oraz rozwiną ich pasję do poznawania świata.
Oprac. KR

Zabawy matematyczne w Szkole Podstawowej w Drożkach

Matematyka
nie musi być nudna

Znacie karcianą grę w wojnę?
Tym razem - zmodyfikowana - stała się świetną okazją do utrwalenia
działań matematycznych. Taką zabawę zorganizowano w Szkole Podstawowej w Drożkach.

przyjemny sposób można doskonalić
umiejętności liczenia, a chęć wygranej stanowi nie lada motywację do
szybkiego rachowania.
Matematyką można się bawić
również na powietrzu. Uczniowie

Dzieci uczyły się matematyki,
grając w karcianą „wojnę”

Do gry wzięte zostały karty z
liczbami. Kto szybciej podał sumę
obu kart, ten zabierał bitkę. Wygrywał ten, kto zabrał wszystkie karty.
I była również wojna! W momencie,
gdy przeciwnicy wspólnie wypowiadali wynik, na leżącą już parę kart
wykładano kolejną. Podobnie można
się bawić, odejmując wartości wyrzuconych kart lub mnożąc je. W ten

mierzyli obwody drzew na szkolnym
podwórku. Nie było to wcale takie
proste, jak się wydaje, ponieważ niektóre drzewa były tak grube, że nie
starczało miary, a wówczas trzeba
było pomyśleć, jak poradzić sobie z
tym problemem. Jednak uczniowie
klasy II stanęli na wysokości zadania.
Oprac. KR

Zajęcia „Akty wni ruchowo 50+”

Poniedziałki, od godziny 18.00,
w rychtalskiej hali sportowej.
Zapraszamy mieszkańców gminy Rychtal
– nie tylko tych powyżej 50. roku życia!
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Region

gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
listopad 2019, nr 44 (1220)
Kolejna sesja Rady Gminy Bralin

Podwyżka za śmieci.
Mieszkańcy zapłacą 25 zł miesięcznie

30 października br. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Bralin. Radni podejmowali decyzje w sprawach:
budżetu Gminy Bralin na 2019 rok i
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bralin na lata 2019-2039, wysokości stawek podatku od środków
transportowych i nieruchomości na
2020 rok, zmiany uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Kępińskiego oraz uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bralin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Najważniejszą jed-

koszt wyniesie 50 zł od osoby.
Powodem tak dużych podwyżek
jest wzrost ilości wytwarzanych odpadów oraz coraz droższy koszt ich
zagospodarowania. - Obowiązująca
obecnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie
wystarczy na sfinansowanie kosztów
funkcjonowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów w
2020 roku – czytamy w uzasadnieniu uchwały. Jednym z czynników
jest wzrost cen, tzw. na bramie, w
Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Olszowie, do którego trafiają
śmieci z gminy Bralin. Zakład ten
obsługuje 13 gmin, w tym wszystkie
z powiatu kępińskiego. Na wyższe

Najważniejszą kwestią omawianą podczas sesji było ustalenie
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

nak kwestią, nad którą pochylili się
rajcy, było ustalenie stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niestety, od 1 stycznia 2020 r.
mieszkańcy gminy Bralin zapłacą
więcej niż dotychczas – i to sporo
więcej, bo 25 zł od osoby miesięcznie. To kolejna podwyżka w tym
roku. W styczniu br. w gminie Bralin
podniesiono stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 8 zł
do 12,50 zł. Od nowego roku mieszkańcy zapłacą 100% więcej. W przypadku, kiedy odpady będą zbierane
w sposób nieselektywny, miesięczny

stawki składa się również podwyżka
opłat za wywóz śmieci przez firmę
transportową. Nie bez znaczenia jest
też wzrost ilości zbieranych śmieci o
kilkanaście ton miesięcznie. - Śmieci
w każdym asortymencie przybywało
nam od 10 do kilkunastu ton więcej
– mówił wójt Piotr Hołoś. Środki z
opłat za śmieci nie mogą być wykorzystywane na cele niezwiązane z
pokryciem kosztów funkcjonowania
systemu, a system musi się bilansować – Gmina nie może na nim zarabiać, ani do niego dokładać.
Jak zaznaczył włodarz gminy,
niestety, może się okazać, że to nie

koniec podwyżek, a opłaty za śmieci
będą coraz większe. - W takim systemie, w jakim funkcjonuje ZZO
Olszowa, możemy się liczyć z tym, że
śmieci będą systematycznie drożały
w znaczącej skali. Nie widzę na ten
moment formuły, która spowodowałaby, że zakład pracowałby inaczej.
Mimo że stawki są tak duże, w zestawieniu na 2019 r. zakład będzie
miał 5 milionów złotych strat. (…)
To droga, która prowadzi donikąd.
To będzie cyklicznie się powtarzało i
będziemy co jakiś czas podejmować
uchwałę o zmianie stawek – przyznał
P. Hołoś.
Zdaniem wójta, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki rzutujące
na koszty wywozu śmieci, stawka
za śmieci w gminie Bralin powinna wynosić 23 zł od osoby. Jednak
od 1 stycznia 2020 r., w związku ze
zmianą zasad segregacji odpadów i
zwiększeniem ilości frakcji do pięciu,
niewykluczone są kolejne podwyżki
– wówczas kwota 23 zł od osoby byłaby znów za niska. - Stawka powinna
wynosić 23 zł, ale po uwzględnieniu
stawek, które będą obowiązywać w
ZZO Olszowa od nowego roku, w naszej gminie powinna ona wzrosnąć
do 25 zł i taka propozycja znalazła
się w dzisiejszym projekcie uchwały
– dodał wójt.
Radni większością głosów przegłosowali uchwałę dotyczącą podwyżki.
Choć jest to decyzja niepopularna, podwyżek nie da się uniknąć.
Prawdopodobnie wszystkie pozostałe
gminy będą zmuszone po raz kolejny
podnosić opłaty za odbiór odpadów.
Pojawiła się propozycja, aby ujednolicić stawki we wszystkich gminach
do poziomu 25 zł za osobę miesięcznie. Aby uszczelnić system i zapobiec
podwyżkom w przyszłości, przeprowadzane będą kontrole posesji, aby
wykryć, które osoby unikają opłat za
śmieci.			
KR

Święto Patronów w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej

Pamiętają
o swoich patronach
Delegacje Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej oraz
Urzędu Gminy w Bralinie złożyły kwiaty pod pomnikiem

31 października br. w Zespole
Szkół w Nowej Wsi Książęcej świętowano Dzień Patronów, którymi są
ks. Michał Przywara i Rodzina Salomonów.
Wydarzenie rozpoczęło się od
uroczystej mszy świętej odprawionej
przez proboszcza miejscowej parafii
ks. Daniela Wawrzyniaka. Następnie cała społeczność szkolna przeszła
pod pomnik ks. Michała Przywary,
który znajduje się na terenie przyległym do kościoła. Delegacje Zespołu
Szkół w Nowej Wsi Książęcej oraz
Urzędu Gminy w Bralinie złożyły
wiązanki.

Kolejnym punktem obchodów
była uroczysta akademia, która odbyła się w sali gimnastycznej. Występ artystyczny wzbudził zachwyt wszystkich zebranych. Piękny śpiew chóru
oraz podniosłe wiersze tworzyły wyjątkową atmosferę akademii i stanowiły piękne, artystyczne tło, oparte
na początkach II wojny światowej.
Święto Patronów w Zespole Szkół w
Nowej Wsi Książęcej było pięknie i
starannie przygotowane oraz przeprowadzone, a uczniowie zachwycali znajomością życiorysów swoich
szkolnych patronów.
KW

Wielki dzień dla dzieci z Przedszkola Samorządowego
„Kwiaty Polskie” w Bralinie

Zostali pasowani
na „starszaka”

Uczniowie z klas III, V a i V b Zespołu Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej uczestniczyli w wycieczce do Poznania

Odwiedzili Laboratorium Szkoły Przyszłości

Uczniowie mieli możliwość udziału w
zajęciach robotyki
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W piątek, 4 października br.,
uczniowie z klas III, V a i V b Zespołu
Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej uczestniczyli w wycieczce do Laboratorium Szkoły Przyszłości w ramach
realizacji projektu „Koder Junior”.
Laboratorium Szkoły Przyszłości
to nowatorska przestrzeń edukacyjna,
pierwsze w Polsce Edukacyjne Centrum Badawczo-Rozwojowe, powstałe
jako inicjatywa Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego,
afiliowanego przy Instytucie Chemii
Bioorganicznej Polskiej Akademii
Nauk. Laboratorium prowadzi badania
w zakresie edukacji, w szczególności
nad procesami uczenia się, e-umiejętnościami, pracą grupową, interakcją

użytkowników z usługami sieciowymi
oraz aplikacjami nowej generacji.
Uczniowie mieli możliwość udziału w zajęciach robotyki, gdzie w zespołach trzyosobowych konstruowali
pojazdy z klocków Lego Mindstorm,
a w kolejnych etapach pracy grupowej
weryfikowali swój projekt. Oczywiście,
ważnym elementem pracy były ramy
czasowe, w których należało ukończyć
zadanie. Należy wspomnieć, że narzędziem, w którym uczniowie programowali urządzenie, był system WEDO.
Być może te nowe doświadczenia rozbudzą u dzieci zainteresowania
technologią informatyczną, rozwiną
umiejętności pracy zespołowej i programowania w różnych językach.
Nina Habelska
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Dzieci z dumą recytowały wiersze, śpiewały
piosenki i wykonały pełen energii taniec

22 października br. w świetlicy
„Tęcza” dzieci z grup „Maczków” i
„Bratków” z Przedszkola Samorządowego „Kwiaty Polskie” w Bralinie
zostały pasowane na „starszaka”.
Świadkami tego niezwykłego wydarzenia byli zaproszeni goście: sekretarz Gminy Bralin Ewelina Pieles,
kierownik Referatu Oświaty Gminy
Bralin Sławomir Bąk oraz rodzice.
Dyrektor placówki Teresa Michalska przywitała przybyłych ciepłymi słowami i zaprosiła do obejrzenia występu przedszkolaków. Dzieci
w galowych strojach z dumą recytowały wiersze, śpiewały piosenki i
wykonały pełen energii taniec belgijski. Z uśmiechem na buzi odpowia-

dały na trudne „egzaminacyjne” pytania. Wzruszeni rodzice nagradzali
gromkimi brawami swoje pociechy.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie przyrzeczenia
przez przedszkolaków oraz pasowanie na „starszaka”, którego dyrektor
dokonała za pomocą zaczarowanego
ołówka. Małgorzata Wachowiak i
Agnieszka Kozioł – wychowawczynie grup – wręczyły każdemu „starszakowi” dyplom i niespodziankę.
Na zakończenie wszyscy udali się
na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Dla dzieci i gości były to na pewno niezapomniane
chwile, pełne emocji i pozytywnych
wrażeń.
Małgorzata Bednara

Region

gmina
31 października 2019 roku w Laskach nastąpiło przekazanie placu budowy pod nowy budynek Posterunku Policji

G£OS TRZCINICY
listopad 2019, nr 45 (1111)
26 października 2019 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy odbył się wieczór autorski
Jana Wojciecha Malika – wnuka jednego z założycieli trzcinickiej straży, autora książki „Trzcinica,
strażacy - wiersze o ludziach, o ogniu, o świecie”

Fot. J. Kania Kania-Foto-Video

O Trzcinicy, strażakach i historii

Rusza budowa
Posterunku Policji w Laskach

W Laskach przekazano plac budowy
pod nowy budynek Posterunku Policji

rzeczy niemożliwej: wydrukowali
książkę - 120 stron wierszy, wystawili 19 obrazów i zgromadzili na
uroczystości blisko stu mieszkańców
Trzcinicy – podkreśla autor publikacji. - Książka poetycka „Trzcinica, strażacy - wiersze o ludziach, o
ogniu, o świecie” okazała się sukceFot. J. Kania Kania-Foto-Video

Straży Pożarnej w Trzcinicy, której
współzałożycielem był Jan Malik,
podjęli się zorganizowania wystawy malarstwa, a sołectwo Trzcinica
wydania moich wierszy. Tak zaczęła
się twórcza praca nad wierszami o
Trzcinicy i nad malarstwem o Trzcinicy. Wiązało się to bezpośrednio

Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy autora z sołectwem Trzcinica i jednostką
Ochotniczej Straży Pożarnej, która obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia

ze 100-leciem odzyskania niepodległości i z 90-leciem powstania OSP
w Trzcinicy – opowiadał. - To była
dobra współpraca w zakresie mecenatu nad kulturą. Z mojej strony to
wiersze i malarstwo.
Publiczność nagrodziła brawami
wyreżyserowany przez J. W. Malika
spektakl poetycki, który oparty został na promowanej tego dnia książce i wykonany przez znakomitych
młodych recytatorów i piosenkarzy z
Trzcinicy.
- Tomasz Gatner i sołtys Trzcinicy Krzysztof Ostrowski dokonali
Gość opowiedział publiczności o sobie,
swojej twórczości i wydanej książce

Fot. J. Kania Kania-Foto-Video

Jan Wojciech Malik przyjechał
na spotkanie z mieszkańcami ze
swoimi obrazami i wierszami, które stworzył w związku z 90-leciem
Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy i 100-leciem odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Wieczór autorski w Trzcinicy
został zorganizowany przez strażaków z Trzcinicy na czele z radnym
powiatowym Tomaszem Gatnerem
oraz sołtysem Trzcinicy Krzysztofem Ostrowskim, którzy wspólnie z
prezesem jednostki OSP w Trzcinicy
Józefem Głowikiem powitali uczestników spotkania.
Odczytany został akt założycielski, obchodzącej 90 lat istnienia,
trzcinickiej jednostki OSP, wymieniono również jej założycieli. Minutą ciszy uczczeni zostali zmarli
druhowie. - Bardzo się cieszę, że z
okazji 90-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Trzcinicy obchodzonej
w roku 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości udało nam się
zorganizować to spotkanie, wydać
okolicznościowy kalendarz i książkę
pt. „Trzcinica, strażacy - wiersze o
ludziach, o ogniu, o świecie”, napisaną przez Jana Wojciecha Malika –
wnuka jednego z założycieli trzcinickiej straży – mówi T. Gatner. - Jest to
publikacja w trzcinickim klimacie.
Autor w swoich wierszach pisze o
swoich przodkach, również strażakach, o mieszkańcach, o Trzcinicy
i okolicy, takiej jaką pamięta, wspomina i wraca do niej w swoich podróżach.
Podczas spotkania prezentowano
twórczości Jana Wojciecha Malika,
który opowiedział publiczności o
sobie, swojej twórczości i wydanej
książce. - Druhowie z Ochotniczej

sem, podobnie jak kalendarz. Niech
żałują ci, którzy zostali w domach
- taka opinia uczestników jest dobrą recenzją. Uroczystość z okazji
90-lecia OSP wpisała się w historię
wsi Trzcinica. Była też znakomitym
przykładem mecenatu nad kulturą.
Z wielkim zadowoleniem wyjeżdżałem z Trzcinicy. Wracać tu będę do
przyjaciół, do druhów OSP, na groby
moich przodków – podsumowuje Jan
Wojciech Malik.
Bohater spotkania otrzymał pamiątkowe statuetki od sołectwa i
strażaków ochotników z Trzcinicy.
Podziękowanie wraz z upominkiem
dla autora oraz prezesa OSP w imieniu wójta Grzegorza Hadzika przekazał również Zdzisław Mikołajczyk, przewodniczący Rady Gminy
Trzcinica.
Po zakończeniu oficjalnej części
spotkania jego uczestnicy zaproszeni zostali do oglądania wystawy obrazów, a także rozmowy z gościem.
Mieli też możliwość nabywania książek, obrazów oraz zdobycia autografów autora.
Wyjątkowe spotkanie w Trzcinicy upamiętniono wspólnym zdjęciem
jego uczestników.
Oprac. bem

Obecni byli przedstawiciele Policji: naczelnik Wydziału Inwestycji i
Remontów Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu podinsp. Jacek
Jankowiak, komendant powiatowy
Policji w Kępnie mł. insp. Robert
Ciesielski i kierownik Posterunku w
Laskach mł. asp. Marcin Żłobiński,
Andrzej Połomski, właściciel Zakładu Projektowo-Budowlanego PRO-

JEKTOBUD, będącego wykonawcą
inwestycji, a także wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik.
Zadanie „Budowa Posterunku
Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach” realizowane jest ze środków
budżetu państwa. Posterunek ma
zostać wybudowany do końca sierpnia 2020 roku, a wartość zadania to
1.919.085,60 zł.
Oprac. bem

W poniedziałkowe popołudnie, 21 października 2019 r.,
w Trzcinicy odbyło się spotkanie motywacyjne pt. „Szczyty
są w zasięgu ręki”, zorganizowane przez Stowarzyszenie
Wsi Trzcinica „Przyszłość”

Szczyty są w zasięgu ręki
Spotkanie to zostało sfinansowane ze środków Gminy Trzcinica w
ramach projektu „Uwierz w siebie –
zdobywaj szczyty”.
Zebrani goście mieli okazję spotkać się z ludźmi, którzy swoją pracą
i zapałem motywują innych do działania. Byli to: Bogumiła Konieczny,
Patrycja Karwan-Makosch, Szymon Fiołka oraz Józef Frąckowiak.
W spotkaniu uczestniczyli także:
poseł Bożen Henczyca, przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzi-

sław Mikołajczyk, a także sekretarz
gminy Trzcinica Renata Ciemny,
która w imieniu wójta Grzegorza
Hadzika wręczyła podziękowanie na
ręce inicjatorki Renaty Adamskiej,
przewodniczącej Stowarzyszenia Wsi
Trzcinica „Przyszłość”.
Popołudnie upłynęło w sympatycznej atmosferze. Podczas dyskusji
uczestnicy wzajemnie wymieniali
swoje spostrzeżenia i doświadczenia
życiowe ze „zdobywania szczytów”.
Oprac. bem

Gmina Trzcinica złożyła wniosek pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka
– etap I”

Wniosek na kanalizację złożony
Wniosek o przyznanie dofinansowania dotyczy operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach
poddziałania „Wspieranie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszeniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie

energii” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
Planowana wartość całkowita
operacji to 3.969.865,42 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1.990.150 zł (maksymalnie można
wnioskować o 2.000.000 zł).
Oprac. bem
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gmina
wieści znad pomianki
listopad 2019, nr 45 (947)

Wielopokoleniowy rajd rowerowy pod hasłem „Odklejeni
od smartfona. Naszym uzależnieniem jest sport”

Odklejeni od smartfona
Jesień z poezją w Łęce Opatowskiej i uzależnieni od sportu

Mieszkańcy gminy zaproszeni zostali na spotkanie poetyckie oraz koncert poezji śpiewanej

Spotkanie poetyckie, połączone
z koncertem poezji śpiewanej, odbyło się 10 października 2019 roku w
Rządcówce w Łęce Opatowskiej.
Gośćmi Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzi-

Pani Agnieszce towarzyszył duet
muzyków - Małgorzata Pasznicka i
Mariusz Buczek, który komponuje
muzykę do wybranych utworów poetki. Odpowiednia oprawa muzyczna
i piękne głosy duetu złożyły się na

Poetce towarzyszył duet muzyków, który
komponuje muzykę do utworów poetki

bą w Opatowie oraz Koła Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Łęce Opatowskiej była
Agnieszka Chrobot, emerytowana nauczycielka języka polskiego z
Kluczborka.
Podczas spotkania poetka zaprezentowała wiersze z kilku ostatnich
tomików poezji („Cudowna chwila”,
„Posłuchaj milczenia”, „Jest taka
cisza”, „Dotknij mnie sercem”, „W
stronę światła”, „Rachunek miłości”),
a każdy z nich wprawiał w zadumę i
dostarczał niemało wzruszeń.

niepowtarzalny nastrój i wyjątkowy
charakter tego spotkania.
Przewodnim tematem prezentowanych wierszy była szeroko rozumiana miłość, która niesie szczęście
i poczucie spełnienia, ale także tęsknotę i ból rozstania. Wiele utworów
porusza również temat przemijania
i wiary oraz zachwytu nad pięknem
świata. Twórczość poetki jest doskonałym dowodem na to, że nigdy nie
jest za późno na odkrycie swoich talentów i rozwijanie pasji.
Po koncercie goście mogli zakupić płyty i tomiki poezji artystów.
- Wszystkim przybyłym na spotkanie bardzo dziękujemy, że chcieli
razem z nami spędzić to jesienne popołudnie - zaznaczają organizatorzy
wydarzenia.
Oprac. bem

Podczas spotkania prezentowano
twórczość poetycką Agnieszki Chrobot

Każdy uczestnik rajdu otrzymał pamiątkową
kamizelkę odblaskową oraz gadżety odblaskowe

W piątek, 25 października br., ponad 150 rowerzystów, w tym uczniowie ze szkól podstawowych z terenu gminy Łęka Opatowska, wzięło
udział w wielopokoleniowym rajdzie
rowerowym pod hasłem „Odklejeni
od smartfona. Naszym uzależnieniem jest sport”.
Rajd zorganizowany został w
ramach projektu pn. „Przyklejeni do
smartfona – telefon mój przyjaciel
czy wróg? Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w gminie
Łęka Opatowska”.
Piękna, słoneczna pogoda i dobre
humory dopisywały uczestnikom.
Miłośnicy jazdy na dwóch kółkach
pokonali trasę liczącą ponad 20 ki-

tów o bezpiecznym zachowaniu się
na drogach cykliści ruszyli w trasę.
Peleton wyjechał z parkingu przy
sali sportowej w Łęce Opatowskiej i
podążał po malowniczych okolicach
gminy.
Podsumowanie rajdu zaplanowano w Mariance Siemieńskiej. W Centrum Pszczelarstwa cyklistów bardzo
serdecznie powitała sołtys wsi Stefania Grzesiak wraz z mężem. Dla
wszystkich uczestników przygotowano skromny poczęstunek.
Podczas całej imprezy nad bezpieczeństwem uczestników czuwali
strażacy OSP Trzebień i Opatów.
Zorganizowanie rajdu było możliwe dzięki środkom finansowym
W wielopokoleniowym rajdzie rowerowym
wzięło udział ponad 150 rowerzystów

Szkolny klub wolontariatu działający przy Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej ponownie przeprowadził akcję „Światełko dla zapomnianych”

Zapłonęły światełka pamięci

Działający przy Szkole Podstawowej w Łęce
Opatowskiej szkolny klub wolontariatu już po raz
drugi zorganizował akcję „Światełko dla zapomnianych”, polegającą na zbiórce zniczy. Jej celem było zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest
pamięć o zmarłych, nie tylko bliskich, ale i tych,
którzy byli świadkami historii naszego regionu.
Akcja trwała od 8 do 24 października br. Jej
zwieńczeniem był wyjazd wolontariuszy na cmentarz. We wtorkowe popołudnie, 24 października,
siedmioro uczniów pod opieką Renaty Klepacz
udało się na cmentarz ewangelicko–ugsburski w
Kępnie. Tam, przy sprzyjającej pogodzie udało
się wykonać prace porządkowe. Na zakończenie
wolontariusze uczcili pamięć zmarłych, zapalając
na ich grobach przywiezione znicze.

Akcja „Światełko dla zapomnianych” zorganizowana została
przez wolontariuszy z Łęki Opatowskiej po raz drugi

Uczniowie wykonali prace porządkowe na cmentarzu
ewangelicko–augsburskim w Kępnie i zapalili znicze

14

Szkolny klub wolontariatu składa
serdeczne podziękowania wójtowi
gminy Adamowi Kopisowi, który po
raz kolejny wsparł akcję, zapewniając
wolontariuszom transport.
Podziękowania należą się również wszystkim, którzy ofiarowali
znicze na ten szczytny cel. Byli to
nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale
również rodzice i emeryci.
- Cieszymy się, że tuż przed
Świętem Zmarłych wspólnie mogliśmy uczcić pamięć tych, którzy byli
świadkami historii naszego regionu
– podkreśla opiekunka wolontariuszy
R. Klepacz.
Oprac. bem
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lometrów. Trasa piątkowej eskapady
wiodła przez miejscowości: Łęka
Opatowska, Szalonka, Zmyślona
Słupska, Kuźnica Słupska, Lipie, Raków i Marianka Siemieńska.
Każdy uczestnik rajdu otrzymał
pamiątkową kamizelkę odblaskową
oraz gadżety odblaskowe. Po krótkiej
odprawie i pouczeniu przez policjan-

pochodzącym z budżetu gminy oraz
dofinansowaniu w ramach Programu
Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowani Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
na lata 2018-2020, koordynowanego
przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Oprac. bem

cd. wieści znad pomianki na str. 15
usługi elektryczne i elektromechaniczne

Telefon: 514 288 733

Region

gmina
Ślubowanie uczniów klasy pierwszej to niezwykłe
wydarzenie w szkolnym kalendarzu imprez

cd. wieści znad pomianki ze str. 14
Ślubowania pierwszoklasistów podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
miało miejsce w Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej

Wyjątkowy dzień
dla nauczycieli i uczniów
Uroczysta akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych odbyły się w
Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej 14 października 2019 r.
Uroczystość rozpoczęła się od
przemówienia dyrektor szkoły Lidii
Jeziornej, która powitała uczestników uroczystości ciepłymi słowami.
Złożyła też serdeczne życzenia pracownikom szkoły, dziękując za trud

wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie.
Dzień Edukacji Narodowej to
jedno z najpiękniejszych świąt polskiej oświaty i okazja do wyróżnienia
pracowników za efekty i osiągnięcia
w pracy zawodowej. W tym roku
szkolnym dyrektor przyznała nagrody nauczycielom: Ilonie Rachel,
Małgorzacie Szczepaniak, Małgorzacie Kurzawie, Andrzejowi

Skibie oraz pracownikom niepedagogicznym: Danucie Gruszce i Andrzejowi Cicharskiemu.
Ślubowanie uczniów klasy pierwszej to od lat niezwykłe wydarzenie w
szkolnym kalendarzu imprez Szkoły
Podstawowej w Łęce Opatowskiej. W
tym roku 18 pierwszoklasistów, pod
opieką wychowawczyni Małgorzaty
Szczepaniak, w obecności dyrektora,
nauczycieli, uczniów i rodziców zło-

żyło uroczyste ślubowanie.
Na początku dzieci wspaniale
zaprezentowały swoje umiejętności
recytatorskie i muzyczne. Po części
artystycznej, w niezwykle podniosłej
atmosferze, pierwszacy ślubowali być
dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom. Następnie dyrektor
dokonała symbolicznego pasowania
na ucznia i wręczyła dyplomy. Od
Rady Rodziców dzieci otrzymały

prezenty - kolorowe rożki z niespodzianką. Również rodzice pamiętali o święcie, zorganizowali „słodkie” przyjęcie dla swoich pociech i
wszystkich pracowników szkoły.
- Ten dzień z pewnością na długo
pozostanie pierwszakom w pamięci.
Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali, będą dla nich
drogowskazem na długie lata szkolne – zaznaczają nauczyciele z Łęki
Opatowskiej.
Oprac. bem

GONIEC PERZOWSKI
listopad 2019, nr 45 (898)
Zdzisław „Chico” Mikołajczak, pochodzący z Kępna artysta plastyk światowej sławy, odwiedził Zespół Szkół w Trębaczowie

„Chico” odwiedził uczniów w Trębaczowie
We wtorek, 29 października
br., do ZS w Trębaczowie przybył z
niecodzienną wizytą Zdzisław Mikołajczak, znany również pod pseudonimem artystycznym „Chico”.
Artysta, rzeźbiarz jest z pochodzenia
kępnianinem, a obecnie mieszka w
niemieckim Bochum. Znany jest na

granicą”, którą przyznają polskie media za granicą.
W spotkaniu z artystą w Trębaczowie uczestniczyli również: wójt
gminy Perzów Danuta Froń, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Perzowie Monika Domagała oraz
nauczyciele.

Uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły i wójt
gminy D. Froń dziękowali artyście za wizytę

całym świecie jako twórca reliefów,
które wykonuje dla firm fonograficznych, zespołów, czasopism i osób
prywatnych.
„Chico” jest laureatem wielu prestiżowych nagród m.in. „Osobowość
Roku 2001 w Europie – Polacy za

Z. Mikołajczakowi towarzyszył
inicjator spotkania, prezes Koła Polskiego Związku Filatelistów w Kępnie Edward Stankowiak.
Przybyłych gości przywitał dyrektor szkoły Artur Tokarz. Uczniowie ZS w Trębaczowie mieli okazję

spotkać się z artystą na jednej z lekcji
wychowawczych. „Chico” opowiadał o swojej szkole podstawowej w
Kępnie, karierze zawodowej i artystycznych zamiłowaniach. Przywiózł
ze sobą kilka reliefów, aby pokazać
i opowiedzieć uczniom o sposobach
ich wykonania. Mówił także o zespołach, dla których pracuje, takich
jak m.in.: Metallica, Scorpions, Iron
Maiden, Bon Jovi, Pink Floyd, Judas
Priest czy AC/DC.
Najcenniejszym dla twórcy reliefem jest ten, który wykonał dla papieża Jana Pawła II z okazji 25 lat jego
pontyfikatu w Watykanie. Relief,
opatrzony pieczęciami papieskimi,
stał się relikwią i pozostał w zbiorach
watykańskich.
Jak podkreślają organizatorzy
i uczestnicy spotkania, Zdzisław
„Chico” Mikołajczak jest prawdziwym artystą i uznanym twórcą, a
jednocześnie niezwykle sympatycznym, skromnym człowiekiem, który
z przyjemnością rozdawał uczniom
autografy i pozował do zdjęć.
Na zakończenie niecodzienny
gość otrzymał podziękowania i kwiaty od uczniów trębaczowskiej szkoły. Do podziękowań połączonych z
gratulacjami przyłączyli się także
nauczyciele, dyrekcja i wójt gminy
D. Froń.
Oprac. bem

Uroczystość była okazją do wyróżnienia pracowników
szkoły za efekty i osiągnięcia w pracy zawodowej

Przy Zespole Szkół w Perzowie powstaje ścieżka edukacyjna, dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Sadzą rośliny
z myślą o pszczołach

Przy Zespole Szkół w Perzowie posadzone
zostały wieloletnie rośliny miododajne

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Zespole Szkół
w Perzowie. Projektowana ścieżka
nazwana została „My się pszczół nie
boimy i rośliny dla nich sadzimy”.
W ramach zadania przy perzowskiej szkole zamontowana zostanie

infrastruktura edukacyjna: tablice,
ławeczki i ławostoły i kosz do segregacji odpadów. Już posadzone zostały wieloletnie rośliny miododajne.
Całkowite koszty zadania to
kwota 51.111,97 zł, a pozyskane dofinansowanie wyniosło 23.180,50 zł.
Oprac. bem
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam 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 mieszkanie w Kępnie, 60,3 m2,
3 pokoje, parter, balkon, piwnica. Cena 279
tys. zł do negocjacji. Tel. 604 559 047 lub
503 188 777.
(TK 235/11/19)
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 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)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

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)

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
52 m2 oraz garaż. Kępno, Os. Odrodzenia.
Tel. 691 023 693.
(TK 233/10/19)
Wynajmę pół domu w Świbie, do częściowego remontu. Tel. 575 657 791.
(TK 230/10/19)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

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)

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

Sprzedam opla zafirę B, rok prod. 2007,
benzyna + gaz, silnik 1.6, hak, po przeglądzie technicznym, wymianie oleju.
Tel. 660 614 794.
(jack)

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)

US£UGI

rolnicze

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

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

motoryzacja

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)
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)

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)

Firma Latmax zatrudni osobę na stanowisko:

lakiernik konstrukcji
stalowych, ślusarz
oraz tokarz.

Bardzo dobre warunki płacy.
Więcej informacji pod nr tel.: 793 308 355.

P.P.H.U. „RABIEGA”
ul. Zielona 7
63-600 KĘPNO
tel.: +48 577 101 276
tel./fax: +48 62 78 222 56
e-mail: rabiega@onet.eu

Księgowego
Miejsce pracy: Kępno

Opis
stanowiska: Wymagania:

-

-

wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość,
ekonomia),
znajomość przepisów podatkowych,
doświadczenie zawodowe w samodzielnym prowadzeniu
pełnej księgowości firmy produkcyjnej min. 3 lata,
zaangażowanie, sumienność, konsekwencja, odporność na stres,
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
dodatkowym atutem będzie znajomość programu Comarch ERP XL.

-

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
możliwość rozwoju zawodowego,
zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie.

-

Oferujemy:

prowadzenie ksiąg rachunkowych,
zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów,
sporządzanie sprawozdań finansowych,
terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych,
bieżące monitorowanie płatności

CV prosimy przesyłać na adres: jaroslaw.adamski@fdm.pl
Kontakt telefoniczny: 883 111 777.
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CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin

Gabinet chirurgiczny

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

Gabinet Internistyczno
-Kardiologiczny
Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.

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

Ogłoszenia

Firma EKOSAM
Zbigniew Samulski

Trębaczów 146, 63-642 Perzów

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

KONTAKT: 698 235 817.

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

kontakt: 666 336 969.

reklamy
KONKURS FOTOGRAFICZNY

PN. „MOJA

SZKOŁA W OBIEKTYWIE”

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

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

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

Komitet Organizacyjny

Likwidator GS „SCh” w Bralinie
ogłasza do sprzedaży następujące
nieruchomości:
w Nowej Wsi Ks. działka o pow. 400 m2
i budynek o pow. 124,80 m2, sklep nr 2 w Bralinie
przy ul. Wrocławskiej 64 działka o pow. 210 m2
i budynek o pow. 142,38 m2, sklep nr 22 w
Bralinie przy ul. Miodowa 5 działka o pow. 1000 m2
i budynek o pow. 172,70 m2.
Informacje można uzyskać w biurze GS Bralin
ul. Wrocławska 64 w godz. od 7:30 do 11:30.

Telefon: 62 / 78 126 54.

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
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

kontakt: 600 959 111.

OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

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

ogłoszenia
STAROSTA KĘPIŃSKI
AB.6745.4.2019

Kępno, dnia 4.11.2019 r.

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Izabela Zawis - „Nowy gatunek”
Świat opustoszał z dnia na dzień. Jakiekolwiek oznaki ludzkiego życia nagle zanikły. Zwłoki płyną z nurtem rzeki, dookoła grasują krwiożercze wilki. W tej odartej z człowieczeństwa
rzeczywistości spotyka się dwoje młodych ludzi: sparaliżowany od pasa w dół Alex i chora na
białaczkę Amy. Ona wpada przez okno opuszczonego budynku wprost w jego objęcia, roztaczając wokół siebie zapach malin. On od razu wyczuwa, że trafił na kogoś wyjątkowego. Wspólnie
rozpoczynają walkę o przeżycie. Tymczasem w Future Lab, miejscowym laboratorium, dzieją
się rzeczy przerażające. Ktoś chce ulepszyć dzieło stworzenia i poddaje ludzi niebezpiecznym
eksperymentom. Większość z nich nie wyjdzie stamtąd żywa…

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2018, poz. 2096 ze zm.),
Zawiadamiam
że dnia 4 listopada 2019 r. została wydana decyzja nr 3/2019 (znak sprawy AB.6745.4.2019) o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi ul. Bohaterów Września wraz z odwodnieniem
i oświetleniem na odcinku od km 0+000,00 do km 0+146,78”.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5, pok. 116 (tel. 78-28-946) w godzinach pracy Urzędu.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kępińskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2018, poz. 2096 ze zm.),
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w urzędowych publikatorach
teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Kępnie, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg
drogi – Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kępno a także w
prasie lokalnej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje
prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Staroście Kępińskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości
odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, przedmiotowa decyzja podlega wykonaniu przed terminem
do wniesienia odwołania.
Starosta Kępiński
Robert Kieruzal

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Héctor García, Francesc Miralles - „Shinrin-yoku.
Japońska sztuka czerpania mocy z przyrody”
Drzewa mają moc. Wiedza ta od stuleci stanowi fundament filozofii i medycyny japońskiej,
ale dopiero niedawno sztuka shinrin-yoku, poparta naukowymi dowodami, zaczęła fascynować
ludzi Zachodu. Shinrin-yoku to dosłownie „sztuka kąpieli leśnych” lub inaczej „sztuka zanurzenia się w zieleni”. W naturze znajduje się wszystko, czego człowiek potrzebuje do osiągnięcia stanu równowagi i spokoju. Shinrin-yoku uczy, jak obcować z przyrodą tak, by wyciszyć
myśli, wzmóc koncentrację, poprawić kondycję fizyczną, a przede wszystkim odzyskać radość
i witalność. Dzięki tej książce dowiesz się: jakie miejsca wybrać, by znaleźć ukojenie i spokój, a
jakie by odzyskać energię i witalność; dlaczego warto spacerować bez celu i zgubić się w lesie;
jak uwolnić się od myśli, które „zachmurzają” nasz umysł, co zrobić, aby wracając do normalnego życia, utrzymać stan „leśnej duchowości”; jakie rośliny doniczkowe nadają się najlepiej do
domowego shinrin-yoku.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Kamila Cudnik - „Historie miłosne”
Sara jest doktorantką na uczelni i żoną Tomasza, adwokata, który ma własną kancelarię.
Oboje młodzi, ambitni, inteligentni – wydawałoby się, idealna para. A jednak kiedy Sara wraca
z pogrzebu ukochanej ciotki, spotyka się z obojętnością i brakiem zrozumienia. Wkrótce potem
na paradzie święta Trzech Króli poznaje Sergiusza, kolegę męża ze szkoły. Obu mężczyzn łączy
nie tylko dawna przyjaźń, ale również niewyjaśnione wydarzenia z przeszłości. Sergiusz jest
reporterem wojennym, który właśnie wrócił z kolejnej zagranicznej wyprawy. Sara wynajmuje
mu swoje, akurat wolne, mieszkanie. I chociaż sama tego nie chce, mężczyzna coraz częściej
gości w jej myślach. W jej małżeństwie trudności narastają, Sara dopytuje o tragedię z przeszłości, Tomasz wydaje się mieć coraz więcej tajemnic.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 45
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 13 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. Izabela Zawis - „Nowy gatunek”,
2. Héctor García, Francesc Miralles - „Shinrin-yoku...”,
3. Kamila Cudnik - „Historie miłosne”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 44 nagrody otrzymuj¹:
Paulina Pacyna (Kępno), Marian Kulik (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Rozwiążesz dylemat zawodowy, jaki od jakiegoś
czasu spędza ci sen z powiek. Nadszedł czas podjęcia jasnej, jednoznacznej decyzji. W związkach
masz możliwość pogodzić się z partnerem i wyjaśnić sprawę, jaka was poróżniła.

Byk 21 IV – 21 V
Będziesz dyskutować i przekonywać innych do
swoich planów. Wpadniesz na dobre pomysły, zyskasz nowych pomocników. Szanuj słabszych od
siebie, bo możesz nie zauważyć, że kogoś uraziłeś
swoją opinią lub żartem.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Poczujesz, że działasz słusznie. Osiągniesz wewnętrzną równowagę i nie pozwolisz, aby przelotne
kłopoty wpłynęły na twój dobry nastrój. Nie wstydź
się swoich zalet! Przekonasz kogoś do swoich pomysłów lub zdobędziesz popularność.

Rak 23 VI – 22 VII
Ważna zawodowa sprawa lub finansowe negocjacje utkną w martwym punkcie. Będziesz musiał
jeszcze raz zastanowić się czego chcesz i na czym
ci zależy. Nie obawiaj się zmienić strategii lub wycofać z nieudanej inwestycji.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Prima” - 7.11.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 8.11.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 9.11.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 10.11.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 11.11.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 12.11.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 13.11.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.

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
W miłości przestrzega przed zbytnią biernością i
nieśmiałością. Może być ci trochę wstyd wyznać
uczucia lub okazać sympatię, co druga osoba odbierze jako brak zainteresowania z twojej strony.

Panna 23 VIII – 22 IX

Waga 23 IX – 23 X
Poszukaj sposobu, w jaki rozwiązać trapiący cię
konflikt lub inną trudna sprawę. Nie zwlekaj, bo w
tym tygodniu wszystko zależy od ciebie! Twoje pomysły okażą się nowatorskie i doprowadzą cię do
sukcesu. Zadbaj o wygląd.

Skorpion 24 X – 21 XI
Nikt nie zdoła sprawić, abyś zmienił swoje zdanie.
Jeśli ktoś cię zawiedzie, to obrazisz się na niego i
nie pozwolisz się przeprosić. W miłości możliwe są
przejściowe nieporozumienia, jeśli trwasz w związku, który nie spełnia twoich oczekiwań.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Pojawi się przyjaciel, na którym będziesz mógł
polegać. Skorzystaj z jego pomocy. Zgódź się na
propozycję, która przyjdzie z najmniej oczekiwanej
strony. Krótka podróż zapewni ci wiele atrakcji, a
nawet pomoże w podjęciu trudnej życiowej decyzji.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Pewna sprawa, która się opóźniała, wreszcie ruszy
do przodu. Okaże się, że trudności jest mniej. Będziesz niecierpliwy i pełen energii. Ktoś, kto ci przeszkadzał, zajmie się innymi sprawami i zostawi ci
wolne pole do popisu.

Wodnik 20 I – 18 II
Zaufaj sobie i w porę wycofaj się ze spraw lub znajomości, które budzą w tobie niechęć lub obawy.
Nie złego ci teraz nie grozi, a wydarzenia biec będą
spokojniejszym rytmem. Uda ci się znaleźć więcej
czasu na odpoczynek.

Ryby 19 II – 20 III
Zanim zgodzisz się na ryzykowną propozycję, spokojnie skalkuluj wszystkie za i przeciw. W miłości
karta przestrzega przed podjęciem nieprzemyślanej decyzji, która może skomplikować relacje w
twojej rodzinie.

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

Staniesz przed koniecznością wyboru. Ktoś będzie
domagać się od ciebie jasnej i wyczerpującej odpowiedzi. Bądź szczery i odważ się powiedzieć to,
co myślisz. Ktoś wyda ci się na tyle fascynujący, że
zdolny będziesz na flirt lub romans.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

WWW.AURAMEBLE.PL

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

BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SIEDZIBIE FIRMY:
Łęka Opatowska, ul Kępińska 5 lub pod numerem telefonu 509 877 122
20

Tygodnik Kępiński 7 listopada 2019

NR 43/2019 (834)

14. kolejka | jesień 2019
Raków Częstochowa – Wisła Kraków . ............... – 1:0
Jagiellonia – ŁKS Łódź ..................................... – 2:0
Arka Gdynia – Legia Warszawa ........................ – 0:1
Pogoń Szczecin – Lech Poznań ......................... – 1:1
Śląsk Wrocław – Wisła Płock . ........................... – 3:1
Korona Kielce – Zagłębie Lubin ........................ – 1:0
Górnik Zabrze – Piast Gliwice . ......................... – 1:1
Cracovia – Lechia Gdańsk . ............................... – 1:0
1. KP Legia Warszawa
14 26 23:13
2. MKS Cracovia SSA
14 26 22:14
3. GKS Piast Gliwice
14 25 16:10
4. MKS Pogoń Szczecin
14 25 16:12
5. Wisła Płock SA
14 25 20:22
6. WKS Śląsk Wrocław
14 24 20:14
7. Jagiellonia Białystok
14 23 24:17
8. KS Lechia Gdańsk
14 21 17:14
9. KKS Lech Poznań
14 19 24:18
10. KGHM Zagłębie Lubin
14 18 23:21
11. RKS Raków Częstochowa
14 18 15:19
12. KS Górnik Zabrze
14 16 13:14
13. ŁKS Łódź
14 11 15:25
14. Wisła Kraków SA
14 11 14:25
15. MKS Korona Kielce
14 11 7:19
16. MZKS Arka Gdynia
14 10 11:23

NASI

w

LIGACH

Rafał Kurzawa (Amiens SC)
Ligue1 Conforama

Dla kogo finałowa rozgrywka?
GKS Grębanin czy Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski? W najbliższy poniedziałek, 11 listopada poznamy zdobywcę Totolotek Pucharu Polski w strefie kaliskiej. Finałowe starcie odbędzie się na płycie głównej kompleksu sportowego w
Koźminie Wielkopolskim. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o godzinie 13:00. Stawką meczu będzie nie tylko zgarnięcie strefowego trofeum, ale przede wszystkim awans do rozgrywek szczebla wojewódzkiego.
Spółka Projekt Kępno kontynuuje ideę projektu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W najbliższy poniedziałek, 11 listopada wspólnym biegiem ulicami miasta zostanie uczczona 101 rocznica tego wydarzenia

Biegiem uczczą Święto Niepodległości
Zbliżające się Święto Niepodległości
to nie tylko marsze i wiece polityczne. W najbliższy poniedziałek, 11
listopada w Kępnie już po raz szósty biegacze staną na starcie Biegu
Ulicznego Św. Marcina o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno. Ideę
kontynuowania projektu obchodów
100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości kontynuuje spółka
Projekt Kępno. Start tegorocznego
biegu odbędzie się o godzinie 11:11
i będzie usytuowany na ulicy Sportowej. Zawodnicy będą rywalizować
na dziesięciokilometrowej trasie, posiadających homologację Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki. Imprezą towarzyszącą będzie Bieg po zdrowie –
pokonanie krótkiego dystansu dzieci
szkół podstawowych wraz z ich opiekunami czy rodzicami, celem wsparcia podopiecznej fundacji Przylądek
Nadziei oraz przeprowadzenie zbiórki
pieniędzy przez wolontariuszy i dedykowany portal na dalsze leczenie
podopiecznej.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Kępnianie górą w starciu imienniczek.

12. kolejka | jesień 2019
Amiens SC – Stade Brestois 29 – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (poza meczową 18-tką)
Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

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

14. kolejka | jesień 2019
Górnik Zabrze – Piast Gliwice – 1:1 (0:0)
NA BOISKU: 65-90 minuta
Fabian Piasecki (Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

16. kolejka | jesień 2019
Stal Mielec – Zagłębie Sosnowiec – 1:1 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

16. kolejka | jesień 2019
Olimpia Grudziądz – Odra Opole – 3:1 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

16. kolejka | jesień 2019
GKS Tychy – Stomil Olsztyn – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1

15. kolejka | jesień 2019
RKS Radomsko – Broń Radom – 1:1 (0:1)
NA BOISKU: 1-87 minuta
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

14. kolejka | jesień 2019
Gwarek Tarnowskie G. – Ślęza Wrocław – 0:1 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Marcin Tomaszewski (Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

15. kolejka | jesień 2019
Mieszko Gniezno – Chemik Police – 2:2 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (poza meczową 18-tką)
Tobiasz Jarczak (Foto-Higiena Gać)
III Liga Grupa 3

14. kolejka | jesień 2019
Miedź II Legnica – Foto-Higiena Gać – 1:1 (0:1)
NA BOISKU: 1-71 minuta
Kamil Jurasik (MKS Kluczbork)
III Liga Grupa 3

14. kolejka | jesień 2019
Piast Żmigród – MKS Kluczbork – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: 59-90 minuta
Adrian Gawlik (Gwarek Zabrze)
Centralna Liga Juniorów U-18

13. kolejka | jesień 2019
Legia Warszawa – Gwarek Zabrze – 2:1 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 0:1 w 1. minucie
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Sport

piłka nożna

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

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> W ostatniej serii gier niezwykle gościnni okazali się gospodarze większości spotkań. Drużyny przyjezdne strzeliły rekordową ilość dwudziestu czterech bramek, wygrywając przy tym aż siedem z dziewięciu spotkań. Swoje obiekty obroniły tylko Obra
Kościan i Pogoń Nowe Skalmierzyce

Kępnianie górą w starciu imienniczek
Piłkarze Polonii Kępno sprawili w sobotę olbrzymią niespodziankę. Wygrali w Lesznie ze swoją imienniczką 2:0 (1:0), poprawiając nieco swoją i tak trudną sytuację w tabeli. Zwycięstwo przywróciło piłkarzom z Alei Marcinkowskiego nadzieję na nieco
spokojniejszą przerwę zimową. Podopieczni Bogdana Kowalczyka w dwóch ostatnich meczach pierwszej części sezonu zmierzą
się z ligowymi outsiderami z Poznania i Koła. Zwycięstwa w tych meczach mogą okazać się niezłą zaliczką na zakończenie rundy
jesiennej. Wydarzeniem piętnastej kolejki na zapleczu trzeciej ligi była kolejna w tym sezonie zmiana lidera. Na dwie kolejki przed
końcem zmagań ligową tabelę otwiera Victoria Września.
Na dwie kolejki przed końcem rundy
jesiennej w fotelu lidera zasiadła Victoria Września. Biało-zieloni wygrali bardzo ważne spotkanie na szczycie z Lubuszaninem Trzcianka. Wynik spotkania
otworzył niezawodny Mikołaj Jankowski. 19-latek znajduje się w rewelacyjnej
formie, trafił w piątym meczu z rzędu, a
w sumie zdobył już trzynaście bramek.
W obu przypadkach to najlepsze wyniki w lidze. Tym razem na listę strzelców

Wyniki 15. kolejki
KS Polonia 1912 Leszno
KKS Polonia Kępno

0 (0)
2 (1)

Bramki: 0:1 Filip Latusek - 14’ (z karnego), 0:2 Kacper Skupień - 63’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Kacper Skupień, Witold Kamoś, Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Wojciech Drygas, Mikołaj
Kubacha, Borys Wawrzyniak, Giorgi Otarashvili (Szymon Pawlak - 84’), Filip Latusek. Trener:
Bogdan Kowalczyk.

MKS Lubuszanin Trzcianka 2 (1)
MKS Victoria Września
3 (2)

Bramki: 0:1 Mikołaj Jankowski - 32’, 1:1
Kacper Grygier - 38’, 1:2 Jacek Kopaniarz - 40’, 1:3 Mikołaj Panowicz - 57’,
2:3 Krystian Feciuch - 70’.

KSS Kotwica Kórnik
MLKP Warta Międzychód

1 (1)
2 (2)

Bramki: 0:1 Jarosław Krysiak - 15’, 0:2
Jarosław Krysiak - 33’, 1:2 Patryk Bordych - 36’ (z karnego).

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 5 (1)
LKS Gołuchów
1 (0)

Bramki: 1:0 Dawid Kuczyński - 23’,
2:0 Dawid Kuczyński - 50’, 3:0 Dawid
Kuczyński - 62’, 3:1 Krystian Benuszak
- 73’, 4:1 Kacper Majerz - 86’, 5:1 Kacper
Majerz - 90+2’.

TPS Winogrady Poznań
3 (0)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 (2)

Bramki: 0:1 Jakub Smura - 15’, 0:2
Bartłomiej Graczyk - 30’, 0:3 Maurycy
Niemczyk - 49’, 1:3 Filip Silski - 50’, 2:3
Mateusz Forszpaniak - 58’, 2:4 Zbigniew
Zakrzewski - 65’, 3:4 Jędrzej Drame - 89’.

KP Obra 1912 Kościan
KS Opatówek

2 (1)
1 (1)

Bramki: 1:0 Tomasz Marcinkowski - 41’,
1:1 Mateusz Indraszczyk - 45’, 2:1 Mansur Maigari - 80’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0 (0)
KP Victoria Ostrzeszów
1 (0)
Bramka: 0:1 Radosław Dolata - 71’.

LTP Pogoń Lwówek
0 (0)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 (1)
Bramka: 0:1 Nikodem Grząka - 32’.
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wpisał się z pomocą rywala. Uderzył
celnie zza pola karnego z rzutu wolnego,
a jeden z przeciwników tak niefortunnie
wystawił nogę, że kompletnie zmylił
bramkarza Lubuszanina. Gospodarze
musieli gonić i wyrównali szybko, bo w
pięć minut, ale od razu po wznowieniu
gry Victoria znów objęła prowadzenie.
O końcowym wyniku zdecydowała w
dużej mierze dyspozycja bramkarzy.
Tego dnia lepszy był Tobiasz Nowicki,
który między innymi obronił rzut karny. Z kolei Łukasz Benedykciński na
pewno mógł zachować się lepiej przy
puszczonych golach, ale też obarczanie
go winą za porażkę byłoby niesprawiedliwością. Uwagę należy zwrócić na
problemy kadrowe trzcianeckiego zespołu, który do protokołu wpisał ledwie
trzynastu zawodników. Pauzy za kartki
i kontuzje sprawiły, że trener Jarosław
Feciuch praktycznie nie miał pola manewru, a to kosztowało Lubuszanina
stratę bardzo ważnych punktów, które
z kolei dały pozycję lidera rozkręcającej
się na finiszu jesieni Victorii Września.
Drużyna z Wrześni strąciła ze szczytu
LKS Gołuchów, który musiał pogodzić
się z ciężkim nokautem w Nowych Skal-

MKS Olimpia Koło
SKS Unia Swarzędz

0 (0)
9 (2)

Bramki: 0:1 Igor Jurga - 21’, 0:2 Radosław Barabasz - 23’, 0:3 Tomasz Neumann - 66’, 0:4 Aleksander Pawlak - 76’,
0:5 Damian Buczma - 79’, 0:6 Krystian
Pawlak - 80’, 0:7 Gerard Pińczuk - 82’,
0:8 Radosław Barabasz - 84’, 0:9 Gerard
Pińczuk - 87’.
Najskuteczniejsi strzelcy
18
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
15
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
13
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
12
Kacper Majerz (Pogoń Nowe S.)
11
Tomasz Marcinkowski (Obra Kościan)
10
Filip Latusek (Polonia Kępno)
10
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
10
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
10
Paweł Wicher (Lubuszanin)
Program 16. kolejki
Sobota, 9 listopada 2019 roku
13:00
Unia Swarzędz – Ostrovia Ostrów
13:00
Victoria Ostrzeszów – Lubuszanin
13:00
Centra Ostrów – KS Opatówek
13:00
Warta Międzychód – Obra Kościan
13:00
Tarnovia Tarnowo – Olimpia Koło
14:00
Polonia Kępno – Winogrady Poznań
14:00
LKS Gołuchów – Polonia Leszno
14:00
Victoria Września – Kotwica Kórnik
14:00
Pogoń Lwówek – Pogoń Nowe S.

mierzycach. Przyjezdni przegrali aż
1:5. – Zagraliśmy najsłabszy mecz w
tej rundzie. Kompletnie polegliśmy w
strefie środkowej. Każdy zawodnik Pogoni jechał na tyłku i nie kalkulował,
a u nas za dużo było panów piłkarzy,
a za mało zawodników z charakterem.
Nie udźwignęliśmy na swoich barkach
odpowiedzialności za bycie na fotelu
lidera. Jeżeli to miał być mecz kolejki,
to w naszym wykonaniu był to blamaż.
Biorę na siebie odpowiedzialność za tę
porażkę i pozostaje mi przeprosić kibiców za to, jak nasz zespół się zaprezentował. Podobnie, jak to miało miejsce
we Wrześni i w Swarzędzu, nie poradziliśmy sobie mentalnie. Nie chciałbym
więcej przegrywać w taki sposób – bez
charakteru, bez walki – grzmiał po meczu Maciej Dolata, trener LKS-u Gołuchów. Drugi z ligowych hitów weekendu
był bezpośrednią rywalizacją najlepszych snajperów ligi. Na własnym terenie świetnie zaprezentował się Dawid
Kuczyński. Po raz drugi w tym sezonie
napastnik ustrzelił hattricka i miał decydujący wpływ na losy hitowego spotkania. Jedyne trafienie dla „Żubrów” to
gol Krystiana Benuszaka, który już po
raz piętnasty tej jesieni trafił do bramki
rywala. Dawid Kuczyński jest jednak
lepszy w tej klasyfikacji, bowiem zgromadził osiemnaście bramek. Po tej porażce gołuchowianie spadli z pierwszego
na trzecie miejsce, bo swoje czwarte z
rzędu spotkanie wygrała Tarnovia Tarnowo Podgórne. Zielono-czerwoni znów
wzięli udział w strzeleckiej kanonadzie,
z której wyszli zwycięsko w Poznaniu.
Gdy na początku drugiej części meczu z Winogradami faworyci wyszli na
trzybramkowe prowadzenie, wydawało
się, że jest już po meczu. Beniaminek
złapał jednak kontakt, na co przyjezdni odpowiedzieli trafieniem Zbigniewa Zakrzewskiego. Ten gol okazał się
zwycięskim, bo w końcówce ponownie
doszedł rywali na dystans jednej bramki,
ale na wyrównanie nie starczyło już czasu. Drugim zespołem, który obok Pogoni Nowe Skalmierzyce wygrał na swoim
stadionie jest Obra Kościan. Drużyna
prowadzona przez Krzysztofa Knychałę pokonała KS Opatówek dzięki swoim
niezawodnym graczom. Tomasz Marcinkowski i Mansur Maigari wspólnie
na liście strzelców znaleźli się już po raz
piąty, a po raz trzeci z rzędu dało to trzy
punkty kościańskiej drużynie.
Tymczasem w Lesznie doszło do pojedynku dwóch imienniczek, dla których
ostatnie tygodnie wyglądały bardzo źle.
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wyniki i tabele

Fortuna I Liga
16. kolejka | jesień 2019
Warta Poznań – Chojniczanka .................– 2:0
Stal Mielec – Zagłębie Sosnowiec .............– 1:1
GKS Tychy – Stomil Olsztyn .....................– 1:0
Miedź Legnica – Radomiak Radom ..........– 3:1
Puszcza Niepołomice – GKS Bełchatów .....– 1:4
Olimpia Grudziądz – Odra Opole .............– 3:1
Podbeskidzie – Sandecja Nowy Sącz ........– 3:1
Wigry Suwałki – Chrobry Głogów . ...........– 1:1
Termalica Nieciecza – GKS 1962 Jastrzębie . – 2:2
1. KS Warta Poznań
16 31 25:14
2. Podbeskidzie Bielsko-Biała 16 30 28:16
3. RKS Radomiak 1910 Radom 16 30 25:20
4. MKS Miedź Legnica
16 27 24:18
=. GKS 1962 Jastrzębie
16 27 24:18
6. FKS Stal Mielec
16 26 21:17
7. GKS Olimpia Grudziądz
16 24 26:23
8. GKS Tychy
16 24 32:24
9. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 16 22 22:17
10. OKS Stomil Olsztyn
16 22 13:17
11. GKS Bełchatów
16 21 21:19
12. Zagłębie Sosnowiec SA
16 20 23:25
13. MKS Sandecja Nowy Sącz 16 18 20:30
14. MKS Puszcza Niepołomice 16 18 11:20
15. MZKS Chrobry Głogów
16 18 15:24
16. Chojniczanka 1930 Chojnice 16 16 24:29
17. SKS Wigry Suwałki
16 16 14:22
18. OKS Odra Opole
16 10 9:24
II Liga
16. kolejka | jesień 2019
Lech II Poznań – Bytovia Bytów . .............– 3:0
GKS Katowice – Stal Stalowa Wola ...........– 2:1
Widzew Łódź – Resovia Rzeszów .............– 0:1
Górnik Polkowice – Gryf Wejherowo ........– 5:0
Stal Rzeszów – Górnik Łęczna .................– 0:1
Garbarnia Kraków – Błękitni Stargard .....– 1:1
Elana Toruń – Znicz Pruszków .................– 2:1
Pogoń Siedlce – Skra Częstochowa . .........– 2:0
Legionovia Legionowo – Olimpia Elbląg ...– 2:2
1. CWKS Resovia Rzeszów
16 34 29:12
2. GKS Katowice
16 33 27:14
3. GKS Górnik Łęczna
16 32 23:16
4. RTS Widzew Łódź
16 31 27:15
5. ZKS Olimpia Elbląg
16 29 25:13
6. MKS Bytovia Bytów
16 25 26:25
7. KP Błękitni Stargard
16 25 22:22
8. ZKS Stal Rzeszów
16 24 25:22
9. KS Górnik Polkowice
16 23 28:16
10. RKS Garbarnia Kraków
16 21 16:17
11. MKS Znicz Pruszków
16 21 24:25
12. KKS Lech II Poznań
16 20 20:24
13. TKP Elana Toruń
16 18 18:23
14. MKP Pogoń Siedlce
16 18 23:27
15. KS Skra Częstochowa
16 15 11:25
16. ZKS Stal Stalowa Wola
16 13 14:27
17. KS Legionovia Legionowo 16 9 14:31
18. WKS Gryf Wejherowo
16 9 12:30
III Liga Grupa 2
15. kolejka | jesień 2019
KKS Kalisz – Polonia Środa . ....................– 2:0
Mieszko Gniezno – Chemik Police . ..........– 2:2

Jarota Jarocin – Pogoń II Szczecin ...........– 1:1
Kotwica Kołobrzeg – Nielba Wągrowiec . ..– 4:1
Górnik Konin – Unia Janikowo ................– 0:1
Bałtyk Koszalin – Świt Skolwin ................– 0:5
Gwardia Koszalin – Sokół Kleczew ...........– 2:1
KP Starogard Gdański – Radunia Stężyca .– 0:1
Grom Nowy Staw – Bałtyk Gdynia ...........– 2:1
1. KKS Kalisz
15 36 31:11
2. KS Radunia Stężyca
15 35 32:6
3. MKS Mieszko Gniezno
15 34 31:14
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
15 30 24:7
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
15 30 34:22
6. KS Unia Janikowo
15 27 32:27
7. KP Starogard Gdański
15 21 16:15
8. KS Sokół Kleczew
15 18 16:20
9. KS Polonia Środa Wlkp.
15 18 23:21
10. KP Chemik Police
15 18 17:22
11. MKS Pogoń II Szczecin
14 17 18:24
12. KS Gwardia Koszalin
15 14 13:32
13. KKPN Bałtyk Koszalin
15 14 12:26
14. KS Górnik Konin
15 14 20:29
15. JKS Jarota Jarocin
15 14 16:20
16. MKS Grom Nowy Staw
15 13 18:30
17. MKS Nielba Wągrowiec
14 12 18:29
18. SKS Bałtyk Gdynia
15 10 12:28
IV Liga Grupa Wielkopolska
15. kolejka | jesień 2019
Polonia Leszno – Polonia Kępno ..............– 0:2
Lubuszanin – Victoria Września ...............– 2:3
Olimpia Koło – Unia Swarzędz . ...............– 0:9
Winogrady Poznań – Tarnovia Tarnowo ...– 3:4
Kotwica Kórnik – Warta Międzychód . ......– 1:2
Pogoń Lwówek – Centra Ostrów . .............– 0:1
Ostrovia Ostrów – Victoria Ostrzeszów .....– 0:1
Pogoń Nowe S. – LKS Gołuchów . .............– 5:1
Obra Kościan – KS Opatówek ..................– 2:1
1. MKS Victoria Września
15 32 38:14
2. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 15 32 29:18
3. LKS Gołuchów
15 32 31:17
4. SKS Unia Swarzędz
15 31 44:16
5. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 15 30 47:21
6. MKS Lubuszanin Trzcianka 15 29 32:16
7. KS Polonia 1912 Leszno
15 25 34:24
8. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 15 24 24:20
9. KSS Kotwica Kórnik
15 23 30:27
10. KP Victoria Ostrzeszów
15 23 23:21
11. KP Obra 1912 Kościan
15 19 26:25
12. MLKP Warta Międzychód 15 18 27:24
13. LTP Pogoń Lwówek
15 17 18:27
14. KKS Polonia Kępno
15 16 17:29
15. KS Opatówek
15 13 14:26
16. TPS Winogrady Poznań
15 10 25:57
17. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 15 9 23:32
18. MKS Olimpia Koło
15 1 1:69
RedBox V Liga Grupa 3
13. kolejka | jesień 2019
Orzeł Mroczeń – Wilki Wilczyn . ...............– 2:1
Tur Turek – GKS Sompolno . ....................– 0:3
Vitcovia Witkowo – Zefka Kobyla Góra ....– 1:0
Piast Czekanów – Stal Pleszew ................– 0:1
Raszkowianka – Astra Krotoszyn .............– 0:3
Piast Kobylin – Tulisia Tuliszków ..............– 7:0

W przypadku leszczynian wydawało
się, że zespół może spełnić przedsezonowe zapowiedzi działaczy i bić się o
awans do trzeciej ligi, ale ostatnie kolejki mocno zweryfikowały te możliwości.
Ekipa Jędrzeja Kędziory przegrała
trzeci mecz z rzędu. O ile wcześniejsze
porażki z Unią czy Tarnovią mogły być
wkalkulowane to z pewnością nikt nie
spodziewał się wpadki z Polonią Kępno. Wynik 0:2 to duże rozczarowanie,
a perspektywa wyjazdu do Gołuchowa
sprawia, że czarna seria może się przedłużyć do czterech meczów. Spotkanie
w Lesznie bardzo dobrze rozpoczęło
się dla kępnian, którzy już po upływie
stu sekund mogli objąć prowadzenie.
Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego
najwyżej wyskoczył Kacper Skupień,
lecz jego strzał głową obronił bramkarz
gospodarzy. Pierwszy gol padł jeszcze
przed upływem pierwszego kwadransa
gry. Filip Latusek otrzymał prostopadłe podanie od Borysa Wawrzyniaka,
przepchnął obrońcę rywali, lecz został
powalony przez golkipera. Sędzia bez
wahania wskazał na jedenasty metr, a
pewnym egzekutorem jedenastki okazał
się sam poszkodowany. Biało-niebiescy
od tego momentu oddali inicjatywę rywalom, lecz bardzo dobrze spisywali

się w defensywie. Dopiero w końcówce
pierwszej części gry miejscowym udało
się stworzyć zagrożenie pod bramką Damiana Grondowego. W drugiej połowie
leszczynianie także dłużej utrzymywali
się przy piłce. Niewiele jednak z tego
wynikało. Wynik w 63. minucie ustalił
Kacper Skupień, który jak rasowy snajper wykończył podanie od Filipa Latuska. Od tego momentu na boisku było
już mało składnych akcji. Miejscowym
zaczęły puszczać nerwy, co przekładało
się na liczbę fauli i spięć między zawodnikami. Wynik nie uległ już zmianie i
komplet punktów pojechał do Kępna.
Uśmiechów nie zobaczyli w ten weekend
również kibice we Lwówku. Beniaminek
walczył z ostrowską Centrą jak równy
z równym, ale przegrał ostatecznie 0:1.
Dla drużyny Pogoni druga część sezonu
jest jeszcze większą męką. Po kontuzji
podstawowego bramkarza zespół wpadł
w kryzys, z którym nie może sobie poradzić. W ośmiu ostatnich meczach Pogoń
wygrała tylko raz, a łącznie zgromadziła w tym czasie tylko cztery punkty, co
zepchnęło klub już na trzynaste miejsce.
Z dołka wyszedł za to inny z ligowych
nowicjuszy. Victoria Ostrzeszów wygrała 1:0 z Ostrovią, dzięki czemu pozostała
w górnej części tabeli.
BAS

Sport

piłka nożna

RedBox V Liga Grupa 3 >>> Wydarzeniem minionej kolejki była pierwsza strata punktów w tym sezonie przez lidera z Wilkowa. Dopiero w trzynastej kolejce sposób na zatrzymanie rewelacji pierwszej części sezonu znaleźli piłkarze z Mroczenia

Wyniki 13. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
GKS Wilki Wilczyn

2 (0)
1 (0)

Bramki: 0:1 Wiktor Augustyniak - 74’,
1:1 Rafał Janicki - 90’, 2:1 Rafał Janicki
- 90+3’.
Orzeł: Rafał Peksa – Dariusz Luźniak, Andrzej Nowak, Jakub Kupczak, Bartosz Moś,
Tobiasz Rabiega (Kacper Małolepszy - 73’),
Bartosz Wika, Jakub Strąk, Miłosz Jędrzejewski, Rafał Janicki, Marcin Górecki. Trener:
Marek Wojtasiak.

dostarczyła druga część meczu. To
jednak Wilki częściej gościły pod
bramką Rafała Peksy. W 73. minucie
piłkę zagraną z lewej strony pola karnego uderzał głową napastnik gości,
ta trafiła w słupek, lecz pechowo dla
gospodarzy odbiła się tak niefortunnie, że trafiła w głowę Wiktora Augustyniaka, któremu nie pozostało
nic innego jak umieścić ją w bramce.
Gospodarze nie załamali się, wręcz
przeciwnie ruszyli na przyjezdnych
z jeszcze większym animuszem.
Miejscowi długo nie potrafili jednak
odczarować bramki Wilków. Dopiero
w dziewięćdziesiątej minucie Marcin Górecki wbiegł w pole karne,
ograł obrońcę, zbiegł do końcowej
linii i wycofał piłkę do wbiegającego
na piąty metr Rafała Janickiego, a
ten pewnym strzałem doprowadził
do remisu. Nie był to jednak koniec
emocji, bowiem mroczenianie poczuli szanse na zgarnięcie pełnej puli. W
ostatniej minucie na rajd z lewej strony zdecydował się tym razem Miłosz
Jędrzejewski, który został nieprzepisowo zatrzymany przez obrońcę rywala i sędzia wskazał na rzut wolny.
Do piłki podszedł Bartosz Moś, jednak w ostatniej chwili oddał ten stały
fragment gry Rafałowi Janickiemu.
Jego zagranie, nieco z pomocą Marcina Góreckiego, zupełnie zmyliło
bramkarza z Wilczyna i ostatecznie
wpadło do bramki. – Spotkanie od
samego początku było bardzo interesujące i toczone w szybkim tempie.
Przeciwnik chciał zainkasować kolejne trzy punkty, ale postawiliśmy
bardzo trudne warunki. Graliśmy
bardzo uważnie i nieźle kontrowaliśmy, ale brakowało wykończenia.
W drugiej połowie pokazaliśmy charakter i podnieśliśmy się po straconej bramce. Doprowadziliśmy do remisu, a następnie w samej końcówce
zdołaliśmy przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę – powiedział
Marek Wojtasiak, szkoleniowiec
drużyny z Mroczenia. Dzięki zwycięstwu zespół Marka Wojtasiaka

umocnił się na trzecim miejscu w tabeli i zmniejszył nieco stratę do lidera
z Wilczyna. Obecnie straty te wynoszą sześć punktów. Do końca rundy
pozostały jeszcze dwa spotkania, w
których Orzeł zmierzy się z Tulisią
Tuliszków oraz Stalą Pleszew.
W innych ciekawych meczach
trzynastej kolejki Astra Krotoszyn
pokonała na wyjeździe Raszkowiankę Raszków 3:0. Krotoszynianie
przeważali od samego początku i już
w 13. minucie wyszli na prowadzenie.
Adam Staszewski otrzymał podanie
od Sebastiana Schneidera, po czym
zagrał do Mikołaja Lewandowskiego, a ten przymierzył z ponad szesnastu metrów. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do bramki.
Dziesięć minut później faulowany w
polu karnym był Sebastian Schneider
i sędzia wskazał na jedenasty metr.
Jedenastkę pewnie wykorzystał Łukasz Budziak. W drugiej połowie
przewaga graczy Astry była jeszcze
widoczniejsza, ale momentami niewiele z niej wynikało. Wynik udało
się podwyższyć dopiero w doliczonym czasie gry. Maksym Ishchuk
zdecydował się na strzał, futbolówka
odbiła się od Dariusza Reyera, czym
zupełnie zmyliła bramkarza Raszkowianki.
Ciekawie było też w Czekanowie,
gdzie tamtejszy Piast podejmował
Stal Pleszew. Pleszewianie zrehabilitowali się za domową porażkę z
Polonusem Kazimierz Biskupi. Tym
razem drużyna Łukasza Bandosza
przywiozła trzy punkty z Czekanowa. Wygraną przyjezdnym zapewnił
Krzysztof Matuszak, który zamienił
rzut karny na bramkę. Było to dziewiąte zwycięstwo pleszewian w tym
sezonie. Stal z dorobkiem 27. punktów zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Stawkę zamyka w dalszym ciągu
drużyna z Turku. Tym razem piłkarze
Tura nie sprostali na własnym stadionie GKS-owi Sompolno, przegrywając z ligowym średniakiem 0:3.
BAS

7 (3)
0 (0)

Odolanovia – Zjednoczeni .......................– 1:0
Polonus Kazimierz – SKP Słupca ..............– 1:1
1. GKS Wilki Wilczyn
13 36 51:16
2. MLKS Odolanovia Odolanów 13 35 34:3
3. LZS Orzeł Mroczeń
13 30 49:12
4. KS Stal Pleszew
13 27 28:16
5. SKP Słupca
13 26 25:9
6. KKS Astra Krotoszyn
13 23 23:15
7. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 13 20 19:18
8. GKS Sompolno
13 16 21:26
9. LKS Raszkowianka Raszków 13 15 24:36
10. GKS Vitcovia Witkowo
13 15 20:29
11. LKS Piast Czekanów
13 11 13:28
12. KS Piast Kobylin
13 11 27:38
13. KLKS Zefka Kobyla Góra 13 10 19:27
14. LKS Zjednoczeni Rychwał 13 10 15:39
15. MGKS Tulisia Tuliszków
13 9 14:32
16. MKS Tur 1921 Turek
13 5 13:51
Wielkopolska Klasa Okręgowa
Grupa 1
13. kolejka | jesień 2019
GKS Rychtal – Zieloni Koźminek ..............– 3:0
Pelikan Grabów – WKS Witaszyce ............– 0:1
GKS Grębanin – Biały Orzeł . ...................– 3:0
Olimpia Brzeziny – Barycz Janków P. ......– 3:0
LZS Doruchów – Strażak Słupia ...............– 2:2
LKS Czarnylas – Wisła Borek Wlkp. . ........– 4:0
LZS Cielcza – Victoria Skarszew ...............– 2:5
Ogniwo Łąkociny – Grom Golina . ...– odwołany
1. KS Victoria Skarszew
13 39 35:5
2. GKS Rychtal
13 29 31:13
3. GKS Grębanin
13 26 31:17
4. LKS Olimpia Brzeziny
13 26 31:18
5. LKS Czarnylas
13 23 35:25
6. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 13 22 23:17
7. LZS Cielcza
13 21 32:30
8. LZS Pelikan Grabów
13 20 26:17
9. WKS Witaszyce
13 19 23:23
10. LKS Wisła Borek Wlkp.
13 16 21:32
11. GOS Zieloni Koźminek
13 13 15:25
12. LZS Doruchów
13 12 18:25
13. Barycz Janków Przygodzki 13 12 19:31
14. LZS Strażak Słupia
12 9 17:30
15. LZS Ogniwo Łąkociny
11 6 13:36
16. LZS Grom Golina
12 3 12:38
Wielkopolska Klasa A Grupa 3
12. kolejka | jesień 2019
Prosna Kalisz – Jaskiniowiec Rajsko . .......– 7:0
LKS II Gołuchów – Iskra Sieroszewice . .....– 1:1
Szczyt Szczytniki – LKS Godziesze ...........– 2:4
Wicher Dobra – Orzeł Kawęczyn ..............– 1:2
Sokoły Droszew – Grom Malanów . ..........– 6:1
Prosna Chocz – Piast Grodziec .................– 2:1
Teleszyna Przykona – Korona-Pogoń . .....– 3:3
1. KS Prosna Kalisz
12 29 47:12
2. LKS II Gołuchów
12 29 48:18

3. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 12 26 29:17
4. PUKS Sokoły Droszew
12 25 33:17
5. GKS Orzeł Kawęczyn
12 21 28:22
6. GKS Piast Grodziec
12 19 23:20
7. LKS Godziesze 1966
12 19 32:23
8. LZS Prosna Chocz-Kwileń
12 16 21:26
9. KS Jaskiniowiec Rajsko
12 14 28:32
10. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 12 12 23:27
11. LZS Szczyt Szczytniki
12 10 13:30
12. GKS Teleszyna Przykona 12 9 13:29
13. KS Wicher Dobra
12 5 13:34
14. KS Grom Malanów
12 5 15:59
Wielkopolska Klasa A
Grupa 4
12. kolejka | jesień 2019
Pogoń Trębaczów – LZS Czajków .............– 0:0
OKS Ostrów Wlkp. – Lilia Mikstat .............– 1:1
Huragan Szczury – Zawisza Łęka O. ........– 0:2
Płomień Opatów – Sokół Świba . ..............– 3:0
Victoria Laski – KS Rogaszyce . ................– 0:1
Sokół Bralin – LKS Jankowy ....................– 3:0
Błękitni Chruszczyny – KS Hanulin . .........– 1:0
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 12 33 31:6
2. LZS Płomień Opatów
12 26 30:15
3. LZS Czajków
12 25 32:17
4. LKS Sokół Bralin
12 25 35:17
5. LZS Victoria Laski
12 23 25:17
6. OKS Ostrów Wlkp.
11 17 17:17
7. LKS Jankowy 1968
12 16 15:21
8. LZS Błękitni Chruszczyny
11 15 24:29
9. KS Rogaszyce
12 15 10:17
10. LZS Huragan Szczury
12 11 19:28
11. LZS Pogoń Trębaczów
12 10 14:23
12. LKS Sokół Świba
12 10 25:40
13. KS Hanulin
12 8 17:28
14. LZS Lilia Mikstat
12 5 18:37
Proton Wielkopolska Klasa B
Grupa 9
11. kolejka | jesień 2019
Dąb Dębnica – Masovia Kraszewice .......– 2:11
LZS Mikorzyn – LZS Siedlików .................– 1:1
Bonikovia Boników – Wielkopolanin ........– 3:1
Zryw Kierzno – LZS Trzcinica ...................– 0:6
Ajax Rojów – LZS Chynowa .....................– 1:1
LZS Ostrówiec . ....................................– pauza
1. LZS Trzcinica
10 24 27:13
2. LKS Masovia Kraszewice
10 21 38:9
3. LZS Siedlików
10 18 20:11
4. LZS Chynowa
10 17 34:16
5. LZS Bonikovia Boników
10 17 22:23
6. LZS Ostrówiec
10 16 20:21
7. LZS Zryw Kierzno
10 12 25:31
8. LKS Wielkopolanin Siemianice 10 11 21:22
9. LZS Mikorzyn
10 10 11:25
10. LKS Dąb Dębnica
10 6 22:44
11. RLKS Ajax Rojów
10 5 5:30

0 (0)
3 (2)

GKS Vitcovia Witkowo
KLKS Zefka Kobyla Góra

1 (1)
0 (0)

MLKS Odolanovia Odolanów 1 (0)
LKS Zjednoczeni Rychwał 0 (0)

Trzynasta seria gier na zapleczu
czwartej ligi okazała się katastrofalna w skutkach dla Tulisii Tuliszków,
która została wręcz zmieciona z boiska przez graczy Piasta Kobylin.
Gospodarze wygrali 7:0 i tym samym
w wielkim stylu przełamali złą passę.
Gospodarze od początku do końca
zdecydowanie przewyższali rywala praktycznie pod każdym względem. Już w 8. minucie wynik meczu
otworzył Jakub Smektała strzałem
z okolicy pola karnego. Cztery minuty później Szymon Wosiek zagrał
do Dominika Sneli, a ten pokonał
bramkarza Tulisii. Jeszcze w pierwszej połowie na 3:0 podwyższył Mateusz Wachowiak. Po zmianie stron
miejscowi jeszcze bardziej podkręcili
obroty. Osiem minut po zmianie stron
piłka po raz czwarty zatrzepotała w
bramce gości, tym razem za sprawą
Tomasza Kokota. Kwadrans przed
końcem samobójcze trafienie zaliczył
Adam Kutkowski. Niedługo potem,
w zamieszaniu po rzucie rożnym,
najprzytomniej zachował się Mateusz Olikiewicz, kierując futbolówkę
do siatki. Wynik spotkania ustalił ten,
który rozpoczął strzelanie, a więc Jakub Smektała. Tym efektownym
zwycięstwem Piast zrehabilitował
się za ostatnie niepowodzenia, w tym
wysokie porażki z liderem rozgrywek czy Zjednoczonymi Rychwał.
Bez wątpienia hitem minionej
kolejki było starcie na szczycie, w
którym Orzeł Mroczeń podejmował
lidera z Wilkowa. Podopieczni Marka Wojtasiaka chcieli podtrzymać
zwycięską serię, ale mieli bardzo
trudne zadanie. Do Mroczenia gracze
z Wilkowa przyjechali bowiem jako
niepokonany lider piątej ligi. Mecz od
samego początku trzymał w napięciu.
Obie jedenastki konstruowały składne ataki, ale równie dobrze radziły
sobie formacje obronne obu drużyn.
To właśnie dzięki temu po pierwszych trzech kwadransach ta tablicy wyników widniał bezbramkowy
remis. Zdecydowanie więcej emocji

KS Piast Kobylin
MGKS Tulisia Tuliszków

Bramka: 0:1 Krzysztof Matuszak - 78’ (z
karnego).

Bramki: 0:1 Mikołaj Lewandowski - 13’,
0:2 Łukasz Budziak - 23’ (z karnego), 0:3
Dariusz Reyer - 90+3’.

MKS Tur 1921 Turek
GKS Sompolno

Bramka: 1:0 Adrian Kiełpiński - 34’.

W Mroczeniu zakończyła się nieprawdopodobna seria dwunastu meczów bez straty punktów Wilków Wilczyn. Lider grupy trzeciej piątej ligi przegrał z Orłem 1:2 (0:0) w meczu trzynastej kolejki rozgrywek. Dzięki
zwycięstwu drużyna Marka Wojtasiaka zmniejszyła dystans do lidera, którym z trzydziestoma sześcioma
oczkami nadal jest zespół z Wilczyna, ale może stracić tę pozycję na rzecz Odolanovii Odolanów. Na uwagę
zasługuje też okazałe zwycięstwo Piasta Kobylin nad outsiderem z Tuliszkowa.

0 (0)
1 (0)

Bramki: 1:0 Jakub Smektała - 8’, 2:0
Dominik Snela - 12’, 3:0 Mateusz Wachowiak - 26’, 4:0 Tomasz Kokot - 53’,
5:0 Adam Kutkowski - 76’ (samobójcza),
6:0 Mateusz Olikiewicz - 81’, 7:0 Jakub
Smektała - 84’.
Najskuteczniejsi strzelcy
19
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
14
Patryk Grabowiecki (Wilki Wilczyn)
13
Rafał Janicki (Orzeł Mroczeń)
12
Przemysław Skibiszewski (Zjednoczeni)
10
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
10
Damian Spaleniak (Raszkowianka)
9
Patryk Adamski (Stal Pleszew)
8
Jakub Nowakowski (Wilki Wilczyn)
8
Mateusz Olikiewicz (Piast Kobylin)
8
Oskar Pietrzak (Vitcovia Witkowo)
Program 14. kolejki
Sobota, 9 listopada 2019 roku
10:00
Tulisia Tuliszków – Orzeł Mroczeń
11:00
SKP Słupca – Piast Czekanów
11:00
Raszkowianka – Polonus Kazimierz
13:00
Wilki Wilczyn – Vitcovia Witkowo
14:00
Zjednoczeni – Tur Turek
Niedziela, 10 listopada 2019 roku
12:00
Astra Krotoszyn – GKS Sompolno
13:00
Stal Pleszew – Piast Kobylin
14:00
Zefka Kobyla Góra – Odolanovia

Bramki: 0:1 Przemysław Jankowski 26’, 0:2 Przemysław Jankowski - 43’, 0:3
Filip Wieczorek - 90+3’.

Orzeł zatrzymał rewelację jesieni,
gra o awans nabiera rumieńców

LKS Piast Czekanów
KS Stal Pleszew

Bramka: 1:0 Mikołaj Marciniak - 52’.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 1 (0)
SKP Słupca
1 (0)

Bramki: 1:0 Bartosz Kociszewski - 62’,
1:1 Piotr Witowski - 68’.

LKS Raszkowianka Raszków 0 (0)
KKS Astra Krotoszyn
3 (2)
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Sport

piłka nożna
Piłka nożna >>> Drużyna z Grębanina pisze pucharową historię. Po raz
pierwszy w historii GKS awansował
do finału Pucharu Polski i w najbliższy
poniedziałek zagra o główne trofeum
oraz przepustkę do dalszych gier

WIELKOPOLSKA LIGA ŻAKÓW F1 GRUPA 50
SEZON 2019/2020

RUNDA JESIENNA 2019

GKS Grębanin przed
historyczną chwilą
Piłkarze GKS-u Grębanin mogą w najbliższy poniedziałek wywalczyć pierwszy w
historii Puchar Polski na szczeblu okręgowym. Sprawę trofeum mają w swoich rękach – w ligowym starciu, będącym próbą
generalną przed finałem GKS ograł wyraźnie swojego poniedziałkowego rywala.
GKS Grębanin czy Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski? W najbliższy poniedziałek, 11 listopada
poznamy zdobywcę Totolotek Pucharu Polski w
strefie kaliskiej. Finałowe starcie odbędzie się na
płycie głównej kompleksu sportowego w Koźminie
Wielkopolskim. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi
o godzinie 13:00. Stawką meczu będzie nie tylko
zgarnięcie strefowego trofeum, ale przede wszystkim awans do rozgrywek szczebla wojewódzkiego.
Dla klubu z Grębanina sam awans do finału jest
już sporym osiągnięciem, zwłaszcza, że początkowo GKS miał pożegnać się z rozgrywkami w
półfinale. Przypomnijmy, że początkowo drużyna
Janusza Luberdy odpadła w półfinale, przegrywając decydujący pojedynek z GKS-em Jaraczewo
0:1. W sprawie tego meczu nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot akcji. 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.
Przez niedopatrzenie zagrał on jednak w wyjściowej jedenastce. Zmieniony został w 66. minucie
przez Artura Maciejowskiego. Przepisy w takich
sytuacjach nie pozostawiają wątpliwości. Przed tygodniem klub z Jaraczewa otrzymał informacje o
błędzie. Tym samym Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej zweryfikował wynik meczu jako walkower
na korzyść zespołu z Grębanina.
BAS

TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ

1. LZS STR AŻAK Słupia
2. LZS POGOŃ Trębaczów

3. GKS Trzcinica

4. LKS ZAWISZA Łęka Opat.

5. LZS Siedlików

20

49

20

42

20

39

20

16

20

0

16

1

13

3

3

12

4

3

16

5

5

0

1

0

48:12
18:52

20

6:78

KLASA A, GRUPA 4  >>> Mateusz Płóciennik uciszył „Huragan” dwoma celnymi trafieniami. Po sobotnim zwycięstwie w Szczurach „Zawisza” umocnił się w fotelu lidera. W
jesiennej drabince, po której team z Łęki Opatowskiej mozolnie wspina się do okręgówki,
pozostał już tylko jeden szczebelek. Przed ostatnią kolejką i wyprawą do Świby „Zawisza” Łęka Opatowska ma siedem punktów przewagi nad rywalem zza miedzy.

Mateusz uciszył „Huragan”

Na wstępie trzeba bez ogródek
podkreślić, że sobotni rywal „Zawiszy” z ogromnym trudem mógłby
zaistnieć w reklamie jakiegoś biura
podróży. Czyż bowiem może kogoś
skusić nawet najpiękniejsza dama zapraszająca: „Pojedź ze mną w sobotę
do Szczurów. Tam potańczymy z Hu-

Mateusz Płóciennik ma na koncie 14 goli.
W tym meczu zdobył dwa.
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raganem”. A jednak w Łęce Opatowskiej znalazła się liczna grupa fanów
takich ekstremalnych wypraw. Kibice „Zawiszy” już przed pierwszym
gwizdkiem wznieśli dumną pieśń,
fetując swoich idoli wychodzących na
rozgrzewkę. A Mateusza Płóciennika powitali dodatkowo burzą braw.

Później okazało się, że bramkostrzelny napastnik „Zawiszy” potraktował
to jak zobowiązanie, które należało
rzetelnie wypełnić. Od pierwszych
minut „Zawisza” zamknął rywala
na jego połowie. Szkoda, że niegdysiejszą skuteczność zagubił gdzieś
Iwan Parchomienko, bo inaczej ten
mecz skończyłby się po kwadransie.
Fanom „Zawiszy” imponowały dużo
bardziej oskrzydlające rajdy Kamila
Glaza. Nikt nie potrafił jednak wykorzystać jego dośrodkowań. Rozstrzygająca dla losów pierwszej połowy
akcja miała miejsce w 31. minucie.
Oto filmowe podanie Sebastiana
Joniaka na gola zamienił Mateusz
Płóciennik. W sukurs natychmiast
przyszli fani. Na murawę runęła
pieśń triumfu okraszona drobnym
elementem erotycznym. „Czy dobrze
jest, czy źle, „Zawisza” - ja kocham
cię. Mateusz, Mateusz, kochamy
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cię”. A Mateusz odwdzięczył się w
drugiej połowie golem, którego nie
powstydziłby się nawet Messi. Piłka
zatrzepotała w siatce po precyzyjnym
uderzeniu fałszem. Mateusz Płócien-

cieszyć powinien więc fakt, że tym
razem „Zawisza” nie stracił ani gola,
ani kolejnego zawodnika. Przypomnijmy, że w tym meczu nie mogli
wziąć udziału Przemysław Albert i
Jakub Mielczarek (kartki)
oraz Łukasz Gawędzki, i
Piotr Krawczyk (kontuzje).
Przy okazji wnioskujemy do
władz klubu, by przyznały
nagrody fair play dla dwóch
dzielnych Piotrów. Wspomnianego już Krawczyka,
który, choć kulawy, to zawsze stawia się na mecz oraz
Kurkiewicza. Ten ostatni
jest prawdziwą emanacją
ducha „Zawiszy”. Nie płacze, gdy boli, nie stęka, że
ciężko i daleko, kiedy trzeba
- bierze sprawę w swoje ręce
(a właściwie nogi). Na KurWnosimy o nagrodę fair play
dla Piotra Krawczyka
kiewiczu możesz polegać
jak na Zawiszy. A w sobotę
nik strzelił w tym meczu swoją trzy- musiał na dokładkę z pokorą przyjąć
nastą i czternastą bramkę w sezonie.
ostrą reprymendę od swojego trenera
Mecz z „Huraganem”, wbrew i jednocześnie bramkarza. Cytat, niepozorom, nie był przeprawą lekką, stety, musimy wypikać.
łatwą i przyjemną. Z całą pewnością
(ems)
„Huragan” Szczury - „Zawisza” Łęka Opatowska 0:2 (0:1).
Bramki: Mateusz Płóciennik (31, 72).
„Zawisza”: Paweł Chałubiec, Kamil Glatz, Sławomir Gola,
Piotr Kurkiewicz, Filip Kucharski, Iwan Parchomienko (Marcel Kulak 85),
Szymon Sarnowski, Łukasz Domino, Sebastian Joniak,
Mateusz Płóciennik (Marcin Fronia 90), Jakub Sarnowski.

