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Będzie nowy wojewoda
Zbigniew Hoffmann został powołany na stanowisko wojewody
wielkopolskiego w 9 grudnia 2015

roku przez ówczesną premier Beatę
Szydło. Jako przedstawiciel rządu w
terenie swoją funkcję sprawował całą

Z. Hoffmann złożył rezygnację w chwili
objęcia stanowiska parlamentarzysty

kadencję – do 11 listopada 2019 roku.
Jak ocenia minione cztery lata?
- To niezwykle intensywny czas
ze względu na realizowane przez wojewodów zadania. W Wielkopolsce
udało nam się sprawnie wprowadzić
wiele rządowych programów, które
mają historyczne i przełomowe znaczenie dla mieszkańców naszego województwa. Po raz pierwszy po 1989
roku rząd dzięki takim transferom
społecznym jak Rodzina 500 Plus,
Maluch Plus, wyprawka szkolna
dla ucznia czy Senior Plus realnie
pomógł polskim rodzinom – ocenia
Z. Hoffmann. – Z drugiej strony do
gmin i powiatów płynęły setki milionów złotych na poprawę infrastruktury drogowej – to prawdziwy skok
cywilizacyjny, dzięki któremu poprawiły się standardy i bezpieczeń-

stwo dróg publicznych. Nie możemy
zapominać także o zastopowaniu
pewnych złych tendencji, tzw. „zwijania państwa”. Przywracaliśmy komisariaty policji i przekazywaliśmy
znaczne środki na sprzęt i inwestycje
dla PSP oraz OSP, stawiając na ich
rozwój. Rządowe środki kierowaliśmy również do szpitali, co pozwoliło
na liczne inwestycje w nowoczesny
sprzęt i infrastrukturę – wyjaśnia.
Wojewoda wspomina także sytuacje kryzysowe w województwie.
- Były również sytuacje niespodziewane wymagające bezpośredniej
reakcji. Z jednej strony, np. w 2017
roku mieliśmy do czynienia z gwałtownymi nawałnicami, z drugiej – w

tym roku z warunkami suszowymi.
Wszystkie te działania wymagały
bliskiej współpracy z wielkopolskimi
samorządami – z wójtami, burmistrzami, prezydentami i starostami.
Tę współpracę oceniam bardzo pozytywnie, przede wszystkim z zyskiem
dla Wielkopolan, którym również
dziękuję za zaufanie i wiele wyrazów sympatii, z jakimi się spotkałem
w trakcie całej kadencji – mówi Z.
Hoffmann.
Do czasu powołania nowego wojewody wielkopolskiego jego obowiązki będzie wykonywała wicewojewoda Aneta Niestrawska.
Oprac. m

Z pożarem w Skoroszowie walczyło 6 zastępów straży pożarnej: z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, JRG
Namysłów oraz OSP Rychtal
Fot. KP PSP Kępno

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek 11 listopada br. przyjął rezygnację, którą na jego ręce
złożył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Decyzja wojewody ma związek z objęciem przez
niego mandatu posła z okręgu konińskiego. Zbigniew Hoffmann w wyborach parlamentarnych był
liderem listy Prawa i Sprawiedliwości – zdobył blisko 43 tys. głosów

Podczas VII Kongresu Przedsiębiorczości burmistrz miasta i gminy Kępno odebrał nagrodę „Fundament 2019” dla kępińskiego samorządu

Tragiczny w skutkach pożar domu.
Rozwój poprzez inwestycje i innowacje,
Nie żyje 63-latek
czyli VII Polski Kongres Przedsiębiorczości

24 i 25 października br. w Olsztynie odbywał się VII Polski Kongres
Przedsiębiorczości. Dwa dni debat
zgromadziły ponad 1200 uczestników, 150 prelegentów, odbyło się
blisko 30 paneli dyskusyjnych. Również burmistrz miasta i gminy Kępno uczestniczył w sesjach i debatach
poświęconych najbardziej istotnym
zagadnieniom gospodarczym dla dalszego rozwoju samorządu, m.in. panelu dyskusyjnym pn. „Promocja samorządów. Wizerunek polskich miast”.
Motywem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia było hasło:
„Gospodarka cyfrowa a społeczeństwo – perspektywy rozwoju”. Najważniejszym celem kongresu było
stworzenie platformy porozumienia i
wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw oraz dużych firm,
naukowców, samorządowców i administracji centralnej.
W ramach kongresu odbyło się
blisko 30 paneli dyskusyjnych, podczas których podejmowane były najistotniejsze kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym,
jak m.in. poziom polskich innowacji,
rola uczelni wyższych w kształtowaniu rynku pracy, wyzwania rynku
energetycznego, rozwój regionalny
w perspektywie 2014-2020, rynek
mieszkaniowy w Polsce, współpraca

biznesu oraz samorządów, społeczna
odpowiedzialność biznesu, czy komercjalizacja badań. Podczas wydarzenia odbyły się również warsztaty
e-faktoringowe oraz liczne spotkania B2B (ang. business-to-business
– skrót pochodzący z języka angiel-

biorczości burmistrz miasta i gminy
Kępno Piotr Psikus odebrał nagrodę
„Fundament 2019” dla kępińskiego
samorządu w kategorii gmin miejsko-wiejskich, przyznaną przez kapitułę dziennikarzy „Dziennik Gazeta
Prawna”.

Burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus (po prawej) podczas
odebrania nagrody „Fundament 2019” dla kępińskiego samorządu

skiego oznaczający transakcje pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami
gospodarczymi).
W trakcie kongresu nagrodzono również najprężniej działające
polskie firmy, uczelnie oraz samorządy, które otrzymały wyróżnienia
przyznawane przez Polską Agencję
Przedsiębiorczości.
Podczas VII Kongresu Przedsię-

Ponadto, podczas wydarzenia odbył się konkurs „Start to The Future”,
w ramach którego wręczono nagrodę
jury dla startupu „Glaze Prosthetics”
oraz nagrodę publiczności, którą zdobył startup „IQ.Screen”. Pierwszy
dzień wydarzenia zwieńczyła gala,
którą uświetnił koncert Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.
Oprac. KR

We wtorek, 12 listopada br., o godzinie 4.40, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości
Skoroszów. Na miejsce zdarzenia zadysponowano sześć zastępów straży
pożarnej: dwa z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, jeden z JRG
Namysłów oraz dwa z OSP Rychtal.
- Po dotarciu na miejsce pierwszych zastępów zastano objęte pożarem pomieszczenie na pierwszej
kondygnacji. Strażacy podali dwa
prądy gaśnicze. Równocześnie prowadzono przeszukanie pomieszczeń objętych pożarem. Znaleziono
jedną osobę poszkodowaną, którą
natychmiast ewakuowano na zewnątrz i przystąpiono do czynności
resuscytacyjnych – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł

Michalski. Reanimacja trwała około
godziny, jednak przybyły na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego
stwierdził zgon poszkodowanego.
W budynku, na piętrze, przebywali pozostali członkowie rodziny
– 2 osoby dorosłe i 2 małych dzieci
(3 lata i 9 lat), które zostały ewakuowane przez rodziców na zewnątrz
budynku jeszcze przed przybyciem
służb ratunkowych.
Jak podkreślają strażacy, drzwi
wejściowe na piętro były zamknięte
i to zahamowało rozwój pożaru – w
innym przypadku mogło dojść do
jeszcze większej tragedii.
Na chwilę obecną nie wiadomo
dokładnie, co było przyczyną pożaru.
Na miejscu pod okiem prokuratora
pracuje ekipa dochodzeniowo śledcza Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie.
Oprac. KR

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

W piątek, 8 listopada 2019 r., w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie odbyła się powiatowa uroczystość zorganizowana z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Świętowano 101 lat niepodległości Listopadowa lekcja

W poniedziałek, 11 listopada
2019 r., powiatowe uroczystości, upamiętniające odzyskanie przez Polskę
wolności po 123 latach zaborczego
zniewolenia, zainaugurowała msza
święta odprawiona w intencji ojczyzny w kościele pw. św. Marcina w
Kępnie.
Następnie, poprzedzone orkiestrą
dętą delegacje i poczty sztandarowe
przemaszerowały na kępiński Rynek,
by pod pomnikiem „Bohaterów walk
o wolność i demokrację” uczcić wydarzenia, które miały miejsce w listopadzie 1918 r.
W imieniu gospodarzy tegorocznych obchodów, starosty kępińskiego
Roberta Kieruzala oraz burmistrza
miasta i gminy Kępno Piotra Psikusa, powitano przybyłych gości i
mieszkańców.
O fundamentalnym znaczeniu
momentu powrotu niepodległej Polski na mapę Europy i zasługach poprzednich pokoleń przypominał w
swoim wystąpieniu starosta R. Kieruzal, który rozpoczął je poetyckim
cytatem. - Słowa ojczyzna nie należy
wymawiać zbyt często ani zbyt szybko, aby nie zatraciło sensu powierzonego przez przodków. Lepiej słowo to
po prostu zawinąć w płótna strzęp i
położyć na dno rodzinnej szkatuły,
pomiędzy srebrne monety i fotografie z rdzawymi plamami, jakie odzie-

dziczyliśmy. Słowo ojczyzna należy
czasem wydobywać, na przykład na
Święto Zmarłych lub Święto Zmartwychwstania i kłaść na białym obrusie; polerować, jak się przeciera
zmęczone oczy, aż zabłyśnie uśmie-

ale przede wszystkim mądrości wielu ówczesnych polskich polityków i
dyplomatów, kierujących się przede
wszystkim wspólnym interesem. Ich
działania wspierał odważny i zdeterminowany swoimi niepodległo-

W uroczystości udział wzięły liczne delegacje, poczty
sztandarowe i mieszkańcy miasta oraz powiatu

chem ironii Mickiewiczów – mówił
słowami poety Bogusława Żurakowskiego włodarz powiatu kępińskiego, podkreślając wyjątkowość
Narodowego Święta Niepodległości. – To święto udowadnia nam, że
trzeba wierzyć we wspólne cele, ale
też należy je realizować, o czym my,
Wielkopolanie, doskonale wiemy.
Wolność Polski była wynikiem nie
tylko zakończenia I wojny światowej,

Pod pomnikiem na kępińskim
Rynku złożone zostały kwiaty

ściowymi dążeniami naród. Dzisiaj
czcimy pamięć tych wszystkich, którzy potrafili unieść się ponad swoje
ambicje, ofiarnie walczyli, a często
oddawali życie w obronie wolnej i
suwerennej Polski - powiedział starosta kępiński.
Podczas uroczystości na Rynku
kilkadziesiąt delegacji złożonych z
samorządowców,
reprezentantów
partii politycznych, instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych
złożyło kwiaty. W tym roku wiązankę pod kępińskim pomnikiem położyła również eurodeputowana Andżelika Możdżanowska.
Po zakończeniu oficjalnej części
tegorocznych niepodległościowych
obchodów ich uczestnicy poczęstowani zostali słodkimi rogalami, nazywanymi w naszym mieście marcinkami. 11 listopada to także Dzień
Świętego Marcina, patrona parafii
rzymskokatolickiej w Kępnie i co
roku narodowe święto, upamiętniające odzyskanie wolności przez Polskę.
Dzień ten łączy się z lokalnymi tradycjami Ziemi Kępińskiej.
bem

Koncert pieśni patriotycznych pod hasłem „Śpiew łączy pokolenia” odbył się w piątek, 8
listopada br., w Domu Katolickim w Kępnie, wpisując się w tegoroczne w obchody Narodowego Święta Niepodległości

Śpiewali pieśni patriotyczne
Podczas piątkowego koncertu
wystąpił, działający przy Państwo-

wej Szkole Muzycznej I stopnia im.
A. Tansmana w Kępnie, Reprezen-

W koncercie patriotycznym udział wzięły
chóry z powiatu kępińskiego

tacyjny Chór Powiatu Kępińskiego
„Con Brio” oraz chóry: „Harmonia”,
„Cantamus”, „Laskowianie” i Chór
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Kępnie.
Wykonawcy z powiatu kępińskiego zaprezentowali znane utwory
patriotyczne, do śpiewania których
chętnie włączała się licznie zgromadzona publiczność. Śpiewano piosenki znane wszystkim Polakom,
między innymi: „Pieśń obozowa”,
„Przybyli ułani”,, „Piechota”, „Serce
w plecaku” czy „Pierwsza kadrowa”.
Koncert, pełen patriotycznych
muzycznych uniesień, zakończyło
wspólne wykonanie „Roty”.
Oprac. bem

historii i patriotyzmu

W uroczystej akademii, zorganizowanej dla uczczenia 101. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięli udział przedstawiciele władz samorządu powiatowego i
gminnego, a także zaproszeni goście,
dyrektorzy szkół i instytucji, młodzież i pedagodzy.
Kępiński Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 przystąpił w tym
roku do akcji „Szkoła do hymnu”,
będącej kontynuacją ubiegłorocznej
inicjatywy „Rekord dla niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z blisko 24 tysięcy
placówek oświatowych w kraju i za
granicą. Z tego też względu piątko-

na 123 lata państwo polskie zniknęło z mapy. Trzy mocarstwa: Rosja,
Prusy i Austria rozdzieliły nasz kraj
pomiędzy siebie, a ich potęga była
tak wielka, że nawet krwawe zrywy
powstańcze nie pozwoliły odzyskać
upragnionej suwerenności. Prześladowani i skazani na tułaczkę Polacy
nie tracili ducha. Walczyli i umierali, wierząc, że Polska będzie wolna przypominała.
- 11 listopada to symbol miłości
do ojczyzny, walki o wolność, symbol
wiary, a przede wszystkim symbol
zwycięstwa - podkreślał starosta kępiński Robert Kieruzal, przypominając równocześnie, że na ziemi kę-

W powiatowej uroczystości, zorganizowanej dla uczczenia Narodowego
Święta Niepodległości, uczestniczyli goście, uczniowie i pedagodzy

wa akademia rozpoczęła się odśpiewaniem czterech zwrotek „Mazurka
Dąbrowskiego”.
- 11 listopada dla nas, Polaków,
jest świętem narodowym. Rocznica
odzyskania niepodległości jest okazją, by poruszyć zagadnienia miłości
do ojczyzny, walki o wolność, wiary
w zwycięstwo, suwerenności. To także doskonały moment, by oddać hołd
tym wszystkim bohaterom, którzy
walczyli i ginęli za wolną ojczyznę,
którzy swoją heroiczną postawą
przyczynili się do odzyskania przez
Polskę upragnionej niepodległości
– mówiła w swym wystąpieniu dyrektor ZSP nr 1 Bogumiła Drobina.
- Obecnie żyjemy w spokojnym kraju, wolnym od konfliktów zbrojnych,
warto jednak pamiętać, że nie zawsze
tak było. Częściej w życiu naszych
rodaków były groza, represje i walka
o wyzwolenie. Nie zapominajmy, że

pińskiej wolność zagościła dopiero w
1920 r. – Zbliża się ważna dla Ziemi
Kępińskiej data. Już w styczniu będziemy obchodzić 100-lecie powrotu
Kępna i okolic do Macierzy.
W tym uroczystym dniu tradycyjnie odbyło się ślubowanie klas
pierwszych.
W programie artystycznym
przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli: Grażyny Gatner, Beaty
Wylęga-Grygierzec,
Katarzyny
Grabickiej, Marzeny Kalinowskiej
oraz Henryka Michalczyka, młodzież zaprezentowała niecodzienną
lekcję historii. Podczas poruszającego występu, będącego utrzymanym
w duchu patriotyzmu kolażem utworów poetyckich, piosenek i utworów
muzycznych, uczniowie przypomnieli kluczowe wydarzenia i etapy dążeń
narodu polskiego do niepodległości.
bem

Młodzież zaprezentowała część artystyczną, która
przybrała formę poruszającej lekcji historii Polski
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historia
Rozpoczynamy publikację opracowania Izabeli Choraszewskiej dotyczącej więźniów
obozu jenieckiego w Woldenbergu

Kępińscy woldenberczycy - część I
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” (ks. J. Twardowski)

Damazy Choraszewski (zbiory rodziny
Choraszewskich)

Zenon Polak, Edmund Maleszka i Damazy Choraszewski to trzej
nieżyjący już mieszkańcy naszego
miasta, których losy skrzyżowały się
w niecodziennych okolicznościach.
Pochodzili z innych miejscowości,
poznali się w niewoli niemieckiej, a
po zakończeniu wojny różnymi drogami dotarli do Kępna, aby tu spędzić
resztę swojego życia. Należeli do wyjątkowej społeczności – Woldenberczyków, czyli jeńców największego
obozu dla polskich oficerów wziętych
do niewoli podczas kampanii wrześniowej i okupacji.
W tym kilkuczęściowym artykule chciałabym przybliżyć Państwu
ciekawe koleje ich życia, szczególną uwagę poświęcając okresowi II
wojny światowej. Moim celem, jako
członka Stowarzyszenia Woldenberczyków, jest też zapoznanie mieszkańców Kępna z mało znanym w

Edmund Maleszka (zbiory rodziny
Maleszków)

gadnień obozowej rzeczywistości,
postaram się przybliżyć Państwu
to, co przez kilka lat było udziałem
prawie siedmiu tysięcy ludzi, którzy w niegodnych i niesprzyjających
warunkach nazistowskiego systemu
represji potrafili stworzyć sobie substytut normalnego życia.
Źródłem mojej wiedzy jest nie tylko stosunkowo bogata literatura (Oflag
II C to najlepiej opisany obóz jeniecki), ale również autentyczne zapiski
– wspomnienia, dziennik, listy oraz
fotografie, które przetrwały do dziś,
przechowywane skrzętnie w zbiorach rodzinnych. Te bezcenne dla nas
pamiątki mają niewątpliwie również
wartość historyczną. Są świadectwem
czynnego udziału naszych bliskich w
zmaganiach z niemieckim okupantem.
W publikacjach edukacyjnych tematyka jeniecka najczęściej poruszana jest w kontekście zbrodni popeł-

Polscy jeńcy wojenni (wikipedia)

naszym lokalnym środowisku fenomenem Oflagu II C, w którym nasi
bohaterowie spędzili lata okupacji.
Obóz ten wyróżniał się na tle innych
oflagów nie tylko swoim rozmiarem i
liczbą przetrzymywanych w nim jeńców, ale także tym, że był on „ewenementem w skali międzynarodowej w
kontekście potencjału kulturalnego i
naukowego jako podstawy przetrwania w warunkach zniewolenia”.
Mimo iż ramy tego artykułu
ograniczają możliwość choćby skrótowego omówienia wszystkich za-
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nionej na polskich oficerach wziętych
do niewoli przez armię sowiecką,
natomiast losy tysięcy pozostałych
jeńców są pomijane. A przecież ich
służba nie zakończyła się wraz z
zaniechaniem działań wojennych.
Złożyli broń, ale nie zrezygnowali z
walki. Toczyła się ona nadal – za drutami niemieckich obozów jenieckich.
Warto więc zapoznać się z losami
także tych, którym udało się przeżyć,
ponieważ ich zmagania były istotnym elementem batalii całego narodu
o przetrwanie.

Zenon Polak (zbiory rodziny Polaków)

Współautorami tego artykułu są
również Maria Czarnecka – córka
Zenona Polaka oraz Sławomir Maleszka – syn Edmunda Maleszki, którzy udostępnili mi materiały biograficzne, notatki i zdjęcia. Serdecznie
dziękuję im za życzliwość, zaangażowanie, cierpliwość i wyrozumiałość.
Pierwsza część tekstu jest wprowadzeniem do zagadnienia, które w
kolejnych odcinkach będę rozwijać,
opierając się na dostępnych publikacjach, opracowaniach biograficznych
oraz fragmentach zachowanych dokumentów – wspomnień Zenona Polaka, dziennika Edmunda Maleszki i
listów Damazego Choraszewskiego.
Zaproszeniem do lektury niech
będą słowa zaczerpnięte ze Statutu
Stowarzyszenia Woldenberczyków,
które są przesłaniem dla nas i kolejnych pokoleń:
„Żaden naród, który chce rozwijać się nie tylko materialnie, gospodarczo, ale i duchowo, nie może
zapomnieć o tych, którzy walczyli o
jego wolność i niepodległość, którzy
cierpieli i ginęli za Ojczyznę. Pamięć
o nich jest sprawą naszego obywatelskiego sumienia i naszej moralnej
wartości. To oni na niezliczonych polach bitew znaczyli swój żołnierski,
patriotyczny szlak do wolnej Polski.
To potomni pamięcią i serdecznymi
wspomnieniami winni utrwalać ich
męstwo i czyny w panteonie narodowej chwały”.
Sytuacja jeńców polskich
w niewoli niemieckiej
Wszelkie kwestie dotyczące
jeńców wojennych zostały przez
Niemców uzgodnione i szczegółowo
opracowane już przed rozpoczęciem
wojny. Obozy oznaczono cyframi
rzymskimi, odpowiadającymi numeracji okręgu wojskowego, w którym
się znajdowały, dużą literą alfabetu
określającą kolejność założenia oraz
nazwą miejscowości, w której zostały
zlokalizowane. Po selekcji żołnierzy
wziętych do niewoli, szeregowców i
podoficerów wysyłano do stalagów,
natomiast oficerów umieszczano w
oflagach. Plany dotyczące jeńców
wojennych zakładały wykorzystanie
ich jako siły roboczej w niemieckim przemyśle i rolnictwie. Jednak
zgodnie z konwencją genewską ofi-
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cerowie, w przeciwieństwie do żołnierzy szeregowych, nie mogli być
wykorzystywani do pracy, więc byli
dla okupanta całkowicie bezużyteczni. Stanowili oni także nadal zagrożenie dla III Rzeszy ze względu na
swój „zdecydowanie wrogi stosunek
wobec hitlerowskich Niemiec”, który
demonstrowali przy każdej okazji.
Podobnie jak cała polska inteligencja mieli zostać poddani eksterminacji. Toteż już od początku wojny
Heinrich Himmler, szef niemieckiej
policji, dążył do odebrania im statusu jeńców wojennych, a tym samym
praw, które gwarantowały międzynarodowe postanowienia, ratyfikowane także przez władze niemieckie. Działania Himmlera zmierzały
do przejęcia kontroli nad oflagami
po to, by zmusić przebywających w
nich oficerów do niewolniczej pracy,
a następnie do przeniesienia ich do
obozów koncentracyjnych, w których
mieli zostać zgładzeni. Świadczy o
tym jego wypowiedź z maja 1940 r.,
w której stwierdził, że „wszyscy fachowcy polskiego pochodzenia będą
wykorzystani w niemieckim przemyśle wojennym, a później Polacy znik-

miejscami bezpiecznego przeczekania wojny. Jeńców oflagów nie mordowano masowo, ale zdarzały się wypadki zastrzelenia lub wydania ich w
ręce Gestapo. Tych, odseparowanych
od świata i przebywających w trudnych warunkach bytowych, młodych
ludzi poddawano represjom mającym
doprowadzić ich stopniowo do wyniszczenia psychicznego i fizycznego. Niektórzy nie wytrzymywali tych
tortur i ginęli śmiercią samobójczą.
Lokalizacja
Oflagu II C
Dobiegniew to miasteczko położone w północno-wschodniej części
województwa lubuskiego, niespełna
50 kilometrów od Gorzowa Wielkopolskiego, przy głównej linii kolejowej z Poznania do Szczecina. Usytuowane w malowniczym terenie,
wśród licznych jezior i w otoczeniu
kompleksów leśnych, jest wymarzonym miejscem do wypoczynku i
rekreacji. Dziś te walory krajobrazowe gminy Dobiegniew przyciągają
turystów chcących oderwać się od
zgiełku codziennego życia, lecz 80
lat temu zostały wykorzystane jako
idealne, z punktu widzenia okupanta,

Mapa obozów jenieckich (na podstawie mapy z: J. Pollack, Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli)

ną ze świata”. Na szczęście nie udało
mu się zrealizować tych haniebnych
planów.
Porównując położenie oficerów
znajdujących się w niewoli niemieckiej z sytuacją więźniów obozów
zagłady należy stwierdzić, że nie
było ono aż tak tragiczne. Wynikało
to stąd, że formalnie podlegali oni,
wspomnianym już wcześniej, międzynarodowym rezolucjom o traktowaniu jeńców wojennych. Choć
postanowienia te były notorycznie
łamane, to jednak dawały oficerom
pewne prawa. Nie znaczy to jednak, że zapewniały im one ochronę
i gwarantowały przeżycie. Obozy
jenieckie nie były oazami spokoju i

miejsce do przymusowej izolacji od
świata kilku tysięcy polskich oficerów i ich ordynansów.
Pod koniec września 1939 r., w odległości jednego kilometra od miasteczka, które wówczas nosiło nazwę
Woldenberg i było zamieszkiwane
przez ludność niemiecką, na płaskim
wzgórzu otoczonym rozległymi lasami i jeziorami, rozpoczęto budowę
obozu jenieckiego. Początkowo był to
żołnierski stalag, a od maja 1940 r.
funkcjonował już jako oflag, do którego przywożono oficerów z innych,
mniejszych obozów zlokalizowanych
na terenach III Rzeszy.
Izabela Choraszewska

Uwaga!

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kępno, jeżeli w Waszej
rodzinie obchodzony jest dostojny jubileusz wspólnego
pożycia małżeńskiego bądź też huczne urodziny,
a chcielibyście upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika - zapraszamy do kontaktu
z dziennikarzami. Z radością weźmiemy udział w uroczystości,
a następnie przygotujemy reportaż z tego szczególnego
wydarzenia, który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie

Koncert ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych
pn. „Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje”

Muzyczna uczta w patriotycznym
duchu już po raz siódmy

Mali patrioci uczcili narodowe święto
8 listopada br. w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie odbyły
się obchody Narodowego Święta Niepodległości.
5-letnie dzieci z grupy V i VI,
przygotowane przez nauczycielki:
Annę Rybczyńską, Agnieszkę Mateja, Agatę Jędrysiak i Juliannę
Jagieniak, zaprezentowały swoje

umiejętności aktorskie, taneczne i
wokalne, śpiewając piosenki patriotyczne, prezentując piękne tańce i
deklamując wiersze, nawiązujące
swoją tematyką do tego ważnego dla
całego narodu święta, upamiętniającego 11 listopada 1918 r. Podniosłości
uroczystości dodały odświętne stroje
przedszkolaków i dekoracje w bar-

Przedszkolaki zaprezentowały swoje
umiejętności aktorskie, taneczne i wokalne

wach narodowych.
Celem obchodów tego święta
było krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci, kształtowanie w
dzieciach szacunku do historii Polski,
symboli narodowych oraz poszerzenie wiedzy na temat ojczyzny. Występ przedszkolaków podziwiali ich
rodzice i bliscy. - W tym dniu czcimy
męstwo, bohaterstwo naszych przodków. Dziękujemy, że po latach niewoli Polska wróciła na mapę Europy
i dziękujemy, że możemy żyć w wolnym, suwerennym państwie. Dzieci
przygotowały montaż słowno-muzyczny, aby wyrazić swoją wdzięczność – podkreśliła dyrektor placówki
Maria Boryczka.
O godzinie 11.11 we wszystkich
placówkach oświatowych w Polsce
uroczyście odśpiewano hymn Polski – w akcję włączyły się również
dzieci i pracownicy z Przedszkola
Samorządowego nr 2 w Kępnie.
KR

„Wolność kocham i rozumiem” – pod takim hasłem przebiegały tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 3 im. Przemysła II w Kępnie

Uczcili odzyskanie wolności
W piątkowe przedpołudnie, 8 listopada br., uczniowie zgromadzili
się w sali gimnastycznej, by uczcić
to najważniejsze święto narodowe. O
symbolicznej godzinie 11:11 uroczyście odśpiewano wszystkie zwrotki
hymnu państwowego.
Zaprezentowany przez szkolnych
artystów przejmujący montaż słowno-muzyczny w przystępny sposób
przybliżał niełatwą drogę naszej ojczyzny ku odzyskaniu niepodległości. Pomógł zrozumieć młodym odbiorcom, dlaczego tak wielu rodaków
ukochało wolność i przelało za nią
krew. A często byli to ich rówieśnicy.
Ustawiony w centralnym miejscu dekoracji brzozowy krzyż przypominał wszystkich poległych za
ojczyznę. Jak mówią słowa wykonanej podczas uroczystości piosenki
„Czerwonych Gitar”: - W szczerym
polu biały krzyż nie pamięta już,

kto pod nim śpi. Dlatego ważne jest
pielęgnowanie pamięci o tych, którzy
poświęcili swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju.
Takie właśnie przesłanie mogli
wynieść uczniowie biorący udział

w akademii, nad przygotowaniem
której czuwali nauczyciele: E. Mamczak i A. Wiśniowska (scenariusz), K.
Guziałek i W. Jurczenia (oprawa muzyczna) oraz A. Feja (dekoracje).
Oprac. bem

O symbolicznej godzinie 11:11 uroczyście odśpiewano
wszystkie zwrotki hymnu państwowego

W poniedziałek, 11 listopada
br., z okazji obchodzonego tego dnia
Narodowego Święta Niepodległości,
w Mikorzynie odbyła się 7. edycja
koncertu ze wspólnym śpiewaniem
pieśni patriotycznych pn. „Lecz nie
przestajmy czcić świętości swoje”.
Organizatorem wydarzenia było
Stowarzyszenie „Bractwo Świętego
Idziego” oraz członkowie projektu
„Akademia Seniora”. - „Lecz nie
przestajmy czcić świętości swoje” –
to nie tylko tytuł projektu, ale i nasz
patriotyczny obowiązek. Niepodległość nie jest nam dana na zawsze,
musimy ją pielęgnować i o nią dbać.
Koncert ma służyć temu, abyśmy nie
zapominali, co jest chlubą naszego
narodu. Ma on też przybliżać i jednoczyć naszą lokalną społeczność oraz

Zespół „El Fuego” został utworzony przez Katarzynę Goljat w
2004 r. Od 2007 r. działa pod egidą
Klubu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Skład zespołu często się zmienia, a obecnie tworzą go: Aleksandra
Banasiak, Kaja Zdonek, Maja Korzeniowska, Aleksandra Żegnałek, Zuzanna Borowska i Karolina Ziętek oraz odpowiedzialny za
aranżacje utworów i akompaniament
– Piotr Goljat. Wraz z K. Goljat są
instruktorami grupy. Młodzi artyści
są laureatami wielu ogólnopolskich
konkursów i festiwali wojskowych.
W repertuarze zespołu znajdują się
nie tylko pieśni patriotyczne, piosenki wojskowe, ale też kolędy, utwory
poetyckie, popowe, gospel i inne.

Gościem specjalnym była grupa „El Fuego” –
zespół wokalny z Tomaszowa Mazowieckiego

dać ludziom, zwłaszcza seniorom,
możliwość włączenia się w organizację. Działanie ma sens w tworzeniu wspólnoty – podkreśliła prezes
Stowarzyszenia Urszula Goździcka.
Wydarzenie zgromadziło spore tłumy mieszkańców Mikorzyna i okolic.
Świętowanie rozpoczęło się mszą
świętą w intencji ojczyzny, którą w
Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie odprawił ks. proboszcz Witold Kałmucki. Po niej uczestnicy
przeszli do sali Domu Strażaka, gdzie
dalszą część obchodów święta rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem
hymnu Polski.
Gościem specjalnym była grupa
„El Fuego” – zespół wokalny z Tomaszowa Mazowieckiego. Sześć młodych
dziewcząt zaprezentowało wspaniałe
aranżacje piosenek żołnierskich i pieśni patriotycznych, które wprowadziły zebranych w zadumę i melancholię.
Nie brakowało chwil wzruszenia, ale i
uśmiechów na twarzach.

Kolejnym punktem uroczystości było wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych, któremu przewodniczył szkolny chór z Mikorzyna,
prowadzony przez Justynę Geide.
Mieszkańcy Mikorzyna dali się porwać patriotycznemu, podniosłemu
nastrojowi i chętnie przyłączyli się
do śpiewu najpopularniejszych pieśni. W Mikorzynie nie zabrakło też
gościny – na wszystkich przybyłych
na poniedziałkowe świętowanie czekał słodki poczęstunek oraz kawa,
przygotowane przez seniorów i Koło
Gospodyń Wiejskich w Mikorzynie.
Koncert współfinansowany był
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach rządowego
programu „Aktywizacja społeczna
osób starszych”. Dofinansowanie zostało przeznaczone na szereg działań
i wydarzeń skierowanych dla seniorów z Mikorzyna – w tym częściowo
organizację poniedziałkowego koncertu. 			
KR

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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Aktualności

informacje
Przedstawiamy sytuację smogową w Kępnie i Baranowie

Smog znów w powiecie kępińskim?
Choć tegoroczna jesień jest dość
ciepła, a sezon grzewczy nie rozpoczął się jeszcze na dobre, już teraz,
wychodząc na zewnątrz, w niektóre
dni możemy mieć problem ze swobodnym oddychaniem – smog nie
jest zjawiskiem obcym mieszkańcom
Kępna i okolic. Potwierdzeniem są
znacznie podwyższone wskaźniki
zanieczyszczenia powietrza, które
wykazują sensory zamieszczone w
gminach Kępno i Baranów.
Wcześniej jakość powietrza można było monitorować dzięki czujnikowi należącemu do systemy Airly.

Obecnie zastąpiły go czujniki Syngeos. W gminie Kępno jest ich aż 9:
w Rzetni, Mikorzynie, Borku Mielęckim, Kierznie, Świbie, Hanulinie,
Krążkowach oraz przy ul. Sportowej
i ul. Henryka Sienkiewicza w Kępnie, a w gminie Baranów – dwa: w
Mroczeniu i przy ul. Ogrodowej w
Baranowie. Urządzenia pomiarowe
rejestrują stężenie zanieczyszczeń
powietrza pyłami PM 2,5 i PM 10
oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza. Urządzenia umożliwiają efektywny zasięg pomiaru stężenia pyłów w promieniu około 500

metrów. Wyniki można śledzić za na
stronie: https://panel.syngeos.pl oraz
poprzez aplikację na urządzenia mobilne „Syngeos – nasze powietrze”,
dostępną na Androida i IOS.
Specjalnie dla naszych Czytelników do końca sezonu grzewczego będziemy monitorować jakość
powietrza przy ul. Sienkiewicza w
Kępnie i przy ul. Ogrodowej w Baranowie, codziennie między godziną
17.00 a 18.00, kiedy zanieczyszczenie
powietrza jest największe. Wyniki
pomiarów będziemy prezentować co
tydzień w „Tygodniku Kępińskim”.

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensorów Syngeos, dotyczące poziomu smogu w Kępnie (ul. H. Sienkiewicza 21) i Baranowie (ul. Ogrodowa 2). Pomiary – codziennie między godz. 17.00 a 18.00. W Polsce dobowa norma stężenia PM
10 wynosi 50 µg/m3, poziom informowania występuje przy 200 µg/m3, a alarmowy – przy 300 µg/m3.

Kępno (ul. H. Sienkiewicza 21)
DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
10.11
11.11
12.11

113 (451%)
47 (188%)
225 (68%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

188 (376%)
Zła
79 (157%)
Umiarkowana
501 (417%) Zagrożenie dla zdrowia

Oznaczenie kolorów:

Dobra

Umiarkowana

baranów (ul. Ogrodowa 2)
DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
10.11
11.11
12.11

47 (186%)
68 (273%)
45 (178%)

Bywało lepiej

Zła

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

78 (155%)
114 (227%)
74 (148%)

Umiarkowana
Bywało lepiej
Umiarkowana

Czym jest smog
i pyły zawieszone?
Zanieczyszczenie powietrza to
obecność szkodliwych substancji w
atmosferze, które może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i innych organizmów żywych, a także na
całe naturalne środowisko. Dodatkowo pył jest nośnikiem szeregu innych
trujących substancji, m.in. benzoalfapirenu czy metali ciężkich, np. rtęci.
Smog jest nienaturalnym zjawiskiem
atmosferycznym, które polega na
współistnieniu związków chemicznych oraz pyłów w atmosferze. Pyły
charakteryzują się mikrometrowymi
rozmiarami, dlatego przenikają poprzez układ oddechowy do naszego
krwiobiegu i mózgu. Zanieczyszczają
też wodę i glebę.
Pył zawieszony (PM) jest terminem używanym do opisania mieszaniny cząstek stałych i kropelek
cieczy w powietrzu. Niektóre cząstki
pojawiają się w sposób naturalny, ale
często jest to efekt emisji z fabryk,
ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, pyłu drogowego itp. Biorąc pod
uwagę stopień zagrożenia zdrowia,
ocenia się średnicę cząsteczek. Pył
PM 2.5 zawiera cząstki stałe o niewielkiej średnicy – do 2,5 mikrome-

tra. Te cząstki pozostają zawieszone
w powietrzu, którym oddychamy i
nie rozpraszają się. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi w łatwy i szybki
sposób przedostają się do układu oddechowego, a następnie przesuwają
się dalej, powodując zatrucie krwiobiegu. W Polsce głównym źródłem
tego pyłu są paleniska domowe i
transport drogowy. Z kolei PM 10 to
cząsteczki, które mają średnicę do 10
mikrometrów. Ta wielkość pozwala przenikać cząstkom do naszych
płuc. Głównym źródłem pyłu PM 10
w powietrzu w naszych miastach jest
emisja ze spalania w indywidualnych
systemach grzewczych paliw stałych,
takich jak węgiel, drewno i biomasa
oraz z ruchu drogowego, szczególnie
z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.
Obecnie to niska emisja – ta z
niskich kominów, czyli gospodarstw
domowych – odgrywa największą
rolę w kształtowaniu lokalnego poziomu zanieczyszczeń powietrza.
Pyły zawieszone są konsekwencją
spalania węgla niskiej jakości i wszelkiego rodzaju śmieci w lokalnych kotłowniach i indywidualnych gospodarstwach domowych.
KR

II Rajd Rowerowy dla Niepodległej w Namysłowie

Zagrożenie dla zdrowia

Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/
Raport będziemy publikować co tydzień.

Początek 2020 roku niesie zmiany w zakresie sposobu dokonywania wpłat na rzecz podatków PIT, CIT i VAT. W rozliczeniach z urzędami skarbowymi podatnicy będą wykorzystywać indywidualne mikrorachunki podatkowe. Liczymy, że to uproszczenie spotka się z przychylnością po stronie podatników. Wpłynie na ograniczenie liczby błędów
w realizacji przelewów podatkowych, zwiększy wygodę realizacji zobowiązań, a pośrednio przyczyni się również do szybszej obsługi procesu wydawania zaświadczeń.

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia
– możesz go sprawdzić już od dziś
● Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za
pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).
● Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym
na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.
● Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

„Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu od 1 stycznia 2020 r.
podatnik będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć do wpłat podatków PIT, CIT
i VAT” – powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
Numer mikrorachunku w szybki i prosty sposób możesz wygenerować już dzisiaj na stronie podatki.gov.
pl. Otrzymasz go również w dowolnym urzędzie skarbowym.
Wystarczy, że podasz:
• swój PESEL, gdy jesteś osobą fizyczną lub
• NIP w przypadku organizacji.
„Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki temu swój numer można sprawdzić w
każdym czasie i miejscu, np. korzystając z telefonu czy tabletu. Korzyścią dla podatników jest również to, że
wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku jest całkowicie bezpłatne” – wyjaśnia minister Kwieciński.
Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Numer sprawdzisz w generatorze na stronie podatki.gov.
pl. Nie korzystaj z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub
SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia. Twój mikrorachunek, oprócz twojego identyfikatora podatkowego,
musi zawierać cyfry 1010 0071 222.
Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia
2019 r.
Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:
• w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek
podatkowy - nie będziesz już wybierać oddzielnych rachunków,
• szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
• jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym
mikrorachunkiem podatkowym,
• nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz
liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
• mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz
potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.
Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego znajdziesz na stronie podatki.gov.pl.
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Rowerowo

i patriotycznie po raz drugi
Jeszcze przed głównymi uroczystościami z okazji 101. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości, w Namysłowie odbył się
II Rajd Rowerowy dla Niepodległej.
W rajdzie mógł wystartować każdy,
kto ukończył 18. rok życia i wypełnił formularz zgłoszeniowy. Organizatorami byli tradycyjnie: Starostwo
Powiatowe w Namysłowie oraz namysłowski Zespół Szkół Rolniczych.
Wśród uczestników wydarzenia
był też kępiński cyklista, miłośnik
jazdy rowerowej, Leszek Dąbrowski, któremu niestraszne dalekie trasy, zmęczenie ani nieprzyjazna aura.
Choć od rana pogoda zapowiadała
się nieciekawie, a kolega, który miał
mu towarzyszyć na trasie, zrezygnował, Leszek Dąbrowski nie odpuścił
udziału w rajdzie. Oprócz trasy rajdu na kępnianina czekała również
długa droga do samego Namysłowa.
Po wczesnej pobudce, odpowiednim
przygotowaniu do trasy i zaopatrzeniu się w niezbędne rzeczy, cyklista
wyruszył na podbój Namysłowa. Pogoda płatała figle, ale ostatecznie nie
zepsuła planów pana Leszka. - Pomyślałem: niech się dzieje, co chce,
jadę po medal – wspomina. Sekretarz Alina Białas powitała na starcie
wszystkich uczestników. L. Dąbrowski wręczył jej upominek przywieziony z Kępna.
Trasa rajdu liczyła 50 km i przebiegała nowymi ścieżkami rowerowymi wzdłuż dróg powiatowych.
Swój początek miała na parkingu
przy Starostwie Powiatowym w Namysłowie, a następnie uczestnicy
rajdu kierowali się w stronę Kraso-

wic, Lubskiej, Dębnika, Wilkowa,
aby tam skręcić w stronę Jakubowic,
Idzikowic, Pawłowic, następnie przejeżdżali przez Smogorzów, Głuszynę,
Baldwinowice, Kowalowice, Objazdę, aby ostatecznie zawitać do Michalic, gdzie na placu przy kościele pw.
św. Michała Archanioła utworzono
metę. Tam na uczestników czekały
pamiątkowe medale oraz poczęstunek i napoje. Na mecie cyklistów
powitał starosta Namysłowa Konrad
Gęsiarz, który również otrzymał
upominek z Kępna z rąk pana Leszka.
Głównym celem namysłowskiego rajdu było uczczenie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dodatkowym zadaniem,
jakie postawili sobie organizatorzy,
było promowanie zdrowego trybu
życia, ruchu jako sposobu na zdrowie, przy jednoczesnym silnym nacisku na akcent ekologiczny, który
widoczny był głównie za sprawą biodegradowalnych, jadalnych sztućców i talerzy. - Z takimi naczyniami
jeszcze się nie spotkałem, była to dla
mnie nowość. Talerz i sztućce były
wykonane z prasowanych otrębów,
które można było zjeść – przyznaje
ze zdziwieniem Leszek Dąbrowski.
Tradycyjnie nie zapomniał on też o
wpisach do notesu, w którym kolekcjonuje dowody swoich rowerowych
wypraw. - Z bardzo pozytywnymi
wrażeniami po rajdzie pożegnałem
się i udałem do Kępna. Rajd był bardzo udany i jestem zadowolony, że
byłem uczestnikiem tak ciekawego
wydarzenia – podsumowuje cyklista.
KR

Wiadomości

informacje

Akordeoniści z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. A. Tansmana w Kępnie na V.
Międzynarodowych Dniach Akordeonowych w Pradze

Kępińscy akordeoniści z kolejnymi sukcesami

Od 31 października do 3 listopada
br. odbywały się V Międzynarodowe
Dni Akordeonowe w Pradze. W ramach tego międzynarodowego święta
akordeonu odbył się konkurs zorganizowany przez „Club Tours Agentur
Praha” (CTA Praha) we współpracy z
Czeskim Stowarzyszeniem Akordeonowym i Wydziałem Akordeonu w
Konserwatorium Praskim.

w tym: Czech, Polski, Rosji, Słowacji,
Łotwy, Litwy, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny, Słowenii, Austrii, Chorwacji,
Węgier, Niemiec, Belgi, Norwegii,
Hiszpanii i Portugalii.
Po raz pierwszy w tym konkursie
udział wzięło również czworo uczniów
klasy akordeonu Sławomira Mocha z
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. A. Tansmana w Kępnie: Wik-

Mikołaj Michalczyk i Florian Taras wywalczyli złoto, Wiktoria
Habrajska zdobyła srebro, a Karol Michalski – brąz

toria Habrajska i Karol Michalski z
klasy II cyklu 6-letniego, Florian Taras z klasy IV i Mikołaj Michalczyk
z klasy V. Dla Wiktorii i Karola był
to pierwszy konkurs akordeonowy, w
dodatku międzynarodowy. W zmaganiach konkursowych uczestnicy walczyli o złoto, równorzędne z I nagrodą,
srebro – z II nagrodą i brąz – z III na-

Konkurs został podzielony na 14
kategorii, w tym solistów, zespołów i
orkiestr akordeonowych. To stosunkowo młoda impreza, ciesząca się
ogromnym zainteresowaniem, o czym
świadczy duża liczba uczestników z
wielu krajów (ponad 100 solistów, 15
zespołów i 9 orkiestr). W konkursie
udział wzięli akordeoniści z 17 państw,

grodą. Wiktoria reprezentowała szkołę
w kategorii solistów do 9 lat, Karol i
Florian – w kategorii do 11 lat, natomiast Mikołaj – w kategorii do 13 lat.
Przesłuchania konkursowe odbyły się w Sali Koncertowej Konserwatorium Praskiego w samym sercu
Pragi, tuż nad rzeką Wełtawą, z malowniczym widokiem na Most Karola
i Hradczany. Do oceny uczestników
konkursu powołane zostały dwie komisje. Międzynarodowe jury, oceniające
m.in. naszych uczniów, reprezentowali akordeoniści z: Czeskiej Republiki,
Belgi, Węgier i Niemiec. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a walka o najwyższą nagrodę – niezwykle zacięta.
Młodzi akordeoniści z kępińskiej szkoły muzycznej spisali się na medal – i to
nie jeden! Mikołaj Michalczyk i Florian
Taras wywalczyli złoto i tym samym
zostali laureatami I nagrody w swoich
kategoriach wiekowych, Wiktoria Habrajska zdobyła srebro równoznaczne
z II nagrodą, natomiast Karol Michalski – brąz i III nagrodę. To niebywały
sukces – zarówno nauczyciela, któremu
zawdzięcza się przygotowanie uczniów
do konkursu, jak również młodych,
zdolnych akordeonistów, którzy spisali
się na etapie przygotowań, jak i samych
występów konkursowych.
Serdecznie gratulujemy osiągnięć
pedagogowi, uczniom oraz rodzicom i
życzymy wytrwałości w dalszej nauce
gry na instrumencie oraz sukcesów na
kolejnych konkursach ogólnopolskich i
międzynarodowych.
Oprac. KR

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie nawiązała współpracę
z Fundacją RedemptorisMissio z Poznania. Efektem akcja
dla najmłodszych przeprowadzona z Przedszkolem nr 5 w
Kępnie i Przedszkolem w Krążkowach

Mieć więcej, żyć wygodniej,
a może jednak podzielić się i pomóc?
Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kępnie zdecydowanie wybierają tą drugą opcję. W szkole aktywnie działa grupa wolontariuszy, a organizowane przez nią akcje spotykają
się z szerokim, odzewem uczniów
i rodziców. Zbiórki dla Oddziału
Dziecięcego Szpitala w Kępnie, Bożonarodzeniowe Zbiórki Żywności
i Środków Czystości dla kępińskich
seniorów, zbiórki dla okolicznych
schronisk zawsze przynoszą spektakularne efekty. Tak było i tym razem.
Kiedy szkoła nawiązała współpracę z Fundacją RedemptorisMissio
z Poznania było jasne, że będzie się
działo. Podjęto decyzję, że to przede
wszystkim najmłodszym należy się

pomoc. Do akcji włączyły się Przedszkole nr 5 w Kępnie i Przedszkole
w Krążkowach. Zbierano szczoteczki do zębów i pieluchy tetrowe i...
zebrano ich ponad 1000 sztuk. Dary
zapakowano w sześć całkiem sporych
kartonów. I tu kolejny łut szczęścia.
Okazało się, że wśród kępnian są osoby, które gotowe są pomóc w dostarczeniu zebranych darów do Poznania.
Bardzo dziękujemy państwu Karolinie i Tomaszowi Solecckim za pomoc i okazane wsparcie. Teraz szkoła
powoli przygotowuje się do zbiórki
bożonarodzeniowej, wiemy, że nasi
uczniowie znów staną na wysokości
zadania.
esz

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA TWOJEJ FIRMY
Chcesz zwiększyć przewagę rynkową?
W polskich firmach drzemie nieuwolniony potencjał innowacji. Pomożemy go rozwinąć udzielając bezpłatnej analizy
przedsiębiorstwa pod kątem możliwości zwiększenia jego innowacyjności�� w� ramach� projektu� Inno�ation� �oach�
„Wspieramy�przedsiębiorców�w�rozpoczęciu�działalności�B+R+I”.
Szukasz� ścieżki� rozwoju� dla� swojego� przedsiębiorstwa�� Słyszałeś�o�innowacjach��pracach�badawczo-rozwojowych��ale�kojarzą��i�się�z�poszukiwaniem�leku�na�raka�lub�konstrukcją�łazika�na�
�arsa��To�nie�do�ko�ca�tak.�Skorzystaj�z�instrumentu�Inno�ation�
�oach� i� dołącz� do� grona� przedsiębiorców-innowatorów.� Pomożemy��i�zbadać�potencjał�innowacyjny�Twojego�przedsiębiorstwa��
przeanalizujemy�branżę��w�której�działasz��Twoje�dotychczasowe�
Ekspert branżowy
(coach innowacji)

analiza
doradztwo
możliwości organizacyjne
przedsiębiorstwa

Firma/przedsiębiorca

analiza
rynkowa
i prawna

coaching
innowacji

możliwość
ﬁnansowania
z Funduszy
Europejskich

Innowacje produktowe lub procesowe
dla Twojej ﬁrmy

Zapraszamy do współpracy: przedstawicieli Samorządów
lokalnych, Stowarzyszeń i Związków Pracodawców, Powiatowe
Urzędy Pracy itd. Oferujemy możliwość przeprowadzenia
warsztatów dotyczących oferty projektu oraz konsultacji
z firmami w Państwa siedzibie. Zapraszamy do kontaktu:
Martyna Gatkowska, tel.: +48 728 518 206;
e-mail: martyna.gatkowska@innovationcoach.pl

działania�� zasoby� kadrowe�� kulturę� innowacji.� �a� koniec� przygotujemy�specjalnie�dla��iebie�koncepcję�wdrożenia�innowacji�w�Twojej�firmie�całkowicie�bezpłatnie!
Inno�ation� �oach� to� instrument� wsparcia� dla� tych� przedsiębiorców��którzy�nie�mają�doświadczenia�w�pozyskiwaniu�środków�
na�działania�B+R+I��w�szczególności�ze�środków�P��IR�i�Horyzont�
�����i� nie� prowadzili�samodzielnie� lub� prowadzili� tylko� w� ograniczonym� zakresie� projekty� B+R+I.� �est� to� druga� ścieżka� instrumentu�Sprawdzimy�Twój�Eksperymentalny�Pomysł�na�Projekt�realizowanego�przez��inisterstwo�Inwestycji�i��Rozwoju.�
Aby� skorzystać� z� instrumentu� należy� zarejestrować� przedsiębiorstwo� na� www.innovationcoach.pl,� poczekać� na� kontakt� ze�
strony�konsultanta��który�wstępnie�przeanalizuje�doświadczenie�firmy.�
W�tym�przypadku�im�mniejsze�doświadczenie��tym�lepiej.�W�przypadku� spełnienia� warunków� przedsiębiorcy�� przydzielony� zostanie�
ekspert�branżowy�z�bazy�coachów�prowadzonej�przez�Krajowy�Punkt�
Kontaktowy� Programów� Badawczych� Unii� Europejskiej.� �oach�
najpierw� przeanalizuje� branżę�� środowisko� i� dotychczasowe� doświadczenie� przedsiębiorstwa�� a� następnie� w� trakcie� bezpośredniej�
współpracy� z� przedsiębiorcą� zbada� potencjał� przedsiębiorstwa��
możliwości�i�zasoby�w�zakresie�innowacyjności�-�sytuację�finansową��
kadrową��infrastrukturalną��kulturę�innowacji.�W�efekcie�coach�przedstawi�rekomendacje�dla�przedsiębiorcy�zaw ierające�kierunki�i�ścieżki�
wdrożenia�innowacji�w�przedsiębiorstwie��wskaże�możliwości�pozyskania�środków�na�innowacje�z�Unii�Europejskiej.�
Więcej�o�Inno�ation��oach�-�II�ścieżka�instrumentu�Sprawdzimy�
Twój�Eksperymentalny�Pomysł�na�Projekt:www.innovationcoach.pl
Więcej� o� Wstępnej� Weryfikacji� Pomysł� na� Projekt� -� I� ścieżka�
instrumentu� Sprawdzimy� Twój� Eksperymentalny� Pomysł� na����
Projekt:�www.poir.gov.pl/step.

Inteligentny Rozwój

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Najbliższy Dzień Informacyjny
w Twoim Regionie odbędzie się

Poznań 25 listopada 2019 r.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny,
ul. Rubież 46, Budynek H, sala 154

Program Dnia:
9:30-9:50 - Rejestracja uczestników i powitalna kawa
9:50-10:00 - Powitanie uczestników
10:00-10:30 - Networking przy kawie
10:30-11:00 - Projekt STEP, II ścieżka: Innovation Coach
- jak wykorzystać wsparcie zewnętrznego trenera
by rozwinąć swoją firmę? Informacje o projekcie
11:00-11:30 - Projekt STEP, I ścieżka: Wstępna Weryfikacja
Pomysłu na Projekt - możliwości otrzymania wsparcia
11:30-11:50 - Innowacje na Horyzoncie 2020.
11:50-12:00 - Projekt Merlin oraz Erasmus
dla Młodych przedsiębiorców
12:00-12:20 - Przerwa kawowa
12:20-12:50 - Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój 2014-2020 - oferta wsparcia dla przedsiębiorstw
12:50-13:10 - Historia innowacji dofinansowanej w euro
13:10-13:30 - Wpływ zdobycia grantu na rozwój firmy
13:30-14:00 - Innowacja w modelu biznesowym, a ocena
wniosku przez ekspertów. Na co zwrócić szczególną uwagę?
14:00-14:30 Lunch
Uzupełnieniem dnia informacyjnego będą warsztaty z Design
Thinking. Zapraszamy osoby, które chcą wykorzystać metodę
Design Thinking w codziennej pracy nad uslugami i/lub procesami w swojej firmie.
14:30-16:30 - Kreowanie Innowacji - warsztat Design Thinking
Więcej informacji udziela: Michał Wujewski, 61-827-97-67
michal.wujewski@ppnt.poznan.pl
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Straż pożarna

policja

Fot. KPP Kępno

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
spotkali się z dziećmi z Przedszkola Samorządowego
nr 2 w Kępnie

Z dziećmi o bezpieczeństwie
i pracy policjanta
zachować się w przypadku zagrożenia ze strony obcych osób oraz gdzie
szukać pomocy. Podczas spotkania z
najmłodszymi obywatelami powiatu
została również zaprezentowana codzienna praca policjantów. W spotkaniu uczestniczył Sierżant Pyrek – maskotka wielkopolskiej Policji.
Policjanci przypominają, że bezpieczna droga do szkoły zależy w dużej mierze od rodziców i opiekunów.
- Zadbajmy o widoczność naszych
pociech podczas spaceru – każdy odblask zwiększa szanse na bezpieczne dotarcie do celu. Pamiętajmy,
że podczas podróży samochodem z
dzieckiem powinniśmy korzystać z
fotelików i przypilnować, aby wszyscy
pasażerowie zapięli pasy bezpieczeństwa – podkreślił oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie st.
post. Rafał Stramowski. Oprac. KR

W Świbie i Smardzach doszło do pożarów sadzy

Fot. https://www.gwo24.pl/

Kępińscy policjanci prowadzą
działania prewencyjne, w ramach
których spotykają się z dziećmi i młodzieżą z powiatu kępińskiego. Spotkania profilaktyczne mają na celu
uświadamianie najmłodszym, jak
ważne jest bezpieczeństwo na drodze
oraz jak o nie samemu zadbać.
29 października br. kępińscy
policjanci spotkali się z dziećmi z
Przedszkola Samorządowego nr 2
w Kępnie. Tematami poruszanymi
podczas spotkań z dziećmi było m.in.
prawidłowe pokonanie przejścia dla
pieszych, sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, bezpieczna podróż w
fotelikach samochodowych, jak również bezpieczeństwo na rowerze. Policjanci przypominali także o zachowaniu rozwagi podczas zabawy oraz
przestrzegali przed zabawą w pobliżu
drogi. Dzieci dowiedziały się też, jak

Dwa pożary sadzy w kominach
30 października br. na terenie powiatu kępińskiego doszło do dwóch
pożarów sadzy w kominach budynków mieszkalnych. Do pierwszego
zdarzenia doszło o godzinie 16.27 w
miejscowości Smardze, a drugie zdarzenie odnotowano o godzinie 17.04
w miejscowości Świba. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu
palenisk w piecach oraz ugaszeniu
palącej się sadzy za pomocą piasku
i sita kominowego. Po ugaszeniu palącej się sadzy budynki oddymiono
oraz sprawdzono pod kątem obecności tlenku węgla. Zagrożenia nie
stwierdzono – mówi oficer prasowy
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie kpt. Paweł
Michalski.
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109

8

poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się
zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: cztery razy
w roku w domach opalanych paliwem
stałym (np. węglem, drewnem); dwa
razy w roku w domach opalanych
paliwem ciekłym i gazowym; co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy
miejscowe nie stanowią inaczej, od
palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych;
oraz co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów
wentylacyjnych. Z kolei art. 62 ust. 1
pkt 1 c ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz.1624) zobowiązuje właścicieli i
zarządców bloków mieszkalnych i
domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku,
stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).		
Oprac. KR

Niebezpieczne zdarzenie na drodze S8 w kierunku Wrocławia

Zderzyły się cztery samochody

W środę, 6 listopada br., około
godziny 1.30, dyżurni Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem czterech
samochodów na drodze S8: dwóch
samochodów osobowych, w tym
pojazdu patrolu S8, samochodu dostawczego oraz samochodu ciężarowego z naczepą. - Policjanci, którzy
przybyli na miejsce, ustalili, że na
97 km trasy S8 w kierunku Wrocławia 36-letni kierowca samochodu
ciężarowego marki Man, najprawdopodobniej w wyniku zmęczenia,
zjechał na pas awaryjny i uderzył
w prawidłowo stojący oraz oznakowany pojazd patrolu drogi S8 marki Renault, ten następnie uderzył
w zabezpieczany przez nich pojazd
marki Iveco, a ten z kolei – w samochód pomocy drogowej marki
Ford Fokus – wyjaśnia oficer prasowy KPP Kępno st. post. Rafał
Stramowski. W wyniku zdarzenia
lekkich obrażeń ciała doznał pasażer
samochodu renault, nie wymagał on

na miejsce Zespół Ratownictwa
Medycznego – mówi oficer prasowy
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie kpt. Paweł
Michalski.

jednak hospitalizacji, dlatego pomoc
została mu udzielona na miejscu.
Do zdarzenia zadysponowano
również straż pożarną – zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w

Choć zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, tylko jedna osoba doznała lekkich
obrażeń ciała, nie wymagających hospitalizacji. Fot. KP PSP Kępno

Kępnie, OSP Szklarka Mielęcka i
OSP Kępno. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania
w uszkodzonych pojazdach oraz
sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych. Uczestnicy zdarzenia
zostali przebadani przez przybyły

Na czas działań droga była całkowicie zablokowana. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawcy zatrzymano prawo jazdy oraz
sporządzono wniosek o ukaranie do
Sądu Rejonowego w Kępnie. Dokładne przyczyny zdarzenia ustala KPP
Kępno.			
KR

Prędkość była przyczyną kontroli w Mroczeniu oraz zdarzenia drogowego między Klinami
a Olendrami

Zatrzymane prawo jazdy i kolizja

31 października br., po godzinie
15.00, funkcjonariusze Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali
w Mroczeniu do kontroli samochód
marki Volkswagen, którym kierował
43-letni mieszkaniec gminy Łęka
Opatowska. Przyczyną kontroli było
przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o 51
km/h. Mężczyzna stracił uprawnienia do kierowania na najbliższe trzy
miesiące oraz został ukarany mandatem karnym wraz z systemem punktowym.
Prędkość była również przyczyną zdarzenia, które miało miejsce
1 listopada br., po godzinie 9.00. Na
drodze między Klinami a Olendrami,
kierująca samochodem marki Peugeot, 32-letnia mieszkanka gminy
Kępno, nie dostosowała prędkości
do warunków na drodze i uderzyła

w przydrożne drzewo. Na miejsce
zadysponowano policję i 2 zastępy
straży pożarnej. - Działania straży
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przybyły
na miejsce lekarz podjął decyzję o
transporcie poszkodowanej kobiety

Mieszkanka gminy Kępno nie dostosowała prędkości do warunków
ruchu i uderzyła w przydrożne drzewo. Fot. KP PSP Kępno

Kolejny pożar silosu suszarni kukurydzy w Mnichowicach

Znów palił się silos
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do szpitala w Kępnie – mówi asp. Jakub Sobczak z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Na szczęście kobieta nie odniosła
poważnych obrażeń ciała. Kierująca
była trzeźwa, została ukarana mandatem karnym.
Oprac. KR

Do identycznego zdarzenia doszło w tym samym
miejscu tydzień wcześniej. Fot. KP PSP Kępno

We wtorek, 5 listopada br., o godzinie
20.14, 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. Do identycznego zdarzenia doszło w tym samym
miejscu 29 października br. - Właściciel
podjął próbę gaszenia pożaru za pomocą
gaśnicy proszkowej oraz odłączył zasilanie w energię elektryczną w 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 – mówi
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

Wiadomości

informacje

6 listopada br., z inicjatywy członków Kępińskiego Koła Literatów oraz właścicieli pubu
„Gramophone”, odbyły się „Poetyckie zaduszki”

Stowarzyszenie „Olszowa – sołectwo na czasie” otrzymało
dofinansowanie na realizację projektu pn. „Jestem świadomy, umiem udzielać pierwszej pomocy i bezpiecznie poruszam się po drodze”

Olszowa dba o bezpieczeństwo

„Poetyckie zaduszki” kępińskich literatów
Podczas listopadowego spotkania w pubie „Gramophone” kępińscy
poeci recytowali swoje utwory, a całość spinał poetycko-muzyczny recital Marka Kowalskiego. Wyjątkowy
klimat miejsca, dziesiątki świec i jesienne kwiaty sprzyjały budowaniu
nietuzinkowej atmosfery. Nie dziwi
więc, że po części oficjalnej, wielu

uczestników pozostało, by przy kawie czy herbacie porozmawiać i wymienić się poglądami.
Było to niezwykłe wydarzenie
kulturalne w Kępnie, podczas którego wiersze i poezja śpiewana pokłoniły się kwestii życia i śmierci, czyli
tematyce najczęściej pomijanej w
dzisiejszym zabieganym świecie.

Spotkanie miało charakter otwarty i wielu kępnian
skorzystało z zaproszenia na wieczór pełen refleksji

Spotkanie
miało
charakter
otwarty i wielu kępnian skorzystało
z zaproszenia na ten wieczór pełen
osobistych refleksji. Wśród publiczności zagościli: dyrektor Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
Magdalena Wieczorek, dyrektor
Kępińskiego Ośrodka Kultury Izabela Sufleta, prezes Stowarzyszenia
Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego Janina Gorzendowska,
proboszcz parafii w Hanulinie ksiądz
Marek Nagler. Książnicę Pedagogiczną w Kępnie reprezentowała Ewa
Szalek.
Członkowie Kępińskiego Koła
Literatów
dziękują
serdecznie
wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć w „Poetyckich zaduszkach”,
a także właścicielom pubu „Gramophone” za udostępnienie lokalu oraz
pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia.
Oprac. bem

Europejski Tydzień Kodowania – uczniowie rychtalskiej szkoły wspierają seniorów w
poznaniu technik informatycznych

Młodzi uczyli starszych
puterowymi. W Szkole Podstawowej
w Rychtalu, na lekcjach informatyki,
przeprowadzone zostało programowanie w środowisku Excel, jak również poruszona została problematyka
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
Z kolei wydarzeniem z praktyką
komputerową, wychodzącym poza
mury szkoły, było spotkanie uczniów

Uczniowie zapoznawali uczestników zajęć ruchowych
z zasadami posługiwania się komputerem

budynku szkoły i Domu Strażaka
oraz postawienie dwóch radarowych
tablic wyświetlających prędkość pojazdu i informacje o ilości punktów
karnych i wysokości mandatu, jeśli
dopuszczalna prędkość jest przekroczona. Tablice zostaną zamontowane przy drodze wojewódzkiej nr 482,
nieopodal szkoły – wyjaśnia sołtys.
To olbrzymi sukces Stowarzyszenia „Olszowa – sołectwo na czasie”,
mając na uwadze, że do konkursu

Projekt zakłada zakup dwóch zewnętrznych defibrylatorów
AED i postawienie dwóch radarowych tablic

okolicy. Nasz projekt zakłada zakup
dwóch zewnętrznych defibrylatorów
AED (urządzenie analizujące rytm
pracy serca poszkodowanego i podejmujący decyzję, czy jest konieczna
defibrylacja. Jeśli tak, kieruje ono impuls elektryczny za pomocą elektrod
i tym samym pomaga przywrócić
prawidłowy rytm serca. To urządzenie automatyczne, które może być
używane przez osoby nieposiadające
wykształcenia medycznego. - przyp.
red.), które zostaną zamocowane na

zgłosiło się kilka tysięcy rożnych
instytucji. Konkurs przebiegał dwuetapowo: projekt najpierw przeszedł
ocenę formalną, następnie, po zakwalifikowaniu, ukazał się na stronie
akcji PZU „Pomoc to móc”, gdzie
można było głosować na poszczególne projekty. Ostateczną decyzję
podejmowała jednak kapituła konkursu. - Dziękuję wszystkim, którzy
wsparli nasz projekt poprzez oddawanie głosów. Chcieć to móc – podsumował G. Berski.
Oprac. KR

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymali
nowe urządzenie Dräger DrugTest 5000

echo rychtala
listopad 2019, nr 42 (909)

W październiku obchodzono
Europejski Tydzień Kodowania.
Do realizacji tego zadania zaprosił
uczniów szkół minister edukacji narodowej, który zaproponował naukę
programowania oraz przygotowanie
przez uczniów wydarzenia polegającego na wspieraniu osób starszych
w posługiwaniu się zasobami kom-

Stowarzyszenie „Olszowa – sołectwo na czasie” otrzymało dofinansowanie w kwocie 60.802 zł na realizację projektu pn. „Jestem świadomy,
umiem udzielać pierwszej pomocy i
bezpiecznie poruszam się po drodze”
w ogólnopolskiej akcji PZU „Pomoc
to móc”. Pomysłodawcą i współautorem projektu jest sołtys Olszowy
Grzegorz Berski. - Akcja PZU ma
na celu wspieranie inicjatyw dążących do poprawy bezpieczeństwa w

z uczestnikami zajęć „Sprawni ruchowo 50+”. W pomieszczeniu hali
sportowej w Rychtalu przygotowane
zostały stanowiska komputerowe,
na których uczniowie zapoznawali
uczestników zajęć ruchowych z zasadami posługiwania się programami
użytkowymi. Hasłami przewodnimi
jednej ze stacji zadaniowej było „W
podróży” oraz „Piszę wiadomość e-mail do...”. Młodzi informatycy zapoznawali uczestników z zasadami
logowania do sieci, wskazali sposoby
wyszukiwania dojazdu do określonego miejsca różnymi środkami komunikacji, prezentowali, jak znaleźć
informacje o interesujących miejscach, pokazali, jak założyć skrzynkę
pocztową oraz przećwiczyli sposoby
wysyłania e-maila z różnymi załącznikami.
Zajęcia zostały bardzo wysoko
ocenione przez uczestników zajęć
ruchowych, którzy, oprócz ćwiczeń
fizycznych, mieli także okazję przypomnieć sobie lub nauczyć się od
podstaw zasad korzystania z komputera.
P. Nasiadek

W walce z narkotykami
Przedstawiciele gminy Rychtal i Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
podczas przekazania urządzenia Dräger DrugTest 5000

Wójt gminy Rychtal Adam
Staszczyk przekazał Komendzie
Powiatowej Policji w Kępnie pakiety Dräger DrugTest 5000. Pakiety
zostały przekazane dla komendy od
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Rychtalu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu.
Dräger DrugTest 5000 to niezwykle precyzyjne urządzenie do wyko-

nywania szybkich testów na obecność
narkotyków. Urządzenie jest w stanie
wykryć większość narkotyków, m.in.
amfetaminę, kokainę lub marihuanę.
Policjanci przypominają, że,
zgodnie z art. 178 a KK, kierowanie
pojazdem mechanicznym lub niemechanicznym pod wpływem środka
odurzającego jest przestępstwem
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.		
Oprac. KR
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Ogłoszenie

reklama
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Baranów, dnia 7 listopada 2019 roku

WÓJT GMINY BARANÓW

WÓJT GMINY rychtal

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów

ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej, położonej w Rychtalu
przy ul. Namysłowskiej, gmina Rychtal.

I. ZAKRES OGŁOSZONEGO PRZETARGU:
Wyznacza się do sprzedaży nieruchomości położone na terenie gminy Baranów, z wykazu nieruchomości
z dnia 25 września 2019 roku, nie obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie będące przedmiotem
zobowiązań, bliżej opisane w poniższej tabeli:

II. PRZEZNACZENIE:
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów zatwierdzonym
uchwałą Nr XXVI/129/2004 Rady Gminy w Baranowie z dnia 20 grudnia 2004 r. /Dz. Urz. Woj. Wlkp.
Nr 29, poz. 750 z dnia 8 marca 2005 r./ ze zmianami w uchwale Nr XII/86/2008 Rady Gminy w Baranowie z dnia 03 marca 2008 r. /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 72, poz. 1401 z dnia 8 maja 2008 r./ oraz uchwale Nr
XXXIV/225/2010 Rady Gminy w Baranowie z dnia 23 kwietnia 2010 r. /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 145, poz.
2766 z dnia 26 lipca 2010 r./ działki o wyżej wymienionych numerach znajdują się w jednostce bilansowej
MN/U31, MN/U37 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych
oraz KDD8 - drogi publiczne klasy drogi dojazdowej.

III. FORMA SPRZEDAŻY ORAZ CENA:

IV. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:
Przetargi odbędą się dnia 9 grudnia 2019 roku, tj. poniedziałek. Działka o numerze 1662/5 o godzinie 10:30,
działka o numerze 1662/6 o godzinie 11:00, działka o numerze 1662/7 o godzinie 11:30, działka o numerze 536/59
o godzinie 12:00, działka o numerze 536/60 o godzinie 12:30, działka o numerze 536/61 o godzinie 13:00, działka
o numerze 536/64 o godzinie 13:30, działka o numerze 536/65 o godzinie 14:00.
Przetargi zostaną przeprowadzone w sali 303 w Baranowie, ul. Rynek 21. Warunkiem wzięcia udziału
w przetargu jest wpłacenie kwoty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy
nr 09 8413 0000 0406 1311 2000 0004 najpóźniej do dnia 6 grudnia 2019 roku, tytułem: numer przetargu
na sprzedaż nieruchomości, numery ewidencyjne działek oraz miejscowość. Uczestnik przetargu zobowiązany
jest przedłożyć komisji dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
V. INFORMACJE DODATKOWE:
Cena uzyskana w przetargu będzie stanowiła cenę nabycia i wymagana będzie do zapłacenia przed podpisaniem umowy notarialnej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na
poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom biorącym udział w licytacji wadium zwraca się niezwłocznie
po zamknięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał
od zawarcia umowy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin i miejsce zawarcia umowy
zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Baranowie pok. 302, tel. 62 / 78 104 32.
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1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu.
Ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości jako samodzielnej. Przetarg jest ograniczony dla właścicieli działek sąsiadujących
z działką 93/13, tj. właścicieli działek ewidencyjnych numer: 93/10, 93/11,
93/9, 93/8, 93/7, 93/6 i 93/12 obręb Rychtal.
2. Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania
nieruchomości.
Przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego jest sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr. ewidencyjnym
93/13, położonej w Rychtalu przy ul. Namysłowskiej, o powierzchni 0,1452
ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1E/00034140/2, prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Kępnie. Działka użytkowana jest jako droga wewnętrzna,
dojazdowa do działek sąsiednich. Nieruchomość jest objęta mpzp Uchwała
nr XVII/81/2004 z dnia 9.07.2004 r. j.b. „M,PU” teren zabudowy mieszkaniowej oraz działalności produkcyjno-usługowej oraz składowania i
magazynowania. Nieruchomość stanowi własność Gminy Rychtal, nie jest
obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem
zobowiązań.
3. Warunki uczestnictwa w przetargu.
Aby zostać zakwalifikowanym do przetargu należy spełnić wszystkie poniższe kryteria:
a) być właścicielem jednej działki sąsiadującej z działką nr 93/13 obręb Rychtal,
b) złożyć pisemne oświadczenie, o którym mowa w pkt 4,
c) wpłacić wadium, o którym mowa w pkt. 6.
4. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy przedłożyć pisemne oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu i ustanowienia służebności przejścia i przejazdu. Wzór oświadczenia stanowi: Załącznik nr 1.
5. Cena wywoławcza nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 48100,00 złotych (słownie:
czterdzieści osiem tysięcy sto złotych). Do wylicytowanej kwoty nieruchomości, ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT
według stawki obowiązującej w dniu przetargu. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
6. Wadium.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości
4800,00 zł, słownie: (cztery tysiące osiemset zł) na konto Gminy Rychtal
prowadzone przez SBL Kępno Nr 86 8413 0000 0500 0273 2000 0105 najpóźniej w dniu 12 grudnia 2019 r. z dopiskiem „Wadium do przetargu
dz. 93/13 Rychtal”. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji dowód wpłaty wadium i dowód osobisty.
W przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygrała ,od zawarcia
umowy notarialnej – wadium ulega przepadkowi. Osobom, które przetargu
nie wygrały – wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
7. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2019 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rychtalu.
8. Warunki przetargu.
Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne
oświadczenie, że zapoznali się ze stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu i je akceptują. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 2. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.). Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden
uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, przynajmniej o
jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona
do reprezentowania uczestnika musi przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany
przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego
pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
9. Informacje dodatkowe.
Cena sprzedaży podlega zapłacie w całości nie później niż jeden dzień
przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy (opłaty notarialna i sądowa) ponosi nabywca.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. O terminie zawarcia
umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony, najpóźniej w ciągu
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może
być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Z dokumentacja przetargową można zapoznać się oraz szczegółowe informacje uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychtalu, pokój nr 16 w godzinach
pracy Urzędu, Tel. 62 / 78 168 00.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu
i stronie rychtal.nowoczesnagmina.pl oraz sołeckiej tablicy ogłoszeń
wsi Rychtal.
Wójt Gminy Rychtal
mgr inż. Adam Staszczyk

Gmina

region
kurier baranowa
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XIII sesja Rady Gminy Baranów

Baranowscy radni obradowali
29 października br. odbyła się
XIII sesja Rady Gminy Baranów.
Radni przyjęli wszystkie przygotowane pod głosowanie uchwały.
Wśród nich znalazły się m.in. zmiany budżetu na 2019 rok, zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej

kwoty 21 tysięcy złotych. Jest takie
zapotrzebowanie, bo jest coraz więcej wniosków. Doszedł nam także
dodatkowy punkt – dofinansowanie
zakupu ambulansu sanitarnego dla
kępińskiego szpitala. Ze strony naszej gminy dofinansowanie wynosi

Radni przyjęli wszystkie przygotowane
pod głosowanie uchwały

Gminy Baranów na lata 2019-2026,
a także uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Baranów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” – na ten cel Gmina wyasygnowała 400 tysięcy złotych, a większość z tej puli zostanie
przekazana na działalność klubów
sportowych.
Radni podjęli też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Powiatu
Kępińskiego. - Zwiększyła się pomoc na usuwanie azbestu. Wcześniej na ten cel mieliśmy 10 tysięcy
złotych, teraz zwiększamy środki do

ponad 9 tysięcy złotych – wyjaśniła
skarbnik gminy Baranów Marzena
Żłobińska.
Podczas obrad wójt Bogumiła
Lewandowska-Siwek wspomniała
też, że po zmianie stawek w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w
Olszowie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w gminie
Baranów kolejny raz mogą pójść w
górę. Nowe, wyższe stawki – 16 zł
od osoby miesięcznie – uchwalone
niedawno przez radnych gminnych,
weszły w życie 1 listopada br. - Opłat
za śmieci na pewno nie będziemy
podwyższać w najbliższym czasie,
ale będziemy to analizować w przyszłym roku. Zobaczymy, jak będą
się kształtować ceny i ile będziemy
dokładać. Do sprawy będziemy podchodzić w drugim półroczu 2020
roku – mówiła wójt.
KR

Reforma systemu oświaty nieco skomplikowała szkolne
rozgrywki sportowe w gminie Baranów. W każdej dyscyplinie, w dwóch grupach wiekowych (kl. IV-VI, kl. VII-VIII),
konieczne są eliminacje, będące zarazem Mistrzostwami
Gminy. 31 października br. w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Mroczeniu o tytuł i awans do finału powiatowego walczyły młodsze unihokeistki. Zwycięsko z tej rywalizacji wyszły zawodniczki Jerzego Mosia

Mistrzowski tytuł
został w Mroczeniu
Mroczenianki wygrały trzy
mecze i awansowały do finału po-

KLASYFIKACJA TURNIEJU:
1. SP Mroczeń
2. SP Łęka Mroczeńska
3. SP Słupia
3. SP Baranów
Najlepszy Strzelec:
Jagoda Lipińska (SP Mroczeń)

Najlepsza Zawodniczka:
ska)
Alicja Wylęga (SP Łęka Mroczeń
Najlepsza Bramkarka:
Maja Olbrych (SP Mroczeń)
Sesję prowadzili jak zawsze przewodniczący Rady Gminy Baranów Marian
Kremer (na środku) i wiceprzewodniczący Marek Majczyk (po prawej)

Dawno, dawno temu, pośród rozległych, dzikich trzęsawisk, mokradeł i mrocznych borów, leżała osada niewiele większa niż wilczy trop. Według innej legendy w mroczeńskim
borze można natrafić na ogromny skarb. Do obu tych przekazów nawiązali autorzy projektu zagospodarowania terenu wokół Klubu Seniora w Mroczeniu. Na ścianie obiektu
pojawił się baner z widokiem boru z watahą wilków, na ścieżce zaś natknąć się można
na…wilcze tropy

wiatowego. Zażarty bój o drugie,
premiowane awansem miejsce, stoczyły teamy ze Słupi pod Kępnem i
Łęki Mroczeńskiej. Wydawało się,
że problem został rozwiązany już w
pierwszej połowie, bowiem słupianki
przegrywały 0:3. Jednak drugiej części meczu w dzielne słupianki wstąpił
prawdziwy duch walki, a kiedy strzeliły gola na wagę remisu, zapachniało
dogrywką. Justyna Malinowska ma
jednak w swojej talii prawdziwego
asa (sic!). Filigranowa Ala Wylęga
wbiła jeszcze dwa gole i awans pojechał do Łęki. 		
ems

29 października br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Mroczeniu spotkali się z wyjątkowym gościem – Zdzisławem
„Chico” Mikołajczakiem

Śladem mrocznych legend
„Chico” spotkał się z młodzieżą

Spora przestrzeń wokół budynku
zachęca do wyjścia w plener. Stąd
pomysł, by pierwszy z trzech elementów projektu przeznaczyć na zajęcia
rekreacyjne. „Łąka jogi” to prostokątny trawnik otulony kwiecistymi
rabatami. Druga część – „Strefa relaksu” (wiata o powierzchni 35 m2, z
podłogą z kostki betonowej, żwirowy
plac, na którym stanie przenośne palenisko na ognisko czy grill, całość

zamknie rabata, hamaki) – służyć ma
integracji i wypoczynkowi. Trzeci
element to miejsce na prezentacje rękodzieła tworzonego przez seniorów.
Projekt „Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu”
jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
w ramach programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013 – 2020”. Prace
trwały do końca października. Wyko-

nawcą inwestycji była firma DK Dariusz Ostrycharz z Sycowa. Całość
zadania opiewa na kwotę 80.409,75
zł, z czego dotacja to 30.000,00 zł.
Do wykonania prac przy Klubie Seniora zaangażowani byli również
mieszkańcy i członkowie Klubu. Pomagali oni przy impregnacji wiaty,
wieszaniu baneru, sprzątaniu terenu,
nasadzeniach, wykonali też prace –
rękodzieła. 		
ems

Zdzisław Mikołajczak, na co
dzień mieszkający i pracujący w
niemieckim Bochum, urodził się w
Kępnie, jest absolwentem Liceum
Ogólnokształcącego nr I im. mjra
H. Sucharskiego w Kępnie. Jest znanym na całym świecie artystą – mistrzem reliefu (The Relief Master of
Metal & Rock), pięciokrotnym laureatem w encyklopedii rekordów i osobliwości, Osobowością Roku w Europie – „Polacy za granicą” (2001r.).
„Chico”wykonał swoje prace dla
artystów, m.in.: Bon Jovi, Metallica,
AC/DC, Iron Maiden, Judas Priest,
Toto, Guns N’Roses, Whitesnake,
Steve Vai, Pink Floyd, Journey, Heaven & Hell, Queen, Motorhead,
Manowar, Scorpions, Accept i wielu
innych. Najcenniejszą i najlepszą pra-

cą w jego dorobku artystycznym jest
„Jan Paweł II – 25 lat pontyfikatu w
Watykanie” – dzieło to znajduje się w
zbiorach watykańskich.
Podczas spotkania z młodzieżą
artysta opowiedział o swojej pasji i
początkach kariery. Zaprezentował
też swoje reliefy, aby uczniowie mogli zobaczyć, jak wygląda takie dzieło. Zdzisław Mikołajczak przybliżył
im tę sztukę, omówił sposoby jej wykonania, a także wspominał artystów
i zespoły, dla których wykonał reliefy. Zachęcał także młodzież do pójścia jego ścieżką i spełniania marzeń.
Okolicznościową statuetkę za
promowanie Powiatu Kępińskiego na
świecie „Chico” otrzymał od wicestarosty Alicji Śniegockiej.
Oprac. KR
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Organizatorzy mają nadzieję
na kontynuację festiwalu

Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe zorganizowało I Festiwal Piosenki
„Wyśpiewać miłość”, w trakcie którego zaprezentowane zostały szlagiery z okresu
międzywojennego

O miłości zaśpiewali w stylu retro

3 listopada br. Opatów miał
okazję spotkać się z bardzo różnorodnym wykonaniami znanych i
lubianych piosenek okresu 20-lecia
międzywojennego. W tutejszej sali
gimnastycznej zorganizowany został
bowiem I Festiwal Piosenki „Wyśpiewać miłość”.
Tego dnia wykonane zostały szlagiery i przeboje, takie jak m.in.: „Sex
appeal”, „Ostatnia niedziela”, „Ach,
jak przyjemnie”, „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Odrobinę szczęścia w

miłości” i wiele innych.
Wykonawcy zadbali, by choć w
drobnym stopniu przywołać klimat
minionych lat poprzez ubiór i ruch
sceniczny oraz, oczywiście, ciekawe wykonanie utworów. Przy okazji
prezentacji wokalnych publiczność
miała dzięki temu szansę podziwiać
prawdziwy pokaz przedwojennej
mody. Wszystkie te starania i zaangażowanie uczestników wydarzenia
bardzo ucieszyły jego organizatorów
z Opatowskiego Stowarzyszenia Kul-

turalno-Sportowego.
Pierwsza edycja festiwalu przyciągnęła wykonawców nie tylko z
terenu powiatu kępińskiego, ale także z Ostrowa Wlkp., Wieruszowa,
Byczyny, Bolesławca i Krzywiczyn.
Swoje interpretacje przedwojennych
przebojów zaprezentowało 28 wykonawców, w tym 6 zespołów.
Prezentacje oceniało profesjonalne jury, w którym zasiedli: Aleksandra Kiełb-Szawuła (swego czasu
wokalistka zespołu „Stare Dobre

Małżeństwo”, a obecnie „U studni”) z
Ostrowa Wlkp., Paulina Kopis oraz
muzyk Jarosław Nowak.
Nagrody przyznano w trzech
kategoriach. W grupie 10-15 lat
laureatami zostali: Martyna Domal (Wieruszów), Paulina Boduch
(Krzywiczyny) i Weronika Kisiel
(Opatów, KOK Kępno). Wyróżniono
Julię Derę z Ostrowa Wlkp. Przyznano również specjalne wyróżnienia za łączenie akompaniamentu ze
śpiewem - dla Wiktora Cieplika z
Mikorzyna (perkusja) oraz Lilianny
Ślusarek (keyboard).
W kategorii 16 lat i więcej wygrali: Mateusz Krowicki (Bolesławiec),
Magdalena Domagała (Opatów)
i Martyna Pacyna (Raków). Wy-

W kategorii powyżej 16 lat zostały przyznane nagrody finansowe w
wysokości 400, 250 i 150 zł. Młodsi
wykonawcy oraz zdobywcy wyróżnień otrzymali nagrody rzeczowe.
Festiwal odbył się dzięki dofinansowaniu projektu ze środków
Gminy Łęka Opatowska. Prowadzący i główny odpowiedzialny za
organizację i przebieg konkursu
prezes opatowskiego stowarzyszenia
Marek Kowalski podziękował tym,
którzy wsparli projekt „Wyśpiewać
miłość”. Dziękował: wójtowi gminy
Łęka Opatowska Adamowi Kopisowi, Romanowi Idźczakowi, Zarządowi SBL Kępno i anonimowemu
ofiarodawcy. Ich wsparcie finansowe
pozwoliło na ufundowanie atrakcyj-

Rada Gminy Łęka Opatowska obradowała podczas siódmej w tej kadencji sesji

Uchwalili stawki podatków

Podczas obrad, które miały miejsce 30 października br., radni zajęli
się m.in. zmianami w budżecie Gminy Łęka Opatowska na bieżący rok.
Po dokonanych zmianach dochody
na 2019 r. wynoszą 33.753.189,72 zł,
a wydatki budżetu ustalone zostały w
wysokości 46.031.437,51 zł. Uchwalone zostały też zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Łęka Opatowska na lata 2019-2039.

uchwały, gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest
i jego utylizacja jest ważnym elementem całego systemu gospodarki
odpadami, a pomoc finansowa dla
Powiatu przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy
Łęka Opatowska w 2019 r. W związ-

Podczas ostatnich obrad radni uchwalili m.in. stawki podatku
od środków transportowych, nieruchomości oraz rolnego

Podczas październikowych obrad
podjęta została uchwała w sprawie
udzielenia Powiatowi Kępińskiemu dodatkowej pomocy finansowej
w formie dotacji celowej w kwocie 700,00 zł celem uzupełnienia
dofinansowania realizacji zadania
pn. „Usuwanie z terenu powiatu kępińskiego wyrobów zawierających
azbest” w zakresie dotyczącym terenu gminy Łęka Opatowska.
Jak czytamy w uzasadnieniu tej

12

ku ze zwiększoną ilością usuniętego
azbestu, a co za tym idzie wzrostem
kosztów realizacji zadania, o dodatkowe środki na ten cel zwrócił się w
piśmie do samorządu gminnego starosta kępiński.
Tego dnia podjęto również
uchwałę dotyczącą określenia stawek
podatku od środków transportowych.
Roczna stawka podatku od samochód
ciężarowych powyżej 3,5 tony do
5,5 ton włącznie wyniesie 663,00 zł,

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 1127,10 zł, natomiast stawka podatku za samochód o masie powyżej 9 ton do poniżej 12 ton wyniesie
1420,86 zł. Uchwała szczegółowo też
określa stawki podatkowe za samochody o masie równej lub wyższej niż
12 ton, a także przyczepy i naczepy
oraz autobusy.
Gminni rajcy uchwalili także
stawki podatku od nieruchomości na
terenie gminy Łęka Opatowska – zarówno od gruntów, jak i budynków
lub ich części oraz budowli.
Jak wskazywał wójt Adam Kopis, uchwalone na przyszły rok stawki podatkowe zostały podniesione o
2%, czyli poniżej stopy inflacji sięgającej powyżej 2,5%, w stosunku
do stawek obowiązujących na terenie
gminy Łęka Opatowska w 2019 r.
Zadecydowano również o wysokości podatku rolnego. Rada Gminy
obniżyła średnią cenę żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczenia
podatku rolnego na 2020 r. z kwoty
58,46 zł za 1 dt do kwoty 53,54 zł za 1
dt, sugerując się suszą, jaka wystąpiła
w 2019 r. Stwierdzono, iż obniżona
stawka podatku rolnego przy obecnej
sytuacji w rolnictwie nie powinna
znacząco wpłynąć na ściągalność podatku z terenu gminy.
Podczas sesji przedstawiona
została też informacja wójta i przewodniczącego Rady Gminy Łęka
Opatowska o analizie oświadczeń
majątkowych.
bem
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Swoje interpretacje przedwojennych przebojów
zaprezentowało 28 wykonawców

różnienie przyznano Julii Jokiel z
Trzcinicy.
W kategorii zespoły nagrodzono chór „Harmonia” z Kępna pod
kierunkiem Andrzeja Ciurysa oraz
„Dźwięki Nadziei” Opatów pod
kierunkiem Marka Kowalskiego i
„Słupianie” ze Słupi pod Kępnem
pod kierunkiem Jana Hełki.
Przyznano wyróżnienie dla chóru z Rakowa pod kierunkiem Janiny
Uszyckiej, Sary i Mai Kasprzak
oraz chóru „Jarzębina” z Byczyny.

nych nagród. Ponadto prezes podziękował członkom stowarzyszenia za
wysiłek włożony w przygotowanie
całej imprezy, Rafałowi Kaczmarzykowi za odpowiednią oprawę
techniczną, a także Karolinie Goj z
Urzędu Gminy Łęka Opatowska za
wsparcie organizacyjne.
- Tegoroczne zainteresowanie
konkursem dobrze rokuje na przyszłość i miejmy nadzieję, że zaowocuje jego kontynuacją – podsumował
M. Kowalski.
Oprac. bem

Artyści zadbali, by przywołać
klimat minionych lat

cd. wieści znad pomianki na str. 13
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cd. wieści znad pomianki ze str. 12
Projekt Gminy Łęka Opatowska pn. „Eko sztuczki w domu
i ogrodzie” nagrodzony został w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”

Gmina nagrodzona
za eko kampanię

6 listopada 2019 r. podczas uro- go – członka Zarządu Województwa
czystej gali w Sali Ziemi na terenie Wielkopolskiego odebrał wójt gminy
Międzynarodowych Targów Po- Adam Kopis.
znańskich, odbyło się podsumowanie
Warto zaznaczyć, iż co roku zaXX, jubileuszowej edycji
konkursu pn. „Działania
proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów
wiejskich”.
Konkurs organizowany jest corocznie przez
Samorząd Województwa
Wielkopolskiego. Biorą
w nim udział jednostki
samorządu terytorialnego, podległe im instytucje
oraz organizacje i podmioty gospodarcze z tere- W zorganizowanej w Poznaniu gali konkursowej
nu województwa wielko- uczestniczył wójt gminy Łęka Opatowska Adam Kopis
polskiego.
W gronie nagrodzonych znalazł interesowanie konkursem jest coraz
się w tym roku projekt Gminy Łęka większe. Zgłaszają się do niego poOpatowska „Eko sztuczki w domu wiaty, gminy, szkoły, stowarzyszei ogrodzie. Kampania upowszech- nia, przedsiębiorcy oraz instytucje
niająca wśród mieszkańców gminy kultury z całego województwa wielŁęka Opatowska wiedzę ekologiczną kopolskiego i dlatego też zdobycie tej
i przyrodniczą i promująca zachowa- nagrody stanowi wyjątkowe wyróżnia przyjazne środowisku”, który na- nienie.
grodzony został kwotą 8 tys. zł.
Zwieńczeniem jubileuszowej gali
Nagrodę oraz pamiątkowy dy- był występ piosenkarki Alicji Maplomy z rąk Jacka Bogusławskie- jewskiej.		
Oprac. bem

Zadanie pn. „Centrum aktywności w centrum miejscowości – budowa placu zabaw w Lipiu zostało zrealizowane

Zakończono budowę
placu zabaw w Lipiu

Budowa placu zabaw możliwa była dzięki dotacji w wysokości 30 tys. zł,
udzielonej w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
listopad 2019, nr 45 (1221)
Mieszkańcy gminy Bralin wspólnie świętowali 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Święto Niepodległości w gminie Bralin

Obchody Święta Niepodległości
w gminie Bralin rozpoczęła uroczysta
msza święta w kościele pw. św. Anny
w Bralinie. Po eucharystii poczty
sztandarowe, delegacje, przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji społecznych udały się pod
pomnik, gdzie złożono kwiaty, aby
oddać hołd poległym za ojczyznę.
Była to pierwsza część obchodów
Święta Niepodległości.
Drugą częścią była wieczornica
połączona z otwarciem wystawy obrazów powstałych podczas pleneru
malarskiego w gminie Bralin. Wydarzenie miało miejsce w Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej „Tęcza”
w Bralinie.		
KW

Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem,
aby oddać hołd poległym za ojczyznę

Dzień Dyni w Przedszkolu Samorządowym „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Dyniowe święto w przedszkolu

21 października br., jak co roku, w
Przedszkolu Samorządowym „Kwiaty Polskie” w Bralinie odbył się Dzień

Dyni. Nad sprawnym przebiegiem
tego radosnego wydarzenia, z pomocą wychowawczyń poszczególnych

Wśród dzieci ubranych na pomarańczowo można
było poczuć się jak na dyniowej grządce

Wniosek o dofinansowanie kanalizacji w Chojęcinie – Parcelach

Gmina Bralin stara się o dofinansowanie

Gmina Bralin złożyła wniosek
o przyznanie pomocy na operację
typu „Gospodarka wodno-ściekowa”,
obejmującą realizację budowy sieci
kanalizacyjnej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Liczymy, że zadanie pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina” ma

szansę uzyskać aprobatę Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Wielkopolskiego i uzyskać dofinansowanie – przyznał wójt Gminy Bralin Piotr Hołoś.
Dokumentacja projektowa podzielona jest na 5 etapów. Wniosek
przewiduje realizację wszystkich etapów jednocześnie w miejscowości

Dzień Ziemniaka w Przedszkolu Samorządowym „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Ziemniaczane zabawy

29 października br. zakończona
została realizacja zadania pn. „Centrum aktywności w centrum miejscowości – budowa placu zabaw w
Lipiu”.
Inwestycję wykonał Zakład Wielobranżowy „KARSTEM” z Jankowych za kwotę 86.400,00 złotych
brutto. Budowa placu zabaw była
możliwa dzięki dotacji celowej w wysokości 30.000,00 zł budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach
IX edycji konkursu „Pięknieje wiel-

kopolska wieś”.
- Bardzo się cieszę z kolejnej zrealizowanej inwestycji – powiedział
wójt gminy Łęka Opatowska Adam
Kopis. - Lipie to już kolejna miejscowość , w której dzieci będą mogły
korzystać z nowoczesnego i kolorowego placu zabaw. Jest mi niezmiernie miło, że udało się zrealizować
następne miejsce zabaw, spotkań i
integracji dla naszych mieszkańców
– podkreślił.
Oprac. bem

grup, czuwała nauczycielka Magdalena Dobroś. Wśród dzieci ubranych
na pomarańczowo można było poczuć
się jak na dyniowej grządce. W przedszkolu nie zabrakło też wspaniałych
okazów dyni, które na prośbę nauczycieli przywieźli rodzice.
Dynia to warzywo inspirujące do
wykonania różnorodnych prac plastycznych – w każdej grupie powstało
wiele rzeźb, lampionów, masek i innych wytworów, które przyozdobiły
sale i przedszkolną szatnię. W Dniu
Dyni dzieci miały też okazję degustować dżem dyniowy, dyniowe ciasteczka, a na obiad – zupę z dyni.
Małgorzata Bednara

Dzieci spędziły czas na placu przedszkolnym,
bawiąc się w „ziemniaczane” gry

Chojęcin-Parcele oraz na tzw. Osiedlu
za Lasem.
W zakresie inwestycji zostało zapisane wykonanie kanalizacji na odcinku około 3700 m oraz wykonanie
sieci wodociągowej. Koszt realizacji
to 3.150.000 zł netto. Gmina ubiega się
o maksymalne dofinansowanie – 63%
kosztów realizacji inwestycji.
KW

18 i 25 października br. panie z
Przedszkola Samorządowym „Kwiaty Polskie” w Bralinie zorganizowały
dla przedszkolaków Dzień Ziemniaka.
Zabawa rozpoczęła się w salach, gdzie
dzieci zostały zapoznane z krótką historią ziemniaka. Dowiedziały się, jakie są
odmiany ziemniaków, jak się je uprawia,
jaką mają budowę, wartości odżywcze i
skąd pochodzą. Następnie przedszkolaki
wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem kartofli. Wszystkim bardzo
podobały się ziemniaczane stworki, a
ogromną frajdę sprawiło stemplowanie.
Następnie dzieci spędziły czas na
placu przedszkolnym, bawiąc się z kartofelkiem w zabawy: „Mój ziemniaczku”,
„Gorący kartofel”, „Rzut ziemniaczkiem” czy „Wykopki”. Przedszkolakom
na obiad podano ziemniaki z białym serem.
Małgorzata Bednara
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GONIEC PERZOWSKI
listopad 2019, nr 46 (899)
W niedzielę, 10 listopada 2019 r., w sali widowiskowej w Perzowie odbyła się uroczysta
gala „Witaj wolna Polsko!”

Podczas niedzielnego spotkania rozstrzygnięto
konkurs „Oszczędzaj wodę – dbaj o przyrodę”

Wydarzenie stanowiło zwieńczenie projektu realizowanego
przez Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie

Uroczyście powitali „Niepodległą”
Podczas gali mieszkańcy gminy
Perzów na czele z wójt Danutą Froń
mogli wspólnie celebrować Narodowe Święto Niepodległości.
Utrzymane w patriotycznym
duchu wydarzenie stanowiło zwieńczenie projektu, na który Gminny
Ośrodek Kultury w Perzowie uzyskał
dofinansowanie ze środków wielolet-

niego programu „Niepodległa” na lata
2017-2022 w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
W ramach realizacji projektu odbyły
się prelekcje historyczne, zorganizowano również konkurs plastyczny i
warsztaty wokalne.
Uczestnicy gali finałowej mogli
podziwiać prace plastyczne będące

Na scenie w repertuarze składającym się z piosenek patriotycznych
zaprezentowały się dzieci ze szkół w Trębaczowie i Perzowie

pokłosiem konkursu poświęconego
dwudziestoleciu międzywojennemu
oraz muzycznie przenieść się do lat
dwudziestych niepodległej Polski.
Grupa wokalna wykonała utwory pochodzące z tamtego okresu. Na scenie
w repertuarze składającym się z piosenek patriotycznych zaprezentowały
się również dzieci z zespołów szkół w
Trębaczowie i Perzowie.
Podczas niedzielnego spotkania
rozstrzygnięto też konkurs plastyczny „Oszczędzaj wodę – dbaj o przyrodę”. Laureaci otrzymali nagrody z
rąk wójt D. Froń oraz sekretarz gminy
Weroniki Urbańskiej. Obie podkreślały, jak istotna jest wiedza o odpowiedzialnym korzystaniu z wody.
Powinna być ona wpajana dzieciom
od najmłodszych lat.
Na koniec uroczystości jej uczestnicy zostali zaproszeni na skromny
poczęstunek.
Oprac. bem

W ramach projektu „Witaj, wolna Polsko!”
zorganizowano m.in. konkurs plastyczny

W piątek, 8 listopada 2019 r., uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Perzowie uroczyście obchodzili 101. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości

O godzinie 11:11 wspólnie
odśpiewano hymn państwowy

Przyświecało im słowo „wolność”

Akademia w Perzowie poświęcona została
101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście z wójt gminy Perzów
Danutą Froń na czele oraz rodzice
uczniów.
Dyrektor szkoły Barbara Maras, witając gości na akademii przygotowanej z okazji Narodowego
Święta Niepodległości, przywołała
słowa wielkiego Polaka Józefa Piłsudskiego: - Niepodległość nie jest
dana Polakom raz na zawsze, a na-

14

stępnie odniosła je do współczesnego
patriotyzmu. Wójt D. Froń w słowach
skierowanych do uczniów podkreśliła piękno naszego kraju, jego tradycję i historię. Swoje wystąpienie
zakończyła apelem: - Zwiedzajcie
cały świat, ale zawsze wracajcie do
Polski.
Przewodnim hasłem apelu było
słowo „wolność”. Pojawiało się ono w
stworzonej na scenie kawiarni „Pod

Pikadorem”, historii bohatera opowiadania, który poznał znaczenie pojęcia „wolność” oraz w prezentowanych piosenkach i wierszach polskich
twórców.
O symbolicznej dla Polaków godzinie 11.11 uczestnicy uroczystości
odśpiewali wspólnie hymn państwowy.
Spotkanie było dla uczniów niezwykłą lekcją patriotyzmu.
Oprac. bem
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VII Gminny Konkurs Plastyczno-Techniczny pt. „Dary jesieni a wyobraźnia dziecka”

G£OS TRZCINICY
listopad 2019, nr 46 (1112)

Przedszkolaki zaszalały
Uczcili odzyskanie niepodległości z jesiennymi fryzurami

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

W gminie Trzcinica upamiętniono 101. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości

le filialnym w Piotrówce i kościele
parafialnym w Trzcinicy. Po mszy
w Trzcinicy miało miejsce złożenie
kwiatów przy Urzędzie Gminy pod
tablicą pamiątkową poświęconą poległym żołnierzom. Kwiaty złożono
też przy tablicy pamiątkowej w Piotrówce.
W uroczystościach udział wzięli
przedstawiciele samorządu, delegacje, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy gminy Trzcinica.
Oprac. bem
Mieszkańcy gminy wspólnie obchodzili
Narodowe Święto Niepodległości

W niedzielę, 10 listopada 2019
roku, w kościele parafialnym w Laskach odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny. Następnie
złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze przy tablicy pamiątkowej
poświęconej powstańcom wielkopolskim, żołnierzom Wojska Polskiego,
więźniom obozów oraz uczestnikom
walki podziemnej. Znicze zapalono
również przy tablicy pamiątkowej
obok Posterunku Policji w Laskach.
11 listopada br. uroczyste msze
święte odprawione zostały w koście-

Narysowali wolność w bieli i czerwieni
Nagrody dla autorów najlepszych prac
ufundowane zostały przez wójta gminy Trzcinica

Wyniki konkursu plastycznego
– wolność w bieli i czerwieni”
listopada
„11
pt.

Kategoria - Przedszkole:
Laski)
1. Marcelina Szymańska (PPS Trzcinica), Kacper Uszycki (PPS
2. Zuzanna Muszalska (PPS Trzcinica)
Martyna Pieles (PPS Trzcinica)
3. Jakub Dumin (PPS Laski), Vanessa Rudnicka (PPS Trzcinica),
k (PPS Laski),
Komine
Alan
Laski),
(PPS
ka
Wyróżnienia: Wiktoria Nawroc
ka (PPS Trzcinica)
Żłobińs
Zofia
Laski),
(PPS
Jokiel
Antoni
a),
Trzcinic
(PPS
Roksana Czekała
Kategoria klasy I-III SP:
1. Sebastian Wronka (SP Laski – kl. III)
Laski – kl. II)
2. Martyna Laske (SP Laski – kl. III), Radosław Grabowski (PS
3. Zofia Grycman (SP Laski – kl. III)
ka (SP Trzcinica – kl. III),
Wyróżnienie: Zuzanna Sikora (SP Trzcinica - kl. III), Jan Parzon
I)
kl.
–
Laski
(SP
ak
Maryni
Oliwia
Kategoria klasy IV-VI SP:
1. Igor Zimoch (SP Trzcinica – kl. V)
2. Martyna Namyślak (SP Laski – kl. VI)
3. Wiktor Lorenc (SP Laski – kl. V)
(SP Trzcinica – kl. V), Zofia Bogacz (SP Laski – kl. VI),
Zimoch
Wyróżnienia: Natalia
– kl. VI)
Filip Biczysko (SP Laski – kl. VI), Kamila Parzonka (SP Laski
Kategoria klasy VII-VIII SP:
Wyróżnienie: Edyta Fajga (SP Trzcinica – kl. VII)

W Trzcinicy wyłonieni zostali zwycięzcy konkursu
plastycznego ogłoszonego z okazji Narodowego
Święta Niepodległości
6 listopada 2019 roku w Urzędzie
Gminy Trzcinica rozstrzygnięty został konkurs zorganizowany z okazji
tegorocznego Święta Niepodległości.
W konkursie plastycznym pt. „11
listopada – wolność w bieli i czerwieni” wzięli udział uczniowie przedszkoli (79), klas I-III (52), klas IV-VI
(23) oraz klas VII-VIII (3) szkoły
podstawowej.
Laureatów gminnego konkursu
wyłoniła komisja w składzie: sekretarz gminy Trzcinica Renata Ciemny – przewodnicząca, a także Katarzyna Parzonka oraz Katarzyna
Kuboszek – członkowie komisji.
Wybór nie należał do najłatwiejszych i jurorki musiały zmierzyć się z
trudnym zadaniem wyboru prac najlepiej spełniających kryteria ogłoszonego konkursu. Ostatecznie po dokonaniu oceny wszystkich zgłoszonych
prac wybrano zwycięzców. Przyznane zostały również wyróżnienia.
Nagrody dla laureatów, ufundowane przez wójta gminy Trzcinica
Grzegorza Hadzika, wręczone zostaną podczas apeli szkolnych upamiętniających odzyskania niepodległości przez nasz kraj.
Oprac. bem

W konkursie podzielonym na dwie kategorie wiekowe
wzięło udział czternaścioro przedszkolaków

29 października 2019 roku w
Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Trzcinicy odbył się VII
Gminny Konkurs Plastyczno-Techniczny pt. „Dary jesieni a wyobraźnia
dziecka”.
Każdy oddział przedszkolny z
terenu gminy Trzcinica mógł wystawić dwóch swoich reprezentantów. W
konkursie podzielonym na dwie kategorie wiekowe wzięło udział czternastu uczestników.
Tegoroczna edycja gminnego
konkursu została otwarta przez kierowniczkę trzcinickiego przedszkola
Mariolę Bednarek.
Gdy dzieci zajęły miejsca, nauczyciel prowadzący - Aneta Jędryca zapoznała je z tegorocznym tematem konkursu, którym była „Jesienna
fryzura”, jak również ze sposobem
pracy i przygotowanymi materiałami.
Pokazała zgromadzonym przedszko-

lakom obrazy, na których prezentowały się jesienne fryzury.
Uczestnicy siódmej już edycji
konkursu pracowali pod okiem komisji w składzie: Ewa Hetmańczyk
– wicedyrektor Zespołu Szkół w
Trzcinicy, Karolina Żłobińska –
pracownik Urzędu Gminy w Trzcinicy oraz Piotr Czarnasiak – wicedyrektor Zespołu Szkół w Laskach.
Mali artyści-plastycy wybierali
przygotowany materiał i z niego tworzyli wymyślone przez siebie fryzury. Z wykonanych przez uczestników
prac powstała wystawa.
Na zakończenie konkursu wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik
oraz członkowie komisji wręczyli nagrody, dyplomy i słodkie upominki.
Nagrody dla laureatów konkursu
ufundowała Gmina Trzcinica.
Oprac. bem

Laureaci konkursu pt. „Dary jesieni a wyobra

źnia dziecka”

Kategoria I – dzieci 3 i 4-letnie
1. Bartosz Nasiadek (PPS w Laskach)
2. Hanna Maciejewska (PPS w Trzcinicy)
3. Natalia Małecka (PPS w Trzcinicy)
Wyróżnienie: Zuzanna Muszalska (PPS w Trzcinicy)
Kategoria II – dzieci 5 i 6-letnie
)
1. Aurelia Stężały (PPS w Laskach) i Alicja Ertel (PPS w Laskach
)
Laskach
w
(PPS
ko
Diachen
Anna
i
y)
Trzcinic
w
2. Agata Pietrzak (PPS
w Laskach)
(PPS
nik
Powroź
Lena
i
y)
Trzcinic
w
(PPS
ak
Błaszcz
Gracjan
3.
a (PPS w Trzcinicy)
Wyróżnienia: Pola Jaworek (PPS w Trzcinicy), Marika Nowick

W trakcie sesji Rady Powiatu Kępińskiego, 29 października 2019 r., starosta Robert Kieruzal poinformował o poszerzeniu zakresu dokumentacji drogi powiatowej na odcinku
Laski-Mroczeń

Rozszerzają zakres
dokumentacji

Dokumentacja poszerzona została o wykonanie dokumentacji ścieżki
rowerowej. Problem braku rozwiązań
ułatwiających poruszanie się rowerzystów na tym odcinku był wielokrotnie sygnalizowany przez Gminę
Trzcinica, radnych oraz mieszkańców.
1 października br. odbyło się spotkanie starosty kępińskiego Roberta
Kieruzala, wicestarosty Alicji Śniegockiej, członka Zarządu Powiatu

Renaty Ciemny oraz wójta gminy
Grzegorza Hadzika w celu uzupełnienia zakresu dokumentacji projektu
drogi powiatowej na odcinku Laski-Mroczeń oraz przygotowania rozwiązań umożliwiających bezpieczne
poruszanie się rowerzystów.
Gmina Trzcinica wesprze przygotowanie tej dokumentacji kwotą
20.000 złotych, zabezpieczoną w budżecie na 2020 r.
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 lokal użytkowy 190 m2 w Namysłowie - Rynek. Tel. 660 490 370.
(TK 237/11/19)
Sprzedam: działka 2600 m2 + hala.
Baranów, ul. Budka. Tel. 511 159 723.
(TK 236/11/19)
Sprzedam działkę inwestycyjną w Kępnie. W
CENTRUM, obok kina i hali sportowej, z pozwoleniem na budowę i projektem. PUMU
jest 3380 m 2. Wszystkie media (prąd,
wod.-kan., gaz, światłowód). Działka przy
asfalcie. Tel. 731 200 552. (TK 233/10/19)

Sprzedam 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 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)

Firma Latmax zatrudni osobę na stanowisko:

lakiernik konstrukcji
stalowych, ślusarz
oraz tokarz.

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

Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum
pod mieszkaniówkę o pow. 3000 m2 .
Wszystkie media. Można wybudować 30-45
mieszkań. Tel. 731 200 552. (TK 233/10/19)
Sprzedam działkę - obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie,
2 linia zabudowy. Wszystkie media. Bardzo
dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Tel. 731 200 552.
(TK 233/10/19)
Sprzedam działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe z
możliwością przekształcenia, o powierzchni
0,6992 ha. Do działki tej przylega o powierzchni 0,2452 ha – pod użytkowanie
rolnicze. Dobra lokalizacja przy drodze
Baranów - Jankowy. Cena do negocjacji.
Tel. 609 750 609 (po 16:00).
(TK 216/09/19)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

Wynajmę pół domu w Świbie, do częściowego remontu. Tel. 575 657 791.
(TK 230/10/19)

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

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

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)

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)

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

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

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 160/07/19)
praca

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

Przyjmę montera instalacji grzewczych i
sanitarnych – Kochłowy 19c.
Tel. 781 786 358.
(TK 232/10/19)

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
52 m2 oraz garaż. Kępno, Os. Odrodzenia.
Tel. 691 023 693.
(TK 233/10/19)

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

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

Ogłoszenia

reklamy

Firma EKOSAM

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

w 100. rocznicę powstania
polskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego nr I
im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie

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.

Najważniejsze we wspomnieniach jest to,
żeby mieć się, gdzie zatrzymać i tam je wspominać.
Terry Pratchett (z książki Blask fantastyczny)

Szanowni Absolwenci i Sympatycy!
W 2020 r. mija sto lat od powstania szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim. Do snucia wspomnień – jak twierdzi Terry Pratchett
– potrzebne jest jednak miejsce, dlatego też na obchody tego pierwszego
stulecia proponujemy Państwu naszą szkołę. Już w tym roku podjęliśmy
przygotowania do uroczystych obchodów jubileuszu, ponieważ chcemy
znacząco zaakcentować tę ważną dla społeczności lokalnej rocznicę. Zamierzamy wydać publikację, będącą uzupełnieniem i dopełnieniem monografii z 2010 r. zatytułowanej „Wspomnienie z tamtego wczoraj”, zorganizować konferencję naukową oraz inne ciekawe przedsięwzięcia.
Pragnęlibyśmy, aby ta znacząca rocznica wyeksponowała przede
wszystkim zmiany, jakie zaszły w stuletnim funkcjonowaniu szkół, przygotowujących do pracy w administracji, przemyśle, handlu, rzemiośle i
służbie zdrowia. Realizacja tych zadań wymaga znacznych nakładów finansowych, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na konto
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
Z dopiskiem: „100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie”
Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych
inicjatyw i będzie wkładem w rozwój oraz edukację następnych pokoleń.
Z wyrazami szacunku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Dyrektor Bogumiła Drobina
Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Nowacki
zsz1-kepno@oswiata.org.pl
Komitet Obchodów Jubileuszu
Tel. 62 78 299 00

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

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.

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

nasze bobasy pozują dla prasy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

Nasi milusiñscy
w obiektywie
„TK”

Rafał Kosik - „Amelia i Kuba. Wenecki spisek”
Siostra Kuby, sześciolatka Mi, ściąga na siebie kłopoty. Jak zawsze. Tym razem połyka
tabletkę, po której wyrastają jej włosy w miejscach, gdzie ich być nie powinno. Amelia i Kuba
boją się powiedzieć o tym rodzicom i postanawiają pojechać do producenta leku po antidotum.
Niestety okazuje się, że Włochy leżą za granicą i nie da się tam dojechać pociągiem podmiejskim. Jedenastolatków: Amelię i Kubę, Mi, dziesięcioletniego brata Amelii, Alberta, oraz psa
Imbira czeka pełna szalonych i zabawnych przygód wyprawa do laboratorium w... Wenecji. Na
domiar złego ściga ich tajemnicza agentka i wbrew pozorom nie jest to wysłanniczka zaniepokojonych rodziców. Podróż okaże się zdecydowanie bardziej skomplikowana, niż wszyscy
myśleli na początku i zmusi dzieciaki do użycia całej ich inteligencji i wiedzy oraz pokaże, że
tylko dzięki współpracy mogą osiągnąć cel. Czy Mi zamieni się w małe yeti, czy pies potrafi sterować gondolą i jakie tajemnice skrywa Wenecja, dowiecie się z książki Rafała Kosika
„Amelia i Kuba. Wenecki spisek”.

Marcel, syn Anny i Marcina Tyc z Kępna,
urodził się 5 listopada 2019 r. Chłopiec
waży 3550 gramów i ma 55 cm długości.

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.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Tadeusz Bartoś - „Mnich. Historia życia, którego nie było”
Jan ma dwadzieścia lat i postanawia wszystko zostawić – studia, rodzinę, znajomych. Pakuje do plecaka kilka najpotrzebniejszych rzeczy i odchodzi. Chce być radykalny. Rozpiera go
duma z decyzji porzucenia dotychczasowego życia. Chce rozstrzygnąć ostatecznie o swoim
losie, ulokować siebie po dobrej stronie świata, ofiarując Bogu całego siebie. Zostać mnichem,
nieść dobro i pomoc. Wstępuje do klasztoru i zmienia imię na Benedykt. Rzeczywistość nie jest
jednak równie czysta jak przekonania młodego i naiwnego duchownego. Widzi wokół siebie
narastającą pustkę wewnętrzną, wydrążenie z życia, które znajduje religijne uzasadnianie w
teoriach teologicznych i mistycznych.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Max Czornyj - „Rzeźnik”

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

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

TEL. 723 882 777

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 46
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 20 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. Rafał Kosik - „Amelia i Kuba. Wenecki spisek”,
2. Tadeusz Bartoś - „Mnich. Historia życia, którego nie było”,
3. Max Czornyj - „Rzeźnik”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 45 nagrody otrzymuj¹:

Zdzisław Borusiewicz (Kępno),
Adam Rybczyński (Domanin).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Twoja intuicja znacznie się wyostrzy, ale trudno ci
będzie zaufać jej wskazówkom. Możesz mieć wrażenie, że ktoś oszukuje cię lub wykorzystuje. Przemyśl swoje spostrzeżenia, przedyskutuj je z zaufaną osobą.

Byk 21 IV – 21 V
Odnajdziesz rozwiązanie problemu, jaki cię ostatnio niepokoił. Uznasz, że wiesz, co masz robić i
pozbędziesz się wewnętrznego niepokoju. Jeśli
chcesz nawiązać kontakt z kimś, kto jest autorytetem, to nadarzy się ku temu dobra okazja.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
To dobry czas, aby bezinteresownie zrobić coś
dobrego dla innych. Staniesz się życzliwy i wyrozumiały, pogodzisz wrogów i zapobiegniesz kłopotom. Wielką inspiracją będzie dla ciebie sztuka,
muzyka lub biografia wybitnej osoby.

Rak 23 VI – 22 VII
Możesz nawet nie wiedzieć, za co zabrać się najpierw, bo wszystkie sprawy wydadzą ci się tak
samo ważne. Poczujesz się zaganiany i zdezorientowany. Nie wpadaj w panikę, tylko zrób dobry plan
pracy.

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Przy Szpitalu” - 14.11.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
2.	Apteka „Pod Kasztanami” - 15.11.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
3.	Apteka „Św. Marcina” - 16.11.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
4.	Apteka „Na Kopie” - 17.11.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
5.	Apteka „Nowa” - 18.11.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
6.	Apteka „Prima” - 19.11.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
7.	Apteka „Centrum” - 20.11.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.

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
Nadrób więc szybko zaległości i bądź gotowy do
rozmowy. W sprawach, które wymagają współpracy z innymi ludźmi postaraj się jasno określić, co
masz wykonać sam, a co należy do drugiej osoby.
Inaczej napracujesz się za dwoje.

Panna 23 VIII – 22 IX

Waga 23 IX – 23 X
Bądź dobrej myśli, bo los jest po twojej stronie.
Karta wróży też udział w wesołej imprezie lub spotkaniu. W miłości zapowiada rozmowę o wspólnych
zamierzeniach i inwestycjach. Powinieneś zadbać
o swoje sprawy finansowe.

Skorpion 24 X – 21 XI
Twoje sukcesy wzbudzą obawy u ludzi, którzy ci zazdroszczą. Nie pozwól im działać i odważnie broń
swoich spraw. Czeka cię sprzeczka, która pokaże,
kto jest wrogiem, a kto prawdziwym przyjacielem.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Wysłuchasz plotek i wyciągniesz z nich słuszne
wnioski. Nawet, jeśli ktoś coś ci zarzuci, to uda ci
się zachować dobre imię. W sprawach finansowych
karta wskazuje, że uda ci się uniknąć oszustwa lub
w porę wycofasz się ze złej inwestycji.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Zastanów się, czy rzeczywiście wszystko chcesz
zacząć od nowa. Każdą taką decyzję przemyśl
kilka razy, zanim spalisz za sobą wszystkie mosty.
Nie rób nic chaotycznie, musisz mieć dobrze ułożony plan.

Wodnik 20 I – 18 II
Nieoczekiwanie wygrasz w sporze lub okaże się,
że twoi przeciwnicy nie mają sił na dalsza walkę.
Będziesz w dobrym humorze i poczujesz, że masz
więcej sił i odwagi. Karta zapowiada zaproszenie
do podróży lub ciekawą propozycję.

Ryby 19 II – 20 III
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.

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

Twoje decyzje i wybory będą słuszne, jednak pod
warunkiem, że będziesz szczery i zaufasz swojej
intuicji. Konflikty uda się załagodzić, a trudne sprawy szybko rozwiązać. Nowe propozycje będą warte starannego przemyślenia.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
20
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Historyczny sukces,
GKS z Pucharem Polski

15. kolejka | jesień 2019
Legia Warszawa – Górnik Zabrze ..................... – 5:1
ŁKS Łódź – Śląsk Wrocław ................................ – 0:1
Wisła Kraków – Arka Gdynia ............................ – 0:1
Lech Poznań – Korona Kielce ............................ – 0:0
Wisła Płock – Cracovia ..................................... – 0:0
Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa ............... – 2:2
Piast Gliwice – Jagiellonia ................................ – 3:1
Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin ....................... – 0:1
1. KP Legia Warszawa
15 29 28:14
2. GKS Piast Gliwice
15 28 19:11
3. MKS Pogoń Szczecin
15 28 17:12
4. MKS Cracovia SSA
15 27 22:14
5. WKS Śląsk Wrocław
15 27 21:14
6. Wisła Płock SA
15 26 20:22
7. Jagiellonia Białystok
15 23 25:20
8. KS Lechia Gdańsk
15 21 17:15
9. KKS Lech Poznań
15 20 24:18
10. KGHM Zagłębie Lubin
15 19 25:23
11. RKS Raków Częstochowa
15 19 17:21
12. KS Górnik Zabrze
15 16 14:19
13. MZKS Arka Gdynia
15 13 12:23
14. MKS Korona Kielce
15 12 7:19
15. ŁKS Łódź
15 11 15:26
16. Wisła Kraków SA
15 11 14:26

NASI

Piłkarze GKS-u Grębanin po raz pierwszy w historii zdobyli Puchar Polski w strefie kaliskiej. W finałowym meczu podopieczni Janusza Luberdy pokonali w Koźminie Wielkopolskim Białego Orła 4:1 (3:0). W wielkim finale Totolotek Pucharu
Polski było wszystko, co powinno być: emocje, akcje i bramki. Dzięki zwycięstwu GKS otrzymał nagrodę w wysokości
4 tysięcy złotych oraz zagwarantował sobie udział w rozgrywkach pucharowych szczebla wojewódzkiego.
Drużyny kończą ligową jesień. Zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w najbliższy weekend zakończą się rozgrywki jesiennej części obecnego sezonu

Ligowe ostatki
w regionie

w

LIGACH

Rafał Kurzawa (Amiens SC)
Ligue1 Conforama

13. kolejka | jesień 2019
Stade Rennais FC – Amiens SC – 3:1 (1:1)
NA BOISKU: nie pojawił się (poza meczową 18-tką)
Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

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

15. kolejka | jesień 2019
Piast Gliwice – Jagiellonia – 3:1 (2:0)
NA BOISKU: 57-90 minuta

Fabian Piasecki (Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

17. kolejka | jesień 2019
Zagłębie Sosnowiec – Wigry Suwałki – 2:0 (2:0)
NA BOISKU: 1-69 minuta
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

17. kolejka | jesień 2019
Odra Opole – Termalica Nieciecza – 2:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

17. kolejka | jesień 2019
GKS Bełchatów – GKS Tychy – 1:4 (1:2)
NA BOISKU: nie pojawił się
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1

16. kolejka | jesień 2019
Polonia Warszawa – RKS Radomsko – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: 1-80 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 1:1 w 65. minucie

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

Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

Jednym z ostatnich akcentów ligowej jesieni w regionie będą spotkania w czwartej i piątej lidze oraz klasie okręgowej.
Dla uczestników tych szczebli rozgrywkowych będzie to ostatni ligowy weekend rundy jesiennej. W tym roku działacze nie zdecydowali się na rozegranie awansem spotkań z rundy wiosennej, dzięki czemu piłkarze występujący na
tych szczeblach na urlopy udadzą się już po najbliższym weekendzie.

15. kolejka | jesień 2019
Ślęza Wrocław – Miedź II Legnica – 2:2 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz
Marcin Tomaszewski (Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

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

15. kolejka | jesień 2019
Foto-Higiena Gać – Stal Brzeg – 1:1 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (poza meczową 18-tką)
Kamil Jurasik (MKS Kluczbork)
III Liga Grupa 3

15. kolejka | jesień 2019
MKS Kluczbork – Gwarek Tarnowskie G. – 3:2 (2:2)
NA BOISKU: 69-92 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 3:2 w 91. minucie
Adrian Gawlik (Gwarek Zabrze)
Centralna Liga Juniorów U-18

W DZISIEJSZYM NUMERZE | W Kępnie liczą na mocny finisz jesieni.
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14. kolejka | jesień 2019
Gwarek Zabrze – Jagiellonia Białystok – 0:0
2019
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NA BOISKU: cały mecz

Sport

piłka nożna

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

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Kępińska Polonia po domowej wygranej nad Winogradami Poznań przebiła się w okolice środkowej części tabeli. To sprawiło, że przy
Alejach Marcinkowskiego liczą na mocny finisz rundy jesiennej

W Kępnie liczą na mocny finisz jesieni
Jesień za oknem i powoli dobiega końca runda jesienna w rozgrywkach Wielkopolskiej czwartej ligi. Dla jednych dobra, a nawet
bardzo dobra, dla innych zła, a może nawet bardzo zła, a jeszcze dla innych bez zmian, wszystko zgodnie z planem. Na zapleczu
trzeciej ligi w grze o koronę mistrza jesieni pozostaje aż pięć drużyn. Kwestia mistrzostwa półmetka rozstrzygnie się w ostatniej
kolejce pomiędzy drużynami z Wrześni, Tarnowa Podgórnego, Gołuchowa, Swarzędza i Nowych Skalmierzyc. Awans w tabeli
zaliczyła Polonia Kępno. Drużyna Bogdana Kowalczyka zajmuje obecnie dwunaste miejsce i w najlepszym wypadku zakończy
pierwszą część sezonu na jedenastej pozycji.
By tak się stało kępnianie muszą
w ostatnim meczu rundy jesiennej
zainkasować pełną pulę w starciu z
Olimpią Koło i liczyć na potknięcia
zespołu plasującego się przed biało-niebieskimi, a więc Obry Kościan, która
w ostatniej jesiennej kolejce zmierzy
się na własnym stadionie z Victorią
Września. Póki co piłkarze z Alei Marcinkowskiego wykonali kolejny ważny
krok w kierunku spędzenia zimowej

Wyniki 16. kolejki
KKS Polonia Kępno
TPS Winogrady Poznań

3 (2)
0 (0)

Bramki: 1:0 Remigiusz Hojka - 3’, 2:0 Jakub Górecki - 7’, 3:0 Giorgi Otarashvili - 78’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola
(Rafał Padiasek - 80’), Witold Kamoś, Kacper
Skupień, Remigiusz Hojka, Mikołaj Kubacha,
Jakub Górecki, Borys Wawrzyniak (Volodymyr
Yurechko - 85’), Wojciech Drygas (Maciej Sikora - 88’), Giorgi Otarashvili (Szymon Pawlak 80’), Filip Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.

LTP Pogoń Lwówek
1 (1)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 4 (2)

Bramki: 0:1 Adam Majewski - 1’, 1:1
Bartosz Klockowski - 16’, 1:2 Dawid Kuczyński - 26’, 1:3 Dawid Rączka - 86’, 1:4
Dawid Kuczyński - 88’.

LKS Gołuchów
KS Polonia 1912 Leszno

2 (2)
1 (0)

Bramki: 1:0 Krystian Benuszak - 14’ (z
karnego), 2:0 Krystian Benuszak - 31’,
2:1 Paweł Majusiak - 51’ (samobójcza).

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 3 (1)
MKS Olimpia Koło
1 (0)

Bramki: 1:0 Błażej Telichowski - 19’,
Maurycy Niemczyk - 54’, 3:0 Błażej Telichowski - 60’, 3:1 Kacper Cieślak - 88’.

SKS Unia Swarzędz
7 (5)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 4 (1)

Bramki: 1:0 Krystian Pawlak - 4’, 2:0
Hubert Goncerzewicz - 12’, 3:0 Wojciech
Antczak - 38’, 3:1 Damian Błaszczyk
- 39’, 4:1 Gerard Pińczuk - 44’, 5:1 Krystian Pawlak - 45’, 6:1 Gerard Pińczuk
- 50’, 6:2 Marek Szymanowski - 57’, 6:3
Daniel Kaczmarek - 65’, 7:3 Filip Soboń
- 89’, 7:4 Krystian Szczepaniak - 90+1’.

MKS Victoria Września
KSS Kotwica Kórnik

1 (0)
0 (0)

MLKP Warta Międzychód
KP Obra 1912 Kościan

1 (0)
3 (2)

Bramka: 1:0 Mikołaj Panowicz - 88’.

Bramki: 0:1 Tomasz Marcinkowski - 30’,
0:2 Tomasz Marcinkowski - 35’, 1:2 Dominik Kowalik - 54’, 1:3 Tomasz Marcinkowski - 75’.
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przerwy w nieco spokojniejszych nastrojach. W meczu 16. kolejki Polonia
pokonała przed własną publicznością
poznańskie Winogrady 3:0. Dla podopiecznych Bogdana Kowalczyka był
to ostatni mecz w tym roku przed własną publicznością. Faworytem sobotniego starcia byli gracze z Kępna, dla
których ostatnie tygodnie, poza kompromitującą porażką z Pogonią Nowe
Skalmierzyce, były nieco lepsze niż
wcześniejsza część sezonu. Miejscowi rozpoczęli starcie z Poznaniem od
bardzo mocnego uderzenia. Po kiksie
jednego z defensorów piłka spadła na
głowę, stojącego na siódmym metrze
Remigiusza Hojki, a ten mierzonym
strzałem otworzył wynik spotkania.
Chwilę później było już 2:0, po tym jak
Jakub Górecki przejął piłkę w środku
pola, zagrał ją do Giorgiego Otarashvilego. Następnie Gruzin oddał mu
futbolówkę na okolice pola karnego, a
pomocnik gospodarzy bez zastanowienia uderzył pod poprzeczkę. Przyjezdni
zupełnie przespali pierwszą część meczu, w której mieli sporo problemów
– zarówno w ataku jak i defensywie.
Z czasem jednak zaczęli łapać wiatr
w żagle, udowadniając, że nie przez
przypadek ograli Victorię Ostrzeszów
czy napędzili stracha Tarnovii Tarnowo

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 0 (0)
KS Opatówek
1 (0)
Bramka: 0:1 Mateusz Stefaniak - 86’.

KP Victoria Ostrzeszów
MKS Lubuszanin Trzcianka

0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Tomasz Marcinkowski (Obra Kościan)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Kacper Majerz (Pogoń Nowe S.)
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Paweł Wicher (Lubuszanin)
Program 17. kolejki
Sobota, 16 listopada 2019 roku
11:00
KS Opatówek – Warta Międzychód
12:00
Lubuszanin – Unia Swarzędz
12:00 Kotwica Kórnik – Victoria Ostrzeszów
13:00 Ostrovia Ostrów – Tarnovia Tarnowo
13:00
Winogrady Poznań – LKS Gołuchów
13:00
Obra Kościan – Victoria Września
13:00
Pogoń Nowe S. – Centra Ostrów
13:00
Polonia Leszno – Pogoń Lwówek
Niedziela, 17 listopada 2019 roku
13:00
Olimpia Koło – Polonia Kępno
20
17
14
13
12
12
10
10
10

Podgórne. W końcówce pierwszej połowy ładnym prostopadłym podaniem
do Giorgiego Otarashvilego popisał się
Borys Wawrzyniak. Gruziński skrzydłowy momentalnie zagrał do Filipa
Latuska, który na raty wpakował piłkę
do siatki. Sędzia dopatrzył się jednak
pozycji spalonej najskuteczniejszego
gracza biało-niebieskich. Tuż po wznowieniu gry Filip Latusek znów miał
szansę do podwyższenia rezultatu, po
tym jak otrzymał prostopadłe podanie
z głębi pola i próbował przelobować
bramkarza gości. To zdecydowanie nie
był dzień napastnika kępnian, bowiem
w późniejszych fragmentach meczu
nie wykorzystał on jeszcze kilku sytuacji. Jego koledzy także nie błyszczeli
skutecznością. Dopiero w 78. minucie
pierwszą bramkę w barwach Polonii
udało się zdobyć Giorgiemu Otarashviliemu, który wykorzystał dogranie
Borysa Wawrzyniaka. Wynik 3:0 był
najłagodniejszym wymiarem kary, który spotkał gości z Poznania. – Sytuacji
rzeczywiście było bardzo dużo, ale my
dzisiaj oprócz zwycięstwa chcieliśmy
zaprezentować się z jak najlepszej strony w tym ostatnim domowym występie
w tym roku. Zagraliśmy dziś bardzo
ofensywnie z wysokim pressingiem.
Sytuacje, które dziś stworzyliśmy wzięły się z ambitnej i walecznej postawy
moich zawodników – powiedział Bogdan Kowalczyk, szkoleniowiec drużyny z Alei Marcinkowskiego. Wygrane z
Polonią Leszno i Winogradami Poznań
pozwoliły awansować biało-niebieskim
na dwunaste miejsce w tabeli. Liczba
punktów może się jeszcze powiększyć
bowiem kępnianie w następnej kolejce
zmierzą się na wyjeździe z czerwoną
latarnią czwartej ligi, Olimpią Koło.
Kolejkę przed końcem rundy jesiennej najbliższy rywal kępnian przegrała piętnasty mecz w sezonie. Kolanie
zdołali strzelić drugą bramkę w tym
sezonie, ale ostatecznie ulegli Tarnovii
1:3. Biorąc pod uwagę obecne miejsce
w tabeli Tarnovii i osiągnięcia Olimpii
Koło do tej pory, porażka w Tarnowie
Podgórnym 1:3 nie jest wcale aż tak bolesna. Do przerwy gospodarze prowadzili zaledwie 1:0 po bramce Błażeja
Telichowskiego z 19. minuty. Po zmianie stron Tarnovia dołożyła jeszcze dwa
gole. W 54. minucie podwyższył Maurycy Niemczyk, a sześć minut później
trzeciego gola dla gospodarzy zdobył
Błażej Telichowski. Kolanie zdołali
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wyniki i tabele

Fortuna I Liga
17. kolejka | jesień 2019
Stomil Olsztyn – Warta Poznań ................– 1:3
Chojniczanka – Stal Mielec ......................– 0:2
Zagłębie Sosnowiec – Wigry Suwałki ........– 2:0
Odra Opole – Termalica Nieciecza ............– 2:0
Radomiak Radom – Puszcza Niepołomice .– 1:1
GKS Bełchatów – GKS Tychy ....................– 1:4
Sandecja Nowy Sącz – Olimpia Grudziądz .– 3:1
Chrobry Głogów – Podbeskidzie ...............– 1:1
GKS 1962 Jastrzębie – Miedź Legnica ......– 2:2
1. KS Warta Poznań
17 34 28:15
2. Podbeskidzie Bielsko-Biała 17 31 29:17
3. RKS Radomiak 1910 Radom 17 31 26:21
4. FKS Stal Mielec
17 29 23:17
5. MKS Miedź Legnica
17 28 26:20
6. GKS 1962 Jastrzębie
17 28 26:20
7. GKS Tychy
17 27 36:25
8. GKS Olimpia Grudziądz
17 24 27:26
9. Zagłębie Sosnowiec SA
17 23 25:25
10. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 17 22 22:19
11. OKS Stomil Olsztyn
17 22 14:20
12. MKS Sandecja Nowy Sącz 17 21 23:31
13. GKS Bełchatów
17 21 22:23
14. MKS Puszcza Niepołomice 17 19 12:21
15. MZKS Chrobry Głogów
17 19 16:25
16. Chojniczanka 1930 Chojnice 17 16 24:31
17. SKS Wigry Suwałki
17 16 14:24
18. OKS Odra Opole
17 13 11:24
II Liga
17. kolejka | jesień 2019
Resovia Rzeszów – GKS Katowice .............– 2:2
Znicz Pruszków – Widzew Łódź ................– 0:6
Błękitni Stargard – Lech II Poznań ...........– 2:2
Olimpia Elbląg – Garbarnia Kraków .........– 1:1
Pogoń Siedlce – Stal Stalowa Wola ...........– 1:2
Górnik Łęczna – Legionovia .....................– 2:0
Bytovia Bytów – Górnik Polkowice ...........– 2:0
Gryf Wejherowo – Elana Toruń ................– 0:0
Skra Częstochowa – Stal Rzeszów ............– 1:2
1. GKS Górnik Łęczna
17 35 25:16
2. CWKS Resovia Rzeszów
17 35 31:14
3. GKS Katowice
17 34 29:16
4. RTS Widzew Łódź
17 34 33:15
5. ZKS Olimpia Elbląg
17 30 26:14
6. MKS Bytovia Bytów
17 28 28:25
7. ZKS Stal Rzeszów
17 27 27:23
8. KP Błękitni Stargard
17 26 24:24
9. KS Górnik Polkowice
17 23 28:18
10. RKS Garbarnia Kraków
17 22 17:18
11. MKS Znicz Pruszków
17 21 24:31
12. KKS Lech II Poznań
17 21 22:26
13. TKP Elana Toruń
17 19 18:23
14. MKP Pogoń Siedlce
17 18 24:29
15. ZKS Stal Stalowa Wola
17 16 16:28
16. KS Skra Częstochowa
17 15 12:27
17. WKS Gryf Wejherowo
17 10 12:30
18. KS Legionovia Legionowo 17 9 14:33
III Liga Grupa 2
16. kolejka | jesień 2019
Pogoń II Szczecin – KKS Kalisz .................– 1:2
Grom Nowy Staw – Kotwica Kołobrzeg .....– 0:1

Nielba Wągrowiec – Jarota Jarocin ..........– 2:1
Unia Janikowo – Bałtyk Koszalin .............– 6:1
Polonia Środa – KP Starogard Gdański .....– 1:1
Radunia Stężyca – Gwardia Koszalin ........– 2:2
Chemik Police – Górnik Konin ..................– 3:0
Sokół Kleczew – Mieszko Gniezno ............– 1:0
Bałtyk Gdynia – Świt Skolwin ..................– 0:3
1. KKS Kalisz
16 39 33:12
2. KS Radunia Stężyca
16 36 34:8
3. MKS Mieszko Gniezno
16 34 31:15
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
16 33 27:7
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
16 33 35:22
6. KS Unia Janikowo
16 30 38:28
7. KP Starogard Gdański
16 22 17:16
8. KS Sokół Kleczew
16 21 17:20
9. KP Chemik Police
16 21 20:22
10. KS Polonia Środa Wlkp.
16 19 24:22
11. MKS Pogoń II Szczecin
15 17 19:26
12. MKS Nielba Wągrowiec
15 15 20:30
13. KS Gwardia Koszalin
16 15 15:34
14. KKPN Bałtyk Koszalin
16 14 13:32
15. KS Górnik Konin
16 14 20:32
16. JKS Jarota Jarocin
16 14 17:22
17. MKS Grom Nowy Staw
16 13 18:31
18. SKS Bałtyk Gdynia
16 10 12:31
IV Liga Grupa Wielkopolska
16. kolejka | jesień 2019
Polonia Kępno – Winogrady Poznań ........– 3:0
Victoria Września – Kotwica Kórnik ..........– 1:0
Unia Swarzędz – Ostrovia Ostrów ............– 7:4
LKS Gołuchów – Polonia Leszno ...............– 2:1
Tarnovia Tarnowo – Olimpia Koło ............– 3:1
Pogoń Lwówek – Pogoń Nowe S. .............– 1:4
Warta Międzychód – Obra Kościan ...........– 1:3
Centra Ostrów – KS Opatówek .................– 0:1
Victoria Ostrzeszów – Lubuszanin ............– 0:0
1. MKS Victoria Września
16 35 39:14
2. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 16 35 32:19
3. LKS Gołuchów
16 35 33:18
4. SKS Unia Swarzędz
16 34 51:20
5. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 16 33 51:22
6. MKS Lubuszanin Trzcianka 16 30 32:16
7. KS Polonia 1912 Leszno
16 25 35:26
8. KP Victoria Ostrzeszów
16 24 23:21
9. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 16 24 24:21
10. KSS Kotwica Kórnik
16 23 30:28
11. KP Obra 1912 Kościan
16 22 29:26
12. KKS Polonia Kępno
16 19 20:29
13. MLKP Warta Międzychód 16 18 28:27
14. LTP Pogoń Lwówek
16 17 19:31
15. KS Opatówek
16 16 15:26
16. TPS Winogrady Poznań
16 10 25:60
17. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 16 9 27:39
18. MKS Olimpia Koło
16 1 2:72
RedBox V Liga Grupa 3
14. kolejka | jesień 2019
Tulisia Tuliszków – Orzeł Mroczeń ............– 1:3
Zjednoczeni – Tur Turek ..........................– 3:0
Astra Krotoszyn – GKS Sompolno .............– 4:1
Stal Pleszew – Piast Kobylin ....................– 0:1
Wilki Wilczyn – Vitcovia Witkowo .............– 4:1
SKP Słupca – Piast Czekanów ...................– 2:0

strzelić honorową bramkę. W 88. minucie do siatki rywali trafił Kacper Cieślak. Był to dopiero drugi gol zdobyty
przez kolan w tym sezonie.
Świadkami niecodziennego meczu, a właściwie rezultatu końcowego
byli kibice w Swarzędzu. W tym sezonie gracze Unii przyzwyczaili swoich
kibiców do dużej ilości bramek w meczach z ich udziałem. Sobotnia wygrana z Ostrovią Ostrów Wielkopolski 7:4
jest tego doskonałym przykładem. Podopieczni Patryka Kniata od samego
początku spotkania starali się przejąć
kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. Dzięki fenomenalnej grze uczynili
to dość szybko, bo już w 4. minucie do
siatki trafił Krystian Pawlak, którego
ostrowianie przy rzucie rożnym nie
upilnowali we własnym polu karnym.
Osiem minut później swarzędzanie
prowadzili już 2:0. Gerard Pińczuk
zagrał do Huberta Goncerzewicza,
który wkradł się w pole karne rywala
i stamtąd wbił piłkę do bramki. Siedem
minut przed końcem pierwszej połowy
mogło się wydawać, że w zasadzie jest
już po meczu. Tym razem Wojciech
Antczak jako trzeci z piłkarzy Unii
wpisał się na listę strzelców. Wyso-

kie prowadzenie na tyle rozkojarzyło
swarzędzan, że niespełna minutę później stracili bramkę. Wydawało się, że
sygnał do odrabiania strat da Damian
Błaszczyk, ale zanim zawodnicy obu
drużyn zeszli na przerwę, gospodarze
zdołali jeszcze dwukrotnie pokonać
bramkarza zespołu z Ostrowa Wielkopolskiego. W 44. minucie gola na 4:1
strzelił Gerard Pińczuk, a po upływie
kilkudziesięciu sekund drugie trafienie
w tym meczu zaliczył Krystian Pawlak.
W drugiej odsłonie nadal było widać,
która ekipa pretenduje do awansu, a
która jest na przedostatnim miejscu w
ligowej tabeli. Pięć minut po wznowieniu gry Gerard Pińczuk zdobył bramkę
na 6:1. Był to dwunasty gol tego zawodnika w tym sezonie. Niestety po szóstym trafieniu swarzędzanie ponownie
spoczęli na laurach i zaczęli popełniać
sporo błędów, zwłaszcza w defensywie.
W efekcie w 57. minucie stracili drugą
bramkę, a w 65. minucie trzecią. Pod
koniec meczu kibice mogli zobaczyć
jeszcze dwa gole. Najpierw Filip Soboń
w 89. minucie po rzucie rożnym zdobył
siódmą bramkę dla Unii, a w doliczonym czasie gry Krystian Szczepaniak
ustalił rezultat spotkania.
BAS

Sport

piłka nożna

RedBox V Liga Grupa 3 >>> Runda jesienna na ostatniej prostej. Dopiero na jej finiszu
poznamy zespół, który zimową przerwę w rozgrywkach spędzi w fotelu lidera. W grze o
mistrzostwo półmetka liczą się dwa zespoły, które w ostatniej kolejce zmierzą się w bezpośrednim pojedynku

Orzeł kontynuuje zwycięski marsz

Orzeł Mroczeń kontynuuje swój zwycięski marsz na zapleczu czwartej ligi. Tym razem podopieczni Marka Wojtasiaka pokonali na
wyjeździe Tulisię Tuliszków 3:1, choć do przerwy nie mieli zbyt wiele do powiedzenia. W drugiej połowie mroczenianie odwrócili
jednak losy spotkania, odnosząc dziesiąte zwycięstwo w sezonie. Ostatnim akordem jesiennej części rozgrywek będzie dla Orła
domowe spotkanie ze Stalą Pleszew, ale bez względu na jego wynik mroczenianie i tak przezimują na najniższym podium.
Stal przyjedzie do Mroczenia mając
w głowach bolesną porażkę na własnym
stadionie z Piastem Kobylin. Kobylinianie pokonali Stal 1:0, a gola na wagę
trzech punktów strzelił Mateusz Olikiewicz. Pierwszy kwadrans spotkania
zdecydowanie należał do gospodarzy,
którzy szukali prostopadłych podań,
otwierających drogę do bramki rywali. Później gra się wyrównała, a walka

toczyła się głównie w środkowej strefie
boiska. W 31. minucie kapitalnym uderzeniem z dystansu popisał się Mateusz
Olikiewicz, wobec którego bramkarz
Stali był bezradny. Pod koniec pierwszej połowy gospodarze byli bliscy
wyrównania, lecz piłka po uderzeniu z
rzutu wolnego odbiła się od poprzeczki, spadła w okolice linii bramkowej, a
następnie wyszła poza pole gry. Sędzia

uznał, że nie przekroczyła linii całym
obwodem. Po przerwie miejscowi przejęli inicjatywę, ale defensywa Piasta
spisywała się bez zarzutów. Z kolei
kobylinianie powinni podwyższyć prowadzenie, po tym jak pleszewski golkiper powalił Mateusza Wachowiaka, a
arbiter podyktował jedenastkę. Rzutu
karnego nie wykorzystał jednak Jakub
Smektała, ale mimo to zdołali dowieźć

zwycięstwo do końca. W zdecydowanie lepszych nastrojach przystąpią do
sobotniego hitu gracze z Mroczenia.
Orzeł odniósł w miniony weekend dziesiąte zwycięstwo w sezonie, pokonując
na wyjeździe outsidera z Tuliszkowa.
Zwycięstwo 3:1 nie przyszło jednak
łatwo. Orzeł prawdziwe męczarnie
przechodził zwłaszcza w pierwszej połowie, po której przegrywał 0:1. Wynik

tej części spotkania otworzył już w 3.
minucie Patryk Janicki. Wszystko
zmieniło się po przerwie. Jako jeden
z pierwszych składną akcję przeprowadził Kacper Małolepszy, który
wyłożył piłkę na piąty metr do Rafała
Janickiego, jednak jego strzał nie znalazł drogi do bramki. Znaczna poprawa
gry przyniosła efekty w 50. minucie.
Kacper Małolepszy zdecydował się
na indywidualną szarżę, zakończoną
silnym strzałem z prawej nogi na dalszy słupek. Strzał zupełnie zaskoczył
bramkarza gospodarzy, a przyjezdnym
z kolei przyniósł wyrównanie. Trzy
minuty później świetne dośrodkowanie
Miłosza Jędrzejewskiego na swojego
debiutanckiego gola w seniorskiej piłce
zamienił Tobiasz Rabiega. Szesnastolatek niczym rasowy napastnik wykorzystał dość trudną piłkę, dając swojej
drużynie prowadzenie. Mroczenianie
kończyli ten mecz w dziesiątkę, po tym
jak w 65. minucie czerwony kartonik
obejrzał Miłosz Jędrzejewski. Przyjezdni bardzo mądrze rozegrali jednak
pozostałą część spotkania, umiejętnie
przeprowadzając swoje akcje. W 85.
minucie Marcin Górecki wyszedł na
czystą pozycję z bramkarzem gospodarzy, a interweniujący obrońca przerwał jego akcję faulem, za co obejrzał
żółty kartonik, a na dodatek bramkarz
musiał zmierzyć się ze strzałem z jedenastu metrów. Wynik pewnym strzałem podwyższył Rafał Janicki, dla
którego była to już czternasta bramka
w sezonie.		
BAS

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

Zmiany w czwartoligowym rozkładzie jazdy

Kilka tygodni temu, kiedy runda jesienna na boiskach w naszym województwie trwała w najlepsze,
wówczas Wydział Gier Wielkopolskiego Związku Piłki postanowił przedstawić terminy rozgrywek
w rundzie wiosennej obecnego sezonu. W minionym tygodniu, na wniosek Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Piłki Nożnej dokonana została kolejna zmiana i dotyczy ona startu czwartoligowych rozgrywek w rundzie wiosennej.
Przypomnijmy, że decyzją Wy- dokładnie 4-5 kwietnia. Rozgrywki
Czwartoligowe rozgrywki rozpoczną się tydzień później niż to działu Gier Wielkopolskiego Związ- Pucharu Polski odbywać się będą
pierwotnie zaplanowano. Zawodni- ku Piłki Nożnej wiosna w strefie kali- w pięciu terminach. Po pierwszym
cy na boiskach pojawią się zatem w skiej w 2020 roku rozpocznie się już weekendowym (29 lutego-1 marca)
weekend 14-15 marca, a nie jak wcze- 29 lutego. Wówczas rozegrane zosta- graniu, kolejne rundy zaplanowano
śniej zakładano 7-8 marca. Dodatko- ną pierwsze mecze piłkarskiego Pu- już na środy, a konkretnie na 25 marwo, jedna z kolejek rozegrana zosta- charu Polski na szczeblu wojewódz- ca, 15 kwietnia, 6 maja i wielki finał
nie w środku tygodnia. Na środę, 20 kim. Spotkania 1/16 finału rozegrane 27 maja. Należy zauważyć, że żadnej
maja zostały zaplanowane spotkania zostaną 29 lutego oraz 1 marca i tym kolejki w rozgrywkach seniorskich
28. kolejki. Począwszy od 29. kolejki samym będą dla większości drużyn (oprócz jednego terminu czwartolimecze będą rozgrywane zgodnie z próbą generalną przed startem roz- gowego) nie zaplanowano na dni ropierwotnym harmonogramem, który grywek ligowych. Tymczasem walka bocze w środku tygodnia, a do minizaprezentowano trzy tygodnie temu. o punkty w trzeciej lidze rozpocznie mum ograniczono kolejki świąteczne.
Zmiana terminarza odbyła się na się tydzień później, a więc w week- 11 kwietnia, a więc w Wielką Sobotę
wniosek Kolegium Sędziów Polskiego end 7-8 marca. W kolejne weekendy zagrają zespoły do Klasy A włącznie,
Związku Piłki Nożnej i ma ona zwią- do gry przystępować będą niższe w długi weekend majowy (1-3 maja)
zek z zaplanowanym na 20-25 maja w klasy rozgrywkowe. 14 marca wio- grać będą ligi do klasy okręgowej
Jarocinie wiosennym zgrupowaniem snę rozpocznie piąta liga oraz Klasa włącznie, a w Boże Ciało (11 czerwprogramu Core Polska 7. Udział w nim Okręgowa, 21 marca Klasa A i ligi ca) wyłącznie trzecia i czwarta liga.
weźmie szesnastu najbardziej per- wojewódzkie w kategoriach mło- Wszystkie ligi zakończą zmagania 20
spektywicznych arbitrów (po jednym dzieżowych, a 28 marca Klasa B oraz czerwca. Po tym terminie rozegrane
z każdego województwa). W ramach okręgowe ligi młodzieżowe. Pierw- zostaną spotkania barażowe.
BAS
szkolenia poprowadzą oni spotkania szy turniej Żaków zaplanowano z kolei na pierwszy kwietniowy weekend,
28. i 29. kolejki czwartej ligi.

Wyniki 14. kolejki
MGKS Tulisia Tuliszków
LZS Orzeł Mroczeń

1 (1)
3 (0)

Bramki: 1:0 Patryk Janicki - 3’, 1:1
Kacper Małolepszy - 50’, 1:2 Tobiasz
Rabiega - 53’, 1:3 Rafał Janicki - 85’ (z
karnego).
Orzeł: Rafał Peksa – Dariusz Luźniak,
Andrzej Nowak, Jakub Kupczak, Miłosz Jędrzejewski, Kacper Małolepszy, Bartosz Wika
(Bartosz Kurzawa - 15’), Jakub Strąk, Tobiasz
Rabiega, Rafał Janicki, Marcin Górecki. Trener:
Marek Wojtasiak.

LKS Raszkowianka Raszków 1 (0)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 0 (0)
Bramka: Damian Spaleniak - 90+1’.

LKS Zjednoczeni Rychwał 3 (0)
MKS Tur 1921 Turek
0 (0)

Bramki: 1:0 Kacper Karbowy - 68’, 2:0
Sebastian Przybył - 81’, 3:0 Przemysław
Skibiszewski - 90+2’ (z karnego).

KLKS Zefka Kobyla Góra 1 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów 4 (2)

Bramki: 1:0 Kamil Sroka - 55’, 2:0 Kamil
Sroka - 89’.

Bramki: 0:1 Piotr Skrzypczak - 6’, 0:2
Daniel Bąk - 30’, 0:3 Mikołaj Marciniak
- 85’, 1:3 Maksym Góra - 88’, 1:4 Jakub
Kłobusek - 90+2’.
Najskuteczniejsi strzelcy
19
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
15
Patryk Grabowiecki (Wilki Wilczyn)
14
Rafał Janicki (Orzeł Mroczeń)
13 Przemysław Skibiszewski (Zjednoczeni Rychwał)
11
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
11
Damian Spaleniak (Raszkowianka)
9
Patryk Adamski (Stal Pleszew)
9
Mateusz Olikiewicz (Piast Kobylin)
Program 15. kolejki
Sobota, 16 listopada 2019 roku
11:00
Orzeł Mroczeń – Stal Pleszew
11:00
Tur Turek – Zefka Kobyla Góra
11:00 Polonus Kazimierz – Astra Krotoszyn
13:00
GKS Sompolno – Zjednoczeni
13:00
Odolanovia – Wilki Wilczyn
13:00
Vitcovia Witkowo – Tulisia Tuliszków
Niedziela, 17 listopada 2019 roku
11:00
Piast Czekanów – Raszkowianka
11:00
Piast Kobylin – SKP Słupca

Zefka Kobyla Góra – Odolanovia .............– 1:4
Raszkowianka – Polonus Kazimierz .........– 1:0
1. GKS Wilki Wilczyn
14 39 55:17
2. MLKS Odolanovia Odolanów 14 38 38:4
3. LZS Orzeł Mroczeń
14 33 52:13
4. SKP Słupca
14 29 27:9
5. KS Stal Pleszew
14 27 28:17
6. KKS Astra Krotoszyn
14 26 27:16
7. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 14 20 19:19
8. LKS Raszkowianka Raszków 14 18 25:36
9. GKS Sompolno
14 16 22:30
10. GKS Vitcovia Witkowo
14 15 21:33
11. KS Piast Kobylin
14 14 28:38
12. LKS Zjednoczeni Rychwał 14 13 18:39
13. LKS Piast Czekanów
14 11 13:30
14. KLKS Zefka Kobyla Góra 14 10 20:31
15. MGKS Tulisia Tuliszków
14 9 15:35
16. MKS Tur 1921 Turek
14 5 13:54
Wielkopolska Klasa Okręgowa
Grupa 1
14. kolejka | jesień 2019
WKS Witaszyce – GKS Rychtal ..................– 0:3
Grom Golina – LZS Doruchów ..................– 2:1
Strażak Słupia – LZS Cielcza ....................– 1:5
Wisła Borek Wlkp. – Pelikan Grabów .......– 2:2
Victoria Skarszew – LKS Czarnylas ...........– 7:0
Olimpia Brzeziny – Ogniwo Łąkociny .......– 3:0
Barycz Janków P. – Biały Orzeł ...............– 2:0
Zieloni Koźminek – GKS Grębanin –. przełożony
1. KS Victoria Skarszew
14 42 42:5
2. GKS Rychtal
14 32 34:13
3. LKS Olimpia Brzeziny
14 29 34:18
4. GKS Grębanin
13 26 31:17
5. LZS Cielcza
14 24 37:31
6. LKS Czarnylas
14 23 35:32
7. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 14 22 23:19
8. LZS Pelikan Grabów
14 21 28:19
9. WKS Witaszyce
14 19 23:26
10. LKS Wisła Borek Wlkp.
14 17 23:34
11. Barycz Janków Przygodzki 14 15 21:31
12. GOS Zieloni Koźminek
13 13 15:25
13. LZS Doruchów
14 12 19:27
14. LZS Strażak Słupia
13 9 18:35
15. LZS Grom Golina
13 6 14:39
16. LZS Ogniwo Łąkociny
12 6 13:39
Wielkopolska Klasa A Grupa 3
13. kolejka | jesień 2019
Iskra Sieroszewice – Prosna Kalisz ...........– 1:2
Piast Grodziec – LKS II Gołuchów .............– 1:2
Korona-Pogoń – Szczyt Szczytniki ............– 7:1
Grom Malanów – Wicher Dobra ...............– 4:1
LKS Godziesze – Sokoły Droszew .............– 4:2
Jaskiniowiec Rajsko – Teleszyna Przykona .– 4:1
Orzeł Kawęczyn – Prosna Chocz ...............– 2:2
1. KS Prosna Kalisz
13 32 49:13
2. LKS II Gołuchów
13 32 50:19

3. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 13 29 36:18
4. PUKS Sokoły Droszew
13 25 35:21
5. GKS Orzeł Kawęczyn
13 22 30:24
6. LKS Godziesze 1966
13 22 36:25
7. GKS Piast Grodziec
13 19 24:22
8. KS Jaskiniowiec Rajsko
13 17 32:33
9. LZS Prosna Chocz-Kwileń
13 17 23:28
10. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 13 12 24:29
11. LZS Szczyt Szczytniki
13 10 14:37
12. GKS Teleszyna Przykona 13 9 14:33
13. KS Grom Malanów
13 8 19:60
14. KS Wicher Dobra
13 5 14:38
Wielkopolska Klasa A
Grupa 4
13. kolejka | jesień 2019
LKS Jankowy – Pogoń Trębaczów ............– 3:0
Sokół Świba – Zawisza Łęka O. ................– 0:1
KS Hanulin – Victoria Laski ......................– 2:2
Huragan Szczury – Błękitni Chruszczyny .. – 1:7
LZS Czajków – Płomień Opatów ...............– 1:0
Lilia Mikstat – Sokół Bralin ......................– 0:1
KS Rogaszyce – OKS Ostrów Wlkp. ...........– 2:1
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 13 36 32:6
2. LZS Czajków
13 28 33:17
3. LKS Sokół Bralin
13 28 36:17
4. LZS Płomień Opatów
13 26 30:16
5. LZS Victoria Laski
13 24 27:19
6. LKS Jankowy 1968
13 19 18:21
7. LZS Błękitni Chruszczyny
12 18 31:30
8. KS Rogaszyce
13 18 12:18
9. OKS Ostrów Wlkp.
12 17 18:19
10. LZS Huragan Szczury
13 11 20:35
11. LZS Pogoń Trębaczów
13 10 14:26
12. LKS Sokół Świba
13 10 25:41
13. KS Hanulin
13 9 19:30
14. LZS Lilia Mikstat
13 5 18:38
I Liga Wojewódzka Juniora A1
Grupa 2
11. kolejka | jesień 2019
Marcinki Kępno – Polonia Leszno .............– 4:1
KKS Kalisz – Stal Pleszew ........................– 8:2
Górnik Konin – Przemysław Poznań ........– 1:1
Kania Gostyń – UKS Śrem .......................– 2:1
Obra Kościan – Polonia Środa ..................– 1:3
Odolanovia .........................................– pauza
1. MLKS Odolanovia Odolanów 10 22 16:14
2. KS Polonia 1912 Leszno
10 22 38:12
3. KKS Kalisz
10 19 31:26
4. MUKS Marcinki Kępno
10 18 43:15
5. MKS Kania Gostyń
10 17 22:20
6. KS Górnik Konin
10 14 33:26
7. KS Polonia Środa Wlkp.
10 14 25:30
8. KP Obra 1912 Kościan
10 12 13:23
9. MKS Przemysław Poznań
10 7 10:24
10. KS Stal Pleszew
10 6 9:35
11. UKS Śrem
10 5 15:30

KS Stal Pleszew
KS Piast Kobylin

0 (0)
1 (1)

KKS Astra Krotoszyn
GKS Sompolno

4 (2)
1 (0)

GKS Wilki Wilczyn
GKS Vitcovia Witkowo

4 (2)
1 (1)

SKP Słupca
LKS Piast Czekanów

2 (0)
0 (0)

Bramka: 0:1 Mateusz Olikiewicz - 31’.

Bramki: 1:0 Adam Staszewski - 9’, 2:0
Łukasz Budziak - 42’, 3:0 Adam Staszewski - 75’, 3:1 Kamil Wasielewski 86’, 4:1 Adam Staszewski - 89’.

Bramki: 1:0 Kamil Kwiatkowski - 8’, 1:1
Michał Wiśniewski - 9’, 2:1 Patryk Grabowiecki - 43’, 3:1 Mikołaj Nowakowski
- 55’, 4:1 Bartosz Domaniecki - 70’.
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Sport

piłka nożna
Totolotek Puchar Polski >>> GKS Grębanin to rewelacja rozgrywek pucharowych
w strefie kaliskiej. Zespół, który jeszcze kilka lat temu balansował między dwoma najniższymi szczeblami rozgrywkowymi, zdobył właśnie Puchar Polski i wiosną zagra o
trofeum na szczeblu wojewódzkim

Piłkarze GKS-u piszą historię
w Pucharze Polski
Piłkarze GKS-u Grębanin po raz pierwszy w historii zdobyli Puchar Polski w strefie kaliskiej. W finałowym
meczu podopieczni Janusza Luberdy pokonali w Koźminie Wielkopolskim Białego Orła 4:1 (3:0). W wielkim
finale Totolotek Pucharu Polski było wszystko, co powinno być: emocje, akcje i bramki. Dzięki zwycięstwu
GKS otrzymał nagrodę w wysokości 4 tysięcy złotych oraz zagwarantował sobie udział w rozgrywkach pucharowych szczebla wojewódzkiego.

GKS Grębanin zaczął przygodę z Totolotek Pucharem Polski w
strefie kaliskiej od pierwszej rundy.
Pierwszym rywalem podopiecznych
Janusza Luberdy była Masovia Kraszewice. Spotkanie było jednostronne
i zakończyło się gładkim zwycięstwem graczy z Grębanina 6:0. Drugim rywalem był LZS Cielcza, z którymi piłkarze GKS-u także poradzili
sobie bardzo łatwo, zwyciężając 5:1.
W 1/8 finału rywalem ekipy z Grębanina był Strażak Słupia. Derby gminy
Baranów zakończyły się skromnym
wynikiem 1:0 na korzyść GKS-u. W
ćwierćfinale ponownie wszyscy mogli przecierać oczy ze zdziwienia,
bowiem grębaninianie rozbili aż 4:0
faworyzowaną Astrę Krotoszyn. Poprzeczka rosła i w kolejnej fazie, a

GKS dotarł już do półfinału, czekał
GKS Jaraczewo. Początkowo drużyna Janusza Luberdy odpadła w
półfinale, przegrywając decydujący
pojedynek 0:1. W sprawie tego meczu
nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot
akcji i jak się okazało to piłkarze z
Grębanina wywalczyli awans do finału. Wszystko przez formalny błąd
drużyny z Jaraczewa, która ukarana
została walkowerem. Sztab GKS-u
Jaraczewo wystawił nieuprawnionego zawodnika. Świetne występy w
poprzednich spotkaniach oraz walkower doprowadziły GKS do wielkiego finału, w którym na kopciuszka
z Grębanina czekał już Biały Orzeł
Koźmin Wielkopolski. Finał tegorocznej edycji Totolotek Pucharu Polski odbył się na stadionie w Koźminie

Wielkopolskim. Po przedstawieniu
drużyn przy efektownej oprawie,
na stadionie przy ulicy Floriańskiej,
z okazji Święta Niepodległości odśpiewano hymn narodowy. Pierwsza
połowa należała zdecydowanie do
drużyny Janusza Luberdy, która miała przewagę w posiadaniu piłki i wykreowała sobie zdecydowanie więcej
sytuacji strzeleckich. Efektem dobrej
i składnej gry były aż trzy gole zdobyte przez przyjezdnych w pierwszej
części spotkania. W 20. minucie to
jednak koźminianie mieli dobrą okazję, ale nie udało im się skutecznie
sfinalizować akcji. Chwilę później
Bartłomiej Skupień faulował jednego z koźminian w okolicach pola karnego, ale także stałym fragmentem
gospodarze nie byli w stanie zagrozić

KLASA A, GRUPA 4 >>> W sobotę, w ostatniej kolejce piłkarskiej jesieni, „Zawisza”
zmierzył się w Świbie z miejscowym „Sokołem”. Mecz poprzedziła minuta ciszy. Tydzień
temu w wypadku samochodowym zginął Michał - wierny kibic „Zawiszy”. Wbrew pozorom był to trudny mecz dla obu klubów i to z podobnych powodów. „Sokół” wpadł w spory kryzys. – Zespół nam się kompletnie rozsypał, dziś zagrają ci, którzy naprawdę wierzą
i chcą, ambicji na pewno nam nie zabraknie, ale co będzie jutro, Bóg jeden wie - oceniał
sytuację Jarosław Kucharzak, legendarny piłkarz „Sokoła”, a dziś trener z konieczności.
Natomiast „Zawiszę” dopadła chyba jesienna chandra, bo na mecz stawiło się ledwie
13 piłkarzy. Na szczęście mecz był lepszy niż jego zapowiedzi. Po twardym, zaciętym
pojedynku bogatszy o jedno celne trafienie okazał się team z Łęki Opatowskiej i to on
zainkasował trzy cenne punkty.

przyjezdnym. W 29. minucie wynik
meczu otworzył Piotr Cierlak, który, jak się później okazało, został bohaterem spotkania. Napastnik, który
jeszcze nie tak dawno był postrachem
bramkarzy na czwartoligowych boiskach teraz strzela jak na zawołanie
na niższym szczeblu rozgrywkowym.
W 37. minucie bohater poniedziałkowego finału podwyższył prowadzenie GKS-u, stawiając go w bardzo
komfortowej sytuacji przed drugą
częścią meczu. W doliczonym czasie gry pierwszej odsłony okazało się
jednak, że zaliczka ekipy Janusza Luberdy będzie jeszcze bardziej solidna,
po tym jak do bramki gospodarzy trafił Damian Kaczmarek. Po zmianie
stron gospodarze starali się zdobyć
bramkę kontaktową. Stworzyli sobie
kilka niezłych sytuacji, lecz zabrakło
konkretów. Na domiar złego dla gospodarzy, w 54. minucie Piotr Cierlak
po raz kolejny dał o sobie znać, kompletując finałowego hattricka. – Od
pierwszej minuty postawiliśmy swoje warunki gry. Wyszliśmy wysokim
pressingiem, graliśmy piłką, ale
agresywnie. Do przerwy ułożyliśmy
mecz i w drugiej połowie już bardzo
spokojnie to wyglądało. Osobiście
mam satysfakcję, bo nie każdego
dnia strzela się trzy gole w meczu, a
zwłaszcza w finale Pucharu Polski
– powiedział po meczu Piotr Cierlak, jeden z bohaterów finału. Mimo
wpuszczenia aż czterech goli na słowa uznania zasłużył Mateusz Wronecki. Koźmiński bramkarz uchronił
bowiem swój zespół od wyższej porażki, broniąc między innymi Damianowi Kaczmarkowi rzut karny
oraz kilka groźnych strzałów z akcji.
Gospodarzy stać było tego dnia jedynie na honorowe trafienie. W 76.
minucie bramkarza GKS-u pokonał
Hubert Roszczak. – Dla nas była to

bardzo fajna przygoda, ale nie miała ona szczęśliwego zakończenia.
Gdzieś w końcowej fazie jesiennej
rundy nastąpiło załamanie formy
zespołu, czego konsekwencje są dla
wszystkich widoczne – mówił po meczu Adam Zieliński, trener Białego
Orła. Dzięki zwycięstwu w finale
GKS otrzymał nagrodę w wysokości
4 tysięcy złotych oraz zagwarantował
sobie udział w rozgrywkach szczebla
wojewódzkiego. W wiosennej części
Totolotek Pucharu Polski do gry dołączą zespoły z trzeciej oraz czwartej
ligi, które nie brały udział w strefowych rozgrywkach.
BAS

ległość Świby. Zawiszanie natomiast
od początku próbowali okiełznać
rywala i poskromić jego marzenia,
wbijając mu na dobry początek choć
jednego gola. Nieustanny tumult w
polu karnym „Sokoła” co rusz przyprawiał licznych kibiców „Zawiszy”
o palpitację serca. Dość powiedzieć,
że gdyby Iwan Parchomienko miał
dobrze wyrychtowany celownik,

odgwizdał ofsajd. W 15. Iwan zaimponował akcją w stylu galacticos, niestety, nie do końca. Co prawda wzorowo przyjął piłkę na klatę, obrócił
się, ale trafił w …bramkarza. Co się
odwlecze, to nie uciecze. W 31. minucie ruszył mu na pomoc Przemysław
Albert i to on pierwszy wycelował
w golkipera „Sokoła”. Dobitka Iwana była bezbłędna. Tego dnia kibice

Finał Totolotek Pucharu Polski 2019

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 (0)
GKS Grębanin
4 (3)

Bramki: 0:1 Piotr Cierlak - 29’, 0:2 Piotr
Cierlak - 37’, 0:3 Damian Kaczmarek 45+1’, 0:4 Piotr Cierlak - 54’, 1:4 Hubert
Roszczak - 76’.
Biały Orzeł: Mateusz Wronecki – Marcin
Kaczmarek, Hubert Roszczak, Łukasz Konopka,
Marcin Ratajczyk, Mikołaj Szulc, Szymon Hajdasz (Mateusz Lis - 70’), Fabian Wosiek, Adam
Zieliński, Mikołaj Borowczyk, Kacper Kubot (Tomasz Miedziński - 46’). Trener: Adam Zieliński.
Rezerwowi: Tomasz Kryś (B), Tomasz Miedziński, Mateusz Lis.
GKS: Bartłomiej Skupień – Szymon Jerzyk,
Damian Kurzawa (Bartosz Bęś - 64’), Rafał
Białek, Oleh Fuchynskyi (Patryk Schulz - 70’),
Maciej Buła, Mateusz Tuszyński (Krzysztof
Godek - 70’), Łukasz Nawrot, Damian Kaczmarek, Paweł Barczak (Szymon Władkowski
- 75’), Piotr Cierlak (Sebastian Troska - 80’).
Trener: Janusz Luberda.
Rezerwowi: Oskar Bentkowski, Patryk
Schulz, Bartosz Bęś, Krzysztof Godek, Sebastian Troska, Szymon Władkowski.
Sędziowali: Paweł Wrzeszczyński, Dawid
Matyniak, Paweł Kaczała i Krzysztof Filar
(techniczny).

Wszystko dobre, co się dobrze kończy
„Zawiszę” i „Sokoła” wiele łączy.
Oba, jakże zasłużone, kluby borykały
się do niedawna z ponurą futbolową
prozą. Boisko – kartoflisko, kurnik
zamiast szatni, futbol o zmierzchu w
wersji dla niewidomych i klątwa spa-

Minutą ciszy uczczono pamięć Michała,
wiernego kibica „Zawiszy”
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lonej murawy. „Sokół” wydobywał
się z tej matni bardzo długo, ale systematycznie. Kilka lat temu własnym
sumptem wyremontował boisko, a
w ubiegłym roku w sukurs przyszły
władze Gminy. Szatni mogą „Soko-

łowi” pozazdrościć wszyscy, z kępińską „Polonią” na czele, a automatyczny system nawadniania stawia obiekt
w Świbie w rzędzie najlepszych w
regionie. „Zawisza” natomiast uwinął
się z podobnymi problemami w kilka
tygodni, co jest doprawdy tempem
imponującym. Już w tej chwili boisko w Łęce Opatowskiej to istne San
Siro. Jupitery, zraszacze, wspaniała
murawa. Co prawda piłkarze, kibice i
działacze muszą poczekać do wiosny,
ale co tam, przecież jesień już należy do nich. Należy jednak podkreślić
drobną różnicę dzielącą oba kluby. Jeśli „Zawisza” zbiera już siły na „okręgówkę”, to „Sokół” jeszcze nie wie,
czy pozbiera się na wiosnę. Sobotni
mecz udowodnił jednak jak cennym
sportowym paliwem może być determinacja i ambicja. Zdziesiątkowani
świbianie stawili „Zawiszy” opór tak
silny, jakby to była walka o niepod-
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Iwan Parchmienko (pierwszy z lewej, zaraz przyjmie gratulacje od kolegów)
mógł strzelić przynajmniej trzy gole, ale trafił celnie tylko raz

to sam powinien załatwić sprawę
w kwadrans. Sęk w tym, że trafiał
we wszystko, tylko nie w bramkę.
Spójrzcie, oto otwarcie meczu, jakaś druga czy trzecia minuta, Iwan
trafia w słupek, kilka chwil póź niej
- w obrońcę, za moment - w Alberta,
a kiedy już piłka znalazła drogę do
bramki, do akcji wkroczył arbiter i

musieli zadowolić się tym jednym golem. „Zawisza”” stworzył niezliczoną ilość okazji, ale wykorzystał tylko
tę jedną. Cóż, Iwan Parchomienko
zasłużył na miano gracza meczu, ale
jak nazwalibyśmy go, gdyby wbił np.
pięć goli? No, co na to piękna Kasia?
(ems)

„Sokół” Świba - „Zawisza” Łęka Opatowska 0:1 (0:1)
Bramka: Iwan Parchomienko (31). „Zawisza”: Paweł Chałubiec,
Kamil Glatz, Sławomir Gola, Piotr Kurkiewicz, Filip Kucharski,
Iwan Parchomienko, Łukasz Domino, Michał Zimoch
(Jakub Kucharski 90), Sebastian Joniak.

