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Pieniądze na wynagrodzenia muszą być
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Wywiad z Beatą Andrzejewską, która po raz pierwszy od objęcia stanowiska dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie tak obszernie opowiedziała dziennikarzom „Tygodnika Kępińskiego” o sytuacji kierowanej przez siebie placówki,
priorytetach i planach na przyszłość.
str. 6-7

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

osobę ze znajomością
języka niemieckiego
do działu eksportu

Biało-czerwone inspiracje najmłodszych

Informacje pod nr tel.: 691 501 511 lub 603 117 609
lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21
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wiadomości
Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i Medali
Komisji Edukacji Narodowej

Nauczyciele na medal

Wśród nagrodzonych w tym roku znaleźli się nauczyciele ze
szkół z terenu powiatu kępińskiego. Fot. www.ko.poznan.pl

12 listopada br. w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu

(Stary Rynek) odbyła się uroczystość
wręczenia odznaczeń państwowych

– Krzyży Zasługi i Medali za Długoletnią Służbę – oraz Medali Komisji
Edukacji Narodowej.
Odznaczenia i medale wręczyła
wicewojewoda wielkopolska Aneta
Niestrawska oraz wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska.
Postanowieniem
prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra edukacji narodowej, za
wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej przyznano
68 Medali za Długoletnią Służbę.
Przyznano także 116 Medali Komisji
Edukacji Narodowej. Wśród nagrodzonych w tym roku znaleźli się też
nauczyciele ze szkół z terenu powiatu
kępińskiego: Teresa Markiewcz ze
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Przemysła II w Kępnie, Edyta Rybczyńska z Liceum Ogólnokształcącego
nr I im. mjra Henryka Sucharskiego
oraz Rafał Kaczmarzyk ze Szkoły
Podstawowej w Siemianicach.
KR

Program artystyczny pt. „Pisk orła białego” zaprezentowały dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Najmłodsi opowiedzieli o orle białym

W piątek, 8 listopada br., w
Przedszkolu Samorządowym nr 5 w
Kępnie odbyła się uroczysta akademia z okazji 101. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Program artystyczny pt. „Pisk
orła białego” w wykonaniu dzieci
sześcioletnich z grupy V i VI przygotowała Ewa Wardęga we współpracy
z nauczycielkami tych grup: Małgorzatą Golą i Zofią Dąbrowską.
Program był niezwykle wzruszający i uczący najmłodsze pokolenie
patriotyzmu.
Przedszkole przystąpiło do ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej akcji pn. „Szkoła do
hymnu”, upamiętniającej ważną dla

Polaków datę 11 listopada. Na zakończenie uroczystości dokładnie o godzinie 11:11 dzieci wraz z personelem

i przedstawicielami rodziców zaśpiewały 4 zwrotki hymnu polskiego.
Barbara Stryjakiewicz

Przedszkolaki wystąpiły w patriotycznym
programie artystycznym

Inauguracyjne posiedzenie Gminnej Rady Seniorów
II kadencji

Wybrali władze Rady Seniorów
W środę, 13 listopada br., w
Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie
odbyło się inauguracyjne posiedzenie
Gminnej Rady Seniorów II kadencji.
Członkowie Rady otrzymali z
rąk burmistrza zaświadczenia o powołaniu do składu Gminnej Rady
Seniorów II kadencji. Zaświadczenia
odebrali: Kazimierz Czworowski,
Andrzej Dyba, Grzegorz Florczak,
Maria Jasnowska, Marian Lorenz,
Andrzej Mikołajczyk, Bożena Rataj, Józef Wojciech Sosnowski, Elżbieta Szuwart i Maria Witek.
Jednym
z
najważniejszych
punktów obrad był wybór władz
Rady Seniorów. Członkowie Rady

jednogłośnie na funkcję przewodniczącego wybrali K. Czworowskiego,
wiceprzewodniczącą została M. Witek, a sekretarzem – E. Szuwart.
Burmistrz Piotr Psikus złożył
gratulacje członkom Rady Seniorów
oraz podziękował za zaangażowanie
w działalność na rzecz mieszkańców
miasta. Podkreślił, że Rada Seniorów
stanowi bardzo ważny głos doradczy
dla władz miasta. W dalszej części
przedstawił już podjęte inicjatywy,
a wśród nich cieszącą się dużym zainteresowaniem Kępińską Kartę Seniora, którą posiada już ponad 2700
mieszkańców.
Oprac. KR

Coraz więcej kępnian otrzymuje sms długu od Krajowej
Rady Komorniczej. Co z tym zrobić?

Oszustwo sms-owe

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Airly, dotyczące poziomu smogu w centrum Kępna (Rynek
2), dane smogowe zanieczyszczonego powietrza w centrum miasta. Pomiary – codziennie o godz. 19.00. 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
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11

46 (182%)
20 (81%)
17 (68%)
19 (74%)
8 (32%)
37 (147%)
27 (107%)

Oznaczenie kolorów:

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY
77 (151%)
34 (68%)
29 (57%)
31 (62%)
14 (27%)
62 (123%)
45 (89%)

Bardzo dobra

baranów (ul. Ogrodowa 2)

JAKOŚĆ
POWIETRZA

DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY

Dobra
Dobra
Dobra
Dobra
Bardzo dobra
Umiarkowana
Dobra
Dobra

Umiarkowana

13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11

141 (563%)
163 (652%)
198 (792%)
56 (222%)
26 (102%)
22 (89%)
296 (1184%)
Bywało lepiej

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

237 (472%)
272 (543%)
352 (703%)
93 (185%)
43 (85%)
37 (74%)
494 (987%)

Zagrożenie dla zdrowia
Zagrożenie dla zdrowia
Zagrożenie dla zdrowia
Umiarkowana
Dobra
Dobra
Zagrożenie dla zdrowia

Zła

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

Zagrożenie dla zdrowia

Przysyłane wiadomości SMS od
rzekomo Krajowej Rady Komorniczej (KRK) o zadłużeniu są próbą
wyłudzenia naszych danych osobowych. Rada informuje, że nie zajmuje
się ściganiem dłużników
SMS przypomina wiadomości
wysyłane automatycznie przez organy zajmujące się egzekucją długów.
Jednak Krajowa Rada Komornicza
nie zajmuje się ściganiem za nieopłacone należności. Rada przypomina,
że jest wyłącznie organem samorządu zawodowego. Każdą taką wiadomość należy zgłosić na policji.
W otrzymywanych sms jak i e-mailach w pierwszej kolejności należy
zwrócić uwagę na adres nadawcy
(w przypadku wiadomości e-mailo-

wych). Najczęściej nie ma w nim żadnego wskazania na podmiot, na który
oszust w wiadomości się powołuje.
W wiadomości przedstawionej
wcześniej, oszuści powołują się na
stronę o domenie „koomornik24”.
Prawdziwa strona Krajowej Rady
Komorniczej natomiast ma w adresie
formułę „komornik”.
W przypadku wiadomości sms
-owych należy wpisać numer telefonu w wyszukiwarkę internetową, a
otrzymamy potrzebne nam weryfikujące informacje.
Poza tym w fałszywych wiadomościach oszuści najczęściej zapominają o poprawnej polszczyźnie lub
brakuje polskich znaków.
Oprac. m
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VI Bieg Uliczny św. Marcina o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Pobiegli dla uczczenia Niepodległej

11 listopada br., w ramach obchodów jubileuszowych Narodowego Święta Niepodległości, odbył się
Narodowy Bieg 100-lecia Odzyskania Przez Polskę Niepodległości od
Bałtyku do Tatr – VI Bieg Uliczny
św. Marcina o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Kępno oraz Bieg
Służb Mundurowych. Organizatorem
wydarzenia była tradycyjnie Spółka
„Projekt Kępno”.

tegorii mężczyzn najlepszy okazał się
Kenijczyk Mathew Kosgei z niesamowitym czasem 00:35:43 , który wyprzedził swoich rodaków: Sakhong
Chepkurui (00:35:46) i Cherutich

nat, również z Wrocławia.
Wszyscy zawodnicy otrzymali
oryginalny zestaw upominków –
unikatowy, okolicznościowy medal, koszulkę oraz plecak startowy,

Bieg umożliwiał uczestnikom zadbanie o zdrowie, poznanie nowych
ludzi oraz zakosztowanie wspaniałej atmosfery tego wydarzenia

Trasa biegu liczyła 10 kilometrów
i prowadziła ulicami miasta

Kępno jest jednym ze stu miast
w Polsce, które kontynuują ideę projektu obchodów rocznicy odzyskania
niepodległości i wspólnym biegiem
ulicami miast czczą 101. rocznicę
tego wydarzenia. W Kępnie w ten
sposób uatrakcyjniono również obchody imienin patrona kępińskiej parafii – św. Marcina.
Tuż przez rozpoczęciem 10-kilometrowego biegu wszyscy wspólnie
odśpiewali hymn państwowy. Po nim
na linii startu zebrało się kilkuset zawodników – amatorów, wyczynowców i pasjonatów biegów – by poczuć
rywalizację i wspólnie uczcić wolność oraz niepodległość państwa. Zawodnicy na trasie biegu mogli liczyć

Kipogei (00:35:55). Pierwszym Po- które były niepowtarzalną szansą
lakiem, który przekroczył linię mety na skompletowanie „Pakietu stulebył Piotr Rękowicz, który zajął 4. cia 2018-2022”.
miejsce z czasem 00:36:32. NajlepImprezą towarzyszącą tegoroczszy z gminy Kępno był Aleksander nego wydarzenia był „Bieg po zdroGania, który w klasyfikacji
ogólnej zajął 6. miejsce z
czasem 00:38:02. W Biegu
Służb Mundurowych wśród
mężczyzn zwyciężył Wiktor
Janiszewski (00:38:00) z Komendy Powiatowej Policji w
Trzebnicy.
Z kolei wśród kobiet
najszybsza była Kenijka
Mbatha Ruth Nundu, która pokonała dystans 10 km
w czasie 00:39:26. Druga
linię mety przekroczyła jej
rodaczka Nelly Jepchumba
(00:39:29), a trzecia – Żaneta
Powolna (00:39:40) z MKS Odbył się również „Bieg po zdrowie”, którego ideą było
Siechnice. Najlepszą kęp- pokonanie 400 metrów przez dzieci z opiekunami, celem
nianką była Kinga Gierak, wsparcia podopiecznej Fundacji „Przylądek Nadziei”
która z czasem 00:43:25 wygrała również wie” na stadionie miejskim. Jego ideą
k l a s y f i k a cję było pokonanie krótkiego dystansu
służb mundu- (400 metrów) przez dzieci szkół podrowych w kate- stawowych wraz z opiekunami, cegorii kobiet.
lem wsparcia Natalki – podopiecznej
Nagrodzo- Fundacji „Przylądek Nadziei” – oraz
no
również przeprowadzenie zbiórki pieniędzy
najstarszą za- przez wolontariuszy na dalsze leczewodniczkę – nie dziewczynki. Na aukcję Allegro
Dorotę Bijak zostanie wystawiona też oryginalna
z Wrocławia koszulka zespołu piłki siatkowej PGE
i najstarszego Skra Bełchatów z podpisami zawodzawodnika – ników. W „Biegu po zdrowie” zwyWacława Wa- ciężyli wszyscy uczestnicy.
KR

Kępno jest jednym ze stu miast w Polsce, które biegiem
ulicami miast czczą 101. rocznicę odzyskania niepodległości

na sporą widownię. Bieg tradycyjnie
zrzeszał nie tylko kępnian i biegaczy
z prawie całej Polski, ale również zawodników z innych państw, a nawet
kontynentów. Biegaczy motywowały
różne cele – jedni walczyli o zwycięstwo, inni o pokonanie własnych
rekordów życiowych, kolejni chcieli
upamiętnić triumf Niepodległej, a pozostali traktowali bieg jako przyjemną rozrywkę, która umożliwia im zadbanie o zdrowie, poznanie nowych
ludzi oraz zakosztowanie wspaniałej
atmosfery tego wydarzenia.
W biegu na dystansie 10 km w ka-

Na realizację inwestycji Gmina Kępno otrzymała 73.800,00 zł z
Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Powstały Otwarte
Strefy Aktywności

Zakończono realizację inwestycji
pn. „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Kępno – Otwarte Strefy
Aktywności (OSA) 2019”.
Zadanie wykonała firma HERKULES Sp. z o.o. z Chrzanowa. Wartość inwestycji wyniosła 149.073,54
zł brutto, z czego kwota 73.800,00
zł pochodzi z dotacji Ministerstwa
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
W ramach zadania wykonano

trzy strefy aktywności zlokalizowane
w Kępnie (obok szpitala), Ostrówcu
i Klinach. Każda strefa aktywności
składa się z siłowni plenerowej i strefy relaksu, które zagospodarowano
elementami zieleni. Siłownie plenerowe wyposażono w sześć urządzeń
siłowych, w tym m.in. urządzenia dla
osób niepełnosprawnych. Strefy relaksu składają się ze stołów do gier,
ławek, koszy na śmieci, stojaków na
rowery i tablic z regulaminem.
Oprac. KR

Poeci z kępińskiego koła literatów odnieśli kolejny sukces
tym razem w Polanicy Zdroju

Poeci w Polanicy
W Polanicy Zdroju od 14 do 17
listopada br. odbył się XVI Międzynarodowy Festiwal Poezji „Poeci bez
granic” im. Andrzeja Bartyńskiego,
w którym uczestniczyło 57 autorów
z Polski, Bangladeszu, Serbii, Słowacji, Izraela, Grecji, Łotwy, Ukrainy,
Czech i Wietnamu. Kępno, w tym
doborowym towarzystwie literackim
reprezentowali: Beata Szymoniak,
Agnieszka Jarek, Piotr Wieczorek
i Józef Frąckowiak. Przedstawiciele
kępińskiego koła literatów w czasie festiwalu mieli swoje autorskie prezentacje, a J. Frąckowiak każdego dnia
aktywnie uczestniczył polanickich
prezentacjach poetyckich. Czego dowodem napisany spontanicznie przez

niego wiersz „Spacer po Polanicy” zaprezentowany na jednym z paneli dyskusyjnych. Poezja kępińskich literatów znalazła się w wydanej z tej okazji
antologii „Polanickie inspiracje”. - W
imieniu kępińskich literatów bardzo
chciałbym podziękować organizatorom, a w szczególności Kazimierzowi Burnatowi za opiekę przed i w
trakcie festiwalu oraz umożliwienie
uczestnictwa w nim - dziękuje organizatorom J. Frąckowiak. - Jest to dla
nas ogromne wyróżnienie i zachęta
do dalszej twórczości – podsumowuje. Kępińscy poeci po raz kolejny mogli zaprezentować swoją twórczość w
kraju, co za tym idzie wypromować
literacko Kępno.		
m

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
Wszyscy zawodnicy otrzymali oryginalny zestaw upominków –
unikatowy, okolicznościowy medal, koszulkę oraz plecak startowy

Tel. 697 727 251, 606 878 616.
www.uslugipielegniarskiekepno.pl
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historia
Kontynuujemy opracowanie Izabeli Choraszewskiej, dotyczące kępińskich więźniów
obozu jenieckiego w Woldenbergu

Kępińscy Woldenberczycy - część II
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” (ks. J. Twardowski)
Oflag II C Woldenberg
Offizierslager II C Woldenberg
był największym spośród wszystkich niemieckich obozów jenieckich.
Zbudowany został na powierzchni
około 25 hektarów, otoczonych podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego z ośmioma wieżami strażniczymi wyposażonymi w karabiny
maszynowe, reflektory i aparaty telefoniczne. Dzielił się na trzy części:
obóz właściwy, w którym przebywali
jeńcy, przedobozie – z budynkami
przeznaczonymi na izbę chorych,
magazyny, łaźnię, areszt i kwarantannę, oraz komendanturę niemiecką.
Teren, na którym ulokowano jeńców, miał 17 hektarów. Przecinała go
wewnętrzna droga dzieląca obóz na
dwie połowy – wschodnią i zachodnią. Po jej obu stronach stało łącznie
25 murowanych, nieocieplonych baraków przeznaczonych na kwatery
dla przebywających w niewoli żołnierzy oraz kilka budynków socjalnych
i gospodarczych. W każdym baraku,
podzielonym niewielką umywalnią
na dwie części – a i b, mieszkało od
200 do 300 mężczyzn. Na każdego
z jeńców przypadał, oprócz pryczy,
jeden metr kwadratowy powierzchni
mieszkalnej.
Obozy Wschód i Zachód obejmowały po trzy bataliony, które dzieliły
się na kompanie – po dwie w każdym
baraku. Za drutami obozu, w jego
wschodniej części, znajdował się
cmentarz, nazywany przez jeńców
„siódmym batalionem”.
Stan osobowy oflagu osiągnął
maksymalną liczbę w kwietniu 1942
r., kiedy to znajdowało się w nim
6740 jeńców. Wśród nich byli żołnierze wszystkich formacji wojskowych,
biorących udział w kampanii wrześniowej oraz powstańcy warszawscy.
Nadzór nad nimi sprawowało około
500 osób niemieckiej obsady, w skład
której wchodzili: komendant obozu
i jego zastępca, jednostka Abwehry
(komórki kontrwywiadu współpracującej z Gestapo), pracownicy admi-

nistracji i strażnicy. Wśród tych ostatnich zdarzały się osoby przejawiające
pobłażliwość w stosunku do polskich
żołnierzy, lecz były one metodycznie
wyławiane i eliminowane.
Choć Abwehra formalnie podlegała niemieckiej komendanturze, to
w rzeczywistości właśnie ona odgrywała decydującą rolę w zarządzaniu
oflagiem. Jej głównym zadaniem
było przeciwdziałanie organizowaniu
ruchu oporu i nieustanne dążenie do
rozszyfrowania obozowej konspiracji. Funkcjonariusze tego aparatu
represji przeprowadzali kontrole,
rewizje, byli cenzorami, werbowali
agentów, których umieszczali wśród
polskich oficerów. Należy w tym
miejscu odnotować bardzo istotny
fakt, iż wraz z przybyciem pierwszych oficerów na terenie oflagu zaczęły zawiązywać się struktury organizacji wojskowej, która, działając w
ścisłej konspiracji, przygotowywała
żołnierzy do ewentualnej walki.
Postanowienia konwencji genewskiej pozwalały internowanym
oficerom na powoływanie (spośród
najstarszych wiekiem i stopniem),
mężów zaufania nazywanych Najstarszymi Obozu, którzy reprezentowali ich wobec władz niemieckich i
przedstawicieli organizacji wizytujących oflag, takich jak Międzynarodowy Czerwony Krzyż czy Związek
Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej
(YMCA). Była to funkcja niełatwa i
wymagająca talentu dyplomatycznego, gdyż Najstarszy Obozu, oprócz
dbania o interesy jeńców, musiał ich
także dyscyplinować.
W obozie obowiązywał regulamin, którego naruszenie było karane.
Najbardziej upokarzającym obowiązkiem nałożonym na polskich oficerów
wszystkich stopni był przymus oddawania przez nich, jako pierwszych,
honorów wojskowych oficerom niemieckim. Jeńcy musieli mieć zawsze
przy sobie dwa identyfikatory – w
postaci metalowego nieśmiertelnika
i fotografii wykonanej w pierwszym

obozie, które nosili w plastikowej
pochewce zawieszonej na sznurku.
Zabronione były wszelkie formy
okazywania polskości, między innymi śpiewanie pieśni patriotycznych,
obchodzenie świąt państwowych,
wywieszanie symboli narodowych.
Pomimo świadomości grożących im
sankcji, polscy żołnierze często z premedytacją nie podporządkowywali
się surowym i ograniczającym ich
wolność osobistą rygorom.
Sytuację jeńców obrazuje w
skrócie fragment książki Wyprawa
do oflagu Mariana Brandysa: „W
Woldenbergu – wyjąwszy wypadki
przewidziane regulaminem – na ogół
nie strzelano do ludzi, nie poddawano ich wyrafinowanym torturom, nie
pastwiono się nad nimi fizycznie. (..)
Na skrawku wrogiej ziemi ogrodzonej kolczastymi drutami pozwolono
nam się bawić w imitację życia z własnym teatrem i kawiarnią, z własną
polityką i ekonomią, z własną pocztą,
prasą, literaturą, kursami języków
obcych, nawet sądami honorowymi.
Odebrano nam tylko trzy prawa: prawo do przekraczania obręczy drutów
kolczastych, prawo do normalnej pracy fizycznej, prawo do wyłączenia
się, choćby na chwilę, z towarzystwa
stu pięćdziesięciu współlokatorów
baraku. To wystarczyło, aby z pobytu
w <<pensjonacie>> woldenberskim
uczynić najsroższą torturę psychiczną, a nerwy nasze doprowadzić do
stanu, który w medycynie uzyskał już
naukową nazwę: choroby drutów kolczastych. W Woldenbergu ludzie nie
ginęli pod obcasami SS-manów, jak
w Oświęcimiu. Terapia woldenberska
polegała na doprowadzaniu ludzi do
obłędu”.
Pomimo usilnych starań, Niemcom nie udało się złamać morale polskich oficerów. Większość z nich nie
poddała się przygnębieniu i rozpaczy.
Choć ponieśli klęskę w nierównym
boju, przetrwał w nich duch walki,
głęboko zakorzeniony w tradycji
polskiego oręża. Mimo że druty kol-

Plan obozu z zaznaczonymi miejscami działalności konspiracyjnej (z: Oflag II C Woldenberg – to brzmi jak tajemnica, pod red. Wiesława Dembka)

4

Tygodnik Kępiński 21 listopada 2019

czaste bezustannie przypominały im
o zniewoleniu, chociaż głód, ciasnota, monotonia i tęsknota odbijały się
na ich psychice, a poczucie tragedii
ogólnonarodowej i osobistej towarzyszyły im bezustannie, nie zgasła w
nich nadzieja na odzyskanie wolności
i ukochanej ojczyzny. Pozbawieni
możliwości walki zbrojnej sięgnęli
po inny, jak się okazało niezwykle
skuteczny, rodzaj broni. W tej przygnębiającej obozowej rzeczywistości
udało im się znaleźć sposób na zachowanie ludzkiej godności i dzięki temu
przetrwali.
Społeczność woldenberska, składająca się z oficerów kadry zawodowej
oraz rezerwistów, w zdecydowanej
większości pochodzenia mieszczańskiego i inteligenckiego, okazała się
zbiorowością niebywale pomysłową i
twórczą. Pomimo zróżnicowania kulturowego, wyznaniowego i światopoglądowego, które niejednokrotnie
przyczyniało się do wewnętrznych
sporów i napięć, jednoczyła się na
rzecz wspólnej walki z okupantem.

rodzaju akcje, zarówno akceptowane
przez Niemców, jak i nielegalne. W
tej działalności niezwykle ważną
rolę odegrała oflagowa biblioteka, licząca kilka tysięcy woluminów, które
pozyskiwano z różnych źródeł.
Rozwój intelektualny jeńców
szedł w parze z troską o zachowanie
właściwej kondycji fizycznej. Nakazana przez polskie władze codzienna gimnastyka zainicjowała rozkwit
szerokiej i zorganizowanej aktywności sportowej.
W gronie społeczności woldenberskiej znaleźli się reprezentanci
wszystkich dziedzin życia, w tym
wielu znanych i cenionych naukowców, pedagogów, artystów, a także
politycy i arystokraci. Wśród nich
byli między innymi: profesor Kazimierz Michałowski – wybitny archeolog, egiptolog, twórca polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej;
Marian Brandys – prozaik, dziennikarz, eseista; poeta Stefan Flukowski; Kazimierz Rudzki – aktor,
reżyser, pedagog; Stanisław Horno-

Msza polowa (ze zbiorów własnych)

Wiara w sens działania pobudzała
jej członków do aktywności, która
stała się skutecznym lekarstwem na
obozowe troski. Podkreślić należy,
że wszelkie jej formy były nieustannie nadzorowane przez uzbrojonych i
gotowych do użycia broni strażników
obozowych.
Dzięki zaangażowaniu się w działalność kulturalno-oświatową jeńcy
mogli nie tylko oderwać się od przygnębiającej rzeczywistości, ale także
rozwijać się intelektualnie. Przyświecała im myśl o wolnej ojczyźnie, w
której potrzebni będą gotowi do pracy
specjaliści. Życie kulturalne przybierało różnorodne formy – od kameralnych spotkań literacko-muzycznych
w poszczególnych barakach do występów, odbywających się w ramach
działalności obozowego chóru oraz
teatru, skierowanych do całej społeczności jenieckiej i gromadzących
liczne grono odbiorców. Działalność
oświatowa początkowo rozwijała się
na zasadzie samokształcenia, ale w
krótkim czasie została przekształcona w zorganizowaną sieć kursów
i przeróżnych kół – naukowych, zawodowych i specjalistycznych, prowadzonych pod okiem wybitnych
fachowców, których nie brakowało w
obozie. Wysoki poziom kształcenia,
oparty na wiedzy i doświadczeniu
niekwestionowanych
autorytetów
świata nauki i kultury sprawił, że
zdobyte w obozowych uczelniach dyplomy i świadectwa były honorowane
w okresie powojennym. W ramach
działalności kulturalno-oświatowej,
wzbudzającej olbrzymie zainteresowanie wśród ambitnej i chłonnej
wiedzy społeczności obozowej, organizowane były odczyty i różnego

-Popławski – znakomity rzeźbiarz;
Jerzy Hryniewiecki – architekt, projektant wielu obiektów użyteczności
publicznej; Kazimierz Świtalski
– premier w okresie II Rzeczypospolitej; Adam Rapacki – przyszły
minister; Witalis Ludwiczak – hokeista, olimpijczyk; architekt Jan
Bogusławski – projektant odbudowy
Zamku w Warszawie; kapitan Józef
Kuropieska – późniejszy generał
broni, poseł na sejm; admirał Józef
Unrug – dowódca obrony Wybrzeża.
Działalność wspólnoty woldenberskiej została udokumentowana
nie tylko w formie zapisków i wspomnień jeńców, ale także w postaci
licznych oryginalnych dokumentów
(rozkazów, świadectw, dyplomów)
oraz fotografii, z których wiele przetrwało do dziś. Zachowały się też niektóre przedmioty wykorzystywane
w codziennym jenieckim życiu oraz
liczne wytwory obozowych artystów,
takie jak: drzeworyty, obrazy, utwory
poetyckie i muzyczne, maski teatralne, biżuteria, projekty architektoniczne, pocztówki oraz znaczki.
Władze niemieckie zezwalały
polskim żołnierzom na angażowanie się w niektóre formy aktywności, gdyż wykorzystywały ten fakt
w celach propagandowych. Karmiąc
międzynarodową opinię publiczną
obrazami dokumentującymi humanitarne traktowanie jeńców wojennych, Niemcy budowali wizerunek
opiekuńczego okupanta, który, jak
wiadomo, dalece odbiegał od rzeczywistości.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z losami kępińskich Woldenberczyków.
Izabela Choraszewska

Ogłoszenie

reklama
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Aktualności

wywiad tygodnia
Wywiad z Beatą Andrzejewską, która po raz pierwszy od objęcia stanowiska dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie tak obszernie opowiedziała dziennikarzom „Tygodnika Kępińskiego” o sytuacji kierowanej przez siebie placówki,
priorytetach i planach na przyszłość

Pieniądze na wynagrodzenia muszą być
Pani Dyrektor, w jakiej kondycji
finansowej przejęła Pani, kierowany przez siebie od 1 sierpnia
tego roku, szpital?
Szpital, jak wiadomo, boryka
się z problemami finansowymi. Zobowiązania wymagalne, czyli takie,
których termin płatności już upłynął, wynoszą około miliona złotych.
Są to zobowiązania głównie z tytułu
dostaw leków i sprzętu. Planowana
strata na rok 2019 była na poziomie
-6,6 mln zł. Na dzień dzisiejszy ta
sytuacja uległa poprawie. Podejmujemy jednak wszelkie działania,
rozmowy z dostawcami, aby szpital
mógł bezpiecznie funkcjonować,
bez problemów z dostawą leków czy
medycznego sprzętu jednorazowego.
Głównym zadaniem jest nie dopuścić do sytuacji, w której nie byłoby
środków na wynagrodzenia. Pieniądze na wynagrodzenia muszą być
i robimy wszystko, żeby zawsze w
terminie regulować wszystkie świadczenia na rzecz pracowników. Coraz
trudniejsza sytuacja finansowa pod
koniec ubiegłego roku spowodowała, że spotkaliśmy się z problemem
braku środków na regulowanie składek ZUS w terminie. Również w tej
sprawie w wyniku rozmów i nawiązania współpracy z dyrekcją ZUS w
Ostrowie Wielkopolskim znaleźliśmy rozwiązanie, które zapobiegło
konsekwencjom niezapłacenia składek w terminie. Wynegocjowanie i
podpisanie porozumienia w sprawie
odroczenia płatności składek ZUS na
okres półroczny pozwoliło poprawić
płynność finansową oraz zagwarantowało pracownikom wszelkie prawo do świadczeń. Obecnie mamy
uregulowane wszystkie odroczenia,
które rozpoczęły się od grudnia 2018
roku. Jest to kwota około 700 tysięcy
złotych miesięcznie. Mamy też zapłacone na bieżąco składki za czerwiec,
natomiast lipiec jest ostatnim miesiącem, który jest odroczony. Na okres
od sierpnia do grudnia br. podpisaliśmy umowę dotyczącą systemu ratalnego spłaty składek. To nowe rozwiązanie znacznie poprawi płynność
finansową szpitala i pozwoli spłacić
częściowo zobowiązania wymagalne
oraz zabezpieczyć środki na wynagrodzenia.
Poprawa sytuacji finansowej była
także możliwa dzięki stałej współpracy z Zarządem Powiatu Kępińskiego,
który w tym roku przeznaczył dla
szpitala dwie dotacje na niezbędne
inwestycje w szpitalu. Udzielono też
szpitalowi pożyczki w wysokości miliona złotych, którą szpital powinien
zwrócić do końca tego roku.
Jest to realne?
Złożyliśmy wniosek o kredyt
bankowy, który ma pozwolić spłacić
tę pożyczkę i w przyszłym roku zabezpieczyć nam środki na regulowanie składek ZUS od stycznia 2020 r. w
terminie oraz zrealizować niezbędne
rozwojowe działania inwestycyjne
zgodne z programem naprawczym.
Czy wiadomo już, jak wyglądać
będzie przyszłoroczny kontrakt
szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia?
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Nie znamy jeszcze kontraktu na
2020 rok, jest to czas, kiedy czekamy
na propozycję ze strony Narodowego
Funduszu Zdrowia. W zakresie oddziałów i poradni specjalistycznych
obowiązuje nas ryczałt szpitalny, należymy do sieci szpitali i do połowy
2021 roku nadal będzie obowiązywać
ryczałt. Uzyskanie ryczałtu w przyszłym 2020 roku na nie mniejszym
poziomie niż w roku bieżącym uwarunkowane jest wykonaniem kontraktu w roku bieżącym w przedziale
98-105%. Wykonanie kontraktu z
NFZ z tytułu ryczałtu na poziomie
niższym niż 98% lub wyższym niż

Wspominała Pani o dotacjach
udzielonych na inwestycje w
szpitalu. Które z nich są najpilniejsze?
Otrzymane dotacje pozwoliły
na sfinansowania zakupu tomografu
komputerowego oraz zapewnienie
bieżących potrzeb zakupu niezbędnego sprzętu i aparatury. Pozwoli
też na częściowe sfinansowanie wyposażenia centralnej sterylizatorni.
Szpital przede wszystkim musi podjąć się realizacji inwestycji, które już
dawno powinny w szpitalu zostać
zrealizowane. Celem jest pozyskanie
dodatkowych środków finansowych.

Dyrektor SPZOZ w Kępnie
Beata Andrzejewska

105% spowoduje obniżenie kontraktu
na rok następny. Comiesięczna analiza wykonania pozwala zakładać, że
szpital osiągnie zamierzony poziom
wykonania. Zakładamy, że będzie
on mniej więcej na tym samym poziomie. Oczekujemy, że nasze działania podjęte w ostatnich miesiącach,
polegające na wykonywaniu nowych
procedur w oddziale chirurgicznym
oraz ginekologicznym podniosą
nam wskaźnik jakościowy ryczałtu
i pozwoli on uzyskać wzrost ryczałtu. Dodatkowo szpital może uzyskać zwiększenia przekazywanych
nam środków jedynie za wykonania
świadczeń nielimitowanych, którymi są porody, noworodki, dializy,
badania tomografii komputowej oraz
świadczenia dla osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności. Liczymy też na zwiększenie ryczałtu
z tytułu uzyskania akredytacji Centrum Monitorowania Jakości, która
jest wynikiem ciężkiej pracy całego
personelu szpitala. Pracujemy też nad
zwiększeniem ryczałtu z tytułu wykonania większej liczby porad specjalistycznych.
Podstawową wadą ryczałtu
wpływającą na pogorszenie sytuacji
finansowej szpitali jest brak możliwości uzyskania zapłaty za nadwykonania. Do chwili wprowadzenia
ryczałtu szpitale mogły liczyć na
sfinansowanie nadwykonań, przynajmniej w części, co miało znaczący
wpływ na poprawę kondycji finansowej szpitala. Szpital nie może odmówić udzielania świadczeń w zakresie
ratowania życia i zdrowia, natomiast
nie ma w ryczałcie żadnej gwarancji,
że poniesione koszty kiedykolwiek
odzyskamy.

Dlatego też główny kierunek naszych
działań inwestycyjnych będzie zmierzał ku poprawie funkcjonowania
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Inwestycja ma zagwarantować
poprawę komfortu i warunków pobytu pacjentek oraz pracy personelu,
poprzez utworzenie nowoczesnych
sal wyposażonych m.in. w węzły sanitarne. Nowe warunki pobytu mają
spełnić oczekiwania pacjentek. Na
oddziale zostanie też zabezpieczony
blok porodowy. W szpitalu funkcjonuje bezpłatna Szkoła Rodzenia,
która w najbliższym miesiącu rozpoczyna działalność w nowej formule i
nowym programem oraz wspaniałą
kadrą lekarzy, położnych i fizjoterapeutów.
Kolejnym zadaniem jest rozbudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do poziomu 6 łóżek.
Obecnie oddział posiada 4 łóżka i jest
to niewystarczające zarówno na potrzeby naszego szpitala, jak i potrzeby szpitali sąsiadujących, które nie
posiadają w swoich strukturach takiego oddziału, a pacjenci z powiatu
wieruszowskiego, ostrzeszowskiego,
oleśnickiego kierowani są do naszego
szpitala. Mamy nadzieję, że tę przebudowę uda się zrealizować w ciągu
półtorej roku. Podjęte działania mają
też na celu pozyskanie kadry poprzez
umożliwienie uzyskania akredytacji
na prowadzenie specjalizacji lekarskich w naszym szpitalu, zwłaszcza
specjalizacji, których brakuje w naszym szpitalu.
Wspólnie z Powiatem podejmujemy działanie inwestycyjne, polegające na budowie nowego 49-łóżkowego
(obecnie 40) pawilonu w Oddziale
Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Grę-
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baninie. Dotychczasowy budynek nie
spełnia już wszystkich norm oraz nie
jest możliwe zrealizowanie w pełni
otrzymanego kontraktu z NFZ. W
samym pałacu pozostanie część administracyjna, unowocześniona baza
zabiegowa. Działanie inwestycyjne
ma na celu utworzeniu tam nowych
niekontraktowanych wcześniej usług
rehabilitacyjnych, które mają być
odpowiedzią na potrzeby osób także
starszych wymagających rehabilitacji
i w tym kierunku musimy się rozwijać. Ta inwestycja jest działaniem
długofalowym, ale rozpoczynamy
już działania zmierzające do przygotowania niezbędnej dokumentacji.
Wszystkie wymienione działania
inwestycyjne są zgodne z rekomendacjami zawartymi w programie naprawczym.
Kuchnia w Grębaninie na dzień
dzisiejszy pozostaje. Własną kuchnię
szpitalną mamy też w Kępnie i dzięki
temu ciężarne pacjentki naszego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
mogą uczestniczyć w finansowany
przez NFZ programie pilotażowym
„Dieta mamy”. Program pozwala na
poprawę standardu pobytu naszych
pacjentek. Paniom w ciąży i okresie
poporodowym oferujemy dietę (5
posiłków dziennie) zgodną z wytycznymi Instytutu Żywności Żywienia
oraz możliwość konsultacji i porad
dietetyka.
Jak wyglądają potrzeby związane z personelem kępińskiego
szpitala? Jakich lekarzy specjalistów przyjęłaby Pani już
dzisiaj, od ręki?
W tym momencie, od razu, potrzebujemy lekarza pulmonologa, ponieważ praca naszej Poradni Chorób
Płuc i Gruźlicy została zawieszona
z powodu rozwiązania umowy z poprzednim lekarzem. Niestety, była to
decyzja niekorzystna dla pacjentów
poradni, gdyż w momencie rozwiązywania tej umowy nie był zapewniony
inny lekarz. Do tej pory nie możemy
pozyskać nowego lekarza tej specjalizacji, choć podejmujemy różnorodne
działania, aby znaleźć pulmonologa i
szukamy go w całej Polsce.
Kolejni specjaliści to ginekolodzy, chirurdzy. Znaczna część kadry
lekarskiej to osoby w wieku emerytalnym. Chcę im tym bardziej podziękować za olbrzymie zaangażowanie i
pomoc w czasach ogromnych niedoborów kadrowych i trudnościach w
zabezpieczeniu dyżurów.
Po raz pierwszy w tym roku
mamy w szpitalu aż 5 lekarzy stażystów i będziemy robić wszystko, aby
związali oni swoją przyszłość z naszą
placówką. Mamy też 5 rezydentów
różnych specjalności.
W jaki sposób staracie się o pozyskanie tych lekarzy. Co macie
im do zaoferowania?
Jesteśmy położeni dość daleko od
dużych ośrodków i dlatego jest nam
trudniej pozyskiwać lekarzy niż szpitalom położonym w bezpośrednim
sąsiedztwie dużych miast. Rozmawiamy ze specjalistami z Wrocławia,
bo tu mamy dobre połączenie i udało
nam się pozyskać kilku lekarzy z tego
miasta. Współpracujemy też z lekarzami z Sieradza, Kalisza i Ostrowa.
Nie ukrywam, w dobie ogólnopolskiego problemu braku lekarzy i w
konsekwencji zamykających się oddziałów szpitalnych, jest to bardzo
trudne. Jednak podejmujemy szereg
działań. Udaje nam się nawiązać
współpracę z lekarzami, którzy z

różnych przyczyn odeszli z naszego szpitala. Pozyskaliśmy nowych
lekarzy do pracy w poradniach specjalistycznych, Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym, chirurga naczyniowego oraz specjalistów ortopedii dla
Oddziału Chirurgicznego. Podczas
rozmów z nowymi lekarzami zapoznającymi się z warunkami pracy w
naszym szpitalu z przyjemnością słucham pozytywnych opinii o naszym
szpitalu, warunkach pracy, a przede
wszystkim o dobrej atmosferze wewnątrz szpitala.
Staramy się namówić młodych
lekarzy, żeby zainteresowali się naszym terenem. Często taką kartą
przetargową są mieszkania czy nawet
domy. Na naszym terenie są dostępne
mieszkania, więc też takie rozwiązania proponujemy.
Poprzedni dyrektor mocno
optował za powstaniem w szpitalu Oddziału Ortopedii. Jak
Pani zapatruje się na ten pomysł?
Od 2 lat powszechnie wiadomo,
że nie ma możliwości zakontraktowania Oddziału Ortopedycznego w
naszym szpitalu. Narodowy Fundusz
Zdrowia w rozmowach informował
kilkukrotnie, że zabezpieczenie ortopedyczne na terenie południowej
Wielkopolski jest wystarczające i nie
ma potrzeby zakontraktowania tego
oddziału. W szpitalu w Kępnie w
ramach Oddziału Chirurgicznego są
wykonywane zabiegi urazowo-ortopedyczne. Świadczenia ortopedyczne
w zakresie zabiegów oraz poradni
zabezpiecza lek. specj. Jacek Wawrzynowicz. Zatrudniliśmy nowych
lekarzy, wróciliśmy też do współpracy z lekarzem, mieszkańcem Kępna,
który jeszcze 2 lata temu współpracował z naszym szpitalem – specjalistą ortopedii traumatologii narządu
ruchu Adrianem Mikołajczykiem,
który wykonuje u nas zabiegi. Dodatkowo nawiązaliśmy współpracę z nowym lekarzem - specjalistą ortopedii
traumatologii narządu ruchu Pawłem
Krzymianowskim, który wykonuje
u nas zabiegi dwa dni w tygodniu, a
jednocześnie udziela świadczeń w
poradni ortopedycznej. Zwiększyliśmy pracę tej poradni, zatrudniając
dodatkowo lekarza w trakcie specjalizacji Mateusza Matczuka. Łącznie
zwiększono czas pracy poradni ortopedycznej z 19 na 26,5 godzin tygodniowo.
Kolejna ważna dla szpitala
sprawa to zapewnienie opieki
pielęgniarskiej. Jak sobie z tym
radzicie?
Na razie szpital radzi sobie z zabezpieczeniem pracy pielęgniarek
i położnych. Posiłkujemy się pielęgniarkami zatrudnionymi na umowy zlecenie i kontraktowe. Mamy
obecnie 200 pielęgniarek na etacie, w
tym 175 to pielęgniarki i 25 położne.
Łącznie z tymi na umowie zlecenie i
kontraktach - 239 pielęgniarek. Niepokojące jest to, że około 25 pań jest
już w wieku emerytalnym, są przemęczone pracą i schorowane. Jestem
ogromnie wdzięczna paniom pielęgniarkom i położnym za ogromny
trud oraz poświęcenie, wielokrotnie
niedoceniane i niezauważane w codziennej pracy. Na pewno w najbliższym okresie wszystkie szpitale
zmierzą się z problemem braku kadry, nie tylko lekarzy, też pielęgniarek i położnych, ale również coraz
mocnej dotyczy to personelu pomocniczego.

Wiadomości
Żeby pozyskać kadrę pielęgniarską i zabezpieczyć przyszłość
szpitala wspólnie ze Starostwem Powiatowym podejmujemy działania,
umożliwiające podjęcie bezpłatnych
studiów dziennych w kierunku licencjat pielęgniarstwa na terenie Kępna.
Spotkało się to ze sporym zainteresowaniem, przede wszystkim osób które już pracują. Zgłosiły się 23 osoby,
ale cały czas jeszcze przyjmujemy
zgłoszenia, osoby zainteresowane
studiami prosimy o kontakt z sekretariatem szpitala. W przyszłym roku
planujemy promocję w szkołach średnich, żeby zainteresować młodzież
zdobyciem tego zawodu bez konieczności ponoszenia kosztów opłat za
studia oraz dojazdów i z gwarancją
pracy w naszym szpitalu.
Jak wygląda sprawa wynagrodzenia pielęgniarek?
Wynagrodzenia w służbie zdrowia, jeżeli chodzi o średni personel
medyczny, nie spełniają oczekiwań
tych osób. Natomiast dzięki ogromnej determinacji grupy zawodowej
pielęgniarek i położnych, a także ratowników uzyskali oni już podwyżki
do wynagrodzeń. Bardzo dobrze, że
temat wynagrodzeń tych grup został
zauważony i doceniony, niemniej jednak szkoda, że podwyżki wynagrodzeń objęły wyłącznie te grupy zawodowe, a są jeszcze grupy medyczne,
takie jak diagności laboratoryjni i
technicy, fizjoterapeuci, które zostały
pominięte. Szpital realizuje wszystkie wymagane prawem podwyżki
wynagrodzeń, także te obejmujące
cały personel szpitala zatrudniony na
umowy o pracę, wynikające z ustawy o wzroście wynagrodzeń zasadniczych, mimo, że ustawodawca nie
przewidział celowych środków finansowych na realizację tych podwyżek.
Ile wynosi średnia pensja pielęgniarki w szpitalu w Kępnie?
Średnie zarobki pielęgniarki
wraz z oddziałowymi w naszym szpitalu, wliczając w to dyżury, wynoszą
5.200 zł brutto.
Obecnie dużo uwagi przyciąga
funkcjonowanie
Szpitalnych
Oddziałów Ratunkowych. Jak
ocenia Pani pracę kępińskiego
SOR-u?
Jest to na pewno bardzo trudny
oddział dla wszystkich, i dla personelu i dla pacjentów. Mamy tu do
czynienia z sytuacjami bardzo emocjonalnymi, co nie dziwi, bo chodzi
przecież o sprawę najważniejszą dla
każdego z nas, czyli o zdrowie i życie.
Często uczestniczy w nich rodzina,
natomiast personel musi zachować
profesjonalizm i nie ulegać emocjom.
Mam nadzieję, że opinia o naszym
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
się poprawiła, jednak nie unikniemy
tu sytuacji kontrowersyjnych i skarg.
System z punktu widzenia pacjenta jest skomplikowany. Nie dziwię się pacjentom, którzy nie do
końca rozróżniają stan zdrowia, z
którym mają iść na SOR, czy na tzw.
wieczorynkę, czy do lekarza rodzinnego. Proszę jednak o zapoznanie się
z opisami, które znajdują się na naszej
stronie internetowej, co w przyszłości
też pozwoli uniknąć wielu nieporozumień. Należy także pamiętać, że
nocna i świąteczna opieka zdrowotna
tzw. wieczorynka nie jest przychodnią i nie zastępuje lekarza rodzinnego (POZ), lecz udziela świadczeń w
trybie nagłym. W szpitalu zakontraktowaliśmy świadczenia z zakresu lekarza rodzinnego i pielęgniarki POZ

wywiad tygodnia
i jeżeli pacjenci mają taką potrzebę,
mogą złożyć deklarację w gabinecie
lekarza rodzinnego szpitala w Kępnie.
W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przyjmowanych jest powyżej 11 tysięcy pacjentów rocznie.
Obsługujemy nie tylko pacjentów z
powiatu kępińskiego, ale też w dużej
mierze powiatu wieruszowskiego,
powiatu namysłowskiego, a także z
Sycowa. Nie tylko na SOR-ze, ale też
w ramach nocnej i świątecznej opieki
medycznej przyjmujemy kilkakrotnie
więcej pacjentów niż w ościennych
szpitalach. Często problem z pozyskaniem lekarzy do pracy w tzw. wieczorynce czy na SOR-ze wiąże się z
dużą liczbą pacjentów. W sąsiednich
ośrodkach to obciążenie pracą jest
dużo niższe, więc lekarze chętniej
tam dyżurują.
Mamy nowego kierownika SOR-u.
Obecne jest nim specjalista nefrologii
lek. Rafał Podejma, co też, jak sądzę,
bardzo pozytywnie wpłynęło na pracę tego Oddziału.
Szpitalny Oddział Ratunkowy w
Kępnie będzie wyposażony w nowy
system segregacji tzw. triaż pacjentów w ramach rządowego programu
TOPSOR. W czerwcu br. podpisana
została umowa partnerska między
SPZOZ w Kępnie a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, które wdraża
program. Ten jednolity system obsługi pacjentów ma być wdrożony w
całym kraju. Szpitale ze szpitalnymi
oddziałami ratunkowymi dostaną
sprzęt, wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do tego, by korzystać
z systemu. Dzięki nowemu systemowi, po wstępnej ocenie zdrowia
pacjenta, zostanie nadany priorytet
przyjęcia - czerwony, pomarańczowy albo żółty. W przypadku czerwonego oznaczać to będzie, że ta osoba
musi być natychmiast przyjęta. Kolor
pomarańczowy oznaczać ma, że pacjent będzie maksymalnie oczekiwał
na pomoc 10 minut, a kolor żółty
oznacza, że pomoc będzie udzielona
najpóźniej do godziny. Pozostali pacjenci (kolor zielony i niebieski) po
wstępnej ocenie będą informowani,
gdzie mogą uzyskać pomoc, np. w
placówce, która świadczy usługi nocnej opieki lekarskiej. Jeżeli jednak
zdecydują, że chcą czekać na poradę
w tym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, to zostaną poinformowani o
czasie oczekiwania. Wprowadzamy
też zapis, że ci pacjenci będą jednak
pod nadzorem, co 90 minut będzie
powtórna ocena ich zdrowia, tzw.
retriaż.
Obecnie oczekujemy na informację z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o terminie wdrożenia tego
rozwiązania.
Czy planowane są jeszcze inne
zmiany kadrowe? Myślę o ordynatorach...
W dobie brakującej kadry medycznej to nie są łatwe tematy. Na
ten moment nie ma takiej potrzeby.
Będzie jednak pewna zmiana. Zostanie ogłoszony konkurs na ordynatora
Oddziału Noworodkowego, ponieważ pan dr n. med. Marian Nawrot
złożył rezygnację z tej funkcji. Rezygnacja związana jest z osiągnięciem
wieku emerytalnego i co bardzo nas
cieszy, nadal będzie pracował z nami
jako lekarz na Oddziale Noworodkowym.
Kto w kępińskim szpitalu pełni
funkcję zastępcy dyrektora do
spraw medycznych?

Szpital, w którym dyrektor nie jest
lekarzem, tak jak w naszym przypadku, musi mieć zastępcę do spraw medycznych i bez tego szpital nie może
funkcjonować. Takie są wymogi ustawy o działalności leczniczej. Wymagane jest przeprowadzenie konkursu
na to stanowisko, jednak dyrektor nie
może przeprowadzić go przed podjęciem pełnienia swojej funkcji, ani w
dniu jej objęcia, a taka osoba musi
być. W związku z tym poprosiłam o
pełnienie obowiązków z-cy ds. medycznych lek. Zbigniewa Berę, który
pełnił już tę funkcję wcześniej, jak
również przez wiele lat był Lekarzem
Naczelnym szpitala. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja i wymagająca
olbrzymiego zaangażowania i pracy,
a doktor Zbigniew Bera jednocześnie
pracuje jako anestezjolog. Natomiast
w celu zapewnienia bezpieczeństwa
działania szpitala, pacjentów i personelu taka osoba musi być powołana.
Doktor Zbigniew Bera będzie pełnił
funkcję do momentu rozstrzygnięcia
konkursu, którego procedura została
rozpoczęta.
Jak wygląda wykorzystanie
szpitalnego lądowiska?
W tym roku było około 30 lądowań, w ubiegłym 45. Spełnia swoją
rolę bardzo dobrze i chyba nikt nie
przewidywał, że będzie ono tak intensywnie wykorzystywane. Szczególnie ważne jest w przypadkach,
kiedy czas odgrywa ważna rolę tzn.
zawałów czy udarów. Służy także w
sytuacji nagłych transportów.
Bardzo dobrze funkcjonuje też
nowy blok operacyjny, który doskonale odpowiada potrzebom naszego
szpitala. Kierownikiem bloku została
dotychczasowa oddziałowa – Patrycja
Gollmer-Kucharska. Zwiększyliśmy
wykorzystanie tego bloku poprzez
zatrudnienie lekarzy specjalistów,
których wcześniej nie było, m.in. nawiązaliśmy współpracę z chirurgiem
naczyniowym dr. n. med. Jakubem
Turkiem.
Czy podobnie intensywnie wykorzystywany jest tomograf
komputerowy? Jak długa jest
kolejka chętnych na badanie tomograficzne?
Ogromna praca i zaangażowanie personelu pracowni tomografii
komputerowej oraz fakt, że NFZ od
tego roku płaci za wszystkie badania
tomograficzne, spowodowały, że nie
mamy kolejek. Występują jedynie
tzw. kolejki techniczne, celem umówienia na wizytę. To bardzo ważna i
dobra wiadomość dla pacjentów, którzy poszukują możliwości wykonania
badania tomografii komputerowej w
krótkim terminie.
Jakie jeszcze działania podejmowane są dla poprawy funkcjonowania kępińskiego szpitala?
Zmniejszona została liczba łóżek
w szpitalu. Jest to wytyczna programu naprawczego, ale było to działanie podyktowane przeprowadzoną
przez nas analizą obłożenia łóżek w
szpitalu oraz wykonaniem kontraktu
z NFZ. Szpitalom narzucono także obowiązek dostosowania norm
zatrudnienia pielęgniarek do liczby
łóżek. Mieliśmy do tej pory 259 łóżek, łącznie z Odziałem Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Grębaninie.
Od października br. mamy 220 łóżek, nie zostało jeszcze zrealizowane
obniżenie liczby łóżek na Oddziale
Internistycznym, na dniach ta zmia-

na się dokona. Zmniejszenie liczby
nieobłożonych łóżek poprawi personelowi dostępność do łóżek pacjenta
i zwiększy komfort pobytu na salach
szpitalnych oraz w pewnym stopniu
obniży koszty funkcjonowania oddziałów, bez ograniczenia w dostępności do świadczeń przy tej wielkości
kontraktu z NFZ.
W jaki stopniu realizowany jest
program naprawczy przygotowany dla szpitala?
Program naprawczy zawiera
wiele rekomendacji, które musimy dostosować do naszych realiów.
Przygotowała go profesjonalna firma audytowa z Poznania na zlecenie
organu założycielskiego – Powiatu
Kępińskiego. Każdy szpital, zgodnie
z ustawą, jest zobowiązany do przygotowania programu naprawczego,
jeżeli zakończy rok ujemnym wynikiem finansowym, bez względu na
to jakiej on jest wielkości. Realizacja
programu naprawczego dla naszego szpitala jest na wstępnym etapie.
Program zawiera wiele ważnych i
racjonalnych zaleceń mających na
celu poprawę nie tylko kondycji finansowej szpitala, ale także wzrost
jakości udzielanych świadczeń oraz
jego rozwój.
Chciałbym także uspokoić personel pomocniczy naszego szpitala
- nie będzie zrealizowany punkt zalecający tak drastyczne zmniejszenie
zatrudnienia w sekcji czystości. To w
naszym przypadku jest nierealne, z
racji tego, że szpital nie mógłby wówczas funkcjonować.
Z programu naprawczego wynikała likwidacja portierni. Wprowadzamy automatyczny system parkowania w szpitalu. W portierni było 4
i pół etatu, co stanowiło koszty około
140 tysięcy zł rocznie, natomiast zakup nowego systemy parkingowego
to jest około 80 tysięcy zł jednorazowego wydatku. Trzyletnia umowa
obejmuje koszty serwisu i przeglądu.
Pracownicy wykupią karty parkingowe, stworzono też regulamin
parkowania. Przy wjeździe pobiera
się bilet, przewidziane jest pół godziny darmowego parkowania dla osób,
które muszą odwieźć pacjenta czy go
odebrać. Następnie obowiązywać będzie odpłatność za każdą rozpoczętą
godzinę w wysokości nie mniejszej
niż w Strefie Płatnego Parkowania w
mieście.
W szpitalu działała automatyczna
centralna telefoniczna, po dodzwonieniu do której można wybrać 10
numerów tonowo lub czekać na połączenie z sekretariatem. Przypominam naszym pacjentom, że wszystkie

numery telefonów znajdują się na naszej stronie internetowej.
Tak jak mówiłam, jest wiele rekomendacji, staramy się je realizować,
jednak nie wszystkie w stu procentach, ponieważ życie buduje swoje
własne scenariusze i sytuacja w naszym szpitalu oraz systemie ochrony
zdrowia w całej Polsce ulega zmianom, także nasza sytuacja finansowa.
Współpracujemy ściśle z naszym organem założycielskim i informujemy
na bieżąco o podejmowanych przede
wszystkim wynikających z programu
naprawczego, działaniach inwestycyjnych.
Jakie jeszcze działania skierowane do pacjentów podejmuje
obecnie szpital? A może skupiacie się jedynie na poprawie
sytuacji finansowej placówki i
realizacji zaleceń programu naprawczego?
Cały czas podejmujemy kolejne
działania, mające na celu zaspokajanie potrzeb naszych pacjentów i podniesienie jakości świadczeń medycznych. Zatrudniamy nowych lekarzy,
wykonujemy nowe zabiegi, zwiększamy dostępność do diagnostyki.
Przykładem jest rozpoczęty właśnie
roczny program badania wzroku dla
osób chorych na cukrzycę w kierunku retinopatii cukrzycowej. Jest to
bezpłatny program realizowany w
naszej poradni diabetologicznej od
października br. pod kierunkiem specjalisty chorób wewnętrznych i diabetologii lek. Anny Kuśmierek-Mikiewicz. Dodatkowo we współpracy
ze Szpitalem Klinicznym w Poznaniu od listopada br. rozpoczynamy
realizację badań przesiewowych w
kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, który będzie
trwał przez najbliższe 2 lata. Program
realizowany będzie w gabinecie lekarza rodzinnego szpitala w Kępnie.
Od listopada br. zwiększyliśmy także
dostępność do świadczeń rehabilitacji
domowej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Za niecały miesiąc działalność
rozpocznie nowa centralna sterylizatornia, chociaż mało znana pacjentom,
stanowi kluczowe miejsce w szpitalu,
mające wpływ na bezpieczeństwo
pacjentów i personelu medycznego.
Ważnym, planowanym przez nas
działaniem, jest również ucyfrowienie aparatów rentgenowskich. Z niecierpliwością oczkujemy na informacje o możliwości pozyskania środków
na zakup nowej karetki dla Zespołu
Ratownictwa Medycznego.
Rozmawiali:
M. Łapa, M. Bendzińska

- ogłoszenie Spółdzielnia Mieszkaniowo-Administracyjna
„DOMANIN” w Domaninie 9 ogłasza przetarg
na sprzedaż kotłowni w Rogaszycach.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie
oferty w biurze Spółdzielni do dnia 29.11.2019
do godz. 18:00. Cena wywoławcza wynosi
50.000,00 zł (pięćdziesiąt tys. 00/100).
Kotłownie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu
pod nr 662 293 461. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo
odstąpienia od przetargu bez podania przeczyny.
Zarząd Spółdzielni
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policja
Zdarzenie drogowe w miejscowości Bralin

Fot. KP PSP Kępno

Księgowego
Miejsce pracy: Kępno

Osobówka wypadła z drogi
9 listopada br., o godzinie 5.44,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym
w miejscowości Bralin. Na miejsce
zadysponowano dwa zastępy straży
pożarnej: z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Bralin.
- Po dotarciu na miejsce pierwszych
zastępów straży pożarnej zastano

samochód osobowy, który po kolizji z przydrożnymi barierkami oraz
płotem znajdował się w przydrożnym
rowie. Działania straży polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
odłączeniu zasilania w pojeździe
oraz pomocy w usunięciu samochodu z rowu – mówi oficer prasowy KP
PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Ponad 2 promile alkoholu miał 33-letni obywatel Ukrainy,
który stracił panowanie nad samochodem i uderzył w inny
pojazd

Pijany i bez prawa jazdy
1 listopada br., po godzinie 18.00,
w Opatowie doszło do kolizji, której
sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie, dzięki relacji świadków,
bardzo szybko ustalili i zatrzymali sprawcę – 33-letniego obywatela
Ukrainy, który, podczas kierowania samochodem osobowym marki
Volkswagen Golf, stracił panowanie
nad pojazdem i najechał na stojący

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.

pojazd marki Volkswagen Vento, po
czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Podczas czynności wykonywanych przez policjantów okazało się,
że 33-latek nie posiada uprawnień
do kierowania pojazdami, a ponadto
znajduje się w stanie nietrzeźwości –
badanie wykazało ponad 2 promile
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Mężczyzna został zatrzymany,
a po wytrzeźwieniu usłyszał odpowiednie zarzuty.
Oprac. KR

P.P.H.U. „RABIEGA”
ul. Zielona 7
63-600 KĘPNO

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin
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tel.: +48 577 101 276
tel./fax: +48 62 78 222 56
e-mail: rabiega@onet.eu

Wiadomości

informacje
kurier baranowa
listopad 2019, nr 46 (1141)

13 listopada br. w Donaborowie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego
w Badmintonie Dziewcząt i Chłopców – klasy IV-VI i VII-VIII

Czy ping pong i ping-pong to ta sama dyscyplina sportu? Co w takim razie z tenisem stołowym? Czym różni się
sprzęt i kiedy można grać białymi piłeczkami? Tego mogli
się dowiedzieć uczestnicy Drużynowych Mistrzostw Gminy w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców, które odbyły
się w Słupi pod Kępnem 14 i 15 listopada br. Prawdziwą
ozdobą pierwszego widowiska był pojedynek Jana Kasendry, aktualnego mistrza Polski amatorów, z czwartą rakietką Wielkopolski – Władysławem Kąckim. W drugim dniu
mistrzostw pan Władysław zaprosił do walki aktualnych
młodych mistrzów. I to było dla nich niesłychanym przeżyciem, bo przecież ich rywal ma więcej lat, niż oni wszyscy
razem wzięci. A jednak nie dali mu rady!

Badmintonowy zawrót głowy
Nasze szkolne zawody sportowe
wyróżnia widowiskowa oprawa, nie
mówiąc już o szczególnej aurze towarzyszącej zmaganiom na boisku.
Przywiązujemy dużą wagę do zasad

WYNIKI MISTRZOSTW

Kategoria dziewcząt – kl. IV- VI:
1. Donaborów
2. Baranów
3. Mroczeń
4. Łęka Mroczeńska.
Kategoria dziewcząt – kl. VII-VII:
1. Mroczeń
2. Donaborów
3. Łęka Mroczeńska.
chłopców – kl. IV-VI:
goria
Kate
1. Donaborów
2. Łęka Mroczeńska
3. Mroczeń.
Kategoria chłopców – kl. VII-VIII:
1. Łęka Mroczeńska
2. Mroczeń
3. Donaborów

fair play, nie zapominamy o bezpieczeństwie zawodników, staramy się,
by organizowane przez nas zawody
kojarzyły się przede wszystkim z pozytywnymi emocjami i radością. To
jednak sport, to jednak walka, a więc
nie tylko zwycięstwa, ale i porażki.
Najlepsi otrzymują nagrody – medale
i puchary, ale każdy uczestnik przywozi do domu czy szkoły pamiątkowy dyplom.
Listopad obfitował w wiele turniejów. Po mistrzostwach w unihokeju do walki przystąpili badmintoniści.
Piękna i jakże specyficzna hala sportowa w Donaborowie już po raz drugi
gościła uczestników Drużynowych
Mistrzostw Powiatu Kępińskiego w
Badmintonie Dziewcząt i Chłopców.
Biurem zawodów profesjonalnie zarządzał sam dyrektor. Alojzy Piasecki cały boży dzień w pojedynkę
zmagał się z trudnym zadaniem
przeprowadzenia mistrzostw w czterech kategoriach. Nie brakowało

sportowego ognia oraz kontrowersji.
Szczęśliwie udało się jednak zażegnać wszelkie spory i w odpowiedniej
chwili ugasić w zarodku zarzewie
sportowych konfliktów. W nagrodę
otrzymaliśmy widowisko pełne pasji
i werwy. Na uwagę z całą pewnością
zasługuje występ dziewczynek z Baranowa, które w wielkim stylu wdarły się na drugi stopień podium. Były
i łzy radości, i łzy smutku, ale bardzo
szybko twarze wszystkich sportowców rozjaśniły cudowne uśmiechy.
Puchary ufundowane przez wójt
gminy Baranów wręczyła Renata
Małolepsza – prezes Klubu Badmintonowego „Tornado” Donaborów.
Na młodszych (klasy IV-VI) uczestników naszych mistrzostw czekała
jeszcze niespodzianka. Otóż dwa
najlepsze teamy w kategorii dziewcząt i chłopców wywalczyły awans
do Finałów Rejonu Kaliskiego, które
odbędą się w… Donaborowie – 20 i 25
listopada br. 		
ems

Zbigniew Masternak gościem Biblioteki Publicznej w Mroczeniu

Komiks? Fajna sprawa!

Uśmiech jak złoty medal
Najważniejsza różnica między
ping pongiem a ping-pongiem (czyli
tenisem stołowym) to rakietka. Ta
nowa ma podobny kształt, ale inną
okładzinę – to bardzo drobny papier
ścierny. I zawsze w kolorze niebieskim. Po co taka zmiana? - Przede
wszystkim, żeby wszyscy grający
mieli równe szanse. Ale pozwala też
prowadzić dłuższe akcje i skuteczną
obronę, zawodnicy mogą grać z dala
od stołu – tłumaczy Jan Kasendra,
aktualny mistrz Polski amatorów.
Rakietka pozwala też „uprościć” grę
– nie ma tu tych podstępnych topspinów, bo rotacja nadana piłeczce
to tylko 2% tego, co w standardowej
grze. Stół i siatka są takie same, piłeczki pomarańczowe, a zasady nieco zmienione. Gra się do dwóch wygranych setów, każdy do 15 punktów,
i nie ma wygranej na przewagi (czyli
przy stanie 14:14 decyduje tzw. złoty
strzał). Całkowitą nowością jest tzw.
double point – jeśli przed 12. punktem zawodnik poprosi o tę opcję, dostaje białą piłeczkę. Jeżeli wygra to
zagranie, dolicza mu się dwa punkty,

jeśli przegra – rywal otrzymuje jeden.
Słupskie mistrzostwa na pewno zapamiętamy również z dwóch
innych powodów. Oto o tytule mistrzowskim w kategorii chłopców
starszych decydowały dwie ostatnie
piłeczki. Przy stanie meczu 2:2 i 11:11
lepszym o te dwa punkciki okazał się
team z Mroczenia. Natomiast zmagania dziewcząt młodszych zaowocowały żarliwą, ale i skrupulatną debatą
grona sędziowskiego. Oto bowiem
trzy zespoły miały identyczny rezultat punktowy. O końcowej kolejności
zadecydowała więc tzw. mała tabela i
ona wskazała zespół z Baranowa. O
mały włos, a dzielne baranowianki
nie przyjechałyby na te mistrzostwa
– bo przecież dziewczyny nie mają
gdzie grać. Górę wziął jednak sportowy rozsądek. Trener Joanna Durlej
zapytała swoje zawodniczki, czy na
pewno chcą pojechać do Słupi i czy
nie boją się batów? Oliwia i Kinga
odpowiedziały uśmiechem – i tak też
zakończyły te zawody. Uśmiechami
jak złote medale.		
ems

Walka była zacięta i wyrównana
do ostatnich chwil mistrzostw

WYNIKI RYWALIZACJI
18 listopada br. w Bibliotece
Publicznej w Mroczeniu gościł Zbigniew Masternak – dramaturg,
prozaik, autor scenariuszy filmowych. Na spotkanie przybyła grupa
uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Mroczeniu.
Podczas bibliotecznych warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, w jaki
sposób powstaje komiks i skąd czer-

pać pomysły na historie. Uczniowie
z zaciekawieniem wysłuchali wskazówek pisarza i stworzyli krótkie
historie komiksowe, których akcja
rozgrywała się w gminie Baranów.
Do powstania komiksów wystarczyły
tylko kredki, ołówki, papier i najważniejsze – wyobraźnia. Podczas zajęć
dzieci wykazały się ogromną pomysłowością. Warsztaty miały na celu

pobudzenie dziecięcej wyobraźni
oraz twórczej pracy. Zajęcia okazały
się ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Na zakończenie
uczestnicy przedstawili swoje prace,
a autorzy najciekawszych komiksów
otrzymali nagrody w postaci książek.
Edyta Lesiak

Kategoria dziewcząt – kl. VII-VIII:
1. SP Łęka Mroczeńska
2. SP Donaborów
3. SP Mroczeń
4. SP Słupia pod Kępnem

Kategoria chłopców – kl. VII-VIII:
1. SP Mroczeń
2. SP Słupia pod Kępnem
3. SP Donaborów
4. SP Łęka Mroczeńska

Kategoria dziewcząt – kl. IV-VI:
1. SP Baranów
2. SP Łęka Mroczeńska
3. SP Donaborów
4. SP Mroczeń
5. SP Słupia pod Kępnem

Kategoria chłopców – kl. IV-VI:
1. SP Donaborów
2. SP Łęka Mroczeńska
3. SP Mroczeń
4. SP Słupia pod Kępnem
5. SP Baranów
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Informacje

wiadomości
G£OS TRZCINICY
listopad 2019, nr 47 (1113)
Już w grudniu działalność rozpocznie żłobek w Trzcinicy. Jego otwarcie stanowi zwieńczenie starań samorządu gminnego, który na budowę, wyposażenie oraz funkcjonowanie
placówki pozyskał łącznie ponad 1,4 mln zł

Wkrótce otwarcie żłobka

Obecnie trwa wyposażenie nowego obiektu żłobkowego w meble i
zabawki. Rozpoczęcie funkcjonowania żłobka planowane jest na 2 grudnia 2019 roku.
Jest to już ostatni etap działań realizowanych w ramach zadania „Rozbudowa przedszkola w Trzcinicy o
oddział żłobkowy”.
8 listopada br. Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kępnie udzielił Gminie
Trzcinica ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie żłobka.
Przypomnijmy, że 22 lutego 2018 r. wójt gminy Trzcinica podpisał umowę z firmą
EREM Pracownia Projektowa
na opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę. 18 września ubiegłego roku w Trzcinicy
rozpoczął się cykl szkoleń pn.
„Nowe kompetencje samorządu w zakresie form opieki nad

dziećmi do lat 3”. Zajęcia prowadzone były przez Wyższą Szkołę Gospodarki z Bydgoszczy.
19 grudnia 2018 r. w odpowiedzi na ogłoszony rządowy program
„Maluch+ 2019” Gmina Trzcinica
złożyła wniosek o dofinansowanie
w zakresie utworzenia oraz funkcjo-

nowania nowo tworzonych miejsc
żłobkowych. 6 marca 2019 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu odbyła się uroczystość
przekazania promes w ramach zadania realizowanego z resortowego
programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2019”. Gmina Trzcinica otrzymała promesę w
kwocie 602.000,00 zł na
„Rozbudowę przedszkola w
Trzcinicy o oddział żłobkowy”.
W związku z otrzymaniem
dofinansowania
ogłoszony został przetarg
w celu wyłonienia wykonawcy zadania „Rozbudowa budynku przedszkola
o oddział żłobkowy” w
Trzcinicy. Wpłynęły 4
oferty a ich wartość wyniosła od 1.047.000,00 zł do
1.558.586,21 zł. NajkorzystGmina Trzcinica pozyskała dofinansowanie zewnętrze
niejszą ofertę przedstawiła
na budowę, wyposażenie oraz funkcjonowanie żłobka
firma P.P.H.U. „JoKpol”
Józef Kołodziej i 4 czerwca
2019 r. zawarta została umowa na wykonanie prac budowlanych.
25 czerwca 2019 r. Gmina złożyła wniosek pn. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w gminie
Trzcinica – utworzenie pierwszego
żłobka”, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 814.033,00 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi
906.753,00 zł. Projekt wdrażany jest
w ramach Regionalnego Programu
Rozpoczęcie funkcjonowania żłobka
Operacyjnego Województwa Wielzaplanowano na 2 grudnia 2019 r.
kopolskiego, Działanie 6.4. Wsparcie

Podczas zajęć zorganizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy dzieci wykonywały prace w barwach narodowych

aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu
opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku
pracy z powodu opieki nad małymi
dziećmi. Okres realizacji projektu,
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zamyka się w przedziale czasowym od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2021 r. 8 listopada br. została
zawarta umowa pomiędzy Zarządem

Województwa Wielkopolskiego a
Gminą Trzcinica na dofinansowanie
projektu w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W ten sposób łączne dofinansowanie zewnętrzne na budowę, wyposażenie oraz funkcjonowanie w
okresie dwóch lat żłobka w gminie
Trzcinica wyniosło 1.416.033,00 zł,
a środki Gminy Trzcinica to około
570.000,00 zł.
Oprac. bem

W październiku zakończyła się realizacja zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pomiany”, którego realizacja dofinansowana została w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Pomiany wypiękniały

Projekt dofinansowany został przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego

W październiku 2019 roku zakończyły się prace w ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w miejscowości Pomiany”.
Zakres wykonanych prac obejmował
remont i wyposażenie siłowni, utwardzenie kostką betonową terenu przed
budynkiem Domu Ludowego, a także
wyrównanie i obsianie trawą części
terenu.
W ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowości Pomiany” utwardzono

również kostką betonową plac przed
budynkiem nr 18.
Wartość całkowita projektu to
36.010,14 zł. Dotacja celowa z Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu przekazana została w wysokości 22.520,79 zł.
W realizację projektu, w tym
również w prace przy budynku nr
18, włączyli się mieszkańcy sołectwa. Dokonali nasadzenia 150 sztuk
tui szmaragdowych na terenie przy
Domu Ludowym w Pomianach.
Oprac. bem

Gmina Trzcinica wspólnie z innymi samorządami partycypuje w finansowaniu różnorodnych zadań na terenie powiatu kępińskiego

Samorząd włącza się
we wspólne działania

Gmina Trzcinica partycypowała m.in. w kosztach budowy stacji meteorologicznej
w Trębaczowie

Biało-czerwone inspiracje najmłodszych
We wtorek, 12 listopada br., w
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Trzcinicy miała miejsce kolejna odsłona zajęć kulturalno-edukacyjnych
dla dzieci. Tym razem, nawiązując do
Narodowego Święta Niepodległości,
dzieci wykonywały prace w barwach
narodowych.

10

Zanim mali twórcy zabrali się do
pracy wysłuchali patriotycznej legendy polskiej „O rycerzach spod Giewontu”, na podstawie której został
przeprowadzony mini quiz literacki.
Następnie uczestnicy warsztatów tworzyli piękne trójwymiarowe
kwiaty. Prace utrzymane były w bia-

ło-czerwonych barwach. Na końcu
spotkania na dzieci czekały słodkie
upominki.
Stworzone podczas zajęć prace
można podziwiać na wystawie w siedzibie biblioteki w Trzcinicy.
Oprac. bem
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13 listopada 2019 r. zaprezentowana została stacja meteorologiczna
zlokalizowana w Trębaczowie. Jest
to zadanie dofinansowane przez samorządy powiatowy i gminne. Stacja
pracuje w systemie Instytutu Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Zakład Agrometeorologii
i Zastosowań Informatyki. Na zadanie „Budowa stacji meteorologicznej
przeznaczonej do Systemu Monitorowania Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego” Gmina Trzcinica
przekazała środki finansowe w wysokości 5.009,00 zł.

Kwotą 12.623,25 zł Gmina dofinansowała w tym roku realizację
programu usuwania azbestu. Kolejne
środki przekazane Powiatowi Kępińskiemu to 12.800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie chodników w
miejscowościach Piotrówka i Kuźnica Trzcińska.
Kwotę 5.674,00 zł samorząd
gminny przeznaczył na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu P dla potrzeb medycznych
świadczonych przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kępnie.
Oprac. bem

Gmina

region
Uczestnicy zajęć komputerowych dla seniorów 65+, które
odbywają się w gminie Perzów w ramach programu Polska
Cyfrowa, otrzymali tablety

GONIEC PERZOWSKI
listopad 2019, nr 47 (900)
Zbliżające się andrzejki, a także Ogólnopolski Dzień Seniora, obchodzony oficjalnie 14 listopada, były okazją do spotkania seniorów zrzeszonych w perzowskim Kole Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Tablety trafiły do seniorek

Andrzejkowe spotkanie perzowskich seniorów

Na spotkanie zorganizowane
w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury przybyli również
zaproszeni goście: przedstawiciele
Urzędu Gminy w Perzowie oraz Policji. Wszystkich zebranych powita-

wyjazdy turystyczne i kulturalne,
które świetnie integrują seniorów,
edukują i relaksują.
Podczas andrzejkowego spotkania st. asp. Adrian Szlag oraz asp.
Arkadiusz Bober w trosce o bezpie-

Członkowie perzowskiego Koła PZERiI bawili się,
ale też rozmawiali o swojej działalności

ła prezes Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Perzowie Krystyna Zapolna. W
swoim wystąpieniu dziękowała między innymi za zaangażowanie i aktywną pracę na rzecz Koła seniorom
pracującym w jego Zarządzie. Słowa
wdzięczności skierowała też do osób,
które przekazały 1% podatku na konto Koła PZERiI w Perzowie. W ten
sposób perzowskie Koło otrzymało
212,00 zł.
Uczestnicy spotkania poinformowani zostali szczegółowo o pracy
Koła. Informację o jego działalności przedstawiła sekretarz Zenona
Kubica, a sprawozdanie finansowe skarbnik Irena Strzyżewska.
Perzowscy seniorzy są bardzo
aktywni. W ciągu roku odbyło się 12
spotkań Zarządu Koła, mających na
celu przygotowanie imprez, wyjazdów i spotkań osób starszych. Były
to między innymi: Spotkanie Noworoczne, Dzień Kobiet, Dzień Matki i
Dziecka, Dzień Seniora, jak również

czeństwo seniorów przekazali wiele
cennych informacji. Opowiedzieli
jak radzić sobie z oszustwami, wyłudzającymi pieniądze metodą na tzw.
wnuczka. Ostrzegali seniorów przed
prawdziwą plagą tego typu oszustw

występujących również na terenie powiatu kępińskiego. Aspiranci rozdali
też ponad 40 kamizelek odblaskowych, aby poprawić bezpieczeństwo
osób starszych na drodze.
Reprezentujący emerytów działających przy komisariacie Policji w
Sycowie Andrzej Kubik przedstawił
atrakcyjną ofertę turystyczną dla seniorów. Krystyna Myler, były nauczyciel historii, przybliżyła wszystkim tradycje związane z imionami:
Katarzyna i Andrzej.
Spotkanie perzowskich seniorów,
jak zawsze, przebiegało w miłej i
sympatycznej atmosferze. W pięknej
sali widowiskowej GOK osoby złotego wieku miały okazję porozmawiać
przy kawie, powspominać i zatańczyć.
Życzenia seniorom złożyła wójt
gminy Perzów Danuta Froń. Wraz
ze słodkim upominkiem przekazała
je w imieniu włodarza gminy kierownik Dziennego Domu Seniora w
Domasłowie Justyna Hołub-Rojkiewicz.
Oprac. bem

13 pań z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie bierze udział
w bezpłatnych zajęciach komputerowych dla seniorów 65+. Zgodnie z
założeniami projektowymi za uczestnictwo w projekcie z 60% frekwencją
seniorki otrzymały darmowe tablety,
na których będą kontynuować naukę
w domu.
Oficjalnie tablety zostały przekazane seniorkom przez regionalnego
koordynatora projektu Małgorzatę
Pankiewicz, reprezentującą Fundację Partycypacji Społecznej.

cja online, e-usługi, w tym zakupy i
bankowość online, usługi medyczne,
e-administracja i wiele innych).
Szkolenie obejmuje 90 godzin
szkoleń praktycznych i 24 godziny
tzw. animacji - praktycznych zajęć,
podczas których seniorzy zastosują
wiedzę na kursie w praktyce na tabletach.
Dla większości osób starszych
szkolenie jest jedyną okazją kontaktu z komputerem. Panie z Dziennego
Domu Seniora nie kryły zadowolenia:
- Pierwszy raz pracowałam na komDzięki otrzymanym tabletom panie będą
mogły kontynuować naukę w domu

Policjanci ostrzegali seniorów przed oszustami
i przekazali im kamizelki odblaskowe

Seniorki z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie kontynuują zajęcia aqua aerobicu
na kępińskiej krytej pływalni

Korzystają z wodnych atrakcji

15 seniorek z Dziennego Domu
Seniora w Domasłowie uczęszcza
na zajęcia z aqua aerobicu, które odbywają się w każdy czwartek w godzinach dopołudniowych na basenie
„Qarium” w Kępnie. Ćwiczenia pro-

W ramach projektu seniorzy zdobywają praktyczne
umiejętności obsługi internetu, komputera, telefonu i tabletu

wadzone przez wykwalifikowanego
instruktora.
Seniorki z gminy Perzów nie
kryją zadowolenia z możliwości korzystania z takiej formy aktywności.
Z zapałem i energią uczestniczą w

Projekt współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
W ramach jego realizacji seniorzy zdobywają praktyczne umiejętności obsługi internetu, komputera,
telefonu, tabletu czy innych urządzeń
IT. Zdobywają kompetencje pomocne w życiu codziennym (komunika-

puterze. Mam dwóch synów, którzy
mają komputery, ale oni nie chcą mi
nic pokazać. Mówią mi: „Ty, mama,
się już nie nauczysz”, a ja teraz moich synów zaskoczę. Pan instruktor
jest bardzo zdolny i potrafi przekazać
dużo informacji. Kurs bardzo mi się
przydał – powiedziała jedna z uczestniczek, pani Ania.
Gratulacje i życzenia seniorom
złożyła wójt gminy Perzów Danuta Froń oraz kierownik Dziennego
Domu Seniora Justyna Hołub-Rojkiewicz.		
Oprac. bem

zajęciach gimnastycznych w wodzie.
Mają również możliwość wypróbowania innych atrakcji, które oferowane są przez kępińską krytą pływalnię.
Oprac. bem
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Warsztaty tworzenia komiksu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychtalu

echo rychtala
listopad 2019, nr 43 (910)
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Z miłości i szacunku dla Niepodległej
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie
Rychtal rozpoczęły się na rynku,
gdzie przed ratuszem zgromadzili się
mieszkańcy oraz władze gminy, by
wspólnie odśpiewać „Mazurka Dą-

ni otrzymali pamiątkową przypinkę
upamiętniającą uchwalenie nowego
herbu gminy Rychtal. Na koniec patriotycznego spotkania wójt Adam
Staszczyk przekazał na ręce zaproszonych gości nową flagę gminy

Rychtal oraz podziękował wszystkim
zaangażowanym w trud przygotowania uroczystości.
Druga część uroczystości odbyły
się w kościele pw. Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Rychtalu,
gdzie o godzinie 18.00 miała miejsce
uroczysta, dziękczynna msza święta, odprawiona przez ks. kan. Andrzeja Miliana, ks. kan. Mariusza
Białobłockiego, ks. kan. Krystiana
Kowalskiego oraz ks. Daniela Wawrzyniaka. Po mszy odbył się koncert
kwartetu smyczkowego „Con Amabile”, który przybył do Rychtala na
zaproszenie wójta A. Staszczyka oraz
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu Ewy Walków.
R.A. – UG Rychtal

browskiego”. Niniejsza uroczystość
była idealną okazją do wzniesienia
po raz pierwszy nowej flagi gminy
Rychtal, której wzór radni uchwalili
podczas sesji Rady Gminy Rychtal
25 października br. Przybyli pod
budynek urzędu gminy mieszkańcy
wspólnie z radnymi, sołtysami, dyrektorami i kierownikami jednostek
organizacyjnych gminy oraz przedstawicielami jednostek ochotniczych
straży pożarnych z terenu gminy
Rychtal śpiewali pieśni patriotyczne, celem uczczenia tak ważnego dla
polskiego narodu święta. Zgromadze-

Fot. Cornell photography

Po mszy świętej odbył się koncert
kwartetu smyczkowego „Con Amabile”

Przed ratuszem na rychtalskim rynku zgromadzili się mieszkańcy
oraz władze gminy, by wspólnie odśpiewać hymn Polski

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Rychtalu

Biało-czerwone święto w Rychtalu

11 listopada to ważna data dla
wszystkich Polaków. Tego dnia Polska odzyskała niepodległość po 123
latach niewoli i rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję.
Święto państwowe zostało ustanowione w ostatnich latach II RP i przywrócone w 1989 r. Dzień 11 listopada
ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937
r., czyli prawie 20 lat po odzyskaniu
niepodległości.
8 listopada br. społeczność Szkoły Podstawowej w Rychtalu uroczyście uczciła Narodowe Święto Niepodległości. Dzień był wyjątkowy.
Wszyscy zebrali się przed budynkiem

szkoły, gdzie stworzono „żywą flagę”, a następnie, w ramach akcji pn.
„Szkoła do hymnu”, do której zachę-

cało Ministerstwo Edukacji Narodowej, odśpiewano hymn państwowy.
Akcja ta miała na celu upamiętnienie

Przed budynkiem szkoły stworzono „żywą flagę” i odśpiewano hymn państwowy,
a następnie uczniowie zaprezentowali niezwykły spektakl historyczny

ważnej dla Polaków daty oraz wykształcenie w dzieciach miłości do
ojczyzny i szacunku do symboli narodowych.
Następnie wszyscy udali się do
sali świetlicy środowiskowej, gdzie
obejrzeli
niezwykły
historyczny spektakl, przygotowany przez:
Magdalenę Witak, Wandę Opac i
Marlenę Opac z pomocą Magdaleny Tomalik i Janusza Witaka. Na
zakończenie został przeprowadzony
quiz historyczny o niepodległości
Polski.		
M. Oscenda
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Dzieci tworzyły komiksy

Uczniowie klas V Szkoły Podstawowej w Rychtalu wzięli udział w
warsztatach tworzenia komiksu, które odbyły się 18 listopada br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychtalu.
Warsztaty poprowadził Zbigniew
Masterna – autor wielu książek,
m.in. bestsellera „Nędzole” i cyklu

sportowi i własnej determinacji w realizacji marzeń.
Podczas spotkania zaproszony
gość zaproponował narysowanie historyjki komiksowej rozgrywającej
się w Rychtalu. Przy pomocy ołówka,
kredek i długopisu młodzież próbowała w krótkim czasie stworzyć ciekawą

Dzieci pracowały bardzo intensywnie, a następnie
zaprezentowały innym swoje krótkie historyjki komiksowe

powieściowego „Księstwo”, twórca
scenariuszy filmowych i komiksów
oraz dziennikarz. Autor jest również
wielkim fanem futbolu, sam gra w
piłkę nożną w Reprezentacji Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej i może
się pochwalić sporą ilością bramek.
Pochodzi z Gór Świętokrzyskich, a
obecnie mieszka w Puławach. Ukończył scenariopisarstwo w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji
Audiowizualnej. To, kim jest i czym
się zajmuje, zawdzięcza książkom,

opowieść obrazkową. Okazuje się, że
najważniejszy był pomysł, technikę
zawsze można dopracować, natomiast
bez kreatywności trudno było stworzyć coś oryginalnego. Dzieci pracowały bardzo intensywnie, a następnie
zaprezentowały innym swoje krótkie
historyjki komiksowe.
Warsztaty miały na celu zachęcenie młodych ludzi do niebanalnego
spędzania wolnego czasu i wykorzystania swojego potencjału pomysłów.
Ewa Walków

Drużyna siatkarska T. G. „Sokół” Kępno organizuje charytatywny turniej siatkarski, z którego dochód przeznaczony zostanie
dla chorej Mai. Turniej odbywa się przy współudziale gminy
Rychtal, na czele z gminnym koordynatorem sportu Piotrem
Nasiadkiem, jako partnerem udostępniającym nieodpłatnie
halę sportową oraz zapewniającym sędziów i nagrody w turnieju. Drużyna T. G. „Sokół” Kępno przygotowała szereg dodatkowych atrakcji. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 30 listopada
br., o godzinie 10.00, w hali sportowej w Rychtalu.

Region

gmina
W Szkole Podstawowej w Siemianicach zorganizowany został III Wieczór Patriotyczny, wpisujący się w gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

wieści znad pomianki
listopad 2019, nr 47 (949)

Patriotyczna wieczornica
Wspólnie świętowali odzyskanie niepodległości
w Siemianicach

11 listopada jest najważniejszym dniem roku dla każdego Polaka. Obchody Narodowego
Święta Niepodległości w gminie Łęka Opatowska rozpoczęły się już 7 listopada 2019 r.

Z inicjatywy dyrektor Izabeli
Krzywańskiej w Szkole Podstawowej im. Szembeków w Siemianicach

poległym i ofiarom II wojny światowej oraz pod tablicą upamiętniającą
Żołnierzy Wyklętych w Łęce Opa-

W gminnych uroczystościach uczestniczyli samorządowcy,
delegacje instytucji i organizacji oraz poczty sztandarowe

7 listopada br. zorganizowany został
wieczór patriotyczny.
11 listopada 2019 r. w znajdujących się na terenie gminy Łęka Opatowska miejscach pamięci narodowej
zostały złożone wiązanki kwiatów
oraz zapalone znicze. W uroczystościach udział wzięli: wójt gminy Łęka
Opatowska Adam Kopis, sekretarz
gminy Małgorzata Gąszczak, przewodniczący Rady Gminy Michał
Jerczyński wraz z radnymi, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe szkół
i jednostek OSP oraz delegacje strażackie.
Kwiaty i znicze uroczyście złożono pod pomnikiem poświęconym

towskiej, pod tablicą poświęconą
poległym za ojczyznę przy kościele
parafialnym w Siemianicach oraz
pod pomnikiem ku czci poległych w
I wojnie światowej na cmentarzu w
Opatowie.
W miejscach pamięci honorową
wartę pełnili harcerze i uczniowie.
Uroczysta msza św. w intencji ojczyzny została odprawiona w kościele
parafialnym w Opatowie.
- Święto Niepodległości uświadamia nam wszystkim, że dzień 11 listopada powinien być dniem, w którym nie tylko wspominamy trudną
drogę, jaką przeszli Polacy w drodze
ku wyzwoleniu, ale i dniem radości
z powodu tego, że żyjemy w wolnym
i suwerennym kraju - podkreślają
organizatorzy gminnych obchodów
Narodowego Święta Niepodległości.
Oprac. bem

W programie uroczystości znalazły się pieśni o charakterze patriotycznym
przeplatane wierszami i piosenkami w wykonaniu szkolnego chóru

7 listopada br. w naszej szkole
odbył się III Wieczór Patriotyczny. Na zaproszenie społeczności
szkolnej przybyli liczni goście: wójt
gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, sekretarz gminy Małgorzata
Gąszczak, radni, przedstawiciele
organizacji społecznych, harcerze,
mieszkańcy Siemianic i okolic, grono
pedagogiczne szkoły oraz uczniowie.
Uroczystość rozpoczęła witająca
gości dyrektor Szkoły Podstawowej

granicy z Niemcami. Dzięki jego
staraniom miejscowość Siemianice
po I wojnie światowej została przyłączona do Polski.
Wójt gminy A. Kopis oraz dyrektor I. Krzywańska podziękowali
nauczycielom i dzieciom za przygotowanie tego pięknego spotkania.
Jak powiedział na zakończenie
wójt, piękno śpiewu dzieci, które
tu usłyszał, przywołało w jego sercu wspomnienie śpiewu dzieci pod
W uroczystości uczestniczyli
goście, nauczyciele i uczniowie

11 listopada 2019 r. w znajdujących się na terenie gminy Łęka Opatowska miejscach
pamięci narodowej zostały złożone wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze

Przedstawiciele harcerskiej drużyny ze Szkoły Podstawowej w Opatowie uczestniczyli w
uroczystościach pogrzebowych zamordowanego przez UB Stanisława Gibka ps. „Piekarz”

Harcerze z Opatowa oddali hołd

Uroczystości pogrzebowe zamordowanego przez UB Stanisława Gibka
ps. „Piekarz” odbyły się 30 października br. w Wieluniu. Wzięli w nich
udział przedstawiciele harcerskiej drużyny ze Szkoły Podstawowej w Opatowie: dh Wiktoria Durlej, dh Krzysztof Stryjak oraz dh Bartosz Grzesiak.
Szczątki żołnierza Armii Krajowej
i konspiracji antykomunistycznej zostały złożone na wieluńskim cmentarzu w
rodzinnym grobie. W uroczystościach

Uroczystości pogrzebowe
odbyły się w Wieluniu

uczestniczyła rodzina śp. Stanisława,
kapłani, przedstawiciele władz, IPN,
posłowie, licznie zebrana młodzież
szkolna, harcerze oraz kompania reprezentacyjna wojska polskiego, która
po złożeniu szczątków oddała salwę
honorową.
Każdy uczestnik pogrzebu otrzymał pamiątkową książeczkę poświęconą bohaterowi z jego biografią i licznymi fotografiami.
Oprac. bem

Każdy uczestnik pogrzebu otrzymał pamiątkową
książeczkę poświęconą bohaterowi

Szczątki żołnierza Armii Krajowej i konspiracji
antykomunistycznej zostały złożone na
wieluńskim cmentarzu w rodzinnym grobie

w Siemianicach Izabela Krzywań- Wielką Krokwią w 1997 r., gdy nasz
ska. W programie tradycyjnie już kraj odwiedził wielki Polak, święty
przewidziano śpiewanie pieśni o Jan Paweł II.
charakterze patriotycznym przeplaMyślę, że to porównanie w pełni
tane wierszami i piosenkami w wy- oddaje nastrój chwil, które przeżyli
konaniu szkolnego chóru. Scenariusz uczestnicy tego wydarzenia.
uroczystości przygotowała Lidia
Jarosław Nowak
Dąbrowska, a oprawę muzyczną zapewnił Rafał Kaczmarzyk.
W związku z
tym, że od niedawna nasza szkoła nosi
imię Szembeków z
Siemianic, nie zabrakło wspomnień
o
Aleksandrze
Szembeku, który z
ramienia
Rzeczypospolitej Polskiej
został wyznaczony
na polskiego komisarza granicznego do
Nie zabrakło wspomnień o przedstawicielu rodu
Szembeków, który patronuje szkole w Siemianicach
ustalenia powojennej

cd. wieści znad pomianki na str. 14
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cd. wieści znad pomianki ze str. 13
Szkoła Podstawowa w Opatowie otrzymała certyfikat potwierdzający otrzymanie tytułu „Szkoła demokracji”

Opatowska „Szkoła
demokracji” z certyfikatem

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
listopad 2019, nr 46 (1222)
Uroczystość Złotych Godów w gminie Bralin

Koordynatorzy programu wyróżnieni
zostali przez dyrektor szkoły

Przysięgali sobie 50 lat temu
Certyfikat poświadcza, że szkoła
spełnia wszystkie kryteria niezbędne do rozwoju społecznej aktywności, samorządności uczniowskiej i
praktycznej edukacji obywatelskiej
poprzez realizację następujących
działań: wybory i kwestie formalne, komunikacja i media, działania
uczniów i uczennic, podejmowanie
decyzji oraz uczenie się i nauczanie.
Był to program Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) realizowany
w roku szkolnym 2018/2019.

Na forum szkoły dyrektor Maria
Haziak wręczyła wyróżnienia członkom Samorządu Uczniowskiego koordynującym program. Są to następujący uczniowie: Mateusz Mega,
Aleksandra Wrzalska, Angelika
Skąpska, Michalina Tucholska i
Nadia Hetmańczyk.
W programie udział wzięły także
tegoroczne absolwentki klasy ósmej:
Patrycja Gibek, Daria Mega, Nikola
Konieczna, Martyna Baranowska.
Oprac. bem

Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie otrzymała na zakup nowości wydawniczych
dofinansowanie w wysokości 6.319,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dotacja
na zakup nowości

Gminna biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.319,00
zł ze środków ministerialnych w
związku z przystąpieniem do realizacji zadania Priorytet 1 – Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych, którego operatorem jest
Biblioteka Narodowa.
Zadanie ma poprawiać stan czytelnictwa oraz wspierać i wzmacniać
rolę biblioteki publicznej jako lokalnego ośrodka życia społecznego, sta-

nowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy. Dzięki dodatkowym
środkom, przekazanym na zakup
m.in. książek, biblioteki mogą jeszcze
lepiej zaspokajać potrzeby czytelnicze swoich użytkowników.
Zakup nowości wydawniczych
jest jednym z priorytetów, które realizowane są w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa na
lata 2016-2020.
Oprac. bem

- OGŁOSZENIE -

Wójt Gminy Łęka Opatowska
podaje do publicznej wiadomości,
iż został sporządzony i wywieszony wykaz nieruchomości
lokalowej stanowiącej własność Gminy Łęka Opatowska
przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym.
Wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Łęka Opatowska
i na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz opublikowano
na stronie internetowej: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl.
Okres wywieszenia - 21 dni od dnia 21 listopada 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
Łęka Opatowska – ul. Akacjowa 4, pok. nr 111-112 (tel. 62 / 78 145 32).
Wójt Gminy Łęka Opatowska
/-/ Adam Kopis
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Tegoroczna uroczystość Złotych Godów odbyła się 7 listopada w
Urzędzie Gminy Bralin. W tym roku
rocznicę 50 lat pożycia małżeńskiego
obchodzili: Eugenia i Marian Bednarczykowie, Anna i Władysław

ria i Marian Winiarczykowie, Genowefa i Andrzej Zawadowie oraz
Janina i Marian Zimochowie. W
trakcie spotkania wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś, w obecności sekretarz
Eweliny Pieles, przewodniczącego

Program artystyczny przygotowały dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Blabusiowie, Wiesława i Tadeusz
Kubotowie, Genowefa i Tadeusz
Łyskawowie, Barbara i Stanisław
Mamysowie, Elżbieta i Zygmunt
Rozdolscy, Krystyna i Lech Sadowi, Daniela i Józef Szymańscy,
Maria i Franciszek Wilkowie, Ma-

Rady Gminy Marka Markiewicza,
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marzeny Urbańskiej oraz pracownika Urzędu Gminy Magdaleny
Iwan, wręczył wszystkim jubilatom
Medale „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”, przyznawane przez

prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Włodarz gminy złożył wszystkim jubilatom serdeczne gratulacje
z okazji tak wspaniałego jubileuszu
oraz życzył im zdrowia, szczęścia i
kolejnych wspólnie spędzonych lat.
Sekretarz gminy wraz z przewodniczącym Rady Gminy wręczyli
parom z 50-letnim stażem małżeńskim pamiątkowe legitymacje, a panie otrzymały czerwone róże.
Po wręczeniu medali i upominków jubilaci zostali zaproszeni do
restauracji „Złoty Kłos” w Bralinie.
W sali na wszystkich czekała niespodzianka, którą przygotowały dzieci
ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie pod opieką
nauczycielek: Moniki Słowińskiej,
Katarzyny Albert i Joanny Mikołajczyk. Program artystyczny wykonany przez najmłodszych uczniów
„Kopernika” wzruszył wszystkich
zebranych.
Wydarzenie zakończył pyszny
obiad, wspaniały tort oraz wspólne,
radosne odśpiewanie „Sto lat” na
cześć świętujących małżeństw.
KW

Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości

To nasze miejsce, to nasz kraj...
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości w Bralinie zakończyła wieczornica w Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej „Tęcza”,
przygotowana przez uczniów ze
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Bralinie. Młodzi artyści przedstawili wyjątkowy montaż
słowno-muzyczny, przypominający o
trudnych i tragicznych kartach w historii Polski. W programie nie zabra-
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kło także pięknych utworów z okresu
walk o niepodległość, które niosły
polskich żołnierzy do zwycięstwa.
Słowa podziękowania dla młodzieży oraz nauczycieli przygotowujących występ przekazał wójt
gminy Bralin Piotr Hołoś, który
przypomniał też mieszkańcom o

odpowiedzialności i dbałości o niepodległość.
Po zakończeniu występu uczestnicy mogli skosztować tradycyjnych
rogali świętomarcińskich i podziwiać
piękną wystawę obrazów, będącą
owocem pleneru malarskiego w gminie Bralin.		
KW

cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH na str. 15

Region

gmina
W 100. rocznicę urodzin Antoniego Siemańskiego wydano
okolicznościową kopertę oraz znaczek personalizowany

cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH ze str. 14
70-lecie istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Książęcej

Uczcili
bohaterskiego
Od 70 lat dbają o kulturę i tradycję
mieszkańca Bralina

W sobotę, 16 listopada br., w
Nowej Wsi Książęcej odbyła się
wyjątkowa uroczystość. Miejscowe
Koło Gospodyń Wiejskich obchodziło 70. rocznicę istnienia. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się: wójt
gminy Bralin Piotr Hołoś, wicestarosta powiatu kępińskiego Alicja Śniegocka, proboszcz parafii św. Trójcy
w Nowej Wsi Książęcej ks. Daniel
Wawrzyniak oraz sołtys Adam Hełmiński. Przybyły również delegacje
pozostałych Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Bralin.
Wydarzenie rozpoczęło się mszą
świętą w kościele parafialnym, a
dalsza cześć obchodów odbyła się w
Domu Ludowym w Nowej Wsi Książęcej. W części oficjalnej przewodnicząca KGW w Nowej Wsi Książęcej

Jadwiga Gogół przedstawiła zebranym sprawozdanie z wieloletniej
działalności Koła. Następnie głos zabrali przybyli goście.

Wójt P. Hołoś wręczył na ręce
przewodniczącej pamiątkowy list
gratulacyjny oraz prezent w postaci
kuchenki mikrofalowej. Dodatkowo

6 listopada br. minęła 100. rocznica urodzin Antoniego Siemańskiego. Urodził się on w Bralinie.
Tam skończył szkołę powszechną, a
następnie wyuczył się zawodu cieśli.
4 listopada 1937 r. został żołnierzem
70. Pułku Strzelców Wielkopolskich.
W marcu 1939 r. został odkomenderowany do Centralnej Szkoły Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu
koło Grajewa na roczną szkołę pod-

lag II C Stargard Szczeciński. Stamtąd został wywieziony na roboty
przymusowe w cukrowni w miejscowości Anklam. Po wyzwoleniu
17 maja 1945 r. wrócił do Bralina.
Swoje wspomnienia z okresu II wojny światowej spisał na pamiątkę rodzinie w zbiorze pt. „Pamiętnik Żołnierza Polskiego od 1937 do 1945”.
12 października 1978 r. został honorowym obywatelem miasta Helu.

W Przedszkolu Samorządowym „Kwiaty Polskie” w Bralinie obchodzono Narodowe
Święto Niepodległości

oficerską, którą ukończył ze stopniem
kaprala. 12 kwietnia 1939 r. otrzymał
przydział do kompanii obwodowej 7.
Pułku w miejscowości Sarny na dowódcę drużyny, a następnie, wraz z
kompanią, został zakwaterowany w
Jastarni, której zadaniem była obrona wybrzeża – półwyspu Helu. Tam
zastał go wybuch II wojny światowej. Dzielnie walczył za ojczyznę do
ogłoszenia kapitulacji 2 października
1939 r. Po kapitulacji Helu dostał się
do niewoli. Przebywał w obozie Sta-

25 października 2001 r. został mianowany na stopień wojskowy podporucznika rezerwy Wojska Polskiego.
Zmarł 13 marca 2002 r. w Bralinie.
W 100. rocznicę urodzin Towarzystwo Rozwoju Gminy Bralin wydało okolicznościową kopertę oraz
znaczek personalizowany z wizerunkiem Antoniego Siemańskiego. Wydawnictwa te są do nabycia w budynku Poczty Polskiej w Kępnie.
Marian Kucharzak

Przedszkolaki uczciły niepodległość Polski

Spotkanie autorskie z Zofią Staniszewską w Bibliotece
Publicznej w Bralinie

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi
Książęcej zaprezentowały piękną część artystyczną

Wójt P. Hołoś składał życzenia i dziękował
gospodyniom, a także wręczył listy gratulacyjne

11 listopada to szczególna data
dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy waleczność, bohaterstwo i męstwo naszych przodków, dzięki któ-

rym Polska odzyskała niepodległość
i stała się wolnym, suwerennym krajem. Dzieci z Przedszkola Samorządowego „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Przedszkolaki w biało-czerwonych strojach radośnie
obchodziły Narodowe Święto Niepodległości

na ręce pań: Heleny Banaszewskiej,
Zofii Troski i J. Gogół wręczył listy
gratulacyjne „Za wieloletnią działalność na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Książęcej”.
Członkinie
Koła
uraczyły
wszystkich zebranych pysznym obiadem oraz innymi wspaniałymi daniami. Panie zaprezentowały również
piękną część artystyczną, przypominając, jak ważna jest dbałość o tradycję i kulturę społeczności lokalnej.
Życzymy KGW w Nowej Wsi
Książęcej kolejnych rocznic i okazji
do świętowania.
KW

uczciły ten dzień poprzez udział
w akcji „Szkoła do hymnu”. W piątek, 8 listopada br., o symbolicznej
godzinie 11.11, wszystkie przedszkolaki wyposażone w biało-czerwone
symbole, pamiętając o należytej postawie, zaśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego”.
Tuż przed obchodami Narodowego Święta Niepodległości nauczycielki
zaprezentowały dzieciom bajkę edukacyjną pn. „Polskie symbole narodowe”, zaprosiły do podróży po Polsce
przy piosence „Jestem Polką, jestem
Polakiem” oraz do wykonania prac
plastycznych o tematyce patriotycznej.
Narodowe Święto Niepodległości
było bardzo radosnym dniem w przedszkolu, który z pewnością zapadnie w
pamięć małych Polaków.
KW

Czym jest netykieta?

15 listopada br. do Biblioteki
Publicznej w Bralinie zawitał wyjątkowy gość – Zofia Staniszewska.
Wizyta znanej literatki odbyła się w
ramach projektu „Zabawy literackie”,
realizowanego przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
W spotkaniu z autorką wierszy,
dramatów, powieści, baśni terapeutycznych i bajek dla dzieci uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Bralinie pod opieką Joanny Mikołajczyk i Agaty Piotrowiak. Dzieci
miały okazję, aby rozgryźć zawiłości
zasad dobrych manier w Internecie.
Doskonałą podstawą do zgłębienia
tajników etykiety w sieci – tzw. netykiety – była książka „Dzieci w sieci,

czyli dobre maniery w Internecie”.
Autorka zabrała uczniów w podróż
do cyberprzestrzeni, podczas której
w przystępny i zabawny sposób opowiedziała o zasadach savoir-vivre’u
na portalach społecznościowych oraz
sposobach reagowania na niebezpieczeństwa internetowe. Opowieściom
o cyberprzemocy, hejtowaniu i dobrych manierach towarzyszyła prezentacja multimedialna z ilustracjami
Artura Nowickiego.
Uczniowie wraz z młodymi bohaterami książki wspólnie podjęli
się wyzwania – rozwiązywali test na
damę i dżentelmena, który ukończyli
celująco. W nagrodę każdy z uczestników otrzymał specjalnie zaprojektowany medal.
KW
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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 koło
Kępna, pod domek holenderski lub domek
całoroczny z bali drewnianych. Pow. 1 ha.
Tel. 731 200 552.
(TK 233/10/19)
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum
pod mieszkaniówkę o pow. 3000 m2 .
Wszystkie media. Można wybudować 30-45
mieszkań. Tel. 731 200 552. (TK 233/10/19)
Sprzedam działkę - obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie,
2 linia zabudowy. Wszystkie media. Bardzo
dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Tel. 731 200 552.
(TK 233/10/19)
Sprzedam działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe z
możliwością przekształcenia, o powierzchni
0,6992 ha. Do działki tej przylega o powierzchni 0,2452 ha – pod użytkowanie
rolnicze. Dobra lokalizacja przy drodze
Baranów - Jankowy. Cena do negocjacji.
Tel. 609 750 609 (po 16:00). (TK 216/09/19)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia piętro w wilii - Kępno, trzy
pokoje, kuchnia, łazienka, pełne wyposażenie. Tel. 730 139 312.
(TK 238/11/19)

Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

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

praca
Zatrudnię stolarzy do składania i montażu
mebli na wymiar. Dobre warunki pracy i
płacy. Tel. 577 005 669. (TK 239/11/19)
Przyjmę sprzedawcę do sklepu spożywczego „Chata Polska” - Baranów. Dobre
warunki pracy i płacy. Tel. 603 117 666.
(TK 240/11/19)
Przyjmę montera instalacji grzewczych i
sanitarnych – Kochłowy 19c.
Tel. 781 786 358.
(TK 232/10/19)
rolnicze

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

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

Kupię owies lub mieszankę zbożową.
Tel. 533 380 883.
(TK 241/11/19)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

Przyjmę
do pracy
pracownika
na stację
paliw LPG.
miejsce pracy
Mroczeń.
kontakt
668 434 856.

- OGŁOSZENIE -

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
przy ul. Warszawskiej 48 w Kępnie.
I. SPRZEDAJĄCY
Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
63–600 Kępno, ul. Kościuszki 9.
II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY I PRZEZNACZENIE
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Warszawskiej 48 w Kępnie, powiat kępiński, obręb ewidencyjny 300803_4.0001 Miasto Kępno.
Działka gruntu nr 961 o powierzchni 0,0317 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00039275/2.
Dla nieruchomości istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym oznaczona jest jako AA7MC – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
w układzie pierzejowym.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno – usługowym wraz z oficyną.
Rok budowy 1897.
Budynek mieszkalno – usługowy (kamienica)
Budynek obejmuje dwie kondygnacje naziemne i strych nieużytkowy. Na parterze kamienicy
mieszczą się dwa lokale użytkowe. Na piętrze znajduje się część mieszkalna nieruchomości
(2 lokale mieszkalne).

-

potwierdzenie wniesienia wadium,
osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności
majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka,
iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu –
załącznik nr 2;

2. Wzory wymienionych wyżej oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:
http://tbs-kepno.bip.net.pl, w siedzibie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego –
Kępno Sp. z o. o., ul. Kościuszki 9, 63 – 600 Kępno.
3. Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2., należy złożyć w siedzibie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o. o., ul. Kościuszki 9, 63–600 Kępno
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy
ul. Warszawskiej 48 w Kępnie”.
4. Uczestnicy przetargu winni w dniu przetargu, przed przystąpieniem do licytacji, przedstawić
Komisji Przetargowej:

Oficyna
Oficyna jest obiektem trzykondygnacyjnym. Parter i piętro oficyny mają przeznaczenie użytkowe, a poddasze stanowi 1 lokal mieszkalny.
Kamienica i oficyna połączone są klatką schodową. Nieruchomość wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Stan techniczny budynku określa
się jako średni, wymaga przeprowadzenia remontu.

4.1. osoby fizyczne: aktualny dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
4.2. w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego
przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

III. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Kościuszki 9, 63–600 Kępno.

6. W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej
wadium nie podlega zwrotowi.

IV. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI
Cena wywoławcza netto do przetargu wynosi 710.000,00 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z obciążenia podatkiem VAT (zgodnie z art. 43 ust. 1
pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2018 r. poz.
2174 z późn. zm.).
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU
1. Do udziału w przetargu dopuszcza się osoby, które:
1.1 do dnia 16 grudnia 2019 roku wniosą wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w gotówce, na rachunek Spółki Towarzystwo Budownictwa
Społecznego – Kępno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Santander Bank Polska
S.A. Oddział w Kępnie nr 07 1090 1144 0000 0000 1401 7656 (decyduje data wpływu na
rachunek bankowy Spółki). W tytule wpłaty należy wpisać „Wadium. ul. Warszawska 48,
Kępno”. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu.
1.2 złożą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2019 roku następujące dokumenty:
- zgłoszenie udziału w przetargu – załącznik nr 1,
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5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości.

7. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone na wskazany
rachunek bankowy nie później niż przed upływem 14 dni od dnia zamknięcia, odwołania,
unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje
cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.
9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych, tzn., że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż
7.100,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto 00/100 złotych). O wysokości postąpienia decydują
uczestnicy przetargu.
10. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
11. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem
przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki Towarzystwo Budownictwa
Społecznego – Kępno Sp. z o. o., ul. Kościuszki 9, 63–600 Kępno,
tel. 62 78 22 880, 509 933 835 w dni pracujące od godz. 7:00 do 15:00.

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.

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

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

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

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Artur Górski - „Majami. Zły pies”

STOLARZY

Janek Fabiańczyk, pierwowzór słynnego Majamiego z „Pitbulla” Patryka Vegi, to przykrywkowiec, czyli człowiek z najbardziej elitarnej i najbardziej tajemniczej formacji w polskiej
policji. Jako agent przykrywkowy wszedł w struktury gangu mokotowskiego i przyczynił się do
jego rozbicia. Jako oficer kryminalny w komendzie stołecznej rozpracował brutalnego bandytę,
który zasłynął tym, że swoje ofiary przypalał żelazkiem… Za przekroczenie uprawnień trafił
do więzienia z wyrokiem wyższym niż zatrzymany przez niego przestępca. Bo w spotkaniach z
gangsterami był brutalny i bezkompromisowy. A w więzieniu gliniarz ma gorzej od pedofilów.
Jak cienka jest granica między dobrym policjantem i złym psem? Kogo nie toleruje się w polskiej policji? Jak wygląda życie gliny po drugiej stronie więziennych murów? Niecenzurowana
opowieść jednego z najskuteczniejszych policjantów w Polsce.

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

tel.

Firma Latmax zatrudni osobę na stanowisko:

lakiernik konstrukcji
stalowych, ślusarz
oraz tokarz.

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

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Ewa Kowalska - „Stroiciele”
Są ludzie doskonali. Tak, że słyszą każdą naszą myśl. Tak potężni, że nie potrzebują broni,
by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Nikt z nas zwykłych ludzi, nie ma pojęcia o ich istnieniu,
choć są tuż obok. W dzień i w nocy. Od tysięcy lat panują nad umysłami, pozwalając nam
widzieć, słyszeć i pojmować tylko tyle, ile im wygodnie. Tworzą z nas pełzaki – prymitywną,
ograniczoną formę bytu. Tylko skończony głupiec chciałby wejść im w drogę, ośmieliłby się pokrzyżować plany, próbował przechytrzyć. Chyba że... nie ma innego wyjścia, gdyż tylko w ten
sposób może uratować kogoś, kto stał się dla niego ważniejszy niż on sam, i cały, kołyszący się
w takt fałszywej melodii, świat. Kędziora, niepokornego nastolatka, i dziewięcioletnią Asper
łączy dramatyczne wydarzenie z przeszłości. Kędzior próbuje żyć dalej, jednak dziewczynka
nie potrafi zapomnieć. Prosi chłopaka, by zawiózł ja w to samo miejsce do Martwego Lasu.
Kędzior spełnia jej prośbę, po czym odjeżdża, jednak gnany wyrzutami sumienia wraca. I od
tej chwili nie może już się wycofać. Uwikłany w intrygę potężnych, wysoko rozwiniętych ludzi,
by przeżyć, zmuszony jest brać udział w ich grze.

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.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 47
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

Konstruktor

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV
drogą mailową na adres: ema-elfa@ema-elfa.pl
lub bezpośrednio do siedziby firmy.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.
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. Artur Górski - „Majami. Zły pies”,
2. Javier Marías - „Berta Isla”,
3.	Ewa Kowalska - „Stroiciele”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 46 nagrody otrzymuj¹:

Urszula Jurowicz (Kępno),
Teresa Moś (Słupia p. Kępnem).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Pojawi się okazja zdobycia dodatkowych pieniędzy
albo zdobędziesz cenną dla ciebie nagrodę. Karta
sprzyja tym osobom, które ubiegają się o kredyt lub
pożyczkę. Spotkasz się z uprzejmością urzędników.

Byk 21 IV – 21 V
Czeka cię zaproszenie do podróży lub dobra wiadomość z zagranicy. Będziesz w optymistycznym
nastroju i z radością powitasz nowe propozycje.
Karta dobrze wróży osobom, które planują zakup
samochodu.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Kłopotów i trudnych spraw będzie mniej, a okazji do
zabawy i radości o wiele więcej. Będziesz towarzyski i bardzo wyrozumiały. Uda ci się zakończyć konflikt lub pogodzić ludzi, na których ci zależy.

Rak 23 VI – 22 VII
Jesteś gotowy do wykonania trudnego i samodzielnego zadania. Uwierz we własne siły, a ze wszystkim sobie poradzisz. Dobrej rady oczekuj od matki
lub innej ważnej dla ciebie kobiety. Dla samotnych
karta wróży możliwość flirtu.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Św. Maksymiliana” - 21.11.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 22.11.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 23.11.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 24.11.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 25.11.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 26.11.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 27.11.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.

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
Będziesz miał możliwość wykazać się swoimi talentami organizacyjnymi i umiejętnością zarządzania.
Zdobędziesz autorytet, jeśli będziesz hojny i wspaniałomyślny. Postępuj zgodnie z prawem i regułami.

Panna 23 VIII – 22 IX

Waga 23 IX – 23 X
Do nowych wyzwań podejdziesz z ostrożnością i
wszystko będziesz chciał dobrze zaplanować. Wobec ludzi będziesz wymagający, ale sprawiedliwy.
Karta zapowiada wizytę w urzędzie.

Skorpion 24 X – 21 XI
Zostaniesz zaproszony na przyjęcie, zabawę lub
nawet wesele! Wykorzystaj zaproszenie, baw się
dobrze i poznaj kogoś wartościowego. W miłości
masz bowiem w tym tygodniu najwięcej szans

Strzelec 22 XI – 21 XII
Pod wpływem natłoku obowiązków możesz zwątpić w swoje siły, a nawet w swoje kompetencje. Możesz nawet przeżyć mały duchowy kryzys. Nie ufaj
osobom, które podsuwają ci łatwe rozwiązania, bo
możesz wplątać się w trudną relację.

Koziorożec 22 XII – 19 I
W tym tygodniu dokonasz wielu ważnych spostrzeżeń. Poczujesz, że wreszcie odnalazłeś swoje
miejsce w świecie, firmie lub związku miłosnym.
Będziesz otwarty na nowe propozycje. Możesz
zmienić się na lepsze.

Wodnik 20 I – 18 II
Możliwa jest rozmowa na temat pieniędzy lub zarobków. Przedstaw jasno swoje żądania, a unikniesz
kłopotliwych pytań i nieporozumień. Zapowiada się
ciekawa impreza, która będzie miała nieoczekiwany dla wszystkich finał.

Ryby 19 II – 20 III
Wpadniesz na doskonały pomysł, który zapewni ci
uznanie w oczach ważnych osób. Twój optymizm
i radość życia udzieli się innym osobom. Będzie
więcej okazji do zabawy i żartów. Chętnie zaprosisz
gości lub nawet zorganizujesz większe przyjęcie.

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

Zrobisz listę ważnych spraw, które musisz załatwić
i bez wahania rzucisz się w wir ważnych wydarzeń.
Będziesz dyskutować i przekonywać innych do
swoich planów. Wpadniesz na dobre pomysły, zyskasz nowych pomocników.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

WWW.AURAMEBLE.PL

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

BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SIEDZIBIE FIRMY:
Łęka Opatowska, ul Kępińska 5 lub pod numerem telefonu 509 877 122
20
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NR 45/2019 (835)

NASI
w LIGACH
Fabian Piasecki
(Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

18. kolejka | wiosna 2020
Podbeskidzie – Zagłębie Sosnowiec – 4:1 (3:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 3:1 w 50. minucie
AKCJE: żółta kartka
Miłosz Trojak
(Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

18. kolejka | wiosna 2020
Odra Opole – Miedź Legnica – przełożony

Karatecy z Perzowa
na wyjątkowym seminarium
W miniony weekend kadra zawodnicza Klubu Karate Kaminari Perzów wzięła udział w seminarium kumite we Wrocławiu poprowadzonym przez znakomitego szkoleniowca, znanego na całym świecie Sichana Antonio Oliva Seba z Hiszpanii (8 dan). W zgrupowaniu udział wzięło około 150 zawodników, w tym wielu reprezentantów Polski oraz trenerów kadry narodowej. Organizatorem zgrupowania był Klub Karate AZS UP Wrocław. Dla zawodników klubu z Perzowa były to bardzo intensywne dwa dni, bogate w zastrzyk
ogromnej wiedzy na treningach i doświadczenie zebrane w czasie sparingów. Dodatkowym plusem sportowego weekendu było
spotkanie z aktualnym Mistrzem Świata kadetów z Chille Dominikiem Dziudą i jego trenerem Maciejem Gawłowskim.

Tenisiści stołowi z naszego regionu w czołówce Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości w Praszce

Marcin Kowalczyk
(GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

18. kolejka | wiosna 2020
GKS Tychy – Radomiak Radom – 2:2 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Paweł Baraniak
(RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1

17. kolejka | jesień 2019
RKS Radomsko – Ursus Warszawa – 0:1 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

16. kolejka | jesień 2019
Stal Brzeg – Ślęza Wrocław – 2:1 (1:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
(poza meczową 18-tką)
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

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

16. kolejka | jesień 2019
Ruch Zdzieszowice – Foto-Higiena Gać – 0:0
NA BOISKU: cały mecz
Kamil Jurasik
(MKS Kluczbork)
III Liga Grupa 3

Niepodległość świętowali przy stołach
W Hali Sportowej Kotwica w Praszce odbył się Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości. Podczas
ośmiogodzinnych zmagań, odbywających się na dwunastu stołach wystartowało 85. zawodników, którzy rywalizowali w czterech
kategoriach wiekowych oraz kategorii open. Bardzo dobrze spisali się tenisiści stołowi z naszego regionu. W kategorii do 40 lat
wysokie 5. miejsce zajął utalentowany amator z Opatowa Przemysław Klepacz, który musiał uznać wyższość zawodników grających w trzeciej lidze. W silnie obsadzonej kategorii 41-60 lat również na 5. pozycji uplasował się kolejny opatowianin, Waldemar
Nawrot. Na dobrym 8. miejscu ukończył zawody Henryk Sibera z Baranowa, a w kategorii tej wygrał Jan Kasendra z Kępna. W
meczu finałowym pokonał zdecydowanie 3:0 byłego trzecioligowca Dariusza Szopę z Wielunia. Warto podkreślić, że kępnianin był
najstarszy w swojej grupie, gdyż 9 czerwca skończył 59. lat a w całym turnieju stracił tylko jednego seta. W kategorii powyżej 60
lat w mocnej konkurencji 10. lokatę zajął najstarszy uczestnik turnieju Jan Sobczak z Kępna.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Poznaliśmy zwycięzców strefowego Pucharu Polski.
Tygodnik Kępiński

16. kolejka | jesień 2019
Miedź II Legnica – MKS Kluczbork – 1:2 (0:0)
NA BOISKU: 46-90 minuta
AKCJE: zdobył bramki na 0:1 i 1:2
w 61. i 68. minucie
Adrian Gawlik
(Gwarek Zabrze)
Centralna Liga Juniorów U-18

15. kolejka | jesień 2019
Śląsk Wrocław – Gwarek Zabrze – 2:2 (0:2)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 0:1 w 1. minucie
Mikołaj Glinkowski
(GKS Bełchatów)
Łódzka I Liga Juniora U-18

14. kolejka | jesień 2019
UKS SMS II Łódź – GKS Bełchatów – 1:2 (1:2)
NA BOISKU: 66-90 minuta
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Sport

piłka nożna
Puchar Polski >>> 11 listopada poznaliśmy triumfatorów Totolotek Pucharu Polski.
Strefowi zwycięzcy przystąpią wiosną do rozgrywek na szczeblu wojewódzkim

Poznaliśmy zwycięzców
strefowego Pucharu Polski

W Święto Niepodległości w województwie wielkopolskim rozegrano pięć finałów strefowego etapu
Totolotek Pucharu Polski. Rywalizacja odbyła się w strefie poznańskiej, kaliskiej, konińskiej, leszczyńskiej oraz pilskiej. Nie obyło się bez niespodzianek, a za największą należy uznać triumf Stelli
Luboń nad Huraganem Pobiedziska.
Najciekawiej ze wszystkich finałów zapowiadało się spotkanie Stelli
Luboń z Huraganem Pobiedziska.
Oficjalnie gospodarzem spotkania
była Stella, ale finał odbył się na
obiekcie Huraganu, który jest lepiej
przystosowanym obiektem. Wszystkie spotkania okręgowego Totolotek
Pucharu Polski rozpoczęły się 11
listopada o godzinie 13:00. W finale strefy poznańskiej zmierzyły się
drużyny niewystępujące na co dzień
na tym samym szczeblu rozgrywkowym. Huragan jest w piątej lidze, a
Stella rywalizuje w klasie okręgowej.
Początek spotkania był wyrównany,
ale mogła dziwić przewaga Stelli

Luboń. Formalni gospodarze niedzielnego meczu dochodzili częściej
do sytuacji strzeleckich i dwie z nich
zdołali wykorzystać przed przerwą.
Po przerwie drużyna z Pobiedzisk
zdobyła bramkę kontaktową, ale
później straciła impet i nie potrafiła
wyrównać. Stella w 66. minucie podwyższyła na 3:1 i ostatecznie dość
niespodziewanie zabrała trofeum do
Lubonia.
Bez niespodzianek zakończyły
się natomiast pozostałe mecze finałowe. Piłkarze GKS-u Grębanin
po raz pierwszy w historii zdobyli
Puchar Polski w strefie kaliskiej. W
finałowym meczu podopieczni Janu-

Triumfatorzy strefowego etapu
Totolotek Pucharu Polski
Strefa
Kaliska
Poznańska
Pilska
Konińska
Leszczyńska

Triumfator

Finalista

Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
GKS Grębanin
MGKS Huragan Pobiedziska
TMS Stella Luboń
MKS Noteć Czarnków
LZS Iskra Szydłowo
GKS Polonus Kazimierz Biskupi
SKP Słupca
KS Polonia 1912 II Leszno
LKS Korona Piaski

sza 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. W strefie konińskiej
trofeum zgarnęli dosyć wyraźnie gracze SKP Słupca, którzy w decydującym spotkaniu okazali się lepsi od
Polonusa Kazimierz Biskupi, zwyciężając 3:0. Ciekawie było też w Piaskach, gdzie w finale strefy leszczyńskiej tamtejsza Korona podejmowała
rezerwy Polonii Leszno. Faworyzowana Korona z małymi problemami
sięgnęła ostatecznie po triumf, pokonując finałowego rywala 3:1. Dwie
bramki zadecydowały o losach finału i trofeum w strefie pilskiej. Noteć
Czarnków nie sprostała Iskrze Szydłowo i po porażce 0:2 straciła szansę
na grę w wiosennej części rozgrywek
pucharowych.		
BAS

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> W sobotę i niedzielę rozegrano dziewiętnastą serię
gier na zapleczu trzeciej ligi. Zakończyła ona zmagania w pierwszej części sezonu

Polonia kończy rok remisem
W miniony weekend odbyła się ostatnia kolejka gier w wielkopolskiej czwartej lidze. Polonia Kępno 2019 rok zakończyła
remisem, podczas wyjazdowego spotkania, z zamykającą ligową tabelę Olimpią Koło. Remis nie zadowolił jednak żadnej
ze stron. Podział punktów sprawił, że gracze z Koła poprawili nieco swoją i tak katastrofalną sytuację w tabeli. Tymczasem remis dużo więcej kosztował piłkarzy z Kępna. Po wpadce w Kole drużyna z Alei Marcinkowskiego kończy pierwszą
część sezonu na trzynastym miejscu.

Przegląd tego, co wydarzyło się w
ostatniej w tym roku kolejce ligowej
rozpoczniemy jednak od wizyty w
Nowych Skalmierzycach. Tamtejsza
Pogoń zakończyła rok mocnym akcentem, rozbijając w derbach regionu
ostrowską Centrę 7:0. Sama porażka
drużyny Mariusza Posadzego nie jest
niespodzianką, ale jej rozmiary już z
pewnością tak. Gospodarze od pierwszych minut narzucili Centrze swój
styl gry starając się jak najszybciej
zdobyć gola i sztuka ta udała im się
już w 11. minucie kiedy to Tomasz
Kaczmarek pokonał golkipera ostrowian. Trzy minuty później było już
2:0, a strzelcem drugiego gola był
Adam Majewski. Taki wynik sprawił, że w dalszej części meczu Pogoń
mogła kontrolować wydarzenia na
boisku, a w ostatniej minucie pierwszej połowy bramkę do szatni zdobył
Dawid Rączka. Druga połowa miała
bardzo podobny przebieg. Bohaterem
okazał się Dawid Kuczyński, który
w pierwszym kwadransie zdobył dla
gospodarzy dwa gole, a w końcówce
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meczu, piłkarze Pogoni przypieczętowali okazałe zwycięstwo dzięki
trafieniu Marcina Lisa i samobójczej
bramce Michała Sztoka. Okazałe
zwycięstwo nie poprawiło sytuacji
Pogoni w tabeli, ale pozwoliło jednak
zrównać się punktami z Tarnovią i
Victorią Września, które do lidera
tracą po dwa punkty.
Niestety w tak dobrych nastrojach rundy jesiennej nie zakończyli
piłkarze kępińskiej Polonii. Drużyna
z Alei Marcinkowskiego na ostatni mecz w 2019 roku wybrała się do
Koła w roli zdecydowanego faworyta. Olimpia bowiem do siedemnastej
kolejki zgromadziła zaledwie punkt
i nic nie wskazywało na to, że kolanie poprawią swój dorobek w starciu
z kępińską drużyną, która w dwóch
ostatnich meczach z Polonią Leszno
i Winogradami Poznań zainkasowała pełną pulę. Mecz ostatecznie
zakończył się podziałem punktów i
nie zadowolił on żadnej ze stron. Dla
zespołu z Koła był to dopiero drugi
wywalczony punkt w tym sezonie.

Spotkanie w Kole mogło się jednak
podobać. W pierwszej połowie padły
trzy bramki. Najpierw na prowadzenie wyszli goście z Kępna, za sprawą
trafienia Filipa Latuska. Cztery minuty później wyrównującą bramkę
strzelił Dawid Zawadzki, a w 31.
minucie to Olimpia prowadziła 2:1 po
trafieniu Konrada Lewandowskiego. Po zmianie stron goście ambitnie
dążyli do zmiany niekorzystnego rezultatu. Ich upór oraz ambicja zostały
nagrodzone w 81. minucie Wtedy to
bramkę ratującą jeden punkt Polonii
zdobył Borys Wawrzyniak i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:2.
Był to drugi punkt wywalczony przez
Olimpię Koło w tym sezonie. Drużyna Tomasza Mikusika kończy rundę
jesienną na ostatnim miejscu w tabeli z dwoma remisami i piętnastoma
porażkami na koncie. Polonia z kolei
zakończyła pierwszą część sezonu na
trzynastym miejscu. Na dwadzieścia
zdobytych punktów złożyło się pięć
zwycięstw i pięć remisów.
BAS
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wyniki i tabele

Fortuna I Liga
18. kolejka | wiosna 2020
Warta Poznań – Stal Mielec .....................– 0:2
Stomil Olsztyn – GKS Bełchatów ...............– 0:1
GKS Tychy – Radomiak Radom ................– 2:2
Podbeskidzie – Zagłębie Sosnowiec ..........– 4:1
Chojniczanka – Wigry Suwałki .................– 1:3
Sandecja Nowy Sącz – Termalica Nieciecza .– 2:2
Odra Opole – Miedź Legnica .........– przełożony
GKS 1962 Jastrzębie – Puszcza Niepołomice .. – przełożony
Chrobry Głogów – Olimpia Grudziądz .– przełożony
1. KS Warta Poznań
18 34 28:17
2. Podbeskidzie Bielsko-Biała 18 34 33:18
3. RKS Radomiak 1910 Radom 18 32 28:23
4. FKS Stal Mielec
18 32 25:17
5. GKS 1962 Jastrzębie
17 28 26:20
6. GKS Tychy
18 28 38:27
7. MKS Miedź Legnica
17 28 26:20
8. GKS Bełchatów
18 24 23:23
9. GKS Olimpia Grudziądz
17 24 27:26
10. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 18 23 24:21
11. Zagłębie Sosnowiec SA
18 23 26:29
12. OKS Stomil Olsztyn
18 22 14:21
13. MKS Sandecja Nowy Sącz 18 22 25:33
14. MKS Puszcza Niepołomice 17 19 12:21
15. SKS Wigry Suwałki
18 19 17:25
16. MZKS Chrobry Głogów
17 19 16:25
17. Chojniczanka 1930 Chojnice 18 16 25:34
18. OKS Odra Opole
17 13 11:24
II Liga
18. kolejka | wiosna 2020
Lech II Poznań – Olimpia Elbląg ...............– 1:1
Widzew Łódź – Gryf Wejherowo ...............– 4:0
Resovia Rzeszów – Stal Stalowa Wola ......– 3:2
Znicz Pruszków – GKS Katowice ...............– 2:1
Pogoń Siedlce – Stal Rzeszów ..................– 2:1
Górnik Łęczna – Garbarnia Kraków .........– 1:0
Bytovia Bytów – Elana Toruń ...................– 1:1
Błękitni Stargard – Górnik Polkowice .......– 3:2
Skra Częstochowa – Legionovia ....– przełożony
1. GKS Górnik Łęczna
18 38 26:16
2. CWKS Resovia Rzeszów
18 38 34:16
3. RTS Widzew Łódź
18 37 37:15
4. GKS Katowice
18 34 30:18
5. ZKS Olimpia Elbląg
18 31 27:15
6. MKS Bytovia Bytów
18 29 29:26
7. KP Błękitni Stargard
18 29 27:26
8. ZKS Stal Rzeszów
18 27 28:25
9. MKS Znicz Pruszków
18 24 26:32
10. KS Górnik Polkowice
18 23 30:21
11. RKS Garbarnia Kraków
18 22 17:19
12. KKS Lech II Poznań
18 22 23:27
13. MKP Pogoń Siedlce
18 21 26:30
14. TKP Elana Toruń
18 20 19:24
15. ZKS Stal Stalowa Wola
18 16 18:31
16. KS Skra Częstochowa
17 15 12:27
17. WKS Gryf Wejherowo
18 10 12:34
18. KS Legionovia Legionowo 17 9 14:33

III Liga Grupa 2
17. kolejka | jesień 2019
KKS Kalisz – Nielba Wągrowiec ................– 5:0
Gwardia Koszalin – Polonia Środa ...........– 1:3
Jarota Jarocin – Grom Nowy Staw ...........– 1:1
Bałtyk Koszalin – Chemik Police ..............– 3:1
Kotwica Kołobrzeg – Bałtyk Gdynia .........– 1:0
Górnik Konin – Sokół Kleczew .................– 1:3
KP Starogard Gdański – Pogoń II Szczecin .– 0:3
Świt Skolwin – Unia Janikowo .................– 1:0
Mieszko Gniezno – Radunia Stężyca ........– 1:1
1. KKS Kalisz
17 42 38:12
2. KS Radunia Stężyca
17 37 35:9
3. KS Świt Skolwin-Szczecin
17 36 28:7
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
17 36 36:22
5. MKS Mieszko Gniezno
17 35 32:16
6. KS Unia Janikowo
17 30 38:29
7. KS Sokół Kleczew
17 24 20:21
8. KP Starogard Gdański
17 22 17:19
9. KS Polonia Środa Wlkp.
17 22 27:23
10. KP Chemik Police
17 21 21:25
11. MKS Pogoń II Szczecin
16 20 22:26
12. KKPN Bałtyk Koszalin
17 17 16:33
13. MKS Nielba Wągrowiec
16 15 20:35
14. KS Gwardia Koszalin
17 15 16:37
15. JKS Jarota Jarocin
17 15 18:23
16. KS Górnik Konin
17 14 21:35
17. MKS Grom Nowy Staw
17 14 18:32
18. SKS Bałtyk Gdynia
17 10 12:32
IV Liga Grupa Wielkopolska
17. kolejka | jesień 2019
Olimpia Koło – Polonia Kępno .................– 2:2
Lubuszanin – Unia Swarzędz ...................– 0:3
Ostrovia Ostrów – Tarnovia Tarnowo ........– 2:2
Polonia Leszno – Pogoń Lwówek ..............– 4:1
Winogrady Poznań – LKS Gołuchów .........– 0:4
Obra Kościan – Victoria Września .............– 1:1
Kotwica Kórnik – Victoria Ostrzeszów .......– 0:1
Pogoń Nowe S. – Centra Ostrów ...............– 7:0
KS Opatówek – Warta Międzychód .. .........– 2:3
1. LKS Gołuchów
17 38 37:18
2. SKS Unia Swarzędz
17 37 54:20
3. MKS Victoria Września
17 36 40:15
4. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 17 36 34:21
5. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 17 36 58:22
6. MKS Lubuszanin Trzcianka 17 30 32:19
7. KS Polonia 1912 Leszno
17 28 39:27
8. KP Victoria Ostrzeszów
17 27 24:21
9. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 17 24 24:28
10. KP Obra 1912 Kościan
17 23 30:27
11. KSS Kotwica Kórnik
17 23 30:29
12. MLKP Warta Międzychód 17 21 31:29
13. KKS Polonia Kępno
17 20 22:31
14. LTP Pogoń Lwówek
17 17 20:35
15. KS Opatówek
17 16 17:29
16. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 17 10 29:41
17. TPS Winogrady Poznań
17 10 25:64
18. MKS Olimpia Koło
17 2 4:74

Wyniki 17. kolejki

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 7 (3)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 0 (0)

MKS Olimpia Koło
KKS Polonia Kępno

2 (2)
2 (1)

Bramki: 0:1 Filip Latusek - 25’ (z karnego), 1:1 Dawid Zawadzki - 29’, 2:1
Konrad Lewandowski - 31’, 2:2 Borys
Wawrzyniak - 81’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Mateusz Gola,
Witold Kamoś, Kacper Skupień, Remigiusz
Hojka (Rafał Padiasek - 70’), Mikołaj Kubacha
(Szymon Pawlak - 60’), Jakub Górecki, Wojciech Drygas, Borys Wawrzyniak, Giorgi Otarashvili, Filip Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.

TPS Winogrady Poznań
LKS Gołuchów

0 (0)
4 (1)

Bramki: 0:1 Krystian Benuszak - 34’ (z
karnego), 0:2 Krystian Benuszak - 48’ (z
karnego), 0:3 Krzysztof Czabański - 61’,
0:4 Krystian Benuszak - 90+2’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 0 (0)
SKS Unia Swarzędz
3 (1)

Bramki: 0:1 Gerard Pińczuk - 38’, 0:2 Igor
Jurga - 59’, 0:3 Gerard Pińczuk - 90+3’.

KSS Kotwica Kórnik
KP Victoria Ostrzeszów

0 (0)
1 (0)

Bramka: 0:1 Robert Skrobacz - 80’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 (2)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (2)

Bramki: 0:1 Jakub Smura - 13’, 1:1 Mateusz
Rachwalski - 20’, 1:2 Zbigniew Zakrzewski 21’, 2:2 Krystian Szczepaniak - 22’.

Bramki: 1:0 Tomasz Kaczmarek - 11’, 2:0
Adam Majewski - 14’, 3:0 Dawid Rączka 45’, 4:0 Dawid Kuczyński - 53’, 5:0 Dawid
Kuczyński - 59’, 6:0 Marcin Lis - 88’, 7:0
Michał Sztok - 89’ (samobójcza).

KS Polonia 1912 Leszno
LTP Pogoń Lwówek

4 (2)
1 (0)

KP Obra 1912 Kościan
MKS Victoria Września

1 (1)
1 (1)

KS Opatówek
MLKP Warta Międzychód

2 (1)
3 (1)

Bramki: 1:0 Mateusz Górkowski - 13’,
2:0 Piotr Sarbinowski - 16’, 2:1 Krystian
Skórczyński - 80’, 3:1 Karol Smoła - 85’,
4:1 Artur Krawczyk - 90’.
Bramki: 0:1 Wiktor Kacprzak - 1’, 1:1
Mariusz Józefiak - 17’.
Bramki: 1:0 Aleks Sieradzki - 28’, 1:1
Patryk Bierka - 45’, 2:1 Mateusz Stefaniak - 50’, 2:2 Dominik Kowalik - 78’, 2:3
Jarosław Krysiak - 90+2’.
Najskuteczniejsi strzelcy
22
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
20
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
14
Tomasz Marcinkowski (Obra Kościan)
14
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
13
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
12
Kacper Majerz (Pogoń Nowe S.)
11
Filip Latusek (Polonia Kępno)
10
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
10
Paweł Wicher (Lubuszanin)

Sport

piłka nożna

RedBox V Liga Grupa 3 >>> Ostrovia Ostrów Wielkopolski, a ostatnio Polonia Kępno,
Pogoń Nowe Skalmierzyce czy LKS Gołuchów to tylko niektóre drużyny, które będąc mistrzem jesieni w minionych sezonach, wywalczyły awans do czwartej ligi

Odolanovia mistrzem rzutem na taśmę,
piąta liga zapadła w zimowy sen
Zakończyła się piłkarska jesień w rozgrywkach grupy trzeciej piątej ligi. Przed rundą wiosenną walka o mistrzostwo i awans do czwartej ligi zapowiada się niezwykle ciekawie. Na czele
tabeli panuje ogromny ścisk, któremu przewodzi Odolanovia. Drużyna z Odolanowa rzutem na
taśmę została mistrzem półmetka. Piłkarze Odolanovii w decydującym o losach mistrzostwa
meczu pokonali przed własną publicznością rewelację rozgrywek z Wilczyna. Wilki prowadziły
w tabeli przez całą rundę, ale w ostatniej kolejce straciły przodownictwo w tabeli i przerwę w
rozgrywkach przezimuje na drugim miejscu ze stratą dwóch oczek do lidera.
W piątej lidze zakończyła się
runda jesienna. Mistrzem półmetka
została Odolanovia Odolanów, która
w piętnastej kolejce wygrała przed
własną publicznością z dotychczasowym liderem z Wilczyna. Wilki
w decydującym meczu sezonu przegrały 0:1 i straciły pozycję lidera,
właśnie na rzecz drużyny z Odolanowa. O tym, że drużyna z Wilczyna
nie spędzi zimowej przerwy w fotelu
lidera zadecydował sam finisz pierwszej rundy. Wilki przegrały na nim
dwa kluczowe starcia z Orłem Mroczeń oraz Odolanovią. Po ostatnich
meczach w 2019 roku wielkie święto
zapanowało właśnie w Odolanowie.

Bohaterem hitu jesieni został Daniel
Bąk, który zdobył zwycięską bramkę
w 71. minucie. W ten sposób Odolanovia rzutem na taśmę wyprzedziła
Wilki, które fotel lidera zajmowały
od pierwszej kolejki.
Pierwszą część sezonu na podium ukończyli jeszcze piłkarze Orła
Mroczeń, którzy do prowadzącej
Odolanovii tracą osiem punktów. W
ostatniej kolejce rundy jesiennej zespół Marka Wojtasiaka podejmował Stal Pleszew, ale atutu własnego
boiska wykorzystać nie zdołał. – Pozostaje duży niedosyt po tym spotkaniu. Przegraliśmy choć nie byliśmy
drużyną gorszą od naszego rywala.

Wszystko popsuły dwie czerwone
kartki, które obejrzeli moi zawodnicy
– skwitował po meczu Marek Wojtasiak, trener Orła Mroczeń. Kluczowe
dla losów spotkania okazały się dwie
sytuacje z drugiej części spotkania.
Najpierw czerwoną kartkę za niecenzuralne dyskusje z arbitrem obejrzał
Dariusz Luźniak, a po chwili drugi
żółty kartonik obejrzał Jakub Kupczak. Plan Orła na to spotkanie legł w
gruzach, a szkoda, bo mroczenianie
tuż przed czerwonymi kartkami zaczęli wyraźnie dominować. Grający
w przewadze pleszewianie wykorzystali ten atut. Najpierw w 70. minucie
na listę strzelców wpisał się Szymon

Piłka nożna >>> Z końcem roku przestaną być honorowane licencje PZPN A i B. Szkoleniowcy legitymujący się takimi uprawnieniami, mają ostatnią szansę na uzupełnienie
swoich kwalifikacji

Od nowego roku
koniec z licencjami
PZPN A i B

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej definitywnie potwierdził, że z końcem 2019 roku przestaną być honorowane licencje PZPN A oraz PZPN B. Ich
posiadacze mają ostatnią szansę na uzupełnienie swoich kwalifikacji, w przeciwnym razie uprawnienia zostaną przekształcone na licencje Grassroots niższej kategorii.
Wygaśnięcie uprawnień dotyczy
instruktorów sportu w dyscyplinie
piłka nożna oraz dyplomów Klasy
Mistrzowskiej, pierwszej i drugiej
wydanych przed 23 sierpnia 2013
roku w ramach nadzorowanego przez
MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych oraz
wydanych po 23 sierpnia 2013 roku,
ale pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym
przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez
MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych. Termin
przekształcenia licencji przesuwano

kilkukrotnie. Polski Związek Piłki
Nożnej potwierdził jednak, że ostatni obowiązujący, przypadający na
31 grudnia 2019 roku termin jest już
ostatecznym. Tym samym, zgodnie z
obowiązującym systemem licencjonowania trenerów uwzględniającym
postanowienia Konwencji Trenerskiej
UEFA oraz na podstawie właściwych
uchwał Polskiego Związku Piłki
Nożnej licencje PZPN B oraz PZPN
A stracą swoją ważność 31 grudnia
2019 roku. Szkoleniowcy, którzy legitymują się powyższymi uprawnieniami, mają więc ostatnią szansę na
uzupełnienie swoich kwalifikacji. Z
końcem roku zostanie zakończona or-

ganizacja kursów wyrównawczych.
W tej chwili prowadzone są nabory
na ostatnie kursy UEFA B i A oraz
UEFA B Wyrównawczy. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej planuje
uruchomienie kursu przy współpracy
z sąsiednimi związkami, co pozwoli
na zebranie wymaganej liczby zainteresowanych. Osoby, które nie zdecydują się na uzupełniające szkolenia,
otrzymają w wyniku przekształcenia
nowe licencje Grassroots D – dla trenerów z uprawnieniami PZPN B oraz
Grassroots C – dla trenerów z licencją
PZPN A.
BAS

Wyniki 15. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
KS Stal Pleszew

0 (0)
2 (0)

Bramki: 0:1 Szymon Rudziński - 70’,
0:2 Patryk Adamski - 90’.
Orzeł: Rafał Peksa – Dariusz Luźniak, Andrzej Nowak, Jakub Kupczak, Bartosz Kurzawa, Kacper Małolepszy, Bartosz Wika (Tomasz
Froń - 88’), Jakub Strąk, Tobiasz Rabiega
(Marcin Grądowy - 80’), Rafał Janicki, Marcin
Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 0 (0)
KKS Astra Krotoszyn
2 (0)

KS Piast Kobylin
SKP Słupca

3 (2)
1 (0)

Bramki: 1:0 Patryk Wciórka - 15’, 2:0
Mateusz Wachowiak - 31’, 3:0 Mateusz
Wachowiak - 75’, 3:1 Piotr Głowala - 88’.

LKS Piast Czekanów
4 (0)
LKS Raszkowianka Raszków 1 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Sobczak - 63’, 2:0
Mateusz Sobczak - 69’, 2:1 Krzysztof
Walczak - 74’, 3:1 Mateusz Sobczak 90’, 4:1 Mateusz Sobczak - 90+2’.

GKS Sompolno
3 (2)
LKS Zjednoczeni Rychwał 2 (1)

Bramki: 1:0 Oskar Pietrzak - 65’, 2:0
Michał Wiśniewski - 70’, 3:0 Oskar Pietrzak - 85’.

Bramki: 1:0 Mirosław Szczebelski - 11’,
1:1 Przemysław Skibiszewski - 22’ (z
karnego), 2:1 Damian Tylak - 43’, 2:2
Przemysław Skibiszewski - 62’, 3:2 Damian Tylak - 81’.
Najskuteczniejsi strzelcy
19
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
15
Patryk Grabowiecki (Wilki Wilczyn)
15
Przemysław Skibiszewski (Zjednoczeni)
14
Rafał Janicki (Orzeł Mroczeń)
11
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
11
Damian Spaleniak (Raszkowianka)
10
Patryk Adamski (Stal Pleszew)
10
Oskar Pietrzak (Vitcovia Witkowo)
9
Mateusz Olikiewicz (Piast Kobylin)
9
Adam Staszewski (Astra Krotoszyn)
9
Mateusz Sobczak (Piast Czekanów)

Rudziński, a w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry wynik ustalił Patryk Adamski, dla którego było
to dziesiąte trafienie w sezonie.
W dobrych humorach opuszczali
również boisko w Czekanowie kibice
tamtejszego Piasta, który w derbowym pojedynku efektownie pokonał
Raszkowiankę 4:1. Wbrew pozorom
wygrana gospodarzy nie przyszła
im łatwo, a przez pierwszą godzinę
utrzymywał się w tym meczu wynik
bezbramkowy. W 63. minucie czekanowianie przeprowadzili w końcu
akcję, po której Mateusz Sobczak
zdobył pierwszą bramkę. Ten sam
zawodnik sześć minut później podwyższył na 2:0, ale radość gospodarzy była krótka, gdyż w 74. minucie
raszkowianie zdobyli bramkę kontaktową po strzale Krzysztofa Walcza-

ka. Goście do samego końca walczyli
o zmianę niekorzystnego rezultatu,
ale w samej końcówce znów w roli
głównej wystąpił Mateusz Sobczak,
który losy meczu rozstrzygnął bramką na 3:1 w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry, a dwie minuty
później ustalił wynik na 4:1.
Na półmetku tabelę zamyka Tur
Turek. Tur to bez wątpienia najsłabszy zespół rozgrywek. Piłkarzom z
Turku w piętnastu jesiennych meczach udało się zgromadzić zaledwie
pięć punktów. Równie tragicznie wygląda bilans bramkowy. Tur straciła
pięćdziesiąt osiem bramek, strzelając
przy tym zaledwie czternaście. Fatalną rundę jesienną gracze z Turku zakończyli wyraźną, domową porażką
1:4 z Zefką Kobyla Góra.
BAS

RedBox V Liga
Grupa 3
15. kolejka | jesień 2019
Orzeł Mroczeń – Stal Pleszew ..................– 0:2
Tur Turek – Zefka Kobyla Góra ...............– 1:4
Polonus Kazimierz – Astra Krotoszyn .......– 0:2
Odolanovia – Wilki Wilczyn .....................– 1:0
Piast Kobylin – SKP Słupca ......................– 3:1
Vitcovia Witkowo – Tulisia Tuliszków ........– 3:0
GKS Sompolno – Zjednoczeni ..................– 3:2
Piast Czekanów – Raszkowianka .............– 4:1
1. MLKS Odolanovia Odolanów 15 41 39:4
2. GKS Wilki Wilczyn
15 39 55:18
3. LZS Orzeł Mroczeń
15 33 52:15
4. KS Stal Pleszew
15 30 30:17
5. KKS Astra Krotoszyn
15 29 29:16
6. SKP Słupca
15 29 28:12
7. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 15 20 19:21
8. GKS Sompolno
15 19 25:32
9. LKS Raszkowianka Raszków 15 18 26:40
10. GKS Vitcovia Witkowo
15 18 24:33
11. KS Piast Kobylin
15 17 31:39
12. LKS Piast Czekanów
15 14 17:31
13. KLKS Zefka Kobyla Góra 15 13 24:32
14. LKS Zjednoczeni Rychwał 15 13 20:42
15. MGKS Tulisia Tuliszków
15 9 15:38
16. MKS Tur 1921 Turek
15 5 14:58
Wielkopolska Klasa Okręgowa
Grupa 1
15. kolejka | jesień 2019
GKS Rychtal – Wisła Borek Wlkp. .............– 0:1
Pelikan Grabów – Victoria Skarszew ........– 2:1
GKS Grębanin – WKS Witaszyce ...............– 1:1
Biały Orzeł – Zieloni Koźminek ................– 3:0
LKS Czarnylas – Strażak Słupia ................– 4:2
Ogniwo Łąkociny – Barycz Janków P. ......– 0:2

LZS Cielcza – Grom Golina .......................– 3:1
LZS Doruchów – Olimpia Brzeziny ...........– 1:4
1. KS Victoria Skarszew
15 42 43:7
2. GKS Rychtal
15 32 34:14
3. LKS Olimpia Brzeziny
15 32 38:19
4. LZS Cielcza
15 27 40:32
5. GKS Grębanin
14 27 32:18
6. LKS Czarnylas
15 26 39:34
7. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 15 25 26:19
8. LZS Pelikan Grabów
15 24 30:20
9. WKS Witaszyce
15 20 24:27
10. LKS Wisła Borek Wlkp.
15 20 24:34
11. Barycz Janków Przygodzki 15 18 23:31
12. GOS Zieloni Koźminek
14 13 15:28
13. LZS Doruchów
15 12 20:31
14. LZS Strażak Słupia
14 9 20:39
15. LZS Grom Golina
15 7 17:44
16. LZS Ogniwo Łąkociny
14 7 15:43
Wielkopolska Klasa A
Grupa 4
3. kolejka | jesień 2019
OKS Ostrów Wlkp. – Błękitni Chruszczyny .– 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. OKS Ostrów Wlkp.
13 20 20:20
7. LKS Jankowy 1968
13 19 18:21
8. LZS Błękitni Chruszczyny
13 18 32:32
9. KS Rogaszyce
13 18 12:18
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

Bramki: 0:1 Adam Staszewski - 47’, 0:2
Szymon Jankowski - 55’.

MKS Tur 1921 Turek
KLKS Zefka Kobyla Góra

1 (1)
4 (2)

Bramki: 1:0 Maciej Jurkowski - 26’ (samobójcza), 1:1 Dawid Ponitka - 26’, 1:2
Piotr Nasiadek - 42’, 1:3 Fabian Ponitka
- 70’, 1:4 Dawid Ponitka - 90+2’.

MLKS Odolanovia Odolanów 1 (0)
GKS Wilki Wilczyn
0 (0)
Bramka: 1:0 Daniel Bąk - 71’.

GKS Vitcovia Witkowo
MGKS Tulisia Tuliszków

3 (0)
0 (0)
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Sport

piłka nożna
Piłka ręczna >>> Rozdano medale w tegorocznej edycji Mistrzostw Powiatu Kępińskiego w Piłce Ręcznej. Obyło się bez niespodzianek, a tytuły mistrzowskie trafiły w
ręce reprezentantów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

ZSP nr 1 podwójnym mistrzem powiatu

Reprezentacje Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie zwyciężyły w Mistrzostwach
Powiatu Kępińskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadpodstawowych, rozgrywanych w ramach XXI Licealiady 2019/2020. Szczypiornistki i szczypiorniści z ulicy Sienkiewicza potwierdzili swoją absolutną dominację, bo oprócz zwycięstw drużynowych zgarnęli niemal
wszystkie wyróżnienia indywidualne.
Areną tegorocznych zmagań była
sala sportowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie. W tym
roku do turnieju dziewcząt i chłopców
zgłosiły się po dwie reprezentacje. O
tytule Mistrza Powiatu Kępińskiego
zadecydowały więc od razu mecze
finałowe. Wśród dziewcząt reprezentacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie pokonała Liceum
Ogólnokształcące nr I w Kępnie 13:1.

Najlepszą zawodniczką meczu finałowego została Julia Wójcik (ZSP
nr 1 Kępno). Pozostałe nagrody także
trafiły w ręce reprezentantek placówki z ulicy Sienkiewicza. Agata Staniszewska została najskuteczniejszą
zawodniczką finału, a Oliwia Duchnik najlepszą bramkarką.
Wśród chłopców także bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

nr 1 w Kępnie. W finale pokonali oni
rywala zza miedzy, LO nr I Kępno
20:10. Graczem finału został Piotr
Hofman (ZSP nr 1 Kępno), a jego zespołowy kolega Bartosz Mikołowski
najskuteczniejszym zawodnikiem.
Szymon Białek z LO nr I w Kępnie
został natomiast bramkarzem mistrzostw.
BAS

KLASA A GRUPA 4 >>> Jesienny bilans „Zawiszy” jest doprawdy imponujący: 12
zwycięstw w 13 meczach, 32 gole strzelone, 6 straconych. – Ale aż trzy bramki straciliśmy w pierwszym meczu w Chruszczynach – podkreśla trener Łukasz Domino. – Taka
jest po prostu A klasa, tu każdy przeciwnik może być groźny – uśmiecha się. Przyznacie, że zabrzmiało to jednak jak przestroga przed zbyt optymistycznym podejściem do
drugiej odsłony sezonu. Niby do wiosny daleko, ale już trzeba rychtować oręż

„Zawisza” stawia na zbrojenia

Jeszcze nie awansowaliśmy
Trenerzy myślą o wzmocnieniach, a działacze o solidnym fundamencie pod sukcesy w przyszłym
roku. I nie tylko w przyszłym. Tuż za
miedzą mamy przecież dwa odmien-

ten zapał. – Po pierwsze, jeszcze
nie awansowaliśmy – twierdzi spostrzegawczo wiceprezes Mirosław
Sroka. – Nie chcemy nadmiernie
nadmuchiwać tego balonika – ucina
dyskusję prezes Mateusz Joniak. –

Zmodernizowano
stadion „Zawiszy”

ne przykłady skłaniające zarówno do
sporej ostrożności („Strażak” Słupia), jak i odważnego spojrzenia w
przyszłość (GKS Grębanin). Słupianie zwiedzeni tym, że Grębaninowi
tak dobrze poszło w debiutanckim
sezonie w okręgówce, zapomnieli o
wzmocnieniach, a Grębanin zaś, ku
zdumieniu wszystkich, zdobył jesienią okręgowy Puchar Polski. Działacze i sponsorzy „Zawiszy” pytani o
sprawę awansu, natychmiast studzą
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Zespół wymaga wzmocnień, gołym
okiem widać przecież, że gra toczy
się zrywami – ocenia członek zarządu - Janusz Holka. – Wzmocnienia?
Obaj trenerzy Łukasz Domino i Paweł Chałubiec zachęcają: – Zapraszamy do nas piłkarzy nie bojących
się sportowych wyzwań. Stadion
„Zawiszy” stworzono od podstaw.
Naszym zadaniem jest stworzenie
solidnej drużyny, której gra przyciągnie kibiców z całej Gminy. W

kadrze potrzebujemy zdrowej rywalizacji na każdej pozycji. Chcemy
wyselekcjonować 22 osobową kadrę,
która w każdym sezonie będzie walczyć o coraz wyższe cele – podkreślają trenerzy.
Prawdziwe San Siro
- Zapewniam, że na wzmocnienia nie poskąpimy kasy – obiecuje
jeden ze sponsorów klubu pragnący
zachować anonimowość. Sprawy personalne, są oczywiście bardzo ważne,
ale równie istotne jest, by mieć gdzie
grać. Stadion w Łęce Opatowskiej
został zmodernizowany w imponującym tempie i już teraz przypomina
małe San Siro. – Na boisku zamontujemy przyzwoite trybuny i boksy
dla rezerwowych, a oświetlenie i i
nawadnianie już mamy – nie ukrywa radości Mirosław Sroka. - Istotnie, pomogła Gmina, ale większość
zadania związanego z modernizacją
boiska „Zawiszy” wzięli na swoje
barki społecznicy – informuje wójt
Adam Kopis. Dzięki współpracy
wójta, Rady Sołeckiej, działaczy i
sponsorów „Zawisza” położył solidny fundament pod swoją przyszłość.
Przed nami zima, ale trenerzy „Zawiszy” już planują wiosenne sparingi. A
później - batalia o upragniony awans.
(ems)
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II LIGA OKRĘGOWA
ORLIKA E2 GRUPA 12
SEZON 2019/2020
RUNDA JESIENNA 2019

II LIGA OKRĘGOWA
TRAMKARZA C1 GRUPA 10
SEZON 2019/2020
RUNDA JESIENNA 2019

I RUNDA
1. KOLEJKA
6 września 2019 roku – piątek
17:00 LZS STRAŻAK Słupia – LZS Doruchów 14:2
17:00 LZS ORZEŁ Mroczeń – GKS Trzcinica 1:3
KP Krążkowy - PAUZA
2. KOLEJKA
13 września 2019 roku – piątek
17:00 LZS STRAŻAK Słupia – LZS ORZEŁ Mroczeń 8:3
14 września 2019 roku – sobota
14:00
LZS Doruchów – KP Krążkowy
0:19
GKS Trzcinica - PAUZA
3. KOLEJKA
21 września 2019 roku – sobota
13:30
KP Krążkowy – GKS Trzcinica
7:0
24 września 2019 roku – wtorek
17:00 LZS ORZEŁ Mroczeń – LZS Doruchów 8:2
LZS STRAŻAK Słupia – PAUZA
4. KOLEJKA
30 września 2019 roku – poniedziałek
17:00 LZS STRAŻAK Słupia – KP Krążkowy 2:6
2 października 2019 roku – środa
17:00
LZS Doruchów – GKS Trzcinica
1:11
LZS ORZEŁ Mroczeń - PAUZA
5. KOLEJKA
5 października 2019 roku – sobota
11:00 GKS Trzcinica – LZS STRAŻAK Słupia 1:3
7 października 2019 roku – poniedziałek
17:00 KP Krążkowy – LZS ORZEŁ Mroczeń 16:4
LZS Doruchów - PAUZA
II RUNDA
6. KOLEJKA
15 października 2019 roku – wtorek
16:00 LZS Doruchów – LZS STRAŻAK Słupia 3:16
17 października 2019 roku – czwartek
17:00 GKS Trzcinica – LZS ORZEŁ Mroczeń 5:4
KP Krążkowy - PAUZA
7. KOLEJKA
19 października 2019 roku – sobota
16:30
KP Krążkowy – LZS Doruchów
19:1
22 października 2019 roku – wtorek
17:00 LZS ORZEŁ Mroczeń – LZS STRAŻAK Słupia 3:14
GKS Trzcinica - PAUZA
8. KOLEJKA
28 października 2019 roku - poniedziałek
17:00 LZS Doruchów – LZS ORZEŁ Mroczeń 4:12
17:00
GKS Trzcinica – KP Krążkowy
0:4
LZS STRAŻAK Słupia - PAUZA
9. KOLEJKA
2 listopada 2019 roku – sobota
13:30 KP Krążkowy – LZS STRAŻAK Słupia 6:3
4 listopada 2019 roku - poniedziałek
17:00
GKS Trzcinica – LZS Doruchów
4:0
LZS ORZEŁ Mroczeń - PAUZA
10. KOLEJKA
8 listopada 2019 roku – piątek
17:00 LZS ORZEŁ Mroczeń – KP Krążkowy 2:13
9 listopada 2019 roku – sobota
00:00 LZS STRAŻAK Słupia – GKS Trzcinica 2:3
LZS Doruchów – PAUZA

1. KOLEJKA
7 września 2019 roku – sobota
9:00 MLKS ODOLANOVIA Odolanów – LZS Mikorzyn 18:0
10:00 LZS SZCZYT Szczytniki – LZS Cielcza 1:7
23 września 2019 roku - poniedziałek
17:15 GKS UNIA Szymanowice – UKS KOPERNIK Piotrów 2:0
LKS OLIMPIA Brzeziny - PAUZA
2. KOLEJKA
14 września 2019 roku – sobota
10:00 LZS Cielcza – MLKS ODOLANOVIA Odolanów 2:11
11:00 UKS KOPERNIK Piotrów – LZS SZCZYT Szczytniki 6:5
11:00 LKS OLIMPIA Brzeziny – LZS Mikorzyn 3:0
GKS UNIA Szymanowice - PAUZA
3. KOLEJKA
21 września 2019 roku – sobota
9:00 MLKSODOLANOVIAOdolanów–UKSKOPERNIKPiotrów 8:0
11:00
LZS Mikorzyn – LZS Cielcza
0:2
11:00 GKS UNIA Szymanowice – LKS OLIMPIA Brzeziny 1:2
LZS SZCZYT Szczytniki - PAUZA
4. KOLEJKA
28 września 2019 roku – sobota
11:00 GKS UNIA Szymanowice – LZS SZCZYT Szczytniki 2:3
11:00 UKS KOPERNIK Piotrów – LZS Mikorzyn 3:0
12:30 LKS OLIMPIA Brzeziny – LZS Cielcza 1:1
MLKS ODOLANOVIA Odolanów - PAUZA
5. KOLEJKA
5 października 2019 roku – sobota
10:00MLKSODOLANOVIAOdolanów–GKSUNIASzymanowice16:0
10:00 LZS Cielcza – UKS KOPERNIK Piotrów 6:1
16:00 LZS SZCZYT Szczytniki – LKS OLIMPIA Brzeziny 0:3
LZS Mikorzyn - PAUZA
6. KOLEJKA
12 października 2019 roku – sobota
9:00 LZSSZCZYTSzczytniki–MLKSODOLANOVIAOdolanów 0:10
11:00 LKS OLIMPIA Brzeziny – UKS KOPERNIK Piotrów 9:1
11:00 GKS UNIA Szymanowice – LZS Mikorzyn 1:1
LZS Cielcza - PAUZA
7. KOLEJKA
19 października 2019 roku – sobota
11:00 LZS Mikorzyn – LZS SZCZYT Szczytniki 1:2
12:15 LZS Cielcza – GKS UNIA Szymanowice 14:0
20 października 2019 roku – niedziela
11:00 MLKS ODOLANOVIA Odolanów – LKS OLIMPIA Brzeziny 9:1
UKS KOPERNIK Piotrów – PAUZA

TABELA
PO RUNDZIE JESIENNEJ 2019
1. KP Krążkowy
2. LZS STRAŻAK Słupia
3. GKS Trzcinica
4. LZS ORZEŁ Mroczeń
5. LZS Doruchów

8
8
8
8
8

24
15
15
6
0

8
5
5
2
0

0
0
0
0
0

0 90:12
3 62:27
3 27:22
6 37:65
8 13:103

TABELA
PO RUNDZIE JESIENNEJ 2019
1. MLKS ODOLANOVIA O. 6
2. LZS Cielcza
6
3. LKS OLIMPIA Brzeziny 6
4. UKS KOPERNIK Piotrów 6
5. LZS SZCZYT Szczytniki 6
6. GKS UNIA Szymanowice 6
7. LZS Mikorzyn
6

18
13
13
6
6
4
1

6
4
4
2
2
1
0

0
1
1
0
0
1
1

0
1
1
4
4
4
5

72:3
32:14
19:12
11:30
11:29
6:36
2:29

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Telefon: 514 288 733

