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Czy zlikwidują szkoły w Drożkach i Wielkim Buczku?

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU
BONÓW TOWAROWYCH
ORAZ PACZEK
UPOMINKOWYCH
DLA CIEBIE LUB TWOICH
PRACOWNIKÓW.
*SPRAW PREZENT SWOIM PRACOWNIKOM

SP Drożki

W gminie Rychtal rysuje się zarzewie konfliktu po ujawnieniu propozycji wójta Adama Staszczyka zamierzającego zlikwidować
szkoły podstawowe w Drożkach
i Wielkim Buczku. Na najbliższej
sesji Rady Gminy samorządowcy
mają głosować nad uchwałami w
tej sprawie.
str. 12

SP Wielki Buczek

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

osobę ze znajomością
języka niemieckiego
do działu eksportu

„Socjum” zorganizowało
jubileuszowe spotkanie

Informacje pod nr tel.: 691 501 511 lub 603 117 609
lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21

Co tydzień w
„Tygodniku
Kępińskim”

Fot. Koło fotograficzne w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie

str. 3

Dzieje Trzcinicy
spisane i opublikowane

raport

SMOG-owy!
str. 3

Ciężarówką w osobówkę
– osobówką w bariery
str. 8
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Informacje

wiadomości
Były senator z Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mikołajczyk
został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego
na stanowisko wojewody wielkopolskiego

Wojewoda z Ostrowa Wlkp.

Z ogólnej rezerwy budżetowej dofinansowany zostanie zakup ambulansu sanitarnego
typu P dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

W czasie wręczenia nominacji,
pierwszy z prawej - Ł. Mikołajczyk

Prezes Rady Ministrów Mateusz
Morawiecki 25 listopada br. wręczył
Łukaszowi Mikołajczykowi akt powołania na stanowisko wojewody wielkopolskiego. - Podejmując się tej ważnej roli wojewody, spełniacie państwo
ogromnie ważną funkcję w terenie
- mówił podczas uroczystości premier.
Przypomnijmy, że były wojewoda Zbigniew Hoffmann został wybrany parlamentarzystą. Akty powołania otrzymało też trzech nowych wojewodów.
Premier M. Morawiecki podziękował
im za dotychczasową pracę i działania,
zwłaszcza w kontekście dystrybucji
środków dla samorządów w ramach

rządowego programu Funduszu Dróg
Samorządowych.
Nowym wicewojewodą zostanie
Łukasz Malczewski, wiceburmistrz
Margonina.
Ł. Mikołajczyk jest absolwentem
Politechniki Opolskiej oraz Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Ukończył także wiele form
doskonalenia zawodowego i studiów
podyplomowych. W latach 20152019 pełnił funkcję senatora z Prawa i Sprawiedliwości. Dwukrotnie
uzyskiwał mandat radnego powiatu
ostrowskiego. Jest rodowitym ostrowianinem.
Oprac. m

Sylwestrowi Lewkowi
Wiceprzewodniczącemu
Rady Miejskiej w Kępnie

serdeczne wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Mamy
składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie
Andrzej Stachowiak,
Radni Rady Miejskiej w Kępnie,
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Są środki na nową karetkę
W poniedziałek, 18 listopada br.,
stosowne zarządzenie prezesa Rady
Ministrów w tej sprawie władzom powiatu kępińskiego i dyrekcji SPZOZ
w Kępnie przekazała poseł do Parlamentu Europejskiego – Andżelika
Możdżanowska.
- Zapowiedź tego, że nowa karetka trafi do kępińskiego szpitala padła z moich ust już w trakcie
dożynek powiatowo-gminnych w
Donaborowie – przypomniała eurodeputowana. - Teraz finalizujemy
zarządzeniem prezesa Rady Ministrów tę zapowiedź z września. Mam
nadzieję, że nowa karetka jeszcze
bardziej usprawni pracę kępińskiego szpitala, którego rozwój jest mi
szczególnie bliski – kontynuowała A.
Możdżanowska.
Łączna
kwota
udzielonego
wsparcia to 520.000,00 złotych, co
stanowić będzie 80% zakupu ambulansu. Pozostałych 20% kosztów, tj.
130.000,00 złotych, wyłoży Powiat
Kępiński w ramach własnego budżetu.
- Wraz z informacją o pozyskanym dofinansowaniu niezwłocznie
ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony, tak by jak najszybciej
nowa karetka mogła zasilić tabor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie –
powiedział starosta kępiński Robert
Kieruzal.
Jak podkreślają samorządowcy,
zakup nowego ambulansu to obecnie
strategiczna i niezbędna dla mieszkańców naszego regionu inwestycja,
biorąc pod uwagę stan techniczny i
wysoki stopień zużycia taboru samochodowego będącego w posiadaniu
kępińskiego szpitala. Wnioskowany
ambulans sanitarny typu P będzie
funkcjonował w systemie Państwo-

wego Ratownictwa Medycznego,
wzmacniając tym samym potencjał
medyczny SPZOZ w Kępnie.
Inwestycja jest priorytetowa również z uwagi na obszar, jaki obsługuje
SPZOZ w Kępnie. Pomoc medyczna
świadczona jest w szczególności na
rzecz mieszkańców powiatu kępińskiego oraz, ze względu na brak oddziału chirurgicznego, mieszkańców
powiatu wieruszowskiego, a zatem
około 98,7 tys. osób. Dodatkowo w
przypadkach dużych zdarzeń masowych, ze względu na brak Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w powiatach ościennych, Szpitalny Oddział
Ratunkowy w Kępnie obsługuje też
powiaty: ostrzeszowski, oleśnicki,
kluczborski oraz namysłowski, co
daje ponad 370 tysięcy mieszkańców.
Do tego wliczyć należy turystów
przebywających na terenie powiatu
kępińskiego czasowo lub długoterminowo oraz osoby przejeżdżające
przez region tranzytem. Na terenie
powiatu kępińskiego przecinają się
dwa ważne szlaki komunikacyjne, tj.
droga ekspresowa nr 8 łącząca Warszawę i Wrocław oraz droga krajowa
nr 11 Poznań-Katowice, co niesie za
sobą konieczność właściwego zabezpieczenia ratunkowego.
Średnia roczna liczba pacjentów
hospitalizowanych w latach 20152018 w szpitalu w Kępnie wyniosła
17 891 pacjentów, w tym średnia
roczna pacjentów przyjętych w SOR
w latach 2015-2018 wyniosła 9 568
pacjentów. W 2018 r. w kępińskim
szpitalu łącznie było leczonych 17
933 pacjentów, w tym w SOR – 10
193 pacjentów.
- W ostatnich latach w naszym
szpitalu udało się wybudować, wyposażyć i finalnie uruchomić nowoczesny blok operacyjny. W 2017 roku

dzięki pozyskanej dotacji ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na dachu szpitala wybudowane zostało nowoczesne lądowisko dla śmigłowców ratunkowych.
Dopełnieniem tej infrastruktury jest
właśnie zakup nowego ambulansu
sanitarnego typu P, który zapewni
kompleksowość obsługi pacjentów,
a przede wszystkim zwiększy ich
bezpieczeństwo – mieszkańców powiatu kępińskiego oraz powiatów
sąsiadujących – powiedziała dyrektor SPZOZ w Kępnie Beata Andrzejewska.
W ramach Bazy Państwowego
Ratownictwa Medycznego (PRM)
w Kępnie funkcjonują dwa Zespoły
Ratownictwa Medycznego (ZRM) i
cztery Ambulansy Transportowe (w
tym jeden transport międzyszpitalny). Do realizacji tych zadań SPZOZ
w Kępnie wykorzystuje sześć ambulansów sanitarnych.
Specyficzne położenie geograficzne powiatu kępińskiego powoduje, że SPZOZ w Kępnie współpracuje
z jednostkami PRM z sąsiadujących
województw: łódzkiego, opolskiego i dolnośląskiego. Dyspozytornie
Medyczne tych województw chętnie
korzystają z zasobów ratowniczych
zlokalizowanych w Kępnie w stanach
nagłego zagrożenia. Warto dodać że
od 1 kwietnia 2019 roku odnotowano
52 tego typu interwencje.
W newralgicznych sytuacjach
pomocą służy Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe, ale zasadnym jest zapewnienie właściwego zabezpieczenia ze strony kępińskiego szpitala i
korzystanie z śmigłowca tylko w koniecznych i uzasadnionych medycznie przypadkach.
Oprac. bem
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W miniony weekend w Kępnie odbyło się X Spotkanie na Styku Kultur, Religii i Czasów

Koncert zespołu „Hagada” miał miejsce w kościele pw. św. Marcina
w Kępnie. Fot. Koło fotograficzne w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie

„Socjum” zorganizowało jubileuszowe spotkanie

Spotkania organizowane od 10
lat przez stowarzyszenie „Socjum
Kępno i Okolice” już na stałe wpisały
się do kalendarza istotnych wydarzeń
kulturalnych naszego miasta. Uczestnicy wydarzeń, tradycyjnie wspieranych finansowo przez samorząd mia-

sta i gminy Kępno, poznają lokalną
historię, odkrywając jej bogactwo i
różnorodność zarówno dzięki interesującym prelekcjom, jak również towarzyszącym im zwykle koncertom.
Organizatorzy
tegorocznego
spotkania postanowili nawiązać

W tym roku prelekcje dotyczyły
ratowania starych cmentarzy

do początków cyklu. - To nasze
jubileuszowe spotkanie, dlatego
też postanowiliśmy z tej okazji
zaprosić zespół „Hagada”, który
dokładnie 10 lat temu zainaugurował cykl tych spotkań – tłumaczy sekretarz stowarzyszenia
Dominik Makosch. - Tegoroczne
spotkanie ma taką samą formułę
jak poprzednie, to znaczy mamy
koncert zespołu i prelekcję ciekawych ludzi.
Pierwsza część X Spotkania na
Styku Kultur, Religii i Czasów odbyła się w sobotni wieczór, 23 listopada,
w kościele pw. św. Marcina w Kępnie.
W świątyni miało miejsce spotkanie
ekumeniczne i msza święta z udziałem duchownych trzech wyznań:
rzymskokatolickiego, ewangelickiego i grekokatolickiego. Tak jak przed
10 laty wystąpił zespół „Hagada” z
Krotoszyna, dla którego inspiracją
jest tradycyjna, religijna muzyka żydowska.

O czym najbardziej lubią rozmawiać bibliotekarki? Oczywiście, że o książkach! Taki był
też temat listopadowego spotkania bibliotekarzy, które odbyło się 13 listopada 2019 roku
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

Porozmawiajmy o książkach, bo to ciekawa rozmowa

Przybyłych powitał dyrektor
biblioteki Wiesław Walas, który
przedstawił też prowadzące zajęcia:
Annę Sabiłło i Małgorzatę Bochiń-

roku, które warto mieć w swoich
zbiorach bibliotecznych. Prelegentki
omówiły książki zarówno dla dzieci i
młodzieży, jak i dla dorosłych. Wśród

Podczas spotkania omówiono ciekawe nowości
wydawnicze ze zbiorów bibliotecznych

ską, instruktorki z Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Przedmiotem spotkania były ciekawe nowości wydawnicze w 2019

najciekawszych wymienionych pozycji znalazły się najnowsze biografie: „Płotka” Lisy Brennan-Jobs, w
której autorka, córka słynnego Steve’a Jobsa, opowiada o swoim ojcu,
czy „Boznańska. Non finito” Ange-

liki Kuźniak, która jest też autorką
książki „Papusza”. Wśród pozycji
obyczajowych znalazły się propozycje takich autorów jak m.in.: Margaret Atwood i Wojciech Chmielarz.
Dla dzieci i młodzieży ciekawą
książką jest „Poczet królowych polskich” Anny Kaszuby-Dębskiej,
która opisuje 25 niezwykłych polskich królowych, czy też świetne pozycje Herve Tulleta, które zaktywizują najmłodsze dzieci. - Odpowiedni
dobór książek dla czytelników to
trudne zadanie. Bibliotekarze starają się je wypełnić jak najlepiej. Aby
to zrobić, sami muszą zdobywać wiedzę o najlepszych pozycjach na rynku. Wśród tylu tysięcy tytułów trzeba znaleźć te najlepsze, najbardziej
wartościowe, takie, które spodobają
się czytelnikom - zaznaczają uczestnicy seminarium.
Spotkania w fachowym gronie
pomagają tworzyć przykładowe zestawienia najlepszych pozycji, a także omówić inne sprawy dotyczące
działania bibliotek publicznych.
Oprac. bem

Kolejna odsłona jubileuszowego
spotkania miała miejsce następnego
dnia w Muzeum Ziemi Kępińskiej. W tym roku, jeżeli chodzi o prelekcje, wróciliśmy do źródeł, to znaczy
zaprosiliśmy przedstawicieli grup
zajmujących się odrestaurowywaniem starych, często zabytkowych
cmentarzy – mówi D. Makosch.
Do Kępna przyjechali: Szymon
Modrzejewski ze stowarzyszenia
„Magurycz”, a także reprezentanci
stowarzyszenia „Frydhof ” z powiatu kolskiego oraz fundacji „Anna” z
Gostkowa. - Szymon Modrzejewski
jest najbardziej znaną osobą w kręgach zajmujących się ratowaniem
cmentarzy, bowiem już bodajże od

30 lat ratuje cmentarze w Beskidzie
Niskim i Bieszczadach. Są to często
cmentarze łemkowskie – opowiada. –
Bardzo ciekawa jest działalność fundacji z Gostkowa, której członkowie
kupili cmentarz ewangelicki i dzięki
temu mają możliwość bezpośredniego dbania o niego.
Podczas niedzielnego spotkania
w muzeum zaprezentowano również
dwa kolejne reprinty pocztówek z
zabytkowym Kępnem, które także
wydane zostały dzięki dotacji Gminy
Kępno. W ciągu ostatnich 10 lat stowarzyszenie „Socjum Kępno i Okolice” wydało już 20 takich pocztówek.
bem

Restauracja „ZŁOTY KŁOS” w Bralinie
zaprasza wszystkich sympatyków dobrej zabawy na:

BAL SYLWESTROWY
31.12.2019 r. o godzinie 19:00.

Do tańca przygrywać będzie zespół muzyczny

„STARTER”.

Koszt zabawy 300 zł od pary.
Zapisy w restauracji „Złoty Kłos”
lub telefonicznie pod numerem 62 / 78 12 003, 531 067 477.

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
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11

38 (150%)
17 (69%)
18 (71%)
22 (89%)
29 (118%)
40 (161%)
32 (128%)

Oznaczenie kolorów:

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY
63 (125%)
29 (57%)
30 (60%)
37 (74%)
49 (98%)
67 (134%)
53 (106%)

Bardzo dobra

baranów (ul. Ogrodowa 2)

JAKOŚĆ
POWIETRZA

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

Umiarkowana
Dobra
Dobra
Dobra
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra

Umiarkowana

20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11

130 (519%)
197 (788%)
184 (734%)
207 (826%)
171 (681%)
230 (920%)
106 (423%)
Bywało lepiej

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

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

203 (405%)
264 (527%)
306 (612%)
345 (688%)
286 (568%)
385 (767%)
189 (377%)

Zagrożenie dla zdrowia
Zagrożenie dla zdrowia
Zagrożenie dla zdrowia
Zagrożenie dla zdrowia
Zagrożenie dla zdrowia
Zagrożenie dla zdrowia
Zła

Zła

Zagrożenie dla zdrowia

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

Tel. 697 727 251, 606 878 616.
www.uslugipielegniarskiekepno.pl
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historia
Publikujemy kolejną część cyklu historycznego opisującego losy kępnian w niemieckim
obozie w Woldenbergu

Kępińscy Woldenberczycy - część III
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” (ks. J. Twardowski)
Zenon Polak
Zenon Polak urodził się 9 lipca
1909 r. w Wieruszowie. Pochodził z
niezamożnej, wielodzietnej rodziny
rolniczo-robotniczej. Po ukończeniu
nauki w miejscowej szkole podstawowej, od 1923 r. uczęszczał do neoklasycznego gimnazjum w Kępnie,
do którego przez pięć lat dojeżdżał
pociągiem. Wymagało to dużego wysiłku, ale narastająca w młodym Zenonie chęć zdobywania wiedzy przezwyciężała wszelkie niedogodności.
W 1929 r. otrzymał świadectwo
dojrzałości i myślał o kontynuowaniu
edukacji. Wspomina o tym w swoich zapiskach: „W dniu ukończenia
gimnazjum miałem pełno nadziei na
przyszłość. (…) Marzyłem o studiach,
o skończeniu medycyny, prawa czy
wyższej szkoły handlowej. Miałem
lat dwadzieścia, a więc byłem w
wieku, w którym, jak to się mówi,
<<skrzydła rosną>>”.
Niestety, z powodu niezwykle
trudnej sytuacji materialnej rodziny
wyniszczonej po I wojnie światowej, nie mógł kontynuować nauki.
Po dwóch latach poszukiwania stałej
pracy, we wrześniu 1930 r., trafił do
Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Nisku nad Sanem. Następnie został przydzielony do 70. Pułku
Piechoty w Pleszewie, gdzie przez
trzy miesiące odbywał ćwiczenia. Jesienią 1931 r. w stopniu plutonowego
podchorążego rezerwy powrócił do
cywila, a w roku następnym został
mianowany podporucznikiem.
W tym czasie otrzymał posadę w
Zarządzie Miejskim w Wieruszowie,
gdzie pracował do wybuchu II wojny
światowej na stanowisku księgowego.
Tam też poznał swoją przyszłą żonę
– Felicję. Na przełomie lat 1938/39
odbył pięciomiesięczny kurs w Instytucie Komunalnym w Warszawie. Po
ukończeniu szkolenia zaproponowano mu stanowisko sekretarza gminy
niedaleko Warszawy, ale nie przyjął
tej oferty. Jako podporucznik rezerwy z nominacji, w styczniu tegoż
roku został przydzielony do 27. Pułku
Piechoty w Częstochowie, gdzie od
marca do maja odbywał ćwiczenia
wojskowe. 28 czerwca 1939 r. wziął
ślub i postanowił pozostać w Wieruszowie. Niedługo potem przeniesiono
go do nowo organizowanego I Wieluńskiego Batalionu Obrony Narodowej. W lipcu wyjechał na manewry

w rejon Wielunia. Tam jako pierwszy
sformował pluton cyklistów. Podczas
ćwiczeń w okolicach Praszki, dotarł na motocyklu do granicy, gdzie
po drugiej stronie stacjonowały już
liczne oddziały regularnego wojska
III Rzeszy. Po krótkim – niespełna
miesięcznym pobycie w domu, 23
sierpnia ponownie musiał stawić się
w swojej jednostce – tym razem już
nie na ćwiczenia. Ten dzień tak opisał
we wspomnieniach:
„Nie było wyjścia z sytuacji.
Rząd nasz ogłosił mobilizację częściową. Gorączka wojny ogarnęła

Portret Zenona Polaka z 1939 r.

cały kraj. 23 sierpnia zostaliśmy
znów powołani do naszych jednostek.
Pożegnałem wówczas moje rodzinne
miasteczko, żonę, rodzinę niemal ze
łzami w oczach. Przeczuwałem, że
ich nieprędko zobaczę, jeśli w ogóle
przeżyję i będę znów wśród nich, co
ku wielkiemu szczęściu było mi jednak pisane. Opuściłem ich na z górą
pięć i pół roku, na czas, który mierzyło się nieraz godzinami z tęsknoty i niepewności jutra. Nadchodziła
największa tragedia naszego narodu,
a potem ludzkości – wielka druga
wojna światowa, która w skutkach
przyniosła śmierć milionom istot w
różnych warunkach – od pola bitwy
do katowań i kominów w obozach
koncentracyjnych, przyniosła łzy,
głód, nędzę, strach , terror i wszystkie
nieszczęścia”.
Od 1 września Zenon Polak brał
udział w walce zbrojnej przeciwko
najeźdźcy jako dowódca III plutonu
2. Kompanii „Wieruszów”, wchodzą-

Zenon Polak z innymi jeńcami w Oflagu XVIII A w Lienzu, luty 1940 r.
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cej w skład I Wieluńskiego Batalionu
Obrony Narodowej. W swoich wspomnieniach dokładnie opisał pierwszy
dzień wojny:
„Jest wczesny mglisty ranek 1
września. Przystępujemy do kopania
rowów strzeleckich, potem zmiana pozycji i nagle w górze we mgle
słyszymy ryk dużej ilości samolotów. Sądzimy, że to polskie lecące
na zachód. Niestety w kilka minut
po przelocie słyszymy olbrzymi huk
eksplodujących bomb. Później dowiadujemy się od ludności uciekającej, że
to zbombardowany został Wieluń, w
tym pierwsze bomby spadły na miejscowy szpital. Rozpoczęła się prawdziwa wojna nie z pozycji liniowych
piechoty, ale lotnictwa, które zdradziecko zdruzgotało nasza zaplecze,
większe miasta, magazyny, węzły
kolejowe”.
Dowódcą baonu był kpt. Stefan Faczyński, a jego zastępcą kpt.
Edward Rajpold, z którym później
Zenon znalazł się w niewoli. Na czele kompanii wieruszowskiej stał por.
Wiktor Sas. W godzinach przedpołudniowych dołączył do nich młody
oficer rezerwy – ppor. Tadeusz Zajdel, jako dowódca plutonu II. Jeszcze
w tym samym dniu doszło do starcia
z siłami nieprzyjaciela na skraju lasu
pod wsią Krajanka, gdzie zaskoczone
przez wojsko niemieckie odziały polskie, które dostały rozkaz przeciwnatarcia, poniosły duże straty. Przebieg
tego dramatycznego pierwszego starcia, w którym polegli między innymi oficerowie Sas i Zajdel, również
został szczegółowo zrelacjonowany
przez Zenona Polaka:
„Nie zapomnę nigdy instynktownego niepokoju i przeczucia kolegi
Zajdla, który ubrany w mundur wyjściowy, wysokie buty, został ledwie
przydzielony do naszej kompanii,
a za kilka godzin biedak złożył swe
życie w obronie ojczyzny”. (…) Jest
godzina 17.00. Nasze kompanie w tyralierze posuwają się naprzód. Słońce
chyli się ku zachodowi, świeci krwawo, jakby zwiastując pierwszy rozlew
krwi. Opanowuje nas gorączkowy
niepokój. (…) Czuło się już oddech
walki, śmierci i pierwsze niewiadome
uderzenie. Nagle niemieckie oddziały z zasadzki rozpoczęły morderczy
ogień z karabinów maszynowych.
Kompanie przywarły do ziemi. Padają rozkazy dowódców do otwarcia
ognia, do posuwania się naprzód. Siła
ognia nieprzyjaciela jest duża, broń
maszynowa gra bez przerwy. Słychać
pierwsze krzyki rannych i wołanie
o pomoc. Nasz ogień z karabinów
ręcznych, a potem maszynowych,
stale się zacinających, słabnie. Dowódca naszej kompanii podrywa się
do przodu. Słyszę krzykliwe rozkazy
niemieckich dowódców: <<Schießen
Offizier>>, które rozlegają się na polanie. Posuwam się w skokach bardzo
krótkich bliżej skraju lasu. Obserwuję naszą linię natarcia. Niestety
zaczyna się ona łamać. Zaskoczenie
robi swoje. Pada nasz dowódca kompanii ppor. Sas z krzykiem <<Jezus
Maria>> przy kupce skoszonego
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siana. Przychodzi mu z pomocą dowódca patrolu kpr. Mika, który zostaje również ciężko ranny. Nasza
artyleria atakowana milczy. Natarcie
na środkowym odcinku już nie idzie
naprzód. Tu i ówdzie widać cofające
się grupy żołnierzy. Padł za chwilę
dowódca drugiego plutonu ppor. Zajdel, dobrze widoczny w swoim zielonym mundurze. Rakiety niemieckie
oświetlają przedpole. Słychać zgiełk
i krzyki posiłkowych oddziałów

ratującej mu życie operacji, pozostał
tam na rekonwalescencji. Podczas pobytu w szpitalu wykonywał różnego
rodzaju prace związane z opieką nad
chorymi, pełnił też funkcję grabarza.
Dzięki temu mógł kontaktować się z
osobami z zewnątrz i zdobywać informacje, które później przekazywał
do obozu. W marcu 1945 r. przeżył
naloty i bombardowanie miasta przez
armię radziecką. 10 marca razem z
innymi jeńcami-rekonwalescentami

Zenon Polak z żoną i córkami

nieprzyjaciela. Robi się zmierzch.
Nasza artyleria strzela pierwsze pociski, niestety zbyt krótkie i po nas.
Natarcie się łamie. (…) Pociski naszej
artylerii sieją duży popłoch wśród
swoich. Jesteśmy całkiem zdemoralizowani. (…) Ogarnia nas rozpacz i
pierwsze wrażenie klęski. Nie wiemy,
gdzie jest dowództwo batalionu”.
Podporucznik Polak, nie widząc
szans na przedarcie się przez niesłabnący ogień wroga i nie mając kontaktu z pozostałymi oddziałami, podjął
decyzję o odwrocie. Wycofywał się
na wschód, w kierunku wsi Czastary,
następnie przez Sokolniki, Lututów,
Złoczew do Sieradza, a stamtąd na
Łódź i Warszawę, cały czas uczestnicząc w walkach. 7 września dotarł
do stolicy, gdzie spędził noc. Przez
kolejne dni wraz z innymi jednostkami piechoty bronił linii Wisły w okolicach Góry Kalwarii. Po przedarciu
się Niemców przez rzekę, aby nie dostać się do niewoli, wraz z oddziałem
oddalił się na wschód jedyną możliwą drogą – w kierunku Brześcia nad
Bugiem.

Zenon Polak w pracy

Czynny udział Zenona Polaka
w kampanii wrześniowej zakończył
się 17 września – tego dnia w okolicy miejscowości Siennica dostał
się do niewoli niemieckiej. Po kilku
dniach marszu, wraz z innymi jeńcami został przewieziony wagonem
towarowym do obozu przejściowego
niedaleko Królewca, a następnie do
Oflagu XVIII A w Lienzu nad Drawą w Austrii. 4 czerwca 1940 r. trafił do Oflagu II C Woldenberg, gdzie
przydzielono go do baraku 2b. W listopadzie 1943 r. z powodu ciężkiej
choroby został przeniesiony do szpitala w Stargardzie Szczecińskim. Po

został wyzwolony. W cztery dni później wrócił do domu.
Po odzyskaniu sił postanowił
podjąć pracę. Spośród wielu ofert wybrał stanowisko referenta podatkowego w byłym Starostwie Powiatowym
w Kępnie. Zajmował się finansami i
budową budżetu samorządu powiatowego oraz nadzorem nad całą gospodarką powiatu.
W 1946 r. przyszła na świat jego
pierwsza córka Maria, następnie – w
1951 r. – Ewa, a dwa lata później –
Hanna.
W 1959 r. rozpoczął studia zaoczne w Wyższej Szkole Ekonomicznej
w Poznaniu. Ukończył je po pięciu
latach, uzyskując tytuł magistra. W
latach 1955-1975 pracował na stanowisku kierownika Wydziału Finansowego Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Kępnie. W wieku
66 lat przeszedł na emeryturę. Jako
osoba bardzo aktywna, przez 17 lat
emerytury podejmował się różnych
zajęć społecznych. Udzielał się w
powiatowym kole Związku Bojowników o Wolność i Demokrację,
w którym pełnił
funkcję wiceprezesa. Był radnym i,
do 1978 r., zastępcą
przewodniczącego
Rady Narodowej
Miasta i Gminy
Kępno. Wybrany
na dalszą kadencję,
został członkiem
prezydium
oraz
przewodniczącym
Komisji Rozwoju
Gospodarczego i
Gospodarki Komunalnej. Od 1976
r. przez dwa lata był sekretarzem
Zarządu Miejsko-Gminnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
Dodatkowo, z uwagi na zwiększone
potrzeby finansowe rodziny (córki
Maria i Hanna studiowały w Poznaniu i we Wrocławiu), podjął też pracę
na pół etatu w administracji Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie i pracował tam do 1978 r.
Zenon Polak zmarł 7 lutego 1992
r., mając 83 lata. Został pochowany
na cmentarzu w Kępnie.
Izabela Choraszewska

Ogłoszenie

reklama

Nowa telewizja 4K w twoim domu
Światłowód dostępny dla mieszkańców Wielkopolski

Na terenie całej wielkopolski prowadzony jest projekt budowy
sieci światłowodowej. inwestycja jest realizowana w ramach
współfinansowanego ze środków unijnych Programu operacyjnego
Polska Cyfrowa i zakończy się w 2020 roku. dzięki niej dostęp do
najnowocześniejszych technologii uzyskało już ponad 3 tysiące
gospodarstw w powiecie kępińskim. docelowo dzięki tej inwestycji
z sieci światłowodowej korzystać będzie mogło prawie 4 tysiące
gospodarstw w powiecie. za wszystkie te działania odpowiada firma
iNea, dostawca najszybszego internetu w Polsce.

Telewizja w zupełnie innej odsłonie
dostęp do sieci światłowodowej umożliwia korzystanie z szybkiego,
stabilnego i bezpiecznego internetu. to jednak nie wszystko, bo
światłowód gwarantuje również dostęp do telewizji w zupełnie innym
wymiarze. Na początku roku iNea wprowadziła do swojej oferty
rewolucyjną telewizję HiwaY, która dostępna jest dla wszystkich
znajdujących się w zasięgu jej sieci światłowodowej. w odróżnieniu
np. od platform satelitarnych telewizja ta jest świadczona właśnie
przez światłowód. dzięki przesyłowi obrazu przy wykorzystaniu
internetu światłowodowego jest ona odporna na warunki
atmosferyczne. w przypadku operatorów satelitarnych sygnał
dostarczany do anteny czy talerza satelitarnego jest uzależniony od
pogody, więc kiedy np. pada deszcz, śnieg, a nawet wieje silny wiatr,
możemy mieć problem z sygnałem. Kabel światłowodowy iNea jest
położony głęboko w ziemi, więc warunki pogodowe nie mają wpływu
na jakość sygnału HiwaY tV.
telewizja HiwaY to także nowy sposób oglądania telewizji. dzięki
niej użytkownicy nie tracą czasu skacząc po kanałach i wyszukując
ciekawych programów, bo mogą uruchomić trwającą audycję od
początku czy wrócić do programu, który emitowany był nawet 7 dni
temu. Kolejka w sklepie, korek w mieście czy brak prądu nie stanowią
już problemu - film, serial czy mecz możemy włączyć… od początku,
kiedy tylko mamy na to ochotę.

dekoder HiwaY oferuje też dostęp do wielu kanałów, których nie ma
w telewizji naziemnej z anteny oraz do kanałów w jakości 4K i wideo
w 4K w aplikacji Youtube. 4K to technologia obrazu, oferująca
czterokrotnie większą rozdzielczość, niż dotychczas używana
technologia Full Hd. oznacza to, że wyświetlany obraz pozwala
dostrzec najdrobniejsze szczegóły, by dostarczyć jeszcze więcej
satysfakcji z oglądania ulubionych programów.
Co więcej, nowy dekoder potrafi również „podpowiedzieć”, co warto
obejrzeć i przedstawić propozycje filmów czy seriali, które są zgodne
z naszymi zainteresowaniami. dodatkowo, domowa wypożyczalnia
na życzenie Vod oferuje szeroki wybór gatunków filmowych z hitami
kinowymi ostatnich lat. użytkownicy mogą także tworzyć swoje profile
z ulubionymi kanałami oraz spersonalizowanymi ustawieniami. Co
więcej, dzięki usłudze multiroom, możemy oglądać różne kanały
nawet na 5 telewizorach jednocześnie.
dekoder HiwaY ma możliwość bezprzewodowego połączenia
z internetem. wystarczy podłączyć urządzenie po wi-Fi do
światłowodu iNea i kablem Hdmi do telewizora. Co istotne, ma
on tylko 12 cm długości i szerokości. od teraz możemy pożegnać
się z anteną za oknem czy ze starym zajmującym dużo miejsca
dekoderem.

odwiedź salon iNea lub zadzwoń:
Kępno, warszawska 29,
tel. 61 223 80 00
umów wizytę naszego przedstawiciela:
tel. 732 44 88 44
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Aktualności

wiadomości
Poetka Danuta Zofia Buks spotkała się z młodzieżą w
Książnicy Pedagogicznej w Kępnie

„Noszę je w sercu,
bo to moje miasto”

6 listopada 2019 roku odbyło się
spotkanie młodzieży klasy Ig LOB i
grupy architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 1 w Kępnie z regionalną poetką,
autorką tomiku „Jestem puchem na
wietrze niesionym” (2018 r.) Danutą
Zofią Buks.
Spotkanie autorskie zorganizowała Książnica Pedagogiczna w
Kępnie we współpracy z biblioteką
szkolną i nauczycielami humanistami
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 1 w Kępnie. Celem było wspólne
słuchanie poezji o małej i dużej ojczyźnie z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
wymiana międzypokoleniowych doświadczeń oraz zapoznanie z działalnością twórczą w regionie.
Danuta Zofia Buks jest rodowitą
kępnianką, dorastającą i mieszkającą do dzisiaj w samym sercu naszego miasta. W latach 2015-2019
jej wiersze ukazywały się w ponad
dwudziestu antologiach. W 2016

Tryptyk kreśli historię Kępna
poprzez wieki, jego wielokulturowe
oblicze, kończy się osobistym wyznaniem: „Noszę je w sercu, bo to moje
miasto”.
Poetka uważa, że Kępno jest pięknym miastem z tradycjami, z którego
cała społeczność może być dumna.
Poetycka wrażliwość sprawia, że jest
w jej oczach niezwykle inspirujące.
Wiersz „Zwyczajne życie”, wyrecytowany przez ucznia LO w ZSP nr 1,
wzruszył odbiorców autobiograficzną szczerością i prostotą, wprowadził
niemal namacalnie w klimat małego
miasteczka, w czas młodości.
Jak wyznała poetka, w przeszłości, w nastoletnich latach, za sprawą
zawodu w życiu osobistym, zniszczyła wszystkie swoje liryki. Dopiero od
niedawna, uporawszy się z trudnymi
doświadczeniami, jest w stanie na
nowo tworzyć poezję.
Recytacja wiersza „Moja Ojczyzno” przez uczennicą LO w ZSP nr
1 była okazją do refleksji nad szero-

Wydarzenie zorganizowała Książnica Pedagogiczna
w Kępnie we współpracy z biblioteką szkolną i nauczycielami
humanistami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1

roku pięć z nich zostało zamieszczonych w prestiżowej Antologii Poetów
Polskich 2016. W 2017 roku zajęła I
miejsce w kategorii twórczość literacka w X Wojewódzkim Konkursie
„ATA’2017” w Namysłowie. Pisze
wierszem stroficznym, rymowanym,
chętnie korzysta z klasycznego metrum – strofy safickiej. W latach 20172019 była jednym z jurorów powiatowego konkursu pod nazwą „Szkolne
próby literackie” podczas „Biesiady
literackiej” w Kępnie. W 2018 roku
zasiadała w jury powiatowego konkursu recytatorskiego im. Marii z
Fredrów Szembekowej w Trzcinicy.
Od września 2016 r. należy do Kępińskiego Koła Literatów. W ramach
projektu „Zaczytane Kępno” na frontowej ścianie Kępińskiego Ośrodka
Kultury zamieszczono część jej tryptyku „Moje miasto”.
Uczniowie ZSP nr 1 w ramach
realizacji szkolnego projektu pn. „Literackie spotkania z regionem. Wydawnictwa, które warto znać” wysłuchali w murach kępińskiej Książnicy
Pedagogicznej
wokalno-gitarowej
interpretacji wspomnianego tryptyku w wykonaniu specjalnego gościa
– poety i kompozytora Marka Kowalskiego.
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ko pojętym, jak i lokalnym patriotyzmem. Być dla innych, nie zatracając
własnej tożsamości, praca nad sobą to jego fundamenty.
Spotkanie zamknęło wspólne
słuchanie zagranych i zaśpiewanych
na żywo przez Marka Kowalskiego
utworów z jego płyty „Nigdy nie jest
za późno”. Wybrzmiały: „Górą doliną” do tekstu Danuty Zofii Buks oraz
wiersz jego własnego autorstwa: „Panie, przeminął jeszcze jeden dzień”.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa bogatych zbiorów antologii
poetów regionalnych, a także płyt z
poezją śpiewaną. Poetka wzbogaciła
spotkanie o swoje prywatne zbiory,
obejmujące twórczość innych członków Kępińskiego Koła Literatów.
Zachęcała uczniów, którzy podejmują próby poetyckie, do przyjścia na
spotkanie Koła, aby ich pasja mogła
się rozwijać.
Organizatorzy dziękują poetom
za stworzenie wyjątkowej atmosfery
i przybliżenie młodzieży swojej twórczości. Zachęcamy do zapoznania się
ze zbiorami regionalnymi Książnicy,
a w szczególności z poezją Ziemi Kępińskiej.
Ewa Szalek

Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej zainaugurowała
obchody 100-lecia powrotu Kępna do Macierzy spotkaniem, podsumowującym realizację
projektu „Na herbatce u pani Marii - lekcja historii”

Wnuczka Fredry zaprosiła kępnian na herbatkę

Spotkanie pod nazwą „Na herbatce u pani Marii” zorganizowane
zostało w piątkowy wieczór, 15 listopada br., w Kępińskim Ośrodku
Kultury.
- Jest to szczególny wieczór, bowiem dzisiejszym spotkaniem biblio-

trem Szembekiem zamieszkała w
pałacu w Siemianicach (gmina Łęka
Opatowska), gdzie zorganizowała
znaczący ośrodek kultury polskiej.
W ramach projektu „Na herbatce u pani Marii - lekcja historii”
młodzież szkolna wzięła udział w

Sylwetkę Marii Szembekowej przedstawiła uczestnikom
spotkania dyrektor kępińskiej biblioteki Magdalena Wieczorek

teka inauguruje obchody 100-lecia
powrotu Kępna do Macierzy, które
potrwają do grudnia 2020 r. - mówiła
podczas spotkania dyrektor biblioteki
Magdalena Wieczorek. - W obchody te wpisuje się projekt pod nazwą
„Na herbatce u pani Marii - lekcja
historii”, dofinansowany ze środków
Muzeum Historii Polski w ramach
programu „Patriotyzm jutra”. Projekt zakłada kształtowanie tożsamości młodych obywateli. Poprzez
szereg działań biblioteka miała na
celu przywrócić pamięci o lokalnej
działaczce patriotycznej i oświatowej
Marii z Fredrów hrabinie Szembekowej, która swoją młodość i dorosłe
życie spędziła na Ziemi Kępińskiej, a
od 1990 r. jest patronką naszej biblioteki – przypominała.
Maria Szembekowa (1862-1937)
była pisarką, działaczką patriotyczną i społeczną. Ukochana wnuczka Aleksandra Fredry, nazywana
przez autora „Ślubów panieńskich”
Mimi, urodziła się w dworku dziadka
we Lwowie. Po ślubie z hrabią Pio-

lekcjach, podczas których poznała wiele ciekawych faktów z życia
Marii z Fredrów hr. Szembekowej.
Uczniowie dowiedzieli się, kim była
patronka kępińskiej biblioteki i w jaki
sposób włączała się w działalność patriotyczną i oświatową na terenie Ziemi Kępińskiej. Wydany został folder,

dotyczący życia Marii Szembekowej,
zakładka do książki, puzzle oraz pieczęć okolicznościowa. Dla rodzin z
dziećmi, przygotowano grę pełną zagadek pod nazwą. „Podróż w czasie z
Waszą Biblioteką”.
Partnerem biblioteki w realizacji
projektu jest Muzeum Ziemi Kępińskiej, które zapewniło pomoc merytoryczną w wyszukiwaniu źródeł
archiwalnych i dostęp do zbiorów
muzealnych,
Podczas piątkowego spotkania,
poświęconego Marii z Fredrów hr.
Szembekowej, nie tylko przybliżono
jej życie i twórczość, ale też zrelacjonowano przebieg poświęconych jej
osobie działań projektowych. Zaprezentowana został wystawa dotycząca
rodu Szembeków oraz archiwalne
zdjęcia udostępnione przez Fundację
Rodu Szeptyckich.
W ten jesienny wieczór przy
herbatce wiersze poetki recytowali:
Agnieszka Jarek, Aleksandra Jokiel i Piotr Wieczorek z Kępińskiego Koła Literatów.
Na zakończenie goście, którzy
skorzystali z zaproszenia i odwiedzili
panią Marię, zostali poczęstowani,
między innymi, papataczami – ciastkami upieczonymi według receptury
pochodzącej z pałacu Szembeków.
bem

Specjalnie na ten wieczór upieczone zostały ciastka według
przepisu pochodzącego z pałacu w Siemianicach

Zakończył się tegoroczny nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Kół
Gospodyń Wiejskich. Do końca października do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wpłynęło 8.606 wniosków na łączną kwotę 29.755.000 zł

Koła Gospodyń Wiejskich wnioskują
o blisko 30 milionów złotych
Nabór wniosków, składanych do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rozpoczął się 7
maja i trwał do 31 października br.
Pula środków przewidzianych w bieżącym roku na pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich wynosiła maksymalnie 40 milionów złotych.
Wysokość dotacji dla Koła uzależniona została od liczby jego członków i wyniosła: 3.000 zł dla Koła liczącego nie więcej niż 30 członków,
4.000 zł – jeśli koło liczyło od 31 do
75 członków i 5.000 zł – w przypadku, gdy Koło tworzyło ponad 75 osób.
Najwięcej wniosków o wsparcie
trafiło do ARiMR z województw:
wielkopolskiego – 1.342 wniosków,
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lubelskiego – 1.121 wniosków i mazowieckiego – 1.077 wniosków.
By sięgnąć po pomoc, która
jest finansowana z budżetu państwa, Koło musiało najpierw zarejestrować się w prowadzonym przez

ARiMR Krajowym Rejestrze Kół
Gospodyń Wiejskich. Dzisiaj figuruje w nim 8.735 organizacji tego
typu. Tylko w tym roku wpisało się
do niego 3.696 kół.
Oprac. KR
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Kampania „Zadbaj o słuch

– bądź w kontakcie ze światem”
Ruszył I etap kampanii „Zadbaj o
słuch – bądź w kontakcie ze światem”
prowadzonej w związku z Ogólnopolską Kampanią Wspierania Dzieci z Wadami Słuchu. Ten etap będzie trwać do
końca bieżącego roku. Jego podsumowanie i rozliczenie będzie mieć miejsce
w styczniu 2020 roku. Z kolei w II etapie kampania będzie prowadzona przez
cały 2020 rok. Organizatorem akcji jest
„ACS Słuchmed” Sp. z o.o.
W ramach kampanii organizator
zaprasza na bezpłatne badania słuchu osoby powyżej 60. roku życia.
Wykonując badanie słuchu, można
wspomóc lokalne ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjne, które zajmują się
opieką nad dziećmi niedosłyszącymi
oraz Fundację „Echo”, która pomaga
w rozwoju dzieciom z wadą słuchu.
Za każde bezpłatne badanie słuchu jednej osoby powyżej 60. roku życia firma
„ACS Słuchmed” przekazuje 10 zł wyżej wymienionym instytucjom. To od
seniorów 60+ zależy, jaka ostatecznie
kwota zostanie przekazana organizacjom.
Ja umówić się na badanie? Wystarczy zarezerwować wizytę pod numerem telefonu: 814 714 004, pod adresem
mailowym: zbadajsluch@sluchmed.pl
lub osobiście w jednym z oddziałów
„Słuchmed” w najbliższej okolicy. W
Kępnie kampania realizowana jest w
oddziale „Słuchmed” przy ul. Wawrzyniaka 38 (na terenie Przychodni Hipokrates, I piętro, gabinet 1.5). Podczas rejestracji należy podać hasło: „ZADBAJ
O SŁUCH”.
Oprac. KR

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie zorganizowano dla przedszkolaków czytanie o i z pszczołami

W bibliotece zapachniało miodem

Pomimo chłodnego listopadowego dnia za oknem, 12 listopada
br., we wnętrzu kępińskiej biblioteki
pachniało miodem, było wesoło i kolorowo, a dzieci świetnie się bawiły.
Teksty o pszczołach czytali zaproszeni lektorzy: starosta kępiński Robert Kieruzal, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie st. kpt. Wojciech Grabarek,
naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
podinsp. Lechosław Wróbel oraz
Maria Hernas, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego.
Gościem specjalnym spotkania
był prawdziwy pszczelarz - Jaromir

Talar, prezes Powiatowego Koła
Pszczelarzy w Kępnie, który przywiózł ze sobą ciekawy sprzęt pszczelarski, m.in. prawdziwy ul, w którym na co dzień mieszkają pszczoły.
Akurat ten nie miał lokatorów, dzięki
czemu dzieci mogły go sobie dokładnie obejrzeć. Pszczelarz opowiadał
uczestnikom zajęć o życiu pszczół i o
produkcji miodu. Przywiózł również
do skosztowania kilka pszczelich specjałów, bo nie tylko miód jest produktem pszczelim wykorzystywanym
przez człowieka, również pyłek, wosk
i inne mniej popularne wytwory.
Po wysłuchaniu wierszy i opowieści dzieci zostały zaproszone do
zabawy przez teatralną grupę mło-

dzieżową, działającą przy bibliotece.
Przedszkolaki zrobiły z tektury własne pszczoły, które zabrały do swoich
domów na pamiątkę spotkania.
Bibliotekarze zachęcali dzieci,
aby przyszły ze swoimi rodzicami
zapisać się do biblioteki, ponieważ
czekają tutaj na nie darmowe książki. Przekonywali, iż warto założyć
dziecku kartę czytelnika i odebrać
prezent, a także wypożyczyć do
domu ciekawe książki.
Imprezie towarzyszyła kolorowa
wystawa pt. „Pszczoły” wypożyczona z Wydawnictwa Dwie Siostry, którą można oglądać w placówce bibliotecznej jeszcze przez miesiąc.
Oprac. bem

Liceum Ogólnokształcące nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie od wielu lat uczestniczy w europejskich
programach wymiany młodzieży, obecnie trwa kolejny rok
działań w ramach projektu Erasmus+

Spotkanie robocze
projektu Erasmus+

W tym roku szkolnym rozpoczynamy realizację projektu zatytułowanego „EuroVisions - dźwięki i kolory
wspólnej Europy”. Realizowany on
będzie w naszej szkole w latach 20192022 i związany jest z „Edukacją
szkolną – partnerstwami strategicznymi”. Budżet projektu dla naszego
liceum wynosi 43731 euro. Szkolnym
koordynatorem programu jest Paulina Pacyna-Dawid.
Każdy wyjazd uczniów poprzedzony jest roboczym spotkaniem koordynatorów projektu, w trakcie którego ustala się szczegóły konferencji

zwiedzić między innymi Europejskie
Centrum Kosmiczne w Bremie. Produkuje się tam rakiety Ariane, które obsługują ISS (Międzynarodową
Stację Kosmiczną), a wkrótce będą
wykorzystane do wznawianych lotów na Księżyc. Wielkie wrażenie na
uczestnikach zrobiła również wizyta
w stoczni Meyer Werft, gdzie wytwarza się największe statki wycieczkowe świata - w tej właśnie stoczni
wyprodukowano słynny statek „Quantum of the Seas”.
Mieliśmy też okazję zwiedzić Organeum Weener, gdzie zgromadzone

Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie uczestniczy
w europejskich programach wymiany

uczniowskiej. Takie spotkanie odbyło
się od 3 do 8 listopada w Aurich w
Niemczech. Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Danuta Stefańska
oraz nauczyciel języka angielskiego
Marek Froń.
W trakcie roboczych spotkań i
warsztatów omawiano dotychczasowe efekty projektu, ustalano szczegóły i terminy kolejnych działań, jakie
będą podejmować uczniowie szkół
pracujących w projekcie, a oprócz naszej udział w programie biorą szkoły
z Wrocławia, Niemiec, Czech, Włoch
i Norwegii. Przyszłoroczna konferencja odbędzie się w Norwegii i związana będzie z muzyką.
Oprócz części roboczej organizatorzy konferencji nauczycielskich starają się zaprezentować gościom to, co
w ich regionie jest szczególnie cenne
i interesujące. I tak mieliśmy okazję

są instrumenty organowe, często unikatowe w skali światowej, mogliśmy
tam wysłuchać koncertu na instrumentach z różnych epok.
Z pewnością na długo w pamięci pozostanie wizyta w Kunsthalle w
Bremie, gdzie na wystawie „Ikonen”
zgromadzono niezwykle wyeksponowane działa twórców światowej
klasy, między innymi Damiena Hirsta, Vincenta van Gogha, Wassiliego
Kandinskiego, Jeffa Koonsa i wielu
innych.
Kilka dni pełnych wytężonej pracy, ale i wielu wrażeń kulturalnych
minęło szybko, teraz trwa już wprowadzanie w życie konferencyjnych
ustaleń, młodzież uczestnicząca w
projekcie wykonuje kolejne działania,
współpracując z rówieśnikami z partnerskich szkół i przygotowując się do
wiosennej konferencji. Marek Froń
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Uczestnicy roboczych
spotkań projektu Erasmus+
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Straż pożarna

policja
Wypadek z udziałem samochodu osobowego na tzw.
Trakcie Napoleońskim pomiędzy Kępnem a Grębaninem

Fot. KP PSP Kępno

Renault dachowało i zatrzymało
się w przydrożnym rowie

21 listopada br., o godzinie 16.42,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o
dachowaniu samochodu osobowego na
tzw. Trakcie Napoleońskim pomiędzy
Kępnem a Grębaninem. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP
Baranów.
Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów straży stwierdzono, że
samochód osobowy marki Renault Clio
wypadł z drogi i leży na boku w przydrożnym rowie. Pojazdem podróżowały
cztery osoby, w tym dziecko. - Wszyscy
uczestnicy zdarzenia opuścili pojazd
samodzielnie przed przybyciem służb
ratunkowych. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia i udzieleniu kwalifikowanej
pierwszej pomocy poszkodowanym.
Przybyły na miejsce lekarz pogotowia
ratunkowego, koordynujący działania medyczne, po przebadaniu poszkodowanych podjął decyzję o przewiezieniu wszystkich czterech osób do
szpitala w Kępnie w celu wykonania
dokładniejszych badań – mówi oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.

Na miejsce zadysponowano funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. - Z nieustalonych na tą
chwilę przyczyn 27-letnia kobieta, kierująca samochodem osobowym marki
Renault Clio, straciła panowanie nad
pojazdem i wjechała do przydrożnego
rowu, wskutek czego ona oraz pasażerowie doznali ogólnych obrażeń ciała.
Pasażerowie to dwie kobiety w wieku
41 i 28 lat oraz 5-letnia dziewczynka.
Wszyscy zostali przetransportowani do
szpitala. Osoby uczestniczące w wypadku to mieszkanki powiatu kępińskiego – informuje oficer prasowy KPP
Kępno st. post. Rafał Stramowski.
Kierująca była trzeźwa. Czynności
wyjaśniające w tej sprawie prowadzi
KPP Kępno.
- Na szczególną pochwałę zasługuje postawa jednego z mieszkańców powiatu kępińskiego. Pan Mariusz, który jako pierwszy najechał na miejsce
zdarzenia, gdy zauważył pojazd leżący
bokiem w rowie, nie zastanawiając się,
ruszył z pomocą, wyciągając wszystkich uczestników z samochodu oraz
odłączając zasilanie w uszkodzonym
pojeździe – dodaje policjant.
Oprac. KR

Zderzyły się dwa samochody

W poniedziałek, 25 listopada br., drodze był częściowo zablokowany. udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
o godzinie 17.21, do Stanowiska Kie- Działania strażaków polegały na pomocy osobom poszkodowanym,
rowania Komendanta Powiatowego zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w uszkodzonych pojazdach oraz sorpcji
Państwowej Straży Pożarnej
rozlanych płynów eksploataw Kępnie wpłynęło zgłoszecyjnych. Przybyły na miejsce
nie o zdarzeniu drogowym z
zdarzenia Zespół Ratownicudziałem z udziałem dwóch
twa Medycznego, po przesamochodów osobowych na
badaniu poszkodowanych,
ul. Osińskiej w Kępnie. Do
podjął decyzję o przetranszdarzenia
zadysponowano
portowaniu ich do szpitala
zastępy z Jednostki Ratoww Kępnie w celu wykonania
niczo-Gaśniczej w Kępnie.
dokładnych badań – mówi
- W wyniku zdarzenia pooficer prasowy KP PSP Kępmocy medycznej wymagały Przybyły na miejsce zdarzenia ZRM, po przebadaniu
no kpt. Paweł Michalski.
dwie osoby, które samodziel- poszkodowanych, podjął decyzję o przetransportowaniu
Oprac. KR
nie opuściły pojazdy przed ich do szpitala w Kępnie. Fot. KP PSP Kępno
przybyciem służb. Ruch na

Pożar budynku gospodarczego w Słupi pod Kępnem

Paliła się kotłownia przy stolarni

W poniedziałek, 24 listopada br., akcji polegały na zabezpieczeniu Po przeprowadzeniu dokładnego
o godzinie 00.28, dyżurny Stanowi- miejsca zdarzenia, odłączeniu zasi- rozpoznania stwierdzono, że pożar
ska Kierowania Komendanta Powia- lania budynku w energię elektrycz- rozprzestrzenia się w przestrzeni
towego Państwowej Straży Pożarnej ną oraz podaniu dwóch prądów nieużytkowej nad sufitem podwiew Kępnie otrzymał zgłoszenie o po- gaśniczych w natarciu na pożar. szanym. Po częściowej rozbiórce
sufitu podwieszanego oraz
żarze budynku gospodarczego w Słupi pod Kępnem. Do Z pożarem walczyły jednostki: JRG Kępno, OSP Baranów, OSP Słupia pokrycia dachowego podano
prądy gaśnicze. Działania te
zdarzenia zadysponowano za- pod Kępnem, OSP Mroczeń i OSP Jankowy. Fot. KP PSP Kępno
doprowadziły do ugaszenia
stępy z Jednostki Ratowniczopożaru. Następnie tlące się
-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP
wyposażenie wyniesiono na
Baranów, OSP Słupia pod
zewnątrz budynku i dokładKępnem, OSP Mroczeń i OSP
nie dogaszono. PomieszczeJankowy. - Po przybyciu na
nia objęte pożarem oddymiejsce pierwszych jednostek
miono i sprawdzono kamerą
ochrony
przeciwpożarowej
termowizyjną, nie stwierdzastwierdzono pożar w pomieszjąc zagrożenia – relacjonuje
czeniu kotłowni przylegającej
oficer prasowy KP PSP Kępno
do części produkcyjnej zakłakpt. Paweł Michalski.
du stolarskiego. Działania
Oprac. KR
strażaków w pierwszej fazie

Fot. KP PSP Kępno

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z ul. Wrocławską w
Baranowie

Zdarzenie drogowe na ul. Osińskiej w Kępnie

Księgowego

Ciężarówką w osobówkę
– osobówką w bariery
W czwartek, 21 listopada br., o
godzinie 11.19, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o
wypadku z udziałem samochodu
osobowego i ciężarowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z ul.
Wrocławską w Baranowie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Baranów. - Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek
ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że w wyniku najechania samochodu ciężarowego, samochód
osobowy został wepchnięty w bariery energochłonne. Podróżujący
samochodem osobowym znajdował
się pod opieką Zespołu Ratownictwa
Medycznego, przybyłego na miejsce
jako pierwszy. Kierowca samochodu
ciężarowego nie wymagał pomocy
medycznej. Ruch na drodze odbywał
się wahadłowo. Działania strażaków
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polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, odłączeniu zasilania w
uszkodzonych pojazdach oraz sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych – relacjonuje oficer prasowy KP
PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Na miejsce zdarzenia udali się
również policjanci. - Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie,
którzy przybyli na miejsce, ustalili, iż
kierujący samochodem ciężarowym
marki Iveco, 51-letni mieszkaniec
województwa łódzkiego, nie dostosował prędkości do warunków ruchu
i uderzył w tył samochodu osobowego marki Audi, kierowanego przez
25-letnią mieszkankę Kępna – wyjaśnia oficer prasowy KPP Kępno st.
post. Rafał Stramowski.
Na szczęście żaden z uczestników zdarzenia nie wymagał hospitalizacji. Sprawca został ukarany mandatem karnym.
Oprac. KR

Miejsce pracy: Kępno

Opis
stanowiska: Wymagania:

-

-

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

-

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

-

Oferujemy:

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

CV prosimy przesyłać na adres: jaroslaw.adamski@fdm.pl
Kontakt telefoniczny: 883 111 777.
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Niezwykłą podróż do Izraela, ze zwycieskim meczem w tle, opisuje Jarosław Pawlak

Piłkarska pielgrzymka do Jerozolimy metropolii Boga

„Pójdziemy do domu Pańskiego, już stoją nasze nogi w twych bramach o Jeruzalem...” - Pieśń pielgrzymów - Psalm 122

Jerozolima to miejsce, do którego opisania brakuje mi słów, bo
historia tego miasta jest zarazem
historią świata. Dla chrześcijan, żydów i mułzumanów, Jerozolima to o
wiele więcej niż tylko szacowne starożytne miasto. To centralny punkt
,wokół którego koncentrują się dzieje
świata. Dla większości z nas, kiedy
zamykamy oczy, gdy ktoś wypowie
słowo „Jerozolima”, ukazuje się jeden obraz - miasto pełne biblijnych
miejsc, o których słyszeliśmy już od
dzieciństwa. Historyczne miejsca,
ludzie i zdarzenia, o których każdy
słyszał, jak Jezioro Galilejskie, Nazaret, Betlejem, Jezus, apostołowie,
czy krucjaty i krzyżowcy. Wiedzieliśmy, że Izrael to miejsce, które na
pewno chcemy zobaczyć, aby móc
ze sobą zestawić nasze wyobrażenia
z rzeczywistością. Jednym słowem
Ziemia Święta to pępek religijnego
świata, miejsce Boga. Nie ma takiego
drugiego miejsca na ziemi. Nie było
i nie będzie. Korzystając z tego, że
nasza reprezentacja rozgrywa mecz z
Izraelem, postanowiliśmy się wybrać
do Ziemi Świętej. Pomysł ten zrodził
się w nas krótko po losowaniu grup
eliminacji Mistrzostw Europy 2020.
Mając wówczas w perspektywie
dużo czasu do meczu naszej drużyny z tak atrakcyjną reprezentacją,
mogliśmy zarezerwować bilety oraz
spokojnie się przygotować i ułożyć
plan podróży. Wiedzieliśmy, że Izrael
nie należy do terenów o charakterze
pokojowym, tym bardziej, że byliśmy
zasypywani informacjami o byłych
i planowanych atakach rakietowych,
natomiast wierzyliśmy, że wszystko
skończy się jedynie na strachu. Istniała możliwość, że ostatni wyjazdowy mecz może w ogóle nie dojść do
skutku lub może odbyć się w innym
miejscu niż Jerozolima, gdzie mieliśmy już zabukowany hotel. Ostatecznie, po negocjacjach między zainteresowanymi stronami oraz UEFA,
podjęto decyzję że mecz zostanie
rozegrany zgodnie z planem na Teddy Stadium w Jerozolimie. Mieliśmy
na Jerozolimę cztery dni. Najpierw
samochodem na lotnisko „Ławica” w
Poznaniu, oczekiwanie na lot, później
około 3,5 godziny lotu do Tel Awiwu.
Międzynarodowy Port Lotniczy
Ben Guriona w Tel Awiwie jest dosyć
duży w porównaniu nawet z naszym
w Warszawie, oszałamiająco nowo-

czesny. Po lotnisku kołują potężne
Dreamlinery. Przebijamy się przez
ogromny terminal. Wychodzimy na
zewnątrz w celu znalezienia jak najszybciej transportu z lotniska w Tel
Awiwie do Jerozolimy. Przed lotniskiem rząd taxi i busów, na jednym
z nich tablica z napisem „Jerusalem”.
Kierowcą busa jest Izraelczyk, męż-

koniec wyjazd do Palestyny, konkretnie do Betlejem, do groty narodzin
Chrystusa. Widok, jaki zobaczyliśmy, wjeżdżając do Palestyny, wywołał w nas duży wstrząs. Bowiem,
mimo że oddalono kilka kilometrów
od Jerozolimy miasto Betlejem, które znajduje się w Autonomii Palestyńskiej, jest oddzielone od Izraela

Widok z Góry Oliwnej w Jerozolimie. Od lewej: Łukasz Mikoś,
Jarosław Pawlak, Łukasz Kurczawa i Andrzej Mroziński

czyzna w średnim wieku, który szybko rozszyfrował nasze pochodzenie.
Po części w języku angielskim, po
części rosyjskim wprowadził nas w
rozmowę, z której wynikało, że jego
babcia pochodzi z Polski. Chwilę zastanawiał się, z jakiego miasta, mówił, że kojarzy mu się z produkcją
dobrego piwa, my jako znawcy tego
trunku wymieniliśmy kilka miast,
w końcu wypadło na Żywiec. Rozmowa z kierowcą wprowadziła nas
w bardzo błogi i swojski stan, który
w pewnym sensie rozładował nasz
niepokój związany z atakami rakietowymi, których tak obawialiśmy
się. Po godzinnej podróży, póżnym
wieczorem dotarliśmy wreszcie do
Jerozolimy. Od jej północnej strony,
przez Bramę Damasceńską, zmęczeni udaliśmy się do hotelu Hashimi,
mieszczącym się w tętniącym sercu
Starego Miasta. Nie mieliśmy już sił
na spacer po mieście nocą, więc udaliśmy się na wymarzony odpoczynek, przerwany niespodziewanie nad
ranem głośną modlitwą z pobliskiego
meczetu. Drugi dzień był bardzo intensywny w zwiedzanie i wycieczki
po Ziemi Świętej. Najpierw cztery
godziny w kolejce do Grobu Pańskiego, później Golgota, kolejne półtorej
godziny Ściana Płaczu i synagoga, na

wysokim murem. O dziwo nie przejmowaliśmy się ewentualnymi niebezpieczeństwami, po prostu chcieliśmy
zobaczyć to miasto. Bo kto wie, czy
jeszcze kiedykolwiek wybierzemy
się do Ziemi Świętej. Przy bramach
stoją budki strażnicze oraz żołnierze.
Tubylcy muszą posiadać przepustki,
aby mogli przedostać się na drugą
stronę muru, natomiast turyści nie
mają z tym większych problemów.
Miejscowi są bardzo mili wobec turystów, których tu zresztą nie brakuje.
Przyjeżdżają tu pielgrzymki z całego
świata, w tym bardzo dużo Polaków,
których spotykaliśmy na każdym kroku. W sumie w pierwszy dzień naszej
wizyty w Ziemi Świętej i zwiedzania na dziesięć godzin około pięciu
spędziliśmy w kolejkach, ale warto
było. Dowiedzieliśmy się od naszego
przewodnika pana Mariusza wiele
ciekawych rzeczy, m.in. to, że polskie korzenie ma co drugi mieszkaniec Izraela, wielu z nich przyjechało
tu z Rosji. Ciekawostką jest fakt, że
społeczeństwo Izraela posiada statystycznie największy procent ludzi na
świecie z wyższym wykształceniem.
Sytuacja polityczna wciąż jest tu napięta, realne zagrożenie występuje
cały czas w Strefie Gazy, ciągłe ataki
rakietowe i wojenne. Na ulicach mo-

P.P.H.U. „RABIEGA”

gliśmy zauważyć mnóstwo młodych
ludzi w mundurach z karabinami.
Bowiem służba wojskowa jest tu obowiązkowa zarówno dla kobiet i mężczyzn, odpowiednio 2 i 3 lata. Dzięki
czemu podczas naszego pobytu w
tym mieście nie czuliśmy żadnego
zagrożenia. Przed wejściem na Stare
Miasto do sklepów, dworców, wielu
instytucji czy istotnych miejsc takich
jak Ściana Płaczu, musieliśmy przejść
przez wykrywacze metali. Cóż, tak
wygłąda po prostu codzienne życie w
Jerozolimie i w całym Izraelu. Izrael
to kraj dosyć drogi, większość rzeczy jest tu około 2-3 razy droższa w
stosunku do naszego kraju. W sobotę
w dniu meczu odbyliśmy kolejną wycieczkę po Jerozolimie. Jak wiadomo,
szabat to w judaizmie siódmy, ostatni dzień tygodnia, jest dniem odpoczynku. Trwa od zachodu słońca w
piątek do zachodu słońca w sobotni
wieczór. Nie ma tu wtedy dużego
ruchu, sklepy i wszelakie instytucje
są pozamykane, a na ulicach można
zobaczyć istny pokaz mody rodem z
przedwojennej Polski czy Rosji. Żydzi ortodoksyjni są ubrani w stroje z
poprzedniej epoki. Całymi rodzinami udają się do synagog na modlitwę.
Natomiast my udaliśmy się na Górę
Oliwną, skąd rozpościerał się cudowny widok na Święte Miasto Jerozolimę z charaktrystyczną złotą Kopułą
na Skale, można śmiało rzec: widok
ten jest wart wszystkich skarbów Salomona. Poniżej znajduje się cmentarz żydowski, który jest największym oraz najstarszym cmentarzem
na świecie, pamięta jeszcze pochówki
z czasów biblijnych. Cmentarz położony jest naprzeciwko Złotej Bramy,
która znajduje się w murach miasta.
To właśnie tutaj według Biblii ma
nastąpić zmartwychstanie zmarłych
w Dniu Sądu Ostatecznego, kiedy
nadejdzie Mesjasz. Prawdopodobnie
miejsce na tym cmentarzu kosztuje około miliona dolarów. A miejsc
już na nim praktycznie nie ma, stąd
też kosmiczne ceny. Tak chyba co
niektórzy ludzie wyobrażają sobie
przepustkę do raju. Następnie udaliśmy się do Ogrójca, czyli Ogrodu
Oliwnego, miejsca, w którym Jezus
przebywał na czuwaniu modlitewnym razem z Apostołami w wieczór
przed pojmaniem. Drzewa oliwne
porastają to wzgórze od tysięcy lat.
Na koniec naszej pielgrzymki ulicą
Via Dolorosa, przeszliśmy 14 stacji
Drogi Krzyżowej, która wiodła - co
ważne - po autentycznych miejscach
tych biblijnych wydarzeń. Było to dla
nas wszystkich niezapomniane przeżycie duchowe. Po powrocie do hotelu zasłużony odpoczynek, a następnie
wyjazd autokarem na mecz naszej reprezentacji. W dniu meczu na portalu
dziennika „Jeruzalem Post” pojawiła
się informacja, że islamski dzihad
zapowiedział ostrzał Izraela w czasie meczu z Polską. Po jakimś czasie

news zniknął, całe szczęście okazało
się, że był to fałszywy alarm. Na ładnie położonym stadionie, mogącym
pomieścić ponad 30-tys. kibiców,
swoje mecze na co dzień rozgrywa
miejscowy Beitar oraz Hapoel, nie
przybyło zbyt wielu kibiców. Bowiem
reprezentacja Izraela w tych eliminacjach zachowała już tylko matematyczne szanse na awans.
Polscy fani zameldowali się w
liczbie około 2 tysięcy osób. Mimo
pewnego awansu Polski na turniej
finałowy kibice znad Wisły zjechali
się za zespołem z najdalszych zakątków świata. Nasi fani zachowywali
się wzorowo, a już samo wykonanie „Mazurka Dąbrowskiego”, było
niesamowite i wywołało dreszczyk
emocji. W meczu eliminacyjnym do
Euro 2020 Polacy wygrali z Izraelem
2-1. Wygraliśmy i przyklepaliśmy
pierwsze miejsce w grupie. Pierwsza
połowa była bardzo dobra w wykonaniu naszych zawodników i powinna
się zakończyć przynajmniej kilkoma
bramkami na naszą korzyść. Druga
połowa rozpoczęła się podobnie jak
pierwsza szybko strzeloną bramką,
tym razem przez Krzysztofa Piątka.
Niesamowity obrazek mieliśmy możliwość obejrzeć w momencie, gdy na
zmianę schodził Piątek. Mimo strzelenia gola Izraelowi, został on nagrodzony brawami przez miejscową
publiczność. W końcówce drużyna
Izraela strzeliła kontaktowego gola,
ponadto na boisko wbiegł młody kibic, jak się póżniej okazało - fan naszego Lewego i niestety zrobiło się
nerwowo. Sędzia po chwili zakończył
spotkanie, a nasi kibice w miłej atmosferze opuszczali stadion, ciesząc
się z kolejnej wygranej. Hitem trybun
podczas meczu stała się piosenka,
której słowa brzmiały - „... Rakiety
tu, rakiety tam, rakiety nic nie
zrobią nam...”. Następny dzień był
dniem powrotu, samolot z lotniska
w Tel Awiwie startował dopiero późnym wieczorem, więc tym samym
pozostały czas wolny poświęciliśmy
na relaks, m.in. zakup dewocjonaliów, oraz spacer po Starym Mieście.
Przeciskając się wąskimi i zatłoczonymi uliczkami, między handlujacymi na straganach, niejednokrotnie
mieliśmy wielką przyjemność i satysfakcję wsłuchiwać się w sympatyczne zaczepki miejscowych, którzy
to swoim sprawnym wzrokiem rozpoznają naszą narodowość i wołają
za nami w polskim języku m.in.: - ...
Polska, Lewandowski, Cejrowski...
Opuszczamy piękną, słoneczną Jerozolimę, przepełnioną religią i wiarą,
historią i różnorodnością swojej kultury. Na pewno, wracając do domu,
każdy z nas zabrał jakąś cząstkę Ziemi Świętej. Jedno jest pewne: wracamy o... NIEBO... bogatsi.
Opracował:
Jarosław Pawlak

usługi elektryczne i elektromechaniczne

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

Telefon: 514 288 733
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Region

policja
W tym roku w powiecie kępińskim prawie 40 kierujących
na trzy miesiące straciło swoje uprawnienia za zbyt szybką jazdę

Kolejni kierowcy
tracą prawo jazdy

6 listopada br., po godzinie
20.00, na ul. Poznańskiej w Kępnie,
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie zakończyli rajd 19-letniego kierowcy, który, kierując samochodem osobowym marki BMW,
przekroczył dopuszczalną prędkość
w terenie zabudowanym o 63 km/h.
Mieszkaniec Ostrzeszowa jechał z
prędkością 113 km/h.
Z kolei 8 listopada br., po godzinie 8.00, w miejscowości Kolonia
Opatowska zatrzymano 31-latka,
który, jadąc osobowym bmw, przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o 54 km/h.
Od początku 2019 roku policjanci
Wydziału Ruchu Drogowego z Ko-

mendy Powiatowej Policji w Kępnie
na terenie powiatu kępińskiego namierzyli prawie 40 kierujących, którzy znacznie przekroczyli dozwoloną
prędkość w terenie zabudowanym.
Wszyscy, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stracili swoje uprawnienia na trzy miesiące, zostali ukarani
mandatami oraz punktami karnymi.
- Apelujemy do kierowców o
zachowanie rozsądku na drodze.
Brawura i nadmierna prędkość to
wciąż jedne z głównych przyczyn
wypadków drogowych. Pamiętajmy,
że jadąc zbyt szybko, narażamy życie
swoje i innych osób – przypomina
oficer prasowy KPP Kępno st. post.
Rafał Stramowski.
Oprac. KR

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin

Uwaga!

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kępno,
jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny
jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego
bądź też huczne urodziny, a chcielibyście
upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika
- zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami.

Z radością weźmiemy udział w uroczystości, a następnie
przygotujemy reportaż z tego szczególnego wydarzenia,
który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.
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GONIEC PERZOWSKI
listopad 2019, nr 48 (901)
X sesja Rady Gminy Perzów

Podjęli uchwały podatkowe

Perzowscy radni po raz dziesiąty
w tej kadencji obradowali w poniedziałek, 18 listopada 2019 r.
Po wysłuchaniu sprawozdań wójt
gminy Perzów Danuty Froń i przewodniczącego Rady Gminy Perzów
Przemysława Łytki z działalności w
okresie międzysesyjnym radni podjęli szereg uchwał przewidzianych w
porządku obrad, w tym określających
wysokość stawek podatkowych na
2020 rok.
Podjęto uchwałę w sprawie
uchwalenia
rocznego
programu
współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020
rok. Przyjęty program został poddany konsultacjom w terminie od 30
września do 21 października 2019 r.
Dokument ten określa w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i
formy współpracy, a także obszary i
priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy i na rzecz
jej mieszkańców. Na realizację zadań
publicznych objętych niniejszym programem planuje się przeznaczyć kwotę 77.000,00 zł. Dzięki tym środkom
realizowane będą zadania w ramach
otwartego konkursu ofert.
Następnie radni pochylili się nad
uchwałami podatkowymi. Ustalono
średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku
rolnego. Obniżono ją do kwoty 56,00
zł za 1 decytonę w stosunku do ceny
określonej w komunikacie prezesa
GUS i wynoszącej 58,46 zł.
Roczne stawki podatku od nieruchomości na obszarze gminy Perzów
w 2020 roku będą kształtowały się
następująco: podatek od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosił
0,82 zł za 1 m² powierzchni, od grun-

tów pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynących jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha
powierzchni, od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł

1 m² powierzchni użytkowej. Podatek
od budowli będzie wynosił niezmiennie 2% ich wartości.
Podatek od środków transportowych wzrośnie o 1,8% w stosunku do
roku bieżącego.
Następnie podjęto uchwałę, w
skutek której możliwa będzie zapłata podatków i opłat stanowiących

W trakcie sesji perzowscy radni uchwalili m.in. stawki
podatków: rolnego, od nieruchomości i środków transportowych

od 1 m², a od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji
i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym
tylko te rodzaje zabudowy – 3,15 zł
od 1 m² powierzchni. Podatek od budynków mieszkalnych wyniesie 0,70
zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
w przypadku budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – 21,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, od budynków zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18
zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
od nieruchomości związanych z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – 4,87 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej oraz od pozostałych nieruchomości – 5,82 zł od

dochody budżetu Gminy Perzów
za pomocą kart płatniczych. Gmina Perzów przystąpiła do programu
„Polska bezgotówkowa”, który daje
możliwość bezpłatnego pozyskania
terminali płatniczych przez jednostki samorządu terytorialnego. System
płatności bezgotówkowych podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą
uzupełni istniejący sposób regulowania zobowiązań bezgotówkowo
na podstawie polecenia przelewu.
Przyjmowanie zapłaty z użyciem
wyżej wymienionej formy przyczyni
się do zwiększenia wygody petentów, sprawniejszej ich obsługi oraz
usprawnienia pracy urzędu.
Jako ostatnią podjęto uchwałę w
sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2019 rok. Ustalono łączną kwotę dochodów budżetowych Gminy
Perzów na 2019 rok w wysokości
24.412.835,49 zł i łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 25.462.724,81 zł.
Oprac. bem

W Domasłowie dobiegają końca prace remontowe w sali wiejskiej

Nowe oblicze sali wiejskiej w Domasłowie

Gmina Perzów razem z mieszkańcami w stosunkowo krótkim czasie dokonała pełnej modernizacji sali,
która od dawna wymagała remontu.
Stare ściany zostały odnowione, wyremontowano scenę i kuchnię.
Mieszkańcy pracowali wspólnie i
z pełnym zaangażowaniem. Rada Sołecka przeznaczyła na ten cel fundusze od sponsorów i Fundusz Sołecki.
Koło Gospodyń Wiejskich zakupiło
firany.
- Mieszkańcy stanęli na wysokości zadania. Mamy piękną salę i
już jesteśmy w trakcie przygotowań
do pierwszej imprezy. Możemy bez
obaw organizować sylwestra, mamy
wymienioną całą instalację elektryczną, a wystrój sali w niczym nie
przypomina starego jej oblicza - po-
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wiedziała sołtys Domasłowa Anna
Jagiełło. - To była ostatnia sala wiejska, która wymagała tak gruntowne-

W remont sali wiejskiej zaangażowali
się również mieszkańcy Domasłowa

go remontu na terenie gminy Perzów
– dodała wójt Danuta Froń.
Oprac. bem

Gmina

region
kurier baranowa
listopad 2019, nr 47 (1142)

Gmina Baranów otrzymała dofinansowanie w wysokości
11.788 zł na zadanie pn: „Doposażenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Grębaninie”

XX edycja konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii
rozwoju województwa wielkopolskiego”

OSP Grębanin

Gmina Baranów nagrodzona
za działania proekologiczne
W kwietniu br. Gmina Baranów
wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Departament Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Była to
XX edycja konkursu pn. „Działania
proekologiczne i prokulturowe w

ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Po analizie
złożonego projektu pn. „Eko gmina
Baranów – miejsce do zamieszkania”
przez Zespół Sędziów Sprawozdawców Konkursu i po wizji lokalnej w
gminie Baranów, gmina została lau-

reatem i otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 8.000 zł. Nagroda ta
została przyznana za zaangażowanie
społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży, w działania
promocyjno-informacyjne na rzecz
ochrony środowiska.

Zakupiono drona, za pomocą którego nakręcono film o problemie palenia odpadami oraz o nielegalnych
wysypiskach śmieci. W realizacji filmu uczestniczyli mieszkańcy gminy
Baranów, głównie dzieci i młodzież
ze Szkoły Podstawowej w Barano-

wie. Film jest ogólnodostępny, można
go obejrzeć m.in. na portalu społecznościowym gminy.
Dodatkowo ujęcia wykonane
przy użyciu drona będą służyły bieżącemu monitorowaniu negatywnych
zjawisk zaobserwowanych na terenie
gminy Baranów. Również informacje uzyskane od mieszkańców, np.
odkrycie nielegalnych wysypisk odpadów, palenie odpadami w piecach,
występowanie barszczu sosnowskiego i inne, będą służyły gminie jako
materiał na kolejny film edukacyjny.
Następnym działaniem informacyjnym w ramach projektu na rzecz
ochrony środowiska było szkolenie
dla mieszkańców gminy Baranów
na temat wpływu zanieczyszczeń na
środowisko naturalne, zdrowie człowieka oraz zmiany nawyków życia
codziennego, mających wpływ na
poprawę jakości powietrza. W 2017 i
2019 r. Gmina zorganizowała spotkanie informacyjne z przedstawicielami
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na
temat programów wymiany pieców
oraz termomodernizacji budynków
mieszkalnych.
UG Baranów

Goście i seniorzy zaproszeni na drugie urodziny mroczeńskiego Klubu Seniora mogli
obejrzeć krótką inscenizację przygotowaną przez klubowiczów –„Jezioro łabędzie”. Wykonawcami baletu byli: Barbara Lipińska, Małgorzata Stężała, Edward Drewniak, Tadeusz
Woźniak oraz opiekunowie: Sylwia Rozwadowska i Małgorzata Wiśniewska

Balet i … urodzinowe balety

25 listopada br. klubowicze
podczas swojego święta mogli powspominać dwa lata działalności
mroczeńskiego Klubu Seniora. Przy
przeglądaniu zdjęć w oczach klubowiczów pojawiły się sentymentalne
łezki. Przypominano też imprezy
organizowane w klubie w tym czasie.
Spotkanie seniorów zaszczycili swoją
obecnością: wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek oraz
skarbnik Marzena Żłobińska.
Punktem kulminacyjnym drugich urodzin mroczeńskiego Klubu
Seniora była zadziwiająca interpreta-

Klubowicze przedstawili swoją
interpretację „Jeziora łabędziego”

z nowym sprzętem

15 listopada br. jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębaninie
przekazany został sprzęt zakupiony
w ramach dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Gmina
Baranów otrzymała dofinansowanie
w wysokości 11.788 zł na zadanie pn.
„Doposażenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Grębaninie” w ramach

naboru wniosków dla przedsięwzięć
z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub
ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.
Całkowity koszt zadania opiewa
na kwotę niemal 17.000 zł.
UG Baranów

Donaborowska hala tenisowa przez dwa listopadowe dni
– 20 i 25 listopada br. – gościła uczestników Drużynowych
Mistrzostw Rejonu Kaliskiego w Badmintonie Dziewcząt i
Chłopców (klasy IV-VI)

Srebro i brąz badmintonistów
z Donaborowa
Zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców,
zawodnicy grali na bardzo wysokim poziomie

Każdy z uczestników otrzymał od wójt
różę i pamiątkową figurkę krasnala

cja „Jeziora łabędziego”. Widowisko
niewątpliwie przejdzie do historii
światowego baletu, a już kreacje obu
panów – Edwarda Drewniaka i Tadeusza Woźniaka – śmiało można
zgłaszać do baletowego Oskara. No
i niesamowity biały łabędź w interpretacji kierownik Małgorzaty Wiśniewskiej. Nie mówiąc o czarnym
– w wykonaniu Sylwii Rozwadowskiej.
Obchody Dnia Seniora zakończyły się wspólnymi śpiewaniem hymnu
emeryta oraz znanych piosenek. Każdy z uczestników otrzymał od wójt
różę i pamiątkową figurkę krasnala.
ems

W obu kategoriach wystartowało po dwanaście teamów. Trzy ekipy
z powiatu kępińskiego wdarły się
przebojem do strefy medalowej. W
bezpośrednim starciu o trzecie miejsce w kategorii dziewcząt lepsza od
zespołu Urszuli Kurek z Donaborowa okazała się ekipa Joanny Durlej
z Baranowa. Oba zespoły – i ten z
Baranowa, i ten z Donaborowa – zasługują na ogromne brawa, bowiem
dziewczynki reprezentujące na co
dzień ten sam klub – UKS „Tornado”
Donaborów – były najmłodsze w całej stawce uczestniczek mistrzostw.

Zawody wygrały reprezentantki SP 2
Ostrzeszów przed SP Rojów.
W gronie chłopców bliscy sensacyjnego zwycięstwa byli zawodnicy z
Donaborowa. W wielkim finale Dawid Dombek i Tobiasz Świtoń nie
sprostali jednak świetnemu zespołowi z Krotoszyna (choć w eliminacjach z nimi wygrali) i ulegli mu 2:3.
Nagrody i piękne puchary ufundowała wójt Gminy Baranów Bogumiła
Lewandowska-Siwek. Zwycięskie
zespoły awansowały do finału wojewódzkiego.
ems

KLASYFIKAC JA ZAWODÓW
Dziewczęta:
Chłopcy:
2 Ostrzeszów
SP
1.
1. SP 8 Krotoszyn
SP Rojów
2.
rów
2. SP Donabo
3. SP Donaborów
3. SP 3 Ostrów Wielkopolski
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gmina
echo rychtala
listopad 2019, nr 44 (911)
Z Adamem Staszczykiem, wójtem gminy Rychtal, na temat zamiaru likwidacji szkół podstawowych w Drożkach i Wielkim Buczku rozmawiają Katarzyna Rybczyńska i Mirosław Łapa

Czy zlikwidują szkoły

w Drożkach i Wielkim Buczku?
Czy zamierza Pan zlikwidować
Szkoły Podstawowe w Drożkach i Wielkim Buczku?
Zamierzamy dokonać reorganizacji siatki szkół w gminie Rychtal.
Końcowym celem jest pozostawienie jednej szkoły zlokalizowanej w
Rychtalu z dwoma filiami – w Droż-

trzech lat liczba dzieci w szkołach w
Drożkach i Wielkim Buczku zmaleje
o około 30%. Już w tej chwili mamy
45 dzieci w Drożkach i 60 w Wielkim
Buczku. Co dotyczy względów ekonomicznych, podwyżki, jakie spadły
na samorząd Gminy Rychtal, dotyczące między innymi wynagrodzeń

Wójt Adam Staszczyk chce przeprowadzić
reorganizację szkół w Drożkach i w Wielkim Buczku

kach i Wielkim Buczku, w których
mają się uczyć dzieci z klas 1-3, wraz
z oddziałem przedszkolnym.
Kiedy to nastąpi i co jest tego
powodem?
Taki stan organizacyjny planuję wprowadzić od września 2020 r.
Powodów takich decyzji jest kilka,
między innymi demografia i względy ekonomiczne. W ciągu kolejnych

nauczycieli, są tak wysokie, że nie
jesteśmy w stanie pokryć wydatków
bieżących, o inwestycjach nie wspominając.
Ile dzieci uczy się w tych dwóch
szkołach i ilu pracuje tam nauczycieli?
W Szkole Podstawowej w Drożkach uczy się 45 dzieci, natomiast
pracowników obsługi zatrudnionych

przez szkołę jest 20. W Szkole Podstawowej w Wielkim Buczku uczy
się w tej chwili 60 dzieci, natomiast
pracowników obsługi zatrudnionych
przez szkołę jest 21. Oczywiście, nie
wszyscy pracownicy obu szkół są na
pełnych etatach.
Co z uczniami uczęszczającymi
do tych placówek? Gdzie będą
się uczyć?
Planujemy pozostawienie na
miejscu, czyli w szkole w Drożkach
i Wielkim Buczku, klas 1-3 oraz
oddziału przedszkolnego. Dzieci
starsze, tj. klasy 4-8, będą miały zapewnioną możliwość kontynuowania
nauki w placówce w Rychtalu, jak
również będzie zapewniony transport
dla wszystkich dzieci.
A czy nauczyciele dostaną etaty w innych placówkach oświatowych?
Nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania lub posiadający
umowę na czas nieokreślony powinni otrzymać zatrudnienie w Szkole
Podstawowej w Rychtalu, natomiast
umowy na czas określony nie będą
przedłużane.
A co z budynkami, w których
obecnie znajdują się szkoły
podstawowe?
W tych budynkach będą znajdowały się filie szkoły w Rychtalu oraz
oddziały przedszkolne. Warto podkreślić, że to nie koszty utrzymania
budynków są znaczące, tylko wynagrodzenia pracowników szkoły, które
stanowią 94% wszystkich kosztów.

Pytanie do...
Grażyny Adamskiej,

dyrektor Szkoły Podstawowej w Drożkach
Jakie jest Pani stanowisko w sprawie propozycji władz gminy dotyczącej
reorganizacji szkoły?
Szkoła Podstawowa w Drożkach jest małą placówką, to prawda. Ma jednak wielką rolę do spełnienia w środowisku. Jest wyjątkowo przyjazna i bezpieczna dla dzieci. Mieści się w dwóch wyremontowanych budynkach.
W pierwszym na parterze znajdują się między innymi trzy sale lekcyjne, w tym nowocześnie wyposażone: pracownia
przyrodnicza i komputerowa. Na piętrze dalsze sale lekcyjne i
pokoje administracji. W drugim budynku funkcjonują oddział
przedszkolny, klasy I-III, biblioteka, czytelnia i stołówka. Dokonywane remonty i uzupełnianie wyposażenia zawsze były
przeprowadzane z myślą o uczniach, staraliśmy się zapewnić
wszystkie potrzeby naszych dzieci. Z całą odpowiedzialnością
muszę podkreślić, że się nam to udało. Szkoła służy uczniom,
jest przez nich lubiana, spełnia ważną rolę w ich życiu.
Placówka ma też duże znaczenie dla społeczności. Powstała w II poł. XVIII wieku i od tego czasu kształtuje oblicze kulturalno-oświatowe Drożek. Inicjuje wiele przedsięwzięć, jest
miejscem dyskusji i spotkań mieszkańców. Ze smutkiem patrzę
w przyszłość, nie chciałabym bowiem, aby wieś podzieliła los
innych miejscowości pozbawionych ośrodka kultury, jakim jest
szkoła. Znane mi są miejscowości, w których szkoły z wielką
tradycją i historią zostały przeznaczone na domy socjalne, wraz
z taką decyzją w niepamięć poszły prawdziwe zasługi placówki,
Dyrektor Grażyna Adamska
ich historyczne wyposażenie. Zróbmy wszystko, aby szkoła w
nie popiera pomysłu wójta
Drożkach pozostała i mogła służyć nadal dzieciom, rodzicom i
całej społeczności w gminie.
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My, rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Drożkach oraz mieszkańcy Drożek i okolicznych miejscowości, jesteśmy przeciwni likwidacji naszej szkoły.
Nie chcemy się tu żalić, skarżyć na kogoś czy narzekać. Po prostu
chcemy tego, co nam należne, walczymy o naszą szkołę, o miejsce, w
którym rozwijają się bezpiecznie nasze dzieci. Nasze dzieci mają tu najlepsze warunki do rozwoju, nie są tu anonimowe, wszystkie mogą dać
sobie szansę na dobrą przyszłość.
Nasza mała szkoła to nie pieniądze. Nie można jej przeliczyć na
złotówki. Nasza szkoła to uśmiechy, to konkursy, występy, koncerty,
życzliwość, znajomość problemów każdego dziecka. Nasza szkoła to
miejsce, które sprawia, że nasza wieś żyje. Zamknijcie szkołę, a wieś
opustoszeje i umrze.
Obecny wójt rok temu zdobył nasze głosy obietnicą daną w swojej
kampanii, że nie będzie zamykał szkół. Teraz stwierdza, że jest za mało
pieniędzy po podwyżkach pensji nauczycieli. Małe szkoły są dla samorządowców tylko obciążeniem, ale dla nas rodziców i naszych dzieci
są jak dom, są szansą na dobry start, dają bezpieczeństwo i możliwość
dostrzeżenia dobrych stron każdego dziecka.
Absolwenci naszej szkoły doskonale sobie radzą w szkołach średnich. Nasze dzieci mają liczne osiągnięcia w konkursach gminnych, powiatowych, ogólnopolskich. Szkoła zdobyła I miejsce w województwie
w projekcie Być Jak Ignacy i reprezentowała Wielkopolskę podczas finału ogólnopolskiego w Warszawie (w konkursie brało udział około 2000
szkół) wygrywając na potrzeby szkoły 8 000zł. Zdobyła wyróżnienie na
Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej ŚREMSONG. Ma również osiągnięcia w konkursach powiatowych.
Dzięki możliwości indywidualnego podejścia do każdego ucznia w
naszej szkole każdy uczeń odnosi sukces w jakiejś dziedzinie. Uczniowie w szkole biorą udział w wielu projektach, akcjach, programach, konkursach i imprezach (zobacz: www.spdrozki.eu). Biorą również udział
w różnorodnych wyjazdach i wycieczkach, ostatnio na zaproszenie ministra Kancelarii Prezydenta RP zwiedzali Pałac Prezydencki w Warszawie.
Nasza szkoła pozyskała wiele środków zewnętrznych na zakup
w mebli, sprzętu i pomocy dydaktycznych. Wspiera ją firma Volvo z
Wrocławia zarówno finansowo, jak i wykonując w wolontariacie różne
prace. W ostatnich dwóch latach szkoła została gruntownie wyremontowana i wyposażona we wszelkie nowoczesne pomoce. Uczniowie mają
do dyspozycji laptopy i tablety, a także komputery w pracowni informatycznej. Sale wyposażone są w tablice interaktywne, szkoła posiada
kamerę, mikroskop z kamerą, dygestorium, dywan multimedialny i wiele innych pomocy. Biblioteka szkolna wyposażona jest w odpowiednie
książki i lektury. Mamy czytelnię i stołówkę (dzieci mają możliwość
zjedzenia obiadu). Nasz oddział przedszkolny jest również bardzo dobrze wyposażony w sprzęt, pomoce i zabawki dydaktyczne. Dzieci mają
plac zabaw i ogródek. Szkoła ma również salkę do ćwiczeń gimnastycznych i bogate wyposażenie w sprzęt sportowy.
Nasza szkoła jest ośrodkiem życia społecznego i kulturalnego Drożek. Szkoła ma szczególne, długoletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Dzieci w szkole czują się bezpiecznie.
Panuje tu niemal rodzinna atmosfera: mała liczebność klas pozwalająca
na indywidualizację nauczania i wsparcie każdego ucznia. Nauczyciele
znają nasze dzieci i nas, wiedzą, z jakimi trudnościami się borykamy i
mogą natychmiast zareagować na daną sytuację czy problem. W dużej
szkole jest to niemożliwe.
Szkoła to nie tylko budynek. Szkoła to społeczność, którą współtworzą pracownicy, uczniowie i ich rodzice. Klimat, wrażliwość na
potrzeby drugiego człowieka, stabilność funkcjonowania, nieustanne
doskonalenie działań, dokładnie sprecyzowane cele to wartości, których
nic nie zastąpi.
Na likwidacji szkół zawsze najbardziej tracą dzieci. Muszą one nie
tylko zmienić szkołę, nauczycieli, środowisko, w którym się wychowywali. Z mało licznych klas trafiają z reguły do dużych klas. Ma to negatywny wpływ na ich rozwój emocjonalny. Czy ktoś pomyślał, co czuje
mały człowiek, który znalazł się w obcej dla niego szkole, gdzie wokoło
nie ma znanych nauczycieli, koleżanek i kolegów? Ile czasu potrwa jego
zaaklimatyzowanie się do nowych warunków? To wszystko odbije się
na pewno na jego ocenach i co najważniejsze, na emocjach. Nieśmiałe, mniej elokwentne dzieci wycofują się, nie uzyskują wystarczającego
wsparcia na początku szkolnej kariery, co je demotywuje do wysiłku i
obniża samoocenę.
Nie zgadzamy się z taką polityką edukacyjną, która sprowadza się do
matematycznych wzorów, w której górę nad dbającą o prawidłowy i harmonijny rozwój dziecka szkołą przejmuje pieniądz. Decyzja o likwidacji
szkoły nie może opierać się wyłącznie o czynnik ekonomiczny. Nasze
dzieci nigdy nie będą wskaźnikami ekonomicznymi. Nie występujemy
przeciwko innym szkołom, ale chcemy by szukano oszczędności gdzie
indziej. Czy względy ekonomiczne są rzeczywiście najważniejsze? Czy
nie ważniejsze jest bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, właściwe wychowanie i opieka oferowana dzieciom?
W imieniu rodziców i mieszkańców
Zarząd Rady Rodziców SP w Drożkach

Region

gmina
W Bibliotece Publicznej w Bralinie trwa akcja pn. „Mała
Książka – wielki człowiek”

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
listopad 2019, nr 47 (1223)
Konkurs Piosenki Patriotycznej „Kocham Cię, Polsko” w Zespole Szkół w Nowej Wsi
Książęcej

Kolejni mali czytelnicy nagrodzeni

Z miłością w sercu, z pieśnią na ustach

20 listopada br. w Zespole Szkół
w Nowej Wsi Książęcej odbył się
Konkurs Piosenki Patriotycznej
„Kocham Cię, Polsko”. Konkurs
skierowany był do dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat. W I

edycji wzięły udział przedszkola
z Drożek, Bralina oraz Nowej Wsi
Książęcej.
Występy, które przygotowały
dzieci z przedszkoli pod bacznym
okiem swoich pań wychowawczyń,

stały na bardzo wysokim poziomie
artystycznym. Komisja konkursowa
po długiej naradzie przyznała pierwsze miejsca wszystkim występującym dzieciom.
KW

Gratulujemy kolejnym małym
czytelnikom, którzy uczestniczą w
projekcie „Mała Książka – wielki
człowiek”. Wspólnie z rodzicami
odwiedzają Bibliotekę Publiczną w
Bralinie, wypożyczają książki, zbierają naklejki i dzięki temu zostali

uhonorowani imiennymi dyplomami.
Tym razem Dyplomy Małego Czytelnika wraz z nagrodami odebrali:
Agata Wróbel, Pola Dwernicka
Wojtuś Kuropka i Mikołaj Biziak.
Ewa Jędrysiak

4 listopada br. grupa 50 młodych piłkarzy, trenerów, działaczy oraz osób wspierających
LKS „Sokół” Bralin, w ramach obchodów 100-lecia klubu oraz w podziękowaniu za trud i
zaangażowanie za całą rundę jesienną, wyjechała na mecz Ekstraklasy do Wrocławia

LKS „Sokół” Bralin
na meczu Ekstraklasy we Wrocławiu
Na stadionie miejskim zmierzyły
się drużyny plasujące się w czołówce
tabeli: WKS Śląsk Wrocław z Wisłą
Płock. Płocczanie to dotychczasowy

lider rozgrywek po 6. kolejnych zwycięstwach. Z kolei Śląsk grał u siebie,
w swojej „twierdzy”. Spotkanie zapowiadało się więc arcyciekawie.

Dla wielu młodych piłkarzy „Sokoła” był to pierwszy kontakt
na „żywo” z wielkim stadionem i polską ekstraklasą

Dlatego też – gdy tylko zrodził się
pomysł, aby jeszcze w tym pięknym,
szczególnym roku dla klubu z Bralina, uczcić 100-letnią tradycję jego
powstania, a jednocześnie rozgrywki
ligowe w grupach młodzieżowych
dobiegły końca – szybko i sprawnie
zrealizowano przedsięwzięcie.
Dla wielu młodych piłkarzy
„Sokoła” był to pierwszy kontakt na
„żywo” z wielkim stadionem i polską
ekstraklasą. Wprawdzie na obiekcie
zasiadło tylko 7.706 kibiców, ale to
im nie przeszkadzało. Był piękny stadion, sztuczne oświetlenie, kamery
telewizyjne oraz idole młodych – np.
Krzysztof Mączyński ze Śląska czy
Dominik Furman z Wisły. To wystarczyło. Dzieci i młodzież byli zachwyceni, a pojedynek zespołów stał
na dobrym poziomie. Śląsk wygrał
3:1. Padły cztery gole, więc wszyscy
opuszczali Wrocław zadowoleni.
Jerzy Liebner

Gmina Bralin otrzymała dofinansowanie w wysokości
15.000 zł na siłownię zewnętrzną, która ma znajdować się
na stadionie przy ul. Namysłowskiej w Bralinie

W Bralinie powstanie
siłownia zewnętrzna

Oficjalne przekazanie nowego samochodu, który trafił do dyspozycji bralińskich policjantów

Nowy radiowóz dla Posterunku Policji w Bralinie

W piątek, 22 listopada br., odbyło się oficjalne przekazanie nowego samochodu, który
trafił do dyspozycji policjantów Posterunku
Policji w Bralinie. Nowoczesny i bardzo dobrze wyposażony pojazd, który będzie służył
policjantom, to samochód marki Kia Sportage.
W ramach programu „50 na 50”, Gmina
Bralin wsparła inicjatywę pozyskania nowego
samochodu policyjnego. Wkład Gminy w to
zadanie to 50% kosztów pojazdu, drugą część
stanowi dotacja z budżetu państwa. Nowy
samochód pomoże zadbać o bezpieczeństwo
mieszkańców całej gminy Bralin.
Oprac. KR

Radiowóz marki Kia Sportage jest nowoczesny
i bardzo dobrze wyposażony. Fot. KPP Kępno

Gmina Bralin wzięła udział w
konkursie grantowym organizowanym na początku października przez
Lokalną Grupę Działania „Wrota
Wielkopolski”. Złożony wniosek zakłada stworzenie siłowni zewnętrznej z lokalizacją na stadionie w
Bralinie. Siłownia ma składać się z
kilku elementów, które będą stać na
nawierzchni z kostki brukowej. Dofinansowanie stanowi 50% całości
projektu.
Wójt gminy Bralin wyraził swoje zadowolenie z otrzymania dotacji

zewnętrznej. - Cieszę się, że wniosek
na siłownie zewnętrzną został pozytywnie rozpatrzony. Planowane na
kolejne lata rewitalizacja stadionu,
będzie składać się z wiele etapów,
jednym z nich miała być siłownia
zewnętrzna. Dofinansowanie zewnętrzne w znaczący sposób pomoże realizacji tego przedsięwzięcia
– mówi.
Rewitalizacja stadionu rozpocznie się jeszcze w tym roku. Pierwszym etapem będzie nawodnienie
płyty głównej stadionu.
KW
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W sobotę, 16 listopada 2019 roku, w Trzcinicy odbył się wieczór autorski miejscowej poetki Renaty Adamskiej, połączony z promocją jej najnowszego tomiku wierszy pt. „Porozmawiajmy w ciszy”

Wieczór autorski
Dzieje Trzcinicy spisane i opublikowane Renaty Adamskiej

17 listopada br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyła się promocja publikacji regionalnej pt. „Dzieje Trzcinicy od początku istnienia do 1950 r.” autorstwa dyrektor książnicy
Renaty Gość. Wydarzenie uświetnione zostało koncertem piosenki literackiej w wykonaniu zespołu „U Studni”

W tym dniu w bibliotece licznie
zgromadzili się mieszkańcy gminy
Trzcinica oraz całego powiatu kępińskiego. W wydarzeniu uczestniczyło
około 130 osób.
Dyrektor biblioteki serdecznie
powitała wszystkich zebranych, w
tym wójta gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika, proboszcza trzcinickiej parafii ks. kanonika Wiesława

okazali swoje wsparcie oraz życzliwość przy tworzeniu monografii
Trzcinicy. Szczególne podziękowania skierowała do: ks. kanonika W.
Cieplika za możliwość korzystania
z archiwum parafii, dyrektor SP w
Trzcinicy M. Hadzik oraz wicedyrektor SP w Trzcinicy Ewy Hetmańczyk
za możliwość korzystania z kronik
szkolnych, a także do Urszuli Jokiel

130 osób przybyło na promocję publikacji pt.
„Dzieje Trzcinicy od początku istnienia do 1950 r.”

Cieplika, wikariusza Narodowego
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu ks.
Damiana Weissa, przewodniczącego
Rady Gminy Trzcinica Zdzisława
Mikołajczyka wraz z radnymi, dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcinicy Małgorzatę Hadzik, dyrektor
Biblioteki Publicznej w Bralinie
Ewę Jędrysiak, prezesów i przewodniczących lokalnych organizacji
społecznych, a także historyków i
regionalistów z terenu powiatu kępińskiego oraz Żytniowa - Bronisława
Walacika oraz Grzegorza Puckę z
małżonkami.
Uroczystość rozpoczęła się od nastrojowego koncertu poezji śpiewanej
zespołu „U Studni”, którego niektórzy
członkowie związani byli w przeszłości z zespołem „Stare Dobre Małżeństwo”. Następnie uczniowie Szkoły
Podstawowej w Trzcinicy zaprezentowali fragmenty książki „Dzieje Trzcinicy od początku istnienia do 1950 r.”,
na której wydanie bibliotece udało się
pozyskać dofinansowanie ze środków
Muzeum Historii Polski w ramach
programu „Patriotyzm jutra”.
Podczas uroczystości dyrektor
książnicy Renata Gość podziękowała kwiatami oraz egzemplarzem
publikacji wszystkim tym, którzy

oraz Przemysława Czekały za udostępnienie swoich prac dyplomowych
dotyczących Trzcinicy. Dyrektor
dziękowała również pracownicy biblioteki Agnieszce Kałce za korektę
tekstu, a także Ewelinie Smyrek – za
skład i wydruk publikacji. Osobne
podziękowania R. Gość skierowała
do wszystkich mieszkańców gminy
Trzcinica, którzy udostępnili swoje
fotografie - cenne pamiątki minionych czasów.

Autorka publikacji Renata Gość odebrała
gratulacje od samorządowców

- Już po raz kolejny trafia do
państwa rąk wydawnictwo Gminnej
Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.
Tym razem jest to publikacja szczególna, bo przedstawiająca dzieje
Trzcinicy i losy naszych przodków -

- Komunikat Wójt Gminy Trzcinica

informuje,
że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),
został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych
do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
Miejsce wywieszenia:
– tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcinicy,
– tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach gminy,
- strona internetowa http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzcinica,
ul. Jana Pawła II 47, tel. 62 78 15 010.
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mówiła podczas spotkania R. Gość. Położona w południowej Wielkopolsce, na pograniczu ze Śląskiem, wieś
Trzcinica posiada bogatą i interesującą przeszłość. Jest to najstarsza
miejscowość w powiecie kępińskim.
Pierwsza o niej wzmianka historyczna pochodzi z dokumentu Bolesława
Kędzierzawego z 22 czerwca 1149 r.
Bogate dzieje Trzcinicy zasługiwały
na opracowanie naukowe – tłumaczyła autorka. - W miarę realizacji
niniejszego zadania źródła historyczne okazywały się tak różnorodne
i bogate w treść, iż monografia została opracowana do 1950 r. Chociaż
w kilku rozdziałach, ze względu na
ciekawy i powiązany ze sobą proces
historyczny, niektóre epizody omawiam, wychodząc poza określone
ramy czasowe. Wiele źródeł i dokumentów omawianych w niniejszej
pracy zostało przedstawionych po raz
pierwszy, kreśląc zupełnie inny obraz
wydarzeń historycznych niż ten, jaki
był przedstawiany w literaturze do tej
pory. Historia potrafi nas zaskoczyć,
a my wciąż musimy ją poznawać i
odkrywać na nowo - relacjonowała. - Dzisiaj, z perspektywy czasu,
możemy z pełnym przekonaniem
stwierdzić, że pomimo wszystkich
mankamentów i trudności, jakie niosły ze sobą wieki, ludność Trzcinicy
zawsze była wierna Bogu i Ojczyźnie,
nie szczędziła wysiłku w budowaniu
lepszej przyszłości i niejednokrotnie
oddawała za swą Matkę
– Ojczyznę to, co najcenniejsze – życie! Przedstawiam państwu życie
Polaków – mieszkańców
Trzcinicy, którym było
dane przeżyć wraz z całym narodem jego dole
i niedole, zwycięstwa i
klęski, triumfy i upadki… Znów na moment
zachwyćmy się pięknem
naszej „małej ojczyzny”,
pochylmy się nad dziedzictwem naszych przodków, którzy
dzięki wydanej publikacji, trwałym
piórem zostali zapisani na kartach
dziejów naszej Trzcinicy – podsumowała dyrektor trzcinickiej książnicy.
Na końcu spotkania wójt gminy
Trzcinica wraz z przewodniczącym
Rady Gminy złożyli gratulacje autorce publikacji. Wyrazy uznania przekazały również prezes Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość” Anna
Parzonka wraz z Ireną Wojciak
oraz dyrektor Biblioteki Publicznej w
Bralinie E. Jędrysiak.
Po pełnym wzruszeń oraz historycznych ciekawostek spotkaniu jego
uczestnicy mogli nabyć książkę. Przy
przygotowanym przez organizatorów
poczęstunku mieli też okazję do rozmów oraz wymiany refleksji.
Projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy pn. „(Nie)znane
dzieje Ziemi Trzcinickiej” został dofinansowany przez Muzeum Historii
Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”. Oprac. bem
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Tomik pt. „Porozmawiajmy w
ciszy”, podobnie jak poprzednie
publikacje Renaty Adamskiej, został wzbogacony o ilustracje wykonane przez Natalię Wabnic-Maryniak. Wstępem literackim opatrzył
go dr Wiesław Przybyła.
Spotkanie odbyło się w restauracji „Centrum”, a prezentacji wierszy
autorki towarzyszył recital uzdolnionej trzcinickiej młodzieży: Julity

autorce oraz podziękował Stowarzyszeniu Wsi Trzcinica „Przyszłość” za
wydanie kolejnej pozycji literackiej
oraz organizację tego wzruszającego
wieczoru.
Po części oficjalnej rozmawiano
przy kawie i herbacie podczas przygotowanego dla gości bankietu.
R. Adamska debiutowała w 2015
roku tomikiem wierszy „Ołówkowe
szepty”. Kolejny tomik jej wierszy pt.

Gratulacje autorce tomiku poezji pt. „Porozmawiajmy
w ciszy” złożył m.in. wójt gminy Trzcinica G. Hadzik

Krowiarz, Julii Jokiel, Aleksandra
Okaja i Dominika Zimocha.
Tradycyjnie już wieczór prowadziła Ewelina Pieles a wiersze czytał
zaprzyjaźniony z poetką aktor Teatru
im. Wojciecha Bogusławskiego w
Kaliszu - Lech Wierzbowski.
Wśród wielu przybyłych na spotkanie autorskie gości nie zabrakło
wójta gminy Trzcinica Grzegorza
Hadzika, który złożył gratulacje

„…cicho, jeszcze ciszej…” ukazał się
w 2018 r. Jej wiersze drukowane były
w wielu antologiach literackich, pokłosiach konkursowych, jak również
na łamach lokalnej prasy. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że daleko
posunięte są prace nad wydaniem kolejnej książki, stanowiącej nową odsłonę twórczości literackiej autorki.
Oprac. bem

14 listopada 2019 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Laskach odbył się II Międzygminny Konkurs Piosenki Patriotycznej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Śpiewali na patriotyczną nutę

Młodzi wokaliści otrzymali dyplomy i nagrody

Dzieci z klas I-III siedmiu szkół
gmin Bralin, Rychtal i Trzcinica śpiewały piosenki patriotyczne.
Uczestników drugiej edycji konkursu powitali: wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik, dyrektor Zespołu
Szkół w Laskach Hanna Smyrek
oraz wicedyrektor tej szkoły Piotr
Czarnasiak.

W konkursie udział wzięło 18
uczniów. Zwycięzców wyłoniła komisja w składzie: Elżbieta Kowalik,
Renata Adamska, Danuta Wieczorek i Karolina Żłobińska.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy i nagrody, które
ufundował wójt gminy Trzcinica.
Oprac. bem

Laureaci II Międzygminnego Konkursu Piosenki Patriot ycznej:
1. Hanna Woźnica (SP Laski) i Iga Mikołajczyk (SP Laski)
2. Aurelia Kulesza (SP Drożki)
k (SP Trzcinica) i Julia Woźniak (SP Bralin)
Graczy
ka
Agniesz
3.
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Podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Remont
i modernizacja szatni przy boisku sportowym w Opatowie”

wieści znad pomianki
listopad 2019, nr 48 (950)
W Łęce Opatowskiej zorganizowane zostały poświęcone zjawisku fonoholizmu i cyberzagrożeniom czyhającym w sieci warsztaty profilaktyczne i rozmowy edukacyjne z uczniami
szkół podstawowych, nauczycielami oraz rodzicami

Telefon - przyjaciel czy wróg?

W sali widowiskowej Urzędu
Gminy Łęka Opatowska odbyły się
wykłady i rozmowy edukacyjne z
uczniami szkół podstawowych, nauczycielami oraz rodzicami. Warsztaty prowadził dr Maciej Dębski

„Szatnia na medal”
powstanie w Opatowie

no jest współcześnie wyobrazić sobie
życie bez telefonu. Smartfony, będące
zminiaturyzowanymi komputerami,
są wszechobecne. Aktywne ich użytkowanie przynosi wiele korzyści,
przyczynia się do osobistego rozwoju

do Internetu ma ogromne znaczenie
dla wielu młodych ludzi. Tak duże
przywiązanie do telefonu komórkowego może prowadzić do stopniowego uzależnienia, do fonoholizmu i
problemu cyberprzemocy.
Ku zaskoczeniu uczniów biorących udział w zorganizowanych w
Łęce Opatowskiej spotkaniach dr
M. Dębski nie krytykował urządzeń
komunikacyjnych. Informował, że
korzystanie z nowych technologii
powinno przyczyniać się do ich osobistego rozwoju. Jednocześnie podkreślił, że nagminne niekontrolowane
korzystanie z Internetu, smartfonów,
tabletów oraz innych urządzeń mobilnych jest niebezpieczne dla prawidłowego funkcjonowania młodych ludzi.
W Łęce Opatowskiej z uczniami szkół
Do nauczycieli i rodziców apelował,
podstawowych, nauczycielami oraz rodzicami
by korzystanie z nowoczesnych naspotkał się Maciej Dębski, pomysłodawca
rzędzi komunikacji pozostawało pod
ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu
ich kontrolą. Podczas spotkania wyi problemu cyberprzemocy
jaśnione zostało pojęcie fonoholizmu,
- socjolog problemów społecznych, i poprawy jakości życia, ale sprowa- czyli uzależnienia od telefonu i towawykładowca akademicki, ekspert dza też zagrożenia.
rzyszącego uzależnionym lęku przed
Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik
Powinnością osób dorosłych, byciem poza siecią. Omówione zostaPraw Obywatelskich, założyciel i dbających o właściwy rozwój i relacje ły symptomy nadużywania komórek,
prezes fundacji DBAM O MÓJ Z@ ze swoimi pociechami, jest poznanie m.in. zaniedbywanie obowiązków
SIĘG, pomysłodawca ogólnopolskich i przeciwdziałanie zagrożeniom. Co- domowych i szkolnych, brak czasu na
badań z zakresu fonoholizmu i pro- raz więcej nastolatków nie wyobraża zaspakajanie potrzeb psychicznych,
blemu cyberprzemocy.
sobie dnia bez telefonu komórkowego. zaburzenia w kontaktach rodzinnych.
Media cyfrowe, smartfony poMłodzież wykazała się
siadające nieograniczony dostęp do
dużym zainteresowaniem i
Internetu stały się nieodzownym nazaangażowaniem. Po zakońrzędziem aktywności współczesnego
czeniu zajęć uczniowie otrzyczłowieka i przyczyniły się do zwiękmali plakaty.
szenia mobilności w sposób wcześniej
Rodzicom prowadzący
niespotykany. Stanowią one z jednej
przypominał, że najważniejstrony duże ułatwienie w codziennym
szą rolę w uczeniu dziecka
życiu, ale z drugiej strony niosą ze sobą
racjonalnego korzystania z
poważne zagrożenia, które stopniowo
dobrodziejstw techniki odpoznajemy. Cyberprzemoc, uzależgrywają właśnie oni. Powinni
nienia od telefonów i Internetu, hejt,
często rozmawiać z dziećmi o
niebezpieczne kontakty zawierane w
tym, jak korzystać z Internetu
sieci, szkodliwe treści, rezygnowanie
i jakie niesie on z sobą zagroz aktywności fizycznej na rzecz wirtużenia, ustalić zasady korzyalnego świata, osłabienie więzi rodzinstania z telefonów w domu.
W spotkaniu dla rodziców uczestniczyli także
nych - to tylko niektóre z problemów,
Przy czym odkreślił, że sami
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
które mogą za sobą nieść dobrodziejmuszą tych zasad przestrzeKorzystają z nich prawie nieustannie gać. Kończąc swoje wystąpienia M.
stwa postępu technologicznego.
Młode pokolenie w zasadzie w szkole, w domu, zarówno w trakcie Dębski zasygnalizował, iż warto kowychowuje się w otoczeniu nowych wykonywania codziennych obowiąz- rzystać z telefonu, lecz należy to robić
technologii, nie pamięta czasów bez ków, jak i w czasie wolnym. Komórek w mądry i odpowiedzialny sposób, a
telefonów czy komputerów. Dzieci używają do słuchania muzyki i radia, podczas wspólnego spędzania czasu,
już od najmłodszych lat mają moż- grania w gry, robienia oraz wymie- odkładać urządzenia na bok.
liwość i przyzwolenie, by sięgać po niania się zdjęciami i filmami video
W spotkaniu dla rodziców
telefon komórkowy czy tablet. Trud- oraz surfowania po sieci. Stały dostęp uczestniczyli także przedstawiciele
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, którzy również podkreślili jak
Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach dotyczących
poważne zagrożenia może za sobą
niebezpieczeństw wiążących się z korzystaniem z nowych technologii
nieść nieumiejętne i niekontrolowane
korzystanie z mediów cyfrowych.
Zajęcia i warsztaty profilaktyczne
realizowane były w ramach projektu
„Przyklejeni do smartfona – telefon
mój przyjaciel czy wróg? Razem dla
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w gminie Łęka Opatowska” współfinansowanego przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.
Oprac. bem

Projekt „Remont i modernizacja szatni przy boisku sportowym
w Opatowie” dofinansowany został kwotą 95 tys. zł

18 listopada 2019 r. wójt gminy
Łęka Opatowska Adam Kopis podpisał w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu umowę na dofinansowanie
projektu pn „Remont i modernizacja szatni przy boisku sportowym w
Opatowie”, realizowanego w ramach
programu „Szatnia na medal”.
Całkowity koszt inwestycji to
236.996,13 zł, z czego 95.000,00 zł
stanowi dofinansowanie.
Wdrażany przez Departament

Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego program „Szatnia na medal”
to działanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego skierowane do
samorządów lokalnych.
Jego celem jest zbudowanie pozytywnego wizerunku sportu kojarzonego ze zdrowiem oraz higieną i
poprawą warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych.
Oprac. bem

Zakończono prace związane z budową Otwartej Strefy Aktywności wraz z placem zabaw oraz strefą relaksu w Siemianicach

Strefa aktywności
i relaksu w Siemianicach

Mieszkańcy mogą korzystać z urządzeń
do ćwiczeń i nowego placu zabaw

W skład siłowni zewnętrznej
wchodzą takie urządzenia jak: biegacz, orbitrek, wioślarz, prasa nożna/
wyciąg górny, motyl integracyjny,
wahadło/odwodziciel. Plac zabaw
wyposażony jest w: zestaw sprawnościowy, huśtawkę, zestaw zabawowy,
karuzelę oraz bujak. Natomiast strefa
relaksu została wyposażona w betonowy stół do gry w piłkarzyki oraz
stół z siedziskami i oparciami do gry
w „chińczyka” oraz szachy i warcaby. Na terenie obiektu zamontowano
również ławki z oparciem, kosze na
śmieci, tablicę informacyjną i stojak

na rowery.
Inwestycję wykonała firma: Instalatorstwo Elektryczne – Marek
Chmielewski z Ostrowa Wielkopolskiego za kwotę 99.900,00 złotych.
Projekt otrzymał dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Kwota przyznanego
dofinansowania wynosi 50.000,00
złotych.
Oprac. bem
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

Sprzedam działki - Tabor Wielki.
Tel. 692 954 115.
(TK 243/11/19)

Pokoje dla pracowników w Kępnie.
Tel. 889 143 311.
(TK 242/11/19)

Sprzedam lokal użytkowy 190 m2 w Namysłowie - Rynek. Tel. 660 490 370.
(TK 237/11/19)

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

Sprzedam: działka 2600 m2 + hala.
Baranów, ul. Budka. Tel. 511 159 723.
(TK 236/11/19)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

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 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)

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)

Biuro Rachunkowe Sobczyk podejmie
prowadzenie dokumentacji księgowej i
kadrowej. Tel. 500 137 503. (TK 245/11/19)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)
rolnicze
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)

US£UGI

praca

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)

Szukam osoby do pomocy w domu i w
opiece nad osobą chorą w miejscowości
Bralin. Obowiązki to dotrzymywanie towarzystwa, sprzątanie i pomoc w przygotowaniu posiłków. Kontakt pod nr 788 146 682.
(TK 244/11/19)

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)

Księgowa z doświadczeniem i certyfikatem
podejmie pracę na część etatu.
Tel. 607 313 150.
(TK 245/11/19)

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

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

- 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

Przyjmę
do pracy
pracownika
na stację
paliw LPG.
miejsce pracy
Mroczeń.
kontakt
668 434 856.
sprzedam
piękne działki
na os. zielony
hanulin
przy ul. brzozowej
lub ul. stawowej
budowlanomieszkaniowe oraz
mieszkanioworzemieślnicze
(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.
SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

reklamy
VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

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

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

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
 bolerka  welony

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.

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

najlepiej
większe kolekcje

ZATRUDNI

o powierzchni 21 m2

 stroiki

SPORTOWE

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

lokal handlowo-usługowy

 bi¿uteria œlubna

ODZNAKI
I WPINKI

Komitet Organizacyjny

do wynajęcia

OFERUJEMY TAK¯E:

KUPIĘ

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).

kontakt: 600 959 111.

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

Kontakt:
602 639 236
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Recenzje

nasze bobasy pozują dla prasy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

Nasi milusiñscy
w obiektywie
„TK”

Agnieszka Lewandowska-Kąkol - „Złota epopeja”
Pierwsza powieść o dramatycznych losach polskiej rezerwy złota w czasach drugiej wojny
światowej. Wielkie przyjaźnie i wielkie emocje. Wielka rozgrywka wywiadów. Odwaga, brawura i sensacja, kiedy trzeba – chłodna kalkulacja prawnicza. Oficerowie od zadań specjalnych,
bankierzy i pierwsza polska medalistka olimpijska. Na jakiej podstawie minister Eugeniusz
Kwiatkowski obawiał się konfiskaty rezerwy złota przez aliantów? Dlaczego nie ufał sojusznikom? Na czym polegała misja pułkowników Adama Koca i Ignacego Matuszewskiego? Jak
w ciągu kilku dni byli w stanie zorganizować kilkadziesiąt ciężarówek i autobusów w kraju
pogrążonym w wojennym chaosie? Skąd wśród kierowców Złotego Konwoju wzięła się Halina Konopacka, pierwsza polska medalistka olimpijska? Dlaczego polska rezerwa złota została
ostatecznie ukryta w głębi Afryki?
Dlaczego rozprawa tocząca się przed amerykańskim sądem oddalonym od Afryki o tysiące
mil, pomogła uratować polskie złoto od konfiskaty przez francuskie władze? Czy kilkunastominutowe spóźnienie proceduralne mogło kosztować Polskę utratę zapasów bezcennego kruszcu?
Ile istnień ludzkich kosztowała epopeja polskiego złota?

Lilianna, córka Weroniki i Alberta z Krążkowych, urodziła się 19 listopada 2019 r.
Dziewczynka waży 3010 gramów i ma
52 cm długości.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Cube Kid - „Minecraft. Pamiętnik 8-bitowego kota. Fioletowy portal”
Niesforny kotek, który uwielbia się włóczyć po lesie, przez tajemniczy portal trafia do
mrocznego wymiaru noszącego złowrogą nazwę Nether… Okazuje się, że w świecie rządzonym
przez odwieczne algorytmy nie ma przypadków. Kotek Billy ma do spełnienia nadzwyczajną
misję, a w tym celu otrzymuje niezwykłe moce. Czy przyjaźń z ghastem to dobry pomysł, kiedy
się jest małym kotkiem? Chociaż może nie tak zupełnie małym… I co ważniejsze: czy niebieski
futrzak zdoła ocalić trzy światy oraz swoich kocich kumpli?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Andrzej Pitrus - „Marieke naga”

Firma Latmax zatrudni osobę na stanowisko:

Kiedy nie masz miłości, możesz jej cierpliwie szukać. Czasem bezskutecznie. Możesz też
ją wymyślić... „Marieke naga” to opowieść o okrutnie skrzywdzonych ludziach, którzy starają
się nie stracić nadziei na to, że pewnego dnia uda im się odnaleźć prawdziwe uczucie. On jest
mężczyzną w średnim wieku, niepotrafiącym zbudować wartościowego związku, szukającym
mocnych erotycznych doznań. Ona przeszła piekło Auschwitz, gdzie była ofiarą bestialskich
eksperymentów medycznych. Opowieść o ich przyjaźni daleka jest jednak od oczywistości.
Wspomnienia przeplatają się z teraźniejszością, a jawa ze światem onirycznych fantazji. To powieść zmysłowa, czasem drastyczna i okrutna, czasem wzruszająca i pełna ciepła, która wciąga
czytelnika w wir splątanych uczuć i emocji, z którego nie sposób się uwolnić.

lakiernik konstrukcji
stalowych, ślusarz
oraz tokarz.

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

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.

Krzy¿ówka nr 48
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

Telefon: 62 / 78 126 54.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 4 grudnia 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. Agnieszka Lewandowska-Kąkol - „Złota epopeja”,
2. Cube Kid - „Minecraft. Pamiętnik 8-bitowego kota...”,
3. Andrzej Pitrus - „Marieke naga”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 47 nagrody otrzymuj¹:

Małgorzata Sula (Baranów),
Alicja Mucha (Domanin).

Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
W tym tygodniu twoje sprawy nagle nabiorą tempa. Będziesz energiczny i pomysłowy. Nie będziesz zwlekać z tym, co ważne. Przypomnisz
sobie o swoich marzeniach i znajdziesz dobrych
pomocników.

Byk 21 IV – 21 V
Będziesz wytrwale pracował i wykonywał polecenia
zwierzchników, ale właśnie dzięki temu zostaniesz
doceniony przez ważną osobę. Starsza osoba z rodziny będzie szczególnie dumna z twoich dokonań
i sukcesów.

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

DY¯URY APTEK
1. Apteka „Św. Marcina” - 28.11.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
2. Apteka „Na Kopie” - 29.11.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
3. Apteka „Nowa” - 30.11.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
4. Apteka „Prima” - 1.12.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
5. Apteka „Centrum” - 2.12.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
6. Apteka „Św. Maksymiliana” - 3.12.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
7. Apteka „Burchacińscy” - 4.12.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.

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.

Rak 23 VI – 22 VII
Poczujesz, że działasz słusznie. Osiągniesz wewnętrzną równowagę i nie pozwolisz, aby przelotne
kłopoty wpłynęły na twój dobry nastrój. Nie wstydź
się swoich zalet! Przekonasz kogoś do swoich pomysłów lub zdobędziesz popularność.

grudzień 2019

Lew 23 VII – 22 VIII
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.

Panna 23 VIII – 22 IX
Nie ufaj pozorom i zbyt pięknym obietnicom. Ktoś
może mieć dobre chęci, ale zabraknie mu czasu lub siły, aby dotrzymać słowa. Karta zwiastuje
opóźnienie ważnej sprawy lub odwołanie spotkania, ale uda ci się odrobić straty.

Waga 23 IX – 23 X
Jeśli masz jeszcze trochę dni wolnych do wykorzystania, weź urlop i wyjedź daleko od marudzącego
szefa i narzekającej rodziny. Nie podejmuj ważnych
decyzji, nie podpisuj niczego ważnego, jeżeli nie
musisz.

Skorpion 24 X – 21 XI
Sprawa, na której ci zależy, może opóźniać się
i komplikować, choćbyś nawet starał się z całych
swoich sił. W miłości możliwe jest zamieszanie:
czyjeś oczekiwania będą tak duże, że trudno będzie ci im sprostać.
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15 nd / 18.30
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GARBUS
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JUTRO PRZYPŁYNIE KRÓLOWA

spektakl przedpremierowy

PRAPREMIERA

wt / 19.00 /

JUTRO PRZYPŁYNIE KRÓLOWA

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

(62) 78 292

GARBUS
GARBUS

SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA

21.00

|

na podstawie reportażu

Macieja Wasielewskiego

Strzelec 22 XI – 21 XII

JUTRO
PRZYPŁYNIE
KRÓLO WA

Będziesz się cieszyć życiem, nie odmawiaj sobie
rozrywek i zabawy. W tym tygodniu masz szansę
uwolnić się od pewnych złych przyzwyczajeń, przyzwyczajeń nawet nałogów. Okaż silną wolę.

Dzięki korzystnemu zbiegowi okoliczności unikniesz trudnej sytuacji lub kary za własne niedociągnięcia. Bądź jednak ostrożny i nie prowokuj w tym
tygodniu swoich przeciwników. Możesz mieć ochotę na decydujące starcie.

Wodnik 20 I – 18 II
Rzucisz się na głęboką wodę, a okoliczności okażą
się sprzyjające. Zawrzesz nowe znajomości, dowiesz się o nowych faktach i interesujących sprawach. W pracy czeka cię ważne zadanie, a nawet
szansa na awans.

Ryby 19 II – 20 III
Zaplanuj dobrze czas, jaki przeznaczasz na pracę i
obowiązki. Nie udawaj, że zrobisz wszystko sam, a
znajdziesz pomocników. Może uda ci się coś zmienić i mieć więcej wolnych chwil na zabawę i odpoczynek.

kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Koziorożec 22 XII – 19 I

reżyseria: Piotr Łukaszczyk

JUTRO PRZYPŁYNIE KRÓLOWA, PLAKAT MICHAŁA ARASZEWICZA

reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
20
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NR 46/2019 (836)

NASI
w LIGACH
Rafał Kurzawa
(Amiens SC)
Ligue1 Conforama

14. kolejka | jesień 2019
Amiens SC – RC Strasbourg – 0:4 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
(poza meczową 18-tką)
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

16. kolejka | wiosna 2020
Pogoń Szczecin – Legia Warszawa – 3:1 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)

Będzie święto w Grębaninie,
w 1/16 finału GKS zmierzy się z Unią
W siedzibie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie par 1/16 finału wojewódzkiego etapu rozgrywek
Totolotek Pucharu Polski. Kolejne piłkarskie święto szykuje się w Grębaninie. Tamtejszy GKS po sensacyjnym triumfie
w strefowym Pucharze Polski teraz zagra na szczeblu wojewódzkim, a do Grębanina zawita mająca trzecioligowe aspiracje Unia Swarzędz. Z kolei piłkarzy Polonii Kępno czeka domowy pojedynek z Victorią Ostrzeszów.
Niecodziennego i wręcz niezwykłego wyczynu dokonał w ostatnich tygodniach czołowy tenisista stołowy naszego
regionu. Mowa o Janie Kasendrze, który wygrywając pięć silnie obsadzonych turniejów z rzędu udowodnił, że ostatnio
błyszczy formą

Patryk Tuszyński
(Piast Gliwice)
PKO Ekstraklasy

16. kolejka | wiosna 2020
Lech Poznań – Piast Gliwice – 3:0 (1:0)
NA BOISKU: 54-90 minuta
Fabian Piasecki
(Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

19. kolejka | wiosna 2020
Olimpia Grudziądz – Zagłębie Sosnowiec – 2:1 (0:0)
NA BOISKU: 1-76 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 0:1 w 55. minucie
Miłosz Trojak
(Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

19. kolejka | wiosna 2020
Puszcza Niepołomice – Odra Opole – 1:2 (1:1)
NA BOISKU: 1-82 minuta
Marcin Kowalczyk
(GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

19. kolejka | wiosna 2020
GKS Tychy – GKS 1962 Jastrzębie – 2:2 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak
(RKS Radomsko)
III Liga Grupa 1

18. kolejka | wiosna 2020
Legia II Warszawa – RKS Radomsko – 3:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

17. kolejka | jesień 2019
Ślęza Wrocław – Ruch Zdzieszowice – 1:1 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
Tobiasz Jarczak
(Foto-Higiena Gać)
III Liga Grupa 3

Niecodzienny wyczyn kępińskiego pingpongisty
Znany kępiński pasjonat tenisa stołowego Jan Kasendra w dwa ostatnie weekendy dokonał niezwykłego wyczynu, a mianowicie
wygrał 5 turniejów z rzędu. Najpierw 10 listopada zwyciężył w V rundzie VI Grand Prix Sycowa w kategorii open powyżej 40 lat z
udziałem zawodników IV i V ligi, a dzień później o czym już wspominaliśmy triumfował w Ogólnopolskim Turnieju z okazji Święta
Niepodległości w kategorii 40-60 lat, również z udziałem IV i V ligi. Z kolei w sobotę, 16 listopada był najlepszy w III rundzie X Grand
Prix Ziemi Kluczborskiej w Bogacicy w kategorii open bez podziału na wiek z uczestnictwem licencjonowanych tenisistów stołowych z IV i V ligi. Kolejnego dnia (17 listopada) zajął pierwsze miejsce w Otwartych Mistrzostwach Oleśnicy w kategorii amatorów
wyprzedzając zawodników o 40 lat i 35 lat młodszych od siebie, a po południu tego samego dnia wygrał zdecydowanie III turniej z
cyklu IX Mistrzostw Wrocławia w kategorii powyżej 15 lat.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Pięciu kandydatów do gry w III lidze, czarne chmury
nad Polonią.
Tygodnik
Kępiński

17. kolejka | jesień 2019
Foto-Higiena Gać – ROW 1964 Rybnik – 2:2 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz
Kamil Jurasik
(MKS Kluczbork)
III Liga Grupa 3

17. kolejka | jesień 2019
MKS Kluczbork – Stal Brzeg – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: 1-74 minuta
Adrian Gawlik
(Gwarek Zabrze)
Centralna Liga Juniorów U-18

16. kolejka | wiosna 2020
Lech Poznań – Gwarek Zabrze – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz

28 listopada 2019
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Sport

piłka nożna

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

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Kibice Polonii Kępno nie mają zbyt wielu powodów
do zadowolenia po pierwszej części rozgrywek. W rundzie rewanżowej jedyny nasz przedstawiciel na tym szczeblu rozgrywkowym będzie walczyć o ligowy byt. Jasne cele mają
również piłkarze z Gołuchowa, Swarzędza, Wrześni, Tarnowa Podgórnego i Nowych Skalmierzyc, którzy z kolei rwą się o prawo gry w trzeciej lidze

Pięciu kandydatów do gry w III lidze,
czarne chmury nad Polonią
Przed niespełna dwoma tygodniami zakończyła się jesienna część rozgrywek o mistrzostwo czwartej ligi, w której rozegrano siedemnaście kolejek rundy jesiennej. Liderem na
półmetku jest LKS Gołuchów, a ligową tabelę zamyka, tak jak przed rokiem, Olimpia Koło.
Drużyna z Gołuchowa pozycję lidera po pierwszej fazie rozgrywek zapewniła sobie na
ostatniej prostej jesiennych zmagań, ale różnice w czołówce tabeli są nieznaczne. Wydaje
się, że walkę o prawo gry w trzeciej lidze stoczy pięć zespołów, ale do walki o awans mogą
włączyć się jeszcze zespoły z Leszna i Trzcianki.
Półmetek maratonu osiągnięty
Nie ma co ukrywać, że obecny
sezon jest równie ciekawy, jak ten
przed rokiem, kiedy w czwartej lidze rywalizowało aż dwadzieścia
zespołów. Przypomnijmy, że po sezonie 2018/2019 rozgrywki czwartej
ligi przeszły lifting, po którym skład
został nieco odchudzony. Jesienią na
czwartoligowych boiskach zobaczyliśmy już osiemnaście zespołów. Ale
to nie tylko liczebność ligi, a zespoły
w niej startujące ponownie gwarantowały emocje na starcie rozgrywek.
Rywalizacja rozpoczęła się 10 sierpnia. Terminarz, przedstawiony przez
prowadzący rozgrywki Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej, przewidywał
siedemnaście kolejek jesienią i tyle

samo wiosną 2020 roku. Ostatnie mecze w 2019 roku zostały rozegrane w
weekend 16-17 listopada. Teraz nastąpią prawie cztery miesiące przerwy i
wiosną zmagania zostaną wznowione
14 marca. W wiosennej części edycji
2019/2020 przewidziano tylko jedną
kolejkę w środku tygodnia – w 28. serii gier piłkarze na boiska wybiegną
w środę, 20 maja. Nie da się ukryć, że
po raz kolejny start w rozgrywkach
czwartej ligi to nie lada wyzwanie
finansowo-logistyczne.
Zwłaszcza
dla graczy z Alei Marcinkowskiego.
W poprzednim sezonie, w związku
z reorganizacją rozrywek zwiększył
się zasięg terytorialny rozgrywek
nowej czwartej ligi. Przed rokiem
biało-niebiescy mieli do pokonania

łącznie niespełna 6 tysięcy kilometrów. Na taki dystans złożyło się aż
dziewiętnaście meczów wyjazdowych, w tym najdalszy do Śmiłowa.
Polonia, aby dotrzeć na starcie z Orkanem, musiała pokonać dystans blisko 280 kilometrów. W tym sezonie
jest nieco lepiej, ale kępnianie i tak na
mecz trzeciej kolejki z Lubuszaninem
Trzcianka musieli pokonać blisko 300
kilometrów.
Twierdze Gołuchów
i Tarnowo niezdobyte jesienią
LKS Gołuchów okazał się najlepszy, po rozegraniu siedemnastu
kolejek rundy jesiennej. Niemiłych
niespodzianek w wykonaniu piłkarzy z Gołuchowa jesienią nie udało
się jednak uniknąć. Zespół Macieja

LICZBY GRUPY WIELKOPOLSKIEJ IV LIGI
=> Najlepszym i najskuteczniejszym atakiem w rundzie jesiennej może pochwalić się Unia Swarzędz, której piłkarze strzelili w siedemnastu meczach 54 bramki, co daje średnio 3,17 bramki w jednym meczu.
=> Najmniej skuteczną linię ataku ma z kolei Olimpia Koło. Ligowy outsider jesienią zdobył zaledwie
4 bramki, czyli średnio 0,23 gola w meczu. Słaby bilans ma jeszcze KS Opatówek. Drużyna spod Kalisza strzeliła w rundzie jesiennej siedemnaście bramek, czyli średnio po jednym golu na mecz.
=> Piętnaście bramek straciła Victoria Września, co daje średnio 0,88 bramki w meczu. Solidną defensywą mogą pochwalić się jeszcze LKS Gołuchów (18 straconych bramek) oraz Unia Swarzędz
(20 straconych bramek).
=> Najwięcej, bo 74 bramki dał sobie strzelić outsider z Koła. Walcząca o ligowy byt drużyna Olimpii traciła
w meczu średnio 4,35 bramki.
=> Najwięcej, bo po 12 zwycięstw odniosły LKS Gołuchów, Unia Swarzędz oraz Pogoń Nowe Skalmierzyce. Jedenaście meczów wygrała Victoria Września, a dziesięć zwycięstw ma na koncie Tarnovia
Tarnowo Podgórne. Z kolei ani jednego spotkania nie wygrała Olimpia Koło.
=> Tylko jednej porażki doznała Tarnovia Tarnowo Podgórne. Z kolei aż 15 przegranych w pierwszej części rozgrywek zanotowała zamykająca tabelę drużyna z Koła.
=> Przed własną publicznością najlepiej spisywał się LKS Gołuchów. Lider w dziewięciu spotkaniach odniósł siedem zwycięstw i zanotował dwa remisy. Równie dobrze na własnym terenie radzili sobie gracze z Tarnowa Podgórnego.
=> W spotkaniach wyjazdowych brylowały drużyny ze ścisłej czołówki. LKS Gołuchów i Unia Swarzędz
wygrały pięć z ośmiu meczów.
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Dolaty dostarczał jednak swoim kibicom zdecydowanie więcej pozytywnych emocji. Gracze z Gołuchowa odnieśli bowiem zwycięstwa w
arcyważnych konfrontacjach z Lubuszaninem Trzcianka (4:0), Centrą
Ostrów Wielkopolski (1:0) czy Polonią Leszno (2:1). Ponadtko LKS wywalczył jeszcze cenny remis w starciu z Tarnovią Tarnowo Podgórne.
W pierwszej części rozgrywek spod
Kalisza doznali tylko trzech porażek,
ale bardzo kosztownych, bo sposób
na drużynę Macieja Dolaty znalazła
Unia Swarzędz, Victoria Września
oraz Pogoń Nowe Skalmierzyce.
Zwłaszcza dotkliwa okazała się porażka z drużyną z Nowych Skalmierzyc. LKS przegrał na wyjeździe aż
1:5. – Mecz z Pogonią, zakończony
klęską mojego zespołu, był najsłabszym spotkaniem w tej rundzie. Nie
udźwignęliśmy na swoich barkach
odpowiedzialności za bycie w fotelu
lidera – powiedział Maciej Dolata,
szkoleniowiec gołuchowian. Opiekun
LKS-u stwierdził też, że prowadzony
przez niego zespół nie poradził sobie
mentalnie w starciach z zespołami z
czołówki. – Z czołówką zaprezentowaliśmy się fatalnie. Zwłaszcza we
Wrześni i Swarzędzu, gdzie uważam,
że nie poradziliśmy sobie mentalnie.
Nie chciałbym więcej przegrywać w
taki sposób, a więc bez charakteru
i bez walki – dodał trener LKS-u.
Mimo kilku wpadek gołuchowianie
zdołali wywalczyć mistrzostwo półmetka. Nie dziwi więc fakt, że w obozie drużyny z Gołuchowa panuje spory optymizm. W klub zainwestowano
duże pieniądze. Przyszłość rysuje się
w różowych barwach, lecz klubowi
działacze nie mogą pozwolić sobie na
chwilę nieuwagi i powinni nieco uzupełnić skład, żeby wiosną utrzymać
miejsce gwarantujące zapewnienie
sobie dającego przepustkę do trzeciej
ligi. LKS to zespół, który najlepsze
wyniki osiąga na swoim boisku. Gracze z Gołuchowa występując w roli
gospodarza, w dziewięciu meczach,
zdobyli dwadzieścia trzy punkty na
dwadzieścia siedem możliwych.
Niemal identycznym bilansem na
własnym terenie mogą pochwalić się
jeszcze piłkarze Tarnovii. Drużyna
z Tarnowa Podgórnego na własnym
boisku również okazała się niepokonana. W dziewięciu meczach przed
własną publicznością tarnowianie
zdobyli dwadzieścia jeden punktów.
W sumie Tarnovia zgromadziła na
swoim koncie trzydzieści sześć punktów i do prowadzącego LKS-u Gołuchów traci zaledwie dwa oczka.
Fatalne nastroje w Kępnie
Niestety, w przeciwieństwie do
ubiegłego roku w 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, ale ostatecznie starcie z ligowym
outsiderem zakończyło się podziałem
punktów. Tym samym Polonia zakończyła pierwszą część sezonu na
trzynastym miejscu. Na dwadzieścia
zdobytych punktów złożyło się pięć
zwycięstw i pięć remisów. Kroplą,
która przelała czarę goryczy, okazały
się wypływające do publicznej wiadomości informacje na temat dramatycznej sytuacji w kępińskim klubie.
Nie od dzisiaj wiadomo, że w Polonii
od lat zwyczajnie się nie przelewało,
ale obecna sytuacja klubu to balansowanie nad finansowo-organizacyjną
przepaścią. Sami piłkarze oraz trener
kępińskiej drużyny mają ogromne
obawy co do dalszej przyszłości zespołu. Niewykluczone, że ostatnie
starcie z Olimpią Koło może okazać
się ostatnim występem kępnian w
czwartej lidze. W klubowej kasie
brakuje środków finansowych na bieżącą działalność i wypłatę zaległych
należności piłkarzom oraz trenerowi.
Nad kępińskim klubem zebrały się
czarne chmury i wszystko wskazuje na to, że jeśli w zarządzie klubu
szybko nie pojawi się osoba, która
będzie potrafiła uzdrowić sytuację, to
wówczas 111-letni klub czeka bardzo
bolesne pożegnanie z czwartą ligą, a
może i w ogóle z jakimikolwiek rozgrywkami.		
BAS
Tabela pierwszej części rozgrywek
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
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Najskuteczniejsi strzelcy
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Tomasz Marcinkowski (Obra Kościan)
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Kacper Majerz (Pogoń Nowe S.)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Paweł Wicher (Lubuszanin)
Maurycy Niemczyk (Tarnovia Tarnowo)
Mikołaj Panowicz (Victoria Września)

Sport

piłka nożna

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

Puchary zainaugurują piłkarską wiosnę
Kilka tygodni temu, kiedy runda jesienna na boiskach w naszym województwie trwała w najlepsze,
wówczas Wydział Gier Wielkopolskiego Związku Piłki postanowił przedstawić terminy rozgrywek
w rundzie wiosennej obecnego sezonu. Przed dwoma tygodniami, na wniosek Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Piłki Nożnej dokonana została kolejna zmiana i dotyczy ona startu czwartoligowych rozgrywek w rundzie wiosennej.

Po zmianach wprowadzonych w
rozgrywkach pucharowych wiosną w
etapie szczebla wojewódzkiego weźmie udział aż trzydzieści zespołów
z trzeciej oraz czwartej ligi, a także
pięciu zwycięzców rozgrywek stre-

fowych. Spotkania 1/16 finału rozegrane zostaną 29 lutego oraz 1 marca
i tym samym będą dla większości
drużyn próbą generalną przed startem rozgrywek ligowych. Tymczasem walka o punkty w trzeciej lidze

Harmonogram rozgrywek
w rundzie wiosennej

Rozgrywki	Etap/kolejka
Totolotek Puchar Polski

Termin

1/16 finału
1/8 finału
ćwierćfinały
półfinały
finał

29.02 / 1.03
25.03
15.04
6.05
27.05

IV Liga Grupa Wielkopolska

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

14/15.03
21/22.03
28/29.03
4/5.04
11.04
18/19.04
25/26.05
1/2/3.05
9/10.05
16/17.05
20.05
23/24.05
30/31.05
6/7.06
11.06
14.06
20.06

V Liga Grupa 3 / Klasa Okręgowa
Grupa 1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

14/15.03
21/22.03
28/29.03
4/5.04
11.04
18/19.04
25/26.04
1/2/3.05
9/10.05
16/17.05
23/24.05
30/31.05
6/7.06
13/14.06
20.06

Klasa A Grupa 4

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

21/22.03
28/29.03
4/5.04
11.04
18/19.04
25/26.04
9/10.05
16/17.05
23/24.05
30/31.05
6/7.06
13/14.06
20.06

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

28/29.03
4/5.04
18/19.04
25/26.04
9/10.05
16/17.05
23/24.05
30/31.05
6/7.06
13/14.06
20.06

Klasa B Grupa 9

rozpocznie się w weekend 7-8 marca.
W tym samym terminie na boiskach
mieli zameldować się czwartoligowcy. Ostatecznie jednak czwartoligowe rozgrywki rozpoczną się tydzień
później niż to pierwotnie zaplanowano. Zawodnicy na boiskach pojawią
się zatem w weekend 14-15 marca.
Dodatkowo, jedna z kolejek rozegrana zostanie w środku tygodnia. Na
środę, 20 maja zostały zaplanowane
spotkania 28. kolejki. Począwszy od
29. kolejki mecze będą rozgrywane
zgodnie z pierwotnym harmonogramem, który zaprezentowano trzy
tygodnie temu. Zmiana terminarza
odbyła się na wniosek Kolegium
Sędziów Polskiego Związku Piłki
Nożnej i ma ona związek z zaplanowanym na 20-25 maja w Jarocinie
wiosennym zgrupowaniem programu
Core Polska 7. Udział w nim weźmie
szesnastu najbardziej perspektywicznych arbitrów (po jednym z każdego
województwa). W ramach szkolenia
poprowadzą oni spotkania 28. i 29.
kolejki czwartej ligi.
Przypomnijmy, że decyzją Wydziału Gier Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej wiosna w strefie kaliskiej w 2020 roku rozpocznie się już
29 lutego. Wówczas rozegrane zostaną pierwsze mecze piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Spotkania 1/16 finału rozegrane
zostaną 29 lutego oraz 1 marca i tym
samym będą dla większości drużyn
próbą generalną przed startem rozgrywek ligowych. Tymczasem walka
o punkty w trzeciej lidze rozpocznie
się tydzień później, a więc w weekend 7-8 marca. W kolejne weekendy
do gry przystępować będą niższe
klasy rozgrywkowe. 14 marca wiosnę rozpocznie piąta liga oraz Klasa
Okręgowa, 21 marca Klasa A i ligi
wojewódzkie w kategoriach młodzieżowych, a 28 marca Klasa B oraz
okręgowe ligi młodzieżowe. Pierwszy turniej żaków zaplanowano z kolei na pierwszy kwietniowy weekend,
dokładnie 4-5 kwietnia. Rozgrywki
Pucharu Polski odbywać się będą
w pięciu terminach. Po pierwszym
weekendowym (29 lutego-1 marca)
graniu, kolejne rundy zaplanowano
już na środy, a konkretnie na 25 marca, 15 kwietnia, 6 maja i wielki finał
27 maja. Należy zauważyć, że żadnej
kolejki w rozgrywkach seniorskich
(oprócz jednego terminu czwartoligowego) nie zaplanowano na dni robocze w środku tygodnia, a do minimum ograniczono kolejki świąteczne.
11 kwietnia, a więc w Wielką Sobotę
zagrają zespoły do Klasy A włącznie,
w długi weekend majowy (1-3 maja)
grać będą ligi do klasy okręgowej
włącznie, a w Boże Ciało (11 czerwca) wyłącznie trzecia i czwarta liga.
Wszystkie ligi zakończą zmagania 20
czerwca. Po tym terminie rozegrane
zostaną spotkania barażowe.
BAS

wyniki i tabele
PKO Ekstraklasa
16. kolejka | wiosna 2020
Pogoń Szczecin – Legia Warszawa ...........– 3:1
Lechia Gdańsk – ŁKS Łódź .......................– 3:1
Śląsk Wrocław – Wisła Kraków ................– 2:1
Lech Poznań – Piast Gliwice .....................– 3:0
Górnik Zabrze – Wisła Płock ....................– 2:2
Jagiellonia – Arka Gdynia .......................– 2:0
Korona Kielce – Raków Częstochowa ........– 3:0
Cracovia – Zagłębie Lubin .......................– 2:0
1. MKS Pogoń Szczecin
16 31 20:13
2. MKS Cracovia SSA
16 30 24:14
3. WKS Śląsk Wrocław
16 30 23:15
4. KP Legia Warszawa
16 29 29:17
5. GKS Piast Gliwice
16 28 19:14
6. Wisła Płock SA
16 27 22:24
7. Jagiellonia Białystok
16 26 27:20
8. KS Lechia Gdańsk
16 24 20:16
9. KKS Lech Poznań
16 23 27:18
10. KGHM Zagłębie Lubin
16 19 25:25
11. RKS Raków Częstochowa 16 19 17:24
12. KS Górnik Zabrze
16 17 16:21
13. MKS Korona Kielce
16 15 10:19
14. MZKS Arka Gdynia
16 13 12:25
15. ŁKS Łódź
16 11 16:29
16. Wisła Kraków SA
16 11 15:28
Fortuna I Liga
19. kolejka | wiosna 2020
GKS Bełchatów – Warta Poznań ...............– 1:2
Wigry Suwałki – Stal Mielec .....................– 0:3
Stomil Olsztyn – Radomiak Radom ..........– 0:0
GKS Tychy – GKS 1962 Jastrzębie ...........– 2:2
Puszcza Niepołomice – Odra Opole ..........– 1:2
Olimpia Grudziądz – Zagłębie Sosnowiec .– 2:1
Podbeskidzie – Chojniczanka ...................– 2:1
Miedź Legnica – Sandecja Nowy Sącz .......– 1:3
Termalica Nieciecza – Chrobry Głogów .....– 4:0
1. KS Warta Poznań
19 37 30:18
2. Podbeskidzie Bielsko-Biała 19 37 35:19
3. FKS Stal Mielec
19 35 28:17
4. RKS Radomiak 1910 Radom 19 33 28:23
5. GKS 1962 Jastrzębie
18 29 28:22
6. GKS Tychy
19 29 40:29
7. MKS Miedź Legnica
18 28 27:23
8. GKS Olimpia Grudziądz
18 27 29:27
9. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 19 26 28:21
10. MKS Sandecja Nowy Sącz 19 25 28:34
11. GKS Bełchatów
19 24 24:25
12. Zagłębie Sosnowiec SA
19 23 27:31
13. OKS Stomil Olsztyn
19 23 14:21
14. MKS Puszcza Niepołomice 18 19 13:23
15. SKS Wigry Suwałki
19 19 17:28
16. MZKS Chrobry Głogów
18 19 16:29
17. OKS Odra Opole
18 16 13:25
18. Chojniczanka 1930 Chojnice 19 16 26:36
II Liga
19. kolejka | wiosna 2020
Lech II Poznań – Górnik Łęczna ...............– 1:1
Widzew Łódź – Bytovia Bytów .................– 4:0
Resovia Rzeszów – Pogoń Siedlce ............– 0:1
GKS Katowice – Gryf Wejherowo ..............– 4:0
Elana Toruń – Błękitni Stargard ...............– 3:2
Garbarnia Kraków – Skra Częstochowa ....– 0:2
Stal Stalowa Wola – Znicz Pruszków ........– 2:1

Legionovia Legionowo – Stal Rzeszów ......– 0:3
Górnik Polkowice – Olimpia Elbląg ...........– 1:1
1. RTS Widzew Łódź
19 40 41:15
2. GKS Górnik Łęczna
19 39 27:17
3. CWKS Resovia Rzeszów
19 38 34:17
4. GKS Katowice
19 37 34:18
5. ZKS Olimpia Elbląg
19 32 28:16
6. ZKS Stal Rzeszów
19 30 31:25
7. MKS Bytovia Bytów
19 29 29:30
8. KP Błękitni Stargard
19 29 29:29
9. KS Górnik Polkowice
19 24 31:22
10. MKS Znicz Pruszków
19 24 27:34
11. MKP Pogoń Siedlce
19 24 27:30
12. KKS Lech II Poznań
19 23 24:28
13. TKP Elana Toruń
19 23 22:26
14. RKS Garbarnia Kraków
19 22 17:21
15. ZKS Stal Stalowa Wola
19 19 20:32
16. KS Skra Częstochowa
18 18 14:27
17. WKS Gryf Wejherowo
19 10 12:38
18. KS Legionovia Legionowo 18 9 14:36
III Liga Grupa 2
12. kolejka | jesień 2019
Pogoń II Szczecin – Nielba Wągrowiec ......– 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. MKS Pogoń II Szczecin
17 21 23:27
11. KP Chemik Police
17 21 21:25
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
Wielkopolska Klasa Okręgowa
Grupa 1
12. kolejka | jesień 2019
Strażak Słupia – Ogniwo Łąkociny ...........– 2:0
14. kolejka | jesień 2019
Zieloni Koźminek – GKS Grębanin ...........– 0:2
1. KS Victoria Skarszew
15 42 43:7
2. GKS Rychtal
15 32 34:14
3. LKS Olimpia Brzeziny
15 32 38:19
4. GKS Grębanin
15 30 34:18
5. LZS Cielcza
15 27 40:32
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
15 13 15:30
13. LZS Doruchów
15 12 20:31
14. LZS Strażak Słupia
15 12 22:39
15. LZS Grom Golina
15 7 17:44
16. LZS Ogniwo Łąkociny
15 7 15:45

prośba o pomoc
POTRZEBNA POMOC
W ODBUDOWANIU DOMU
DLA RODZINY SPOD KĘPNA

Osoby, chcące wesprzeć akcję, znajdą informację,
wpisując link: www.pomagam.pl/basia3

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
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23
III

Sport

piłka nożna
Piłka nożna >>> Runda jesienna dobrnęła do
finiszu, czas więc spojrzeć, którzy z reprezentantów naszego regionu mają szansę na awans,
a którzy wiosną będą walczyć o ligowy byt oraz
swoją przyszłość

Rozgrywki dotarły do półmetka,
mamy pierwszą symulację

Puchar Polski >>> W pierwszej fazie wojewódzkiego
etapu walki o Totolotek Puchar Polski będziemy mogli zobaczyć dwóch przedstawicieli naszego regionu. W ubiegłym tygodniu rozlosowano pary 1/16 finału. W meczach
tej fazy weźmie udział 28. zespołów. Spotkania zostaną
rozegrane w dniach 29 lutego – 1 marca
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SEZON 2019/2020

11:00
11:00
13:00
15:00
12:00

Przed tygodniem rozegrane zostały ostatnie kolejki
pierwszej części sezonu. Półmetek rozgrywek to idealna okazja do przedstawienia pierwszej symulacji,
jak wyglądałyby kwestie awansów i spadków, gdyby
sezon zakończył się w listopadzie.
II Liga
Naszą symulację rozpoczniemy od rozgrywek drugiej ligi.
Choć strefa kaliska nie ma na tym szczeblu swojego reprezentanta, to od wyników w tych rozgrywkach będzie zależeć liczba
drużyn spadających z trzeciej ligi. W strefie spadkowej na ten
moment jest Gryf Wejherowo, który na chwilę obecną powiększa liczbę spadkowiczów z trzeciej ligi. Po rundzie jesiennej tuż
nad strefą spadkową znajdują się rezerwy Lecha Poznań oraz
Elana Toruń.
III Liga Grupa 2
Na półmetku zmagań pierwsze miejsce zajmują piłkarze
KKS-u Kalisz. Jeśli takim wynikiem zakończyłby się sezon
wówczas piłkarze z Kalisza mogliby świętować awans do drugiej ligi. Tymczasem na przeciwnym biegunie znajdują się gracze Jaroty Jarocin oraz Górnika Konin. Oba zespoły okupują
miejsca w strefie spadkowej, ale do bezpiecznych lokat tracą
niewiele – Jarota miejsce w strefie spadkowej „zawdzięcza” gorszemu bilansowi bramkowemu, a Górnik do miejsca dającego
utrzymanie traci zaledwie punkt.
IV Liga Grupa Wielkopolska
Najmniejsze szanse na utrzymanie na tym szczeblu rozgrywkowym ma Olimpia Koło, a więc przedstawicieli strefy
konińskiej. Kolscy piłkarze zajmują ostatnie miejsce w tabeli z
dorobkiem zaledwie dwóch oczek. Z czwartej ligi dwa zespoły spadną na pewno, ale w związku z tym, że w trzeciej lidze
są aż dwie drużyny z Wielkopolski na miejscach zagrożonych
spadkiem, obecnie w czwartej lidze strefa spadkowa liczy cztery
miejsca. Kolanie do bezpiecznego miejsca tracą więc aż piętnaście punktów. Nieco lepiej wygląda sytuacja drużyn ze strefy
kaliskiej, choć obecnie spadkiem zagrożone są Ostrovia 1909
Ostrów Wielkopolski oraz KS Opatówek.
V Liga Grupa 3
Interesująco jest też na poziomie piątej ligi, gdzie reprezentanci naszego regionu walczą i o awanse i o utrzymanie. O mistrzostwo rywalizują Odolanovia Odolanów, która po rundzie
jesiennej ma dwa oczka przewagi nad drugimi w stawce Wilkami Wilczyn. Drużyna z Wilczyna na ten moment znalazłaby się
w barażach o czwartą ligę. Na bezpiecznych miejscach plasują
się na razie Zefka Kobyla Góra, Piast Czekanów, Piast Kobylin
i Raszkowianka Raszków. Strefa spadkowa liczy dwa zespoły
plus kolejne dwa miejsca związane ze spadkami z czwartej ligi.
Są w niej aż trzy drużyny reprezentujące strefę konińską – Zjednoczeni Rychwał, Tulisia Tuliszków i Tur Turek.
Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 1
W klasie okręgowej bezpośredni awans do piątej ligi uzyskałaby Victoria Skarszew, a w barażach rywalizowałby GKS
Rychtal. Strefa spadkowa obejmuje obecnie na pewno Strażaka
Słupia, Grom Golina i Ogniwo Łąkociny, ale prawdopodobnie
zostałaby powiększona o kolejne zespoły w związku ze zwiększonymi spadkami z piątej ligi. W związku z odejściem od podziału na okręgi przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej nie
da się jednak na ten moment rozstrzygnąć, ile zespołów więcej z
klasy okręgowej jest zagrożonych degradacją.
Wielkopolska Klasa A Grupa 4
Podobnie, jak w klasie okręgowej, również w klasie A nie da
się precyzyjnie określić liczby spadających zespołów. Wiadomo,
że na pewno spadną dwa ostatnie zespoły, czyli na ten moment
Klub Sportowy Hanulin i Lilia Mikstat. Do tego dojdą trzy drużyny z najgorszym bilansem z trzecich miejsc od końca. W tym
gronie jest na ten moment Sokół Świba. Liczba spadających drużyn może się zwiększyć w związku ze spadkami z wyższych lig.
Jeśli zaś chodzi o awans to na ten moment na miejscu premiowanym grą w klasie okręgowej są Zawisza Łęka Opatowska i
LZS Czajków.
Wielkopolska Klasa B Grupa 9
W rozgrywkach klasy B problemów z kwestią spadków nie
ma. Z grupy dziewiątej awans do rozgrywek klasy A wywalczą
dwa najwyżej sklasyfikowane zespoły. Na ten moment miejsca
premiowane awansem zajmują LZS Trzcinica oraz Masovia
Kraszewice. 				
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Victoria na drodze Polonii,
Unia przyjeżdża do Grębanina
W ubiegłym tygodniu w siedzibie Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej rozlosowano pary 1/16 finału wojewódzkiego etapu rozgrywek Totolotek Pucharu Polski. W meczach tej fazy rozgrywek
udział weźmie dwadzieścia osiem zespołów, a dwa najwyżej sklasyfikowane zespoły naszego województwa otrzymały wolny los.
Piłkarskie święto szykuje się w Grębaninie. Tamtejszy GKS po
sensacyjnym triumfie w strefowym Pucharze Polski teraz zagra
na szczeblu wojewódzkim, a do Grębanina zawita mająca trzecioligowe aspiracje Unia Swarzędz. Z kolei piłkarzy Polonii Kępno
czeka domowy pojedynek z Victorią Ostrzeszów.

Przypomnijmy, że od sezonu
2019/2020 rozgrywki na szczeblu wojewódzkim i okręgowym przechodzą
ogromne zmiany. Rozgrywki, także
te pucharowe, zostały zdynamizowane, a rywalizacja na szczeblu okręgowym toczy się z udziałem zespołów
występujących co najwyżej w piątej
lidze. Najistotniejszą zmianą jest jednak modyfikacja podziału rozgrywek
na etapy. W pierwszym rywalizacja
toczyła się pomiędzy zespołami z
piątej ligi i klas niższych w podziale
na strefy odpowiadające dotychczas
funkcjonującym okręgom. Zgłoszone
drużyny niezrzeszone oraz grające w
Klasach A i B rozpoczęły zmagania
od rundy wstępnej. W pierwszej rundzie (1/32 finału strefowego) do gry
włączyły się z kolei zespoły z klas
okręgowych, a w strefie poznańskiej
- również drużyny z piątej ligi. Finały
rozgrywek strefowych we wszystkich
częściach regionu odbyły się 11 listopada. Ich zwycięzcy otrzymali trofea
i wywalczyli prawo gry wiosną na
szczeblu wojewódzkim. W sumie, w
Święto Niepodległości w naszym województwie 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 uznano triumf Stelli Luboń nad
Huraganem Pobiedziska. 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 Janusza Luberdy
pokonali w Koźminie Wielkopolskim
Białego Orła 4:1 (3:0). W strefie konińskiej trofeum zgarnęli dosyć wyraźnie gracze SKP Słupca, którzy w
decydującym spotkaniu okazali się
lepsi od Polonusa Kazimierz Bisku-
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pi 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. Do triumfatorów strefowego etapu rozgrywek
dołączy teraz siedem zespołów z
trzeciej ligi i osiemnastu czwartoligowców. Daje to łącznie trzydzieści
drużyn, co oznacza, że w 1/16 finału
etapu wojewódzkiego Totolotek Pucharu Polski dwa zespoły otrzymają
wolny los. Będą to najwyżej sklasyfikowani uczestnicy rozgrywek
na podstawie tabel końcowych poprzedniego sezonu, a więc KKS Kalisz i Mieszko Gniezno. Pozostałych
uczestników pierwszego etapu wojewódzkiego rozlosowano w minionym
tygodniu w siedzibie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Drużyny
reprezentujące strefę kaliską nie miały przychylnego losu. KS Opatówek
trafił na Victorię Września, Pogoń
Nowe Skalmierzyce zagra z trzecioligową Nielbą Wągrowiec. Podobnie
jak Centra Ostrów Wielkopolski, która trafiła na trzecioligowca z Jarocina. Ciężką przeprawę będzie miał też
LKS Gołuchów, którego czeka starcie
z Sokołem Kleczew. Prawdziwe piłkarskie święto czeka z kolei kibiców
w Grębaninie. Tamtejszy GKS kontynuuje swoją pucharową przygodę,
a na początku wiosny na drodze podopiecznych Janusza Luberdy stanie
czwartoligowa Unia Swarzędz. Spotkania 1/16 finału zostaną rozegrane
w dniach 29 lutego – 1 marca.
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RUNDA JESIENNA 2019

1. KOLEJKA
15 sierpnia 2019 roku – czwartek
KS STAL Pleszew – KS GÓRNIK Konin
17 sierpnia 2019 roku – sobota
KS POLONIA 1912 Leszno – KKS Kalisz
KS POLONIA Środa Wlkp. - MKS KANIA Gostyń
MLKS ODOLANOVIA Odolanów – KP OBRA 1912 Kościan
2 listopada 2019 roku - sobota
UKS Śrem – MUKS MARCINKI Kępno
MKS PRZEMYSŁAW Poznań - PAUZA
2. KOLEJKA
24 sierpnia 2019 roku – sobota
MKS KANIA Gostyń – MLKS ODOLANOVIA Odolanów
25 sierpnia 2019 roku - niedziela
KS GÓRNIK Konin – KS POLONIA 1912 Leszno
MKS PRZEMYSŁAW Poznań – KS STAL Pleszew
26 sierpnia 2019 roku - poniedziałek
MUKS MARCINKI Kępno – KS POLONIA Środa Wlkp.
2 października 2019 roku - środa
KKS Kalisz – UKS Śrem
KP OBRA 1912 Kościan – PAUZA
3. KOLEJKA
1 września 2019 roku – niedziela
KP OBRA 1912 Kościan – MKS KANIA Gostyń
KS POLONIA 1912 Leszno – MKS PRZEMYSŁAW Poznań
UKS Śrem – KS GÓRNIK Konin
MLKS ODOLANOVIA Odolanów – MUKS MARCINKI Kępno
KS POLONIA Środa Wlkp. - KKS Kalisz
KS STAL Pleszew – PAUZA
4. KOLEJKA
7 września 2019 roku – sobota
MUKS MARCINKI Kępno – KP OBRA 1912 Kościan
KS STAL Pleszew – KS POLONIA 1912 Leszno
8 września 2019 roku - niedziela
KS GÓRNIK Konin – KS POLONIA Środa Wlkp.
KKS Kalisz – MLKS ODOLANOVIA Odolanów
MKS PRZEMYSŁAW Poznań – UKS Śrem
MKS KANIA Gostyń – PAUZA
5. KOLEJKA
14 września 2019 roku – sobota
UKS Śrem – KS STAL Pleszew
15 września 2019 roku - niedziela
MKS KANIA Gostyń – MUKS MARCINKI Kępno
KKS Kalisz – KP OBRA 1912 Kościan
KS POLONIA Środa Wlkp. - MKS PRZEMYSŁAW Poznań
MLKS ODOLANOVIA Odolanów – KS GÓRNIK Konin
KS POLONIA 1912 Leszno – PAUZA
6. KOLEJKA
21 września 2019 roku – sobota
KS POLONIA 1912 Leszno – UKS Śrem
MKS PRZEMYSŁAW Poznań – MLKS ODOLANOVIA Odolanów
KS GÓRNIK Konin – KP OBRA 1912 Kościan
KS STAL Pleszew – KS POLONIA Środa Wlkp.
22 września 2019 roku - niedziela
KKS Kalisz – MKS KANIA Gostyń
MUKS MARCINKI Kępno – PAUZA
7. KOLEJKA
28 września 2019 roku – sobota
MUKS MARCINKI Kępno – KKS Kalisz
29 września 2019 roku - niedziela
MKS KANIA Gostyń – KS GÓRNIK Konin
KP OBRA 1912 Kościan – MKS PRZEMYSŁAW Poznań
KS POLONIA Środa Wlkp. - KS POLONIA 1912 Leszno
MLKS ODOLANOVIA Odolanów – KS STAL Pleszew
UKS Śrem – PAUZA
8. KOLEJKA
5 października 2019 roku – sobota
UKS Śrem – KS POLONIA Środa Wlkp.
MKS PRZEMYSŁAW Poznań – MKS KANIA Gostyń
6 października 2019 roku - niedziela
KS GÓRNIK Konin – MUKS MARCINKI Kępno
KS STAL Pleszew – KP OBRA 1912 Kościan
KS POLONIA 1912 Leszno – MLKS ODOLANOVIA Odolanów
KKS Kalisz – PAUZA
9. KOLEJKA
12 października 2019 roku – sobota
KKS Kalisz – KS GÓRNIK Konin
MUKS MARCINKI Kępno – MKS PRZEMYSŁAW Poznań
13 października 2019 roku - niedziela
MKS KANIA Gostyń – KS STAL Pleszew
KP OBRA 1912 Kościan – KS POLONIA 1912 Leszno
MLKS ODOLANOVIA Odolanów – UKS Śrem
KS POLONIA Środa Wlkp. - PAUZA
10. KOLEJKA
19 października 2019 roku – sobota
KS STAL Pleszew – MUKS MARCINKI Kępno
KS POLONIA 1912 Leszno – MKS KANIA Gostyń
20 października 2019 roku – niedziela
UKS Śrem – KP OBRA 1912 Kościan
MKS PRZEMYSŁAW Poznań – KKS Kalisz
KS POLONIA Środa Wlkp. - MLKS ODOLANOVIA Odolanów
KS GÓRNIK Konin – PAUZA
11. KOLEJKA
26 października 2019 roku – sobota
KKS Kalisz – KS STAL Pleszew
MUKS MARCINKI Kępno – KS POLONIA 1912 Leszno
27 października 2019 roku - niedziela
KS GÓRNIK Konin – MKS PRZEMYSŁAW Poznań
MKS KANIA Gostyń – UKS Śrem
KP OBRA 1912 Kościan – KS POLONIA Środa Wlkp.
MLKS ODOLANOVIA Odolanów – PAUZA
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TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ 2019
1. MLKS ODOLANOVIA Odolanów
2. KS POLONIA 1912 Leszno
3. KKS Kalisz
4. MUKS MARCINKI Kępno
5. MKS KANIA Gostyń
6. KS GÓRNIK Konin
7. KS POLONIA Środa Wlkp.
8. KP OBRA 1912 Kościan
9. MKS PRZEMYSŁAW Poznań
10. KS STAL Pleszew
11. UKS Śrem
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