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„Plaga” pożarów w powiecie kępińskim

WYKAZ SKLEPÓW GDZIE BĘDZIE MOŻNA
ZREALIZOWAĆ ZAKUPIONE U NAS
BONY NA TERENIE KĘPNA
1. Intermarche „Lawanda” Sp. z o.o. - Kępno, ul. Broniewskiego 2 A
2. Bricomarche „Felona” Sp. z o.o. - Kępno, ul. Broniewskiego 2 B
3.   APTEKA „Centrum” - Kępno, ul. Broniewskiego 2A
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HILDI”
Odzież, obuwie - Kępno, ul. Warszawska 76.
5. Sklep Art. Przemysłowych AGD, RTV Tomasz Olejniczak
- Kępno, ul. Sienkiewicza 10.
6. Sklep Przemysłowy „Trzeciak” lampy, karnisze
- Kępno, ul. Warszawska 43
7. Restauracja „Biesiada” - Kępno, ul. Warszawska 20
8. P.P.H.U. OPTELCOM – sprzęt komputerowy - Kępno, ul. Wawrzyniaka 42
9. Świat Zabawek - Kępno, ul.Dąbrowskiego 14
oraz wszystkie sklepy Intermarche i Bricomarche na terenie Polski.

W ostatnim okresie w powiecie kępińskim masowo wybuchały pożary w zakładach pracy oraz na prywatnych posesjach.
str. 8-9

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

osobę ze znajomością
języka niemieckiego
do działu eksportu
Informacje pod nr tel.: 691 501 511 lub 603 117 609
lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21

Co tydzień
w „TK”

raport

SMOG-owy!

str. 2

Czujniki na straży
bezpieczeństwa

mieszkańców
W Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie odbyło się
wręczenie czujników
czadu.
str. 2

Uczniowie z Mroczenia znów
prezentowali talenty aktorskie
str. 10

Informacje

wiadomości
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie odbyło się wręczenie
czujników czadu

Podpisano umowę na remont ulicy Bohaterów Września
w Kępnie

Wyremontują kolejną drogę
Czujniki na straży
bezpieczeństwa mieszkańców

Czujniki czadu, rozdawane w ramach akcji prewencyjnej, trafiły do
ponad 100 mieszkańców powiatu kępińskiego. Fot. KP PSP Kępno

niż później interweniować, bo to jest
już ostateczność. Najlepiej w taki
właśnie sposób informować społeczeństwo o zagrożeniach, współuczestniczyć w profilaktyce i przekazywaniu wiedzy, abyście w swoich
domach czuli się najbezpieczniej
– mówił.
Krótki instruktaż instalacji czujki przedstawił oficer prasowy KP

stanowiły one nagrody w konkursach organizowanych na antenie
„Radia SUD”.
Podczas spotkania w komendzie strażacy mówili o korzyściach
wynikających z posiadania czujników oraz zagrożeniach związanych
z tlenkiem węgla. - Tlenek węgla
jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Człowiek nie jest więc w stanie

PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
- Producent zaleca, żeby czujki nie
montować w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń, które mogą być źródłem tlenku węgla, tylko minimum
4,5 metra od niego – zaznaczył.
Czad jest lżejszy od powietrza, więc
będzie gromadził się przy suficie.
Stąd też czujniki powinny być zmontowane mniej więcej na wysokości
180 cm, a najlepiej przyjąć zasadę,
aby zainstalować go na wysokości
głowy w zależności od pomieszczenia: w sypialni będzie to około 70
cm od podłogi, w łazience, kuchni
czy salonie – około 160-180 cm od
podłogi. Nie należy umieszczać czujnika w kątach pomieszczenia, przy
krawędzi styku ściany i sufitu oraz
w przestrzeni około 20 cm od sufitu, ponieważ ruchy powietrza są tam
znikome, co wpływa negatywnie na
prawidłowe działanie mechanizmu.
Kolejną pułapką jest bliskość kratek
wentylacyjnych w miejscu instalacji
czujnika. Choć jak największa liczba miejsc, które filtrują powietrze z
zanieczyszczeń, jest pożądana, to
musimy unikać ich sąsiedztwa przy
montażu urządzenia – zbyt intensywne ruchy powietrza zaburzą odpowiednie funkcjonowanie czujnika
tlenku węgla. Ta sama zasada dotyczy bliskości drzwi i okien.
W tym roku, po raz pierwszy,
w akcję włączyły się także KP PSP
Ostrzeszów i Wieruszów oraz tamtejsze samorządy powiatowe. Tam
również wręczono czujniki mieszkańcom.
KR

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
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12

48 (191%)
72 (288%)
31 (122%)
35 (141%)
5 (21%)
19 (77%)
50 (198%)

Oznaczenie kolorów:

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY
80 (160%)
120 (240%)
51 (102%)
59 (118%)
9 (18%)
32 (64%)
83 (166%)

Bardzo dobra

baranów (ul. Ogrodowa 2)

JAKOŚĆ
POWIETRZA

PYŁ PM 2.5   
(µg/m3)
		 – % NORMY

Umiarkowana
Bywało lepiej
Umiarkowana
Umiarkowana
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dobra

Umiarkowana

DATA

4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12

102 (408%)
85 (341%)
36 (143%)
47 (188%)
35 (141%)
41 (165%)
65 (259%)
Bywało lepiej

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

170 (340%)
142 (284%)
60 (120%)
78 (156%)
59 (118%)
69 (138%)
108 (216%)

Zła
Bywało lepiej
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Bywało lepiej

Zła

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

Zagrożenie dla zdrowia

Burmistrz P. Psikus podpisał umowę z firmą „Remost” Sp. z o.o.
Sp. komandytowa z Olesna na remont ul. Bohaterów Września

We wtorek, 10 grudnia br., burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr
Psikus podpisał umowę na realizację
drugiego etapu inwestycji drogowej
– remont ulicy Bohaterów Września
w Kępnie. Generalnym wykonawcą
robót jest firma „Remost” Sp. z o.o.
Sp. komandytowa z Olesna. Umowa opiewa na kwotę 5.191.695,27 zł
brutto.
Gmina Kępno na realizację tej
inwestycji uzyskała dofinansowanie
w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych z Państwowego Funduszu
Celowego pn. „Fundusz Dróg Samorządowych”.
Budowa ulicy Bohaterów Wrze-

śnia jest kontynuacją realizacji zachodniego obejścia miasta Kępna.
Pierwszy etap tej inwestycji – remont ulicy Ruchu Oporu – został
wykonany w 2018 roku. Drugi etap
zadania obejmuje wykonanie drogi
o nawierzchni asfaltowej na ul. Bohaterów Września, o długości 973 m,
szerokości 6 m, wraz z chodnikami
i ścieżką rowerową o nawierzchni
asfaltowej, oświetleniem ulicznym,
kanalizacją deszczową i sanitarną,
siecią wodociągową oraz przebudową
przejazdu kolejowego.
Termin realizacji inwestycji to
31 sierpnia 2020 r.
Oprac. KR

ŚWIĄTECZNY
KONKURS
fot. www.casfera.pl

swoimi zmysłami wykryć tego gazu
– gazu śmiertelnie trującego dla
człowieka. Czujnik tlenku węgla jest
jedynym urządzeniem, które może
nam zasygnalizować występowanie
tego gazu w naszym domu – podkreślił zastępca komendanta powiatowego PSP Kępno st. kpt. Jarosław
Kucharzak.
O znaczeniu akcji mówił także
starosta Robert Kieruzal. - Lepiej
zapobiegać, informować, szkolić,

27 listopada br. w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie odbyło się wręczenie mieszkańcom czujników tlenku
węgla. To już kolejna edycja akcji,
będącej inicjatywą KP PSP Kępno
i Starostwa Powiatowego w Kępnie.
Czujniki, rozdawane w ramach akcji
prewencyjnej, trafiły do ponad 100
mieszkańców powiatu kępińskiego.
Zakup czujek sfinansowany został z budżetu powiatu, a następnie

Zapraszamy naszych Czytelników
do udziału w świątecznym konkursie,
w którym do wygrania są
wspaniałe książki!

Do 17 grudnia br. czekamy na Wasze świąteczne życzenia
lub listy do Świętego Mikołaja – w dowolnej formie
(tekstów pisanych, zdjęć, rysunków). W konkursie
udział mogą brać zarówno dorośli, jak i dzieci.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń konkursowych e-mailem
(tygodnik@kepno.net / pismak@post.pl), poprzez wiadomość
na Facebooku lub osobiste dostarczenie do redakcji
„Tygodnika Kępińskiego” (Kępno, ul. Pocztowa 1).
Spośród zgłoszonych do konkursu życzeń i listów wybierzemy
kilka najlepszych i najciekawszych. Na zwycięzców
czekają nagrody książkowe oraz publikacja pracy konkursowej
w świątecznym numerze „Tygodnika Kępińskiego”,
który ukaże się 19 grudnia br.

Tygodnik Kêpiñski
— pismo społeczno–kulturalne regionu kępińskiego.
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Na kępińskim Rynku odbył się happening z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

„Każdy inny, wszyscy równi!”
Pod takim hasłem we wtorek, 3
grudnia br., w Kępnie świętowano
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Podopieczni placówek pracujących z osobami niepełnosprawnymi, ich rodziny i przyjaciele
spotkali się przy Domu Katolickim
w Kępnie. Stamtąd przemaszerowali

dookoła kępińskiego Rynku, skandując hasło: „Każdy inny, wszyscy
równi”. Organizatorem happeningu,
który miał zwrócić uwagę na to, że
wśród nas są również osoby niepełnosprawne, był Środowiskowy Dom
Samopomocy w Kępnie.
Przy fontannie uczestnicy wyda-

W Domu Katolickim prezentowane były taneczne talenty
młodzieży działającej w Kępińskim Ośrodku Kultury

rzenia, wspólnie odtańczonym polonezem, pokazali, że są razem i propagowali idee tolerancji i integracji
niepełnosprawnych.
Dalsza część uroczystości miała
miejsce w Domu Katolickim, gdzie
prezentowane były artystyczne talenty młodzieży działającej w Kępińskim Ośrodku Kultury, a także lokalnego artysty Marka Kowalskiego.
W obchodach uczestniczyli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie, Domu Pomocy
Społecznej w Kochłowach, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wieruszowie
i ŚDS w Osieku – filia Chruścin.
Celem obchodów Dnia Osób
Niepełnosprawnych jest zwrócenie
uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami,
upowszechnianie
idei tolerancji, otwartości i szacunku
dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób
niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i
kulturalnym.
Oprac. KR

Delegacja samorządowców z powiatu kępińskiego złożyła
wizytę w zaprzyjaźnionym powiecie Aurich w Niemczech

Samorządowcy odwiedzili
partnerskie Aurich

Wizyta była okazją do poznania funkcjonowania
samorządu w niemieckim Aurich

Czteroosobowa delegacja na czele z wicestarostą Alicją Śniegocką
przebywała w Aurich od 27 do 29
listopada br.
W skład delegacji weszli także:
członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Krystyna Możdżanowska, radny Rady Powiatu Kępińskiego Jan
Wawrzyniak oraz dyrektor Domu
Pomocy Społecznej w Rzetni Zbigniew Tomczyk.
- Wizyta była okazją do poznania funkcjonowania samorządu w
Aurich – powiedziała wicestarosta
A. Śniegocka. – Zostaliśmy przyjęci
bardzo serdecznie i już możemy powiedzieć, że nastąpi rewizyta strony

Dobiegł końca projekt pn. „Aktywnie przez życie”, który realizowany był przez Stowarzyszenie Seniorów „Razem” w partnerstwie z Całodziennym Klubem Seniora „Pod
Żurawiem”

niemieckiej.
Delegacja reprezentująca nasz
powiat uczestniczyła w obchodach
25-lecia partnerstwa pomiędzy Gimnazjum w Aurich a Liceum Ogólnokształcącym nr I im. mjra Henryka
Sucharskiego w Kępnie. Goście z
Polski odwiedzili również miejscowe Biuro Opieki Społecznej, a także
wzięli udział w spotkaniu informacyjnym z szefem departamentu Michaelem Müllerem oraz starostą
Olafem Meinenem. Wraz z samorządowcami z Aurich odwiedzono także
miejscowe Muzeum Herbaty.
Oprac. 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.

Prywatne

Podsumowanie
i zabawa andrzejkowa
W piątek, 29 listopada 2019 r.,
zakończono projekt „Aktywnie przez
życie”, zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Kępno.
W ramach projektu odbyło się
mnóstwo ciekawych zajęć i spotkań
dla seniorów 60+ z terenu gminy

Kępno. Realizatorzy projektu „Aktywnie przez życie” w okresie od
kwietnia do listopada br. zorganizowali liczne i różnorodne działania,
mające na celu integrację wewnątrz
i międzypokoleniową, jak również
wspieranie aktywności fizycznej i

turystyczno-rekreacyjnej osób starszych.
Zorganizowane w Klubie Seniora
w Kępnie spotkanie, podsumowujące
projekt, połączone zostało z zabawą
andrzejkową.
Oprac. bem

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
W dzisiejszym numerze „Tygodnika Kępińskiego” drukujemy dalszy ciąg opracowania
Izabeli Choraszewskiej dotyczącego więźniów w niemieckim obozie w Woldenbergu

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

wo schowek na ten odbiornik mieścił pozostawała w ukryciu także podczas
Konspiracja
W społeczności woldenberskiej się w ścianie, w niewielkiej wnęce wizyt funkcjonariuszy Abwehry. Do
obok legalnych form aktywności roz- pod umieszczonym na zawiasach sytuacji wyjątkowo niebezpiecznej
wijała się także szeroka działalność wieszakiem, który dzięki zamkowi doszło pewnej sylwestrowej nocy:
konspiracyjna – początkowo z inicja- odskakiwał po wetknięciu w maleń- podczas „nalotu” wachmanów, pies
tywy samych jeńców, a od 1942 r. z ki otworek kawałka drutu. Nasłuch tropiący wywęszył pod podłogą żołprowadzono za pomocą słuchawek nierzy odbierających akurat audycję
nakazu generała Sikorskiego.
Wojskowy ruch oporu, funkcjo- wmontowanych w wewnętrznej czę- z przemówieniem de Gaulle’a, ale, na
nujący w szczególnie trudnych wa- ści wieszaka. Zainstalowano w nim szczęście, podpici Niemcy zignororunkach – na niewielkiej przestrzeni, także system alarmowy w postaci wali jego zachowanie.
Nasłuchy przeprowadzano kilka
ograniczonej drutami i strzeżonej czerwonej lampki, która zapalała się
przez uzbrojonych wartowników, to- na sygnał z zewnątrz. Przy wejściu do razy dziennie. Każdy z nich trwał
około 20 minut. Odczył bój o przetrwanie cząstbierano zaszyfrowane
ki polskiego społeczeństwa.
wiadomości z LondyTa podziemna organizacja, o
nu, Moskwy, Paryża, a
istnieniu której nie wiedziały
także z zakonspirowanie tylko niemieckie władze
nych radiostacji z kraobozu, ale także większość
ju, Niemiec i innych
społeczności
jenieckiej,
państw. Sygnałem wypodtrzymywała wśród polwoławczym dla Oflagu
skich żołnierzy wolę walki
II C (kryptonim „Waloraz prowadziła szkolenia,
demar”) była melodia
mające na celu przygoto„Walca Francois”. We
wywanie ich do obrony w
wrześniu 1944 r. właśnie
przypadku likwidacji oflagu
tą drogą przekazane zolub do ewentualnej dalszej
stały informacja o plawalki. Utrzymywała kontakt
nach zgładzenia jeńców
z zewnętrznymi ośrodkami
oraz rozkaz utworzenia
wojskowo-politycznymi – z
w związku z tym komKomendą Główną Armii
panii szturmowej, mająKrajowej, rządem londyńcej przeprowadzić akcję
skim i innymi obozami, wywyzwolenia obozu.
dawała ulotki i tajny dzienPo każdym dyżurze
nik, pomagała w ucieczkach,
sporządzano
notatki,
prowadziła szkolenia wojskoktóre przepisywano w
we i akcje antyniemieckie.
trzech egzemplarzach
Do oflagu przenikały różny- Makieta schronu radiowego; poniżej schowek na radio wykonany w
– jeden dla Najstarszemi kanałami istotne informa- belce stropowej – z ekspozycji Muzeum Woldenberczyków (fot. ze zbiogo Obozu, drugi dla
cje, rozkazy, instrukcje, ma- rów własnych)
redakcji
„Dziennika
teriały szkoleniowe, mapy, a
nawet broń. Łączność utrzymywano kantyny, w specjalnie zbudowanym Obozowego”, trzeci dla członków
poprzez listy, paczki, kontakty z oso- pomieszczeniu, ustawiono pianino, plutonu ”R”. Wszystkie, po przeczyna którym całymi godzinami ćwi- taniu, były niszczone. Wiadomości
bami z zewnątrz oraz drogą radiową.
Sprawą niezmiernej wagi było czono grę. Jeśli do baraku zbliżały się opublikowane w dzienniku trafiały
posiadanie stałego źródła informa- osoby niepowołane, grający opierał do społeczności jenieckiej. Przez cały
cji ogólnej i politycznej oraz środka się plecami o ścianę, uruchamiając okres istnienia nasłuchu radiowego
komunikacji z krajem, toteż ostat- ukryty w niej przycisk i ostrzegając wysłuchano kilka tysięcy audycji i
nia z wymienionych form łączności o grożącym niebezpieczeństwie. Nad wydano około 1400 komunikatów.
Ogromne wrażenie na polskich
odegrała w tej kwestii kluczową rolę. zabezpieczaniem całego przedsięNasłuchem radiowym zajmował się wzięcia czuwały dodatkowo patrole, żołnierzach wywarł, odczytany we
specjalnie do tego celu powołany i które monitorowały otoczenie. Skryt- wszystkich barakach, stenogram
perfekcyjnie zorganizowany pluton ka ta miała jednak pewien minus – za ostatnich słów spikera „Błyskawicy”
„R”, który działał w tak ścisłej kon- każdym razem, gdy w pobliżu poja- – tajnej radiostacji powstania warspiracji i tak sprawnie, że nawet pol- wiali się Niemcy, nasłuch musiał zo- szawskiego, z października 1944 r.:
„Walczymy tu w jednym budynku
skie dowództwo obozu nie wiedziało, stać przerwany. Podjęto więc decygdzie są ukryte odbiorniki. Zlokali- zję o budowie schronu pod podłogą z Niemcami. Nasza stacja jest na najzowanie ich, mimo usilnych starań, kontyny, który nazwano „Hadesem”. wyższym piętrze gmachu, w pokoju
nie udało się nawet przybyłym do Przy przygotowaniu tego podziemne- pełnym pyłu i sypiących się tynków.
obozu po powstaniu warszawskim go pomieszczenia, aby uniknąć de- Żołnierze powstania i Niemcy pomieekspertom ze sztabu wywiadu i łącz- konspiracji, mogły pracować jedynie szani ze sobą zabijają się wzajemnie.
ności AK (żołnierze ci założyli się, że osoby zaprzysiężone. Wyłamywane Niedługo pozostaniemy bez osłony.
w ciągu dwóch tygodni zdekonspiru- kawałki betonu trzeba było skruszyć, Nasi żołnierze giną. Nie ma tu żadnej
a następnie rozsypać na terenie obo- litości dla nikogo. Niemcy są już na
ją całą siatkę).
Jak podają źródła, pluton radiowy zu. Ziemię z wykopu wynoszono w klatce schodowej, na naszej kondygnamiał do dyspozycji cztery działające puszkach po konserwach, pudełkach cji. Niedługo wejdą do nas. Rodacy!
aparaty, z których trzy były używa- oraz w specjalnie przygotowanych Są to ostatnie chwile naszej radiostane. Jako ciekawostkę dodam, że w papierowych torebkach. Schron miał cji! Niemcy są już za ścianą. Piekielny
obozie był też, funkcjonujący poza kubaturę 10 metrów sześciennych i huk granatów. Już widzę pierwszego
konspiracją, odbiornik przywieziony mieściły się w nim cztery osoby. Był Niemca. Jeszcze Polska nie zginęła!”
Polskiemu kierownictwu oflaprzez marynarzy z Helu (wymonto- oszalowany deskami i wyłożony kowany z zatopionego okrętu „Grom”). cami. Prowadził do niego właz zama- gu zależało na tym, aby do jeńców
Jedno z działających urządzeń, dzię- skowany obrotowym piecem, na któ- docierały prawdziwe wiadomości,
ki niewielkim rozmiarom, ukryte rym podczas nasłuchu gotowała się ponieważ obóz zasypywany był z zebyło we wgłębieniu wyżłobionym w woda. Rury kominowe odprowadza- wnątrz informacjami mającymi niebelce stropowej świetlicy II batalio- jące dym z pieca służyły do wentyla- wiele wspólnego z rzeczywistością.
nu. Skrytkę dobrze zamaskowano cji schronu, a sprytnie zamaskowana Służyły one propagandzie i utrudnia(przechowywano nawet w pudełku sieć elektryczna dostarczała energię ły oficerom ocenę sytuacji. Również
kurz do posypywania belki). Stały do odbiornika i żarówek oświetlenio- wewnątrz oflagu rodziły się różnego
odbiór prowadzono na aparacie ukry- wych. Zdarzało się, że załoga, skła- rodzaju plotki, które błyskawicznie
tym w obozowej kantynie. Początko- dająca się najczęściej z dwóch osób, rozchodziły się wśród społeczności
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Schemat schronu pod posadzką kantyny (z: Jeniecka konspiracja wojskowa w oflagu II C
Woldenberg)

jenieckiej. Obozowe „JOP-y” (skrót
od wyrażenia „Jeden Oficer Powiedział”) były zawsze anonimowe i
trudne do sprawdzenia.
Struktura organizacyjna, sposób
funkcjonowania oraz zadania poszczególnych sekcji plutonu „R” to
niezwykle interesujące zagadnienia,
które zostały szczegółowo opisane w
dostępnych publikacjach. Podkreślić
należy, że dzięki precyzji wszelkich
urządzeń i posuniętej do perfekcji
sieci ochronnej Abwehrze, mimo
częstych rewizji, nie udało się zdekonspirować komórki radiowej.
Z zacytowanych wcześniej wspomnień Zenona Polaka, wynika, że i
on miał swój udział w funkcjonowaniu grupy podziemnej. Prawdopodobnie dzięki znajomości kilku języków,
po operacji mógł pozostać w stargardzkim szpitalu. Była to placówka,
w której przebywali pacjenci różnych
narodowości, więc potrzebny był tłumacz. Praca w szpitalu ułatwiała mu
kontakty z osobami, od których pozyskiwał cenne informacje oraz przedmioty potrzebne jego kolegom przebywającym za drutami oflagu. Takimi
niezbędnymi rzeczami były między

aby zaszyto mu w ranie pooperacyjnej, nadesłane na punkt kontaktowy w
placówce, lampy radiowe. W ten sposób przemycił je do obozu, a wkrótce potem zmarł. Heroiczna postawa
podpułkownika została upamiętniona
przez jeńców nadaniem jego imienia
jednemu z obozowych punktów nasłuchowych.
Zenon Polak nie wrócił już do
Woldenbergu. 25 stycznia 1945 r.
rozpoczęła się ewakuacja jeńców
Oflagu II C. Jego towarzysze z obozu
„Wschód” dotarli do majątku Deetz,
gdzie 30 stycznia zostali wyzwoleni
przez armię radziecką. Przebywający
w szpitalu ppor. Polak odzyskał upragnioną wolność dopiero w marcu.
Swój powrót do bliskich tak opisał w
pamiętniku:
„Nareszcie po długich latach
niewoli byłem wolny, choć droga do
domu i Polski była jeszcze daleka. Po
kilku dniach tułaczki pieszej, a następnie w wagonie towarowym (węglarce) dostaliśmy się do Poznania, a
potem zaraz do Łodzi, gdzie pracowała już komisja rehabilitacyjna dla
oficerów – jeńców wojennych. Zostałem zrehabilitowany i w dniu 14 mar-

Schemat punktu nasłuchowego im. płk. Zaborowskiego (z: Jeniecka konspiracja wojskowa
w oflagu II C Woldenberg)

innymi części zamienne do odbiorników radiowych, gdyż nie wszystkie
można było wyprodukować na miejscu. Niektóre z nich były dostarczane
właśnie ze stargardzkiego szpitala, a
z zapisków Zenona Polaka wynika,
że był on jedną z osób, które je zdobywały. Z wielkim prawdopodobieństwem można też przypuszczać, że to
„konspiracyjne przekazanie do obozu” części do radia, o którym wspominał, odbyło się za pośrednictwem
ppłk. Konstantego Zaborowskiego.
Oficer ten, dowiedziawszy się, że jest
nieuleczalnie chory, podczas pobytu
w stargardzkim szpitalu zgodził się,

ca 1945 r., schorowany, zmęczony, ku
wielkiemu zaskoczeniu Żony, Matki i
reszty rodziny znalazłem się w domu
rodzinnym żony, gdzie przeleżałem
kilka tygodni. Na terenie Wrocławia
i okolic trwały jeszcze zacięte walki
Rosjan z hitlerowcami, którzy z miasta zrobili tak zwany <<festung>> z
zamiarem bronienia się do ostatniego
żołnierza”.
Większość pamiątek Zenona
Polaka z lat 1939-1945, w tym listy
z niewoli, została przekazana przez
jego rodzinę do Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku.
Izabela Choraszewska

Wiadomości

informacje

Centrum Wsparcia Opiekunów oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego działają
w otwartym oficjalnie w październiku tego roku nowym obiekcie Klubu Seniora przy
ul. Sikorskiego w Kępnie

Pomoc dla opiekuna i wypożyczalnia

sprzętu rehabilitacyjnego w nowym Klubie Seniora
Do dyspozycji kępińskich seniorów oddany został nowoczesny
obiekt, w którym zyskali oni nowe
możliwości spędzania czasu. Nie
mniej ważny od funkcjonalności budynku jest fakt, iż wyróżnia się on
ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi, sprawiającymi, iż w tym
przestronnym i przeszklonym obiekcie po prostu miło jest przebywać.
Dzięki pozyskanym przez Gminę
Kępno środkom zewnętrznym poszerzona został oferta skierowana do
osób starszych, a także chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Na drugim poziomie nowego budynku rozpoczęło swoją działalność
Centrum Wsparcia Opiekunów wyposażone w dwa dwuosobowe pokoje ze wspólnym węzłem sanitarnym
oraz aneksem kuchennym.
W ramach Centrum utworzone
zostały 4 miejsca krótkookresowego
pobytu dla osób niepełnosprawnych,
niesamodzielnych, z długotrwałą
chorobą, które wymagają całodobowej pomocy drugiej osoby.
Uzyskanie prawa do czasowego pobytu w CWO możliwe jest w
sytuacji gdy opiekun faktyczny z

ważnego powodu nie jest w stanie
zajmować się osobą niesamodzielną.
Decyzja przyznająca pomoc w formie całodobowego okresowego pobytu wydawana jest na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o pomoc
oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez
pracownika socjalnego. Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kępnie, w strukturach
którego działa Całodzienny Klub Seniora „Pod Żurawiem”, ustala czas
całodobowego pobytu oraz zakres
świadczonego wsparcia.

Wernisaż wystawy malarstwa Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego
pn. „Kartka z podróży”odbył się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

- Celem jest opieka wytchnieniowa, czyli pomoc dla opiekuna
chorej osoby - tłumaczy kierownik
Całodziennego Klubu Seniora Anna
Jarczak. - Czas pobytu standardowo wynosi do 1 miesiąca, jednak w
szczególnych przypadkach może się
on wydłużyć do 3 miesięcy. Jest to
opieka całodobowa i bezpłatna. W
zależności od stanu pacjenta opiekę
nad nim sprawują opiekunki lub pielęgniarki. Jeżeli stan jest lżejszy, jest
to opiekunka, w przypadku bardziej
poważnego – pielęgniarka. Rodzina
musi natomiast zapewnić wyżywienie, środki higieniczne i przybory
osobiste łącznie z pościelą – wyjaśnia.
W kępińskim Centrum Wsparcia Opiekunów prowadzone będzie
poradnictwo psychologiczne i prawno-socjalne, jak również szkolenia i
organizacja spotkań grup wsparcia
dla opiekunów.
W ramach CWO funkcjonuje
również bezpłatna wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego, która jest
czynna od poniedziałku do piątku w
godzinach od 10:00 do 15:00.
Ze znajdującej się na parterze
Klubu Seniora wypożyczalni mogą

korzystać osoby, które dysponują
zaświadczeniem lekarskim, wskazującym na konieczność korzystania z
określonego typu sprzętu lub aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu składa
pisemny wniosek na formularzu.
Formularz dostępny jest w siedzibie
Klubu lub na stronie internetowej
MGOPS w Kępnie. Wypożyczenie
sprzętu odbywa się bezpłatnie na
podstawie umowy użyczenia, która
określa szczegółowe warunki wypożyczenia.
Sprzęt może być użyczony na
okres określony w zaświadczeniu
lekarskim, z możliwością wydłużenia terminu. W ofercie znajdują się
między innymi: schodołaz, łóżko
rehabilitacyjne, jak również wózki
ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, chodziki rehabilitacyjne czy
balkoniki.
- Z wypożyczalni mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy Kępno – zaznacza A. Jarczak. - Myślę,
że jest to świetna inicjatywa i zapraszam do nas wszystkich zainteresowanych.
bem

Podpisanie umowy na przebudowę drogi Laski-Trzcinica

Umowa na inwestycję
za blisko 11,5 mln zł

W środę, 4 grudnia br., w Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisana została umowa na realizację
inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń–Laski Borek i 5688P Laski Borek–Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 km
7+489,68 w miejscowościach Laski i
Trzcinica w gminie Trzcinica”. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX”
Sp. z o.o z siedzibą w Lublińcu.

odcinka drogi powiatowej 5692P (Laski-Laski Borek) oraz odcinka drogi
powiatowej 5688P (Laski Borek-Trzcinica). Drogi powiatowe 5692P
i 5688P to kluczowe połączenia drogowe stanowiące główny dojazd do
miejscowości z obszaru gmin Trzcinica i Rychtal.
Inwestycja w całości realizowana
będzie na terenie gminy Trzcinica i
obejmie: przebudowę odcinków dróg
powiatowych 5692P i 5688P o łącznej

Malarska kartka z podróży
Jak wyjaśnia prezes Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu
Kępińskiego Janina Gorzendowska, tematyczne wystawy twórczości członków stowarzyszenia to już
tradycja. Zwykle odbywają się one
dwa razy w roku. Artyści prezentują
na nich swoje dzieła, których treść
podporządkowana jest ustalonemu
wcześniej tematowi.
- Dzisiejsza wystawa zatytułowana została „Kartka z podróży”. Może
być to rozumiane w różny sposób.
Podróż może być wędrówką fizyczną
lub duchową. W tym przypadku jest

to podróż do naszych wspomnień
- do miejsc, które odwiedziliśmy,
ludzi, których spotykaliśmy i do naszych przeżyć. Nasze odczucia przelane zostały na obraz - tłumaczy J.
Gorzendowska. - Są takie wyjątkowe
miejsca, spotkania, ludzie i przeżycia, które umiejscawiają się w naszych wspomnieniach, zakotwiczone
są w naszej pamięci. Dzięki temu,
że utrwalimy je na płótnie czy też
opiszemy je na papierze, doznajemy
wyjątkowego uczucia powrotu do
naszej wędrówki.
Plastycy, którzy wspomnienia i

impresje z podróży przenieśli na płótno, poprosili zaprzyjaźnionych poetów z Kępińskiego Koła Literatów o
stworzenie wierszy o podobnej tematyce. Podczas uroczystego otwarcia
wystawy swoje utwory zaprezentowali Marek Paprocki i Piotr Wieczorek oraz Aleksandra Jokiel i
Danuta Zofia Buks.
Wieczór z malarstwem i poezją
zyskał też oprawę muzyczną dzięki
występom wokalnym Julii Leśniarek oraz braci Patryka i Mateusza
Antczaków z Bralina.
bem

Umowę na realizację prac podpisano z Przedsiębiorstwem
Handlowo-Usługowym „LARIX” Sp. z o.o z siedzibą w Lublińcu

Wartość prac zgodnie z podpisaną umową wyniesie 11.469.332,22
złotych, z czego 80% tej kwoty, tj.
9.175.465,00 złotych stanowi dofinansowanie pozyskane przez Powiat
Kępiński ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych. Pozostałą część
wydatków pokryją w ramach współpracy Powiat Kępiński oraz Gmina
Trzcinica.
Zakres rzeczowy zadania objętego wnioskiem zakłada przebudowę:

długości 2250 mb o szerokości pasa
ruchu 3,0 mb, a także 3 skrzyżowań
oraz 55 zjazdów, budowę 4 zatok autobusowych i 9 przejść dla pieszych.
Dodatkowo w obrębie przebudowywanych odcinków dróg powiatowych
powstanie ciąg pieszo-rowerowy o
łącznej długości 2223 mb.
Roboty drogowe zgodnie z podpisaną umową mają zakończyć się do
30 września 2020 roku.
Oprac. bem
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Aktualności

wiadomości
Wigilijne spotkanie druhów z jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych gminy Kępno w Domu Strażaka w Domaninie

Strażacy-ochotnicy podzielili się opłatkiem,
po czym zasiedli do wigilijnej wieczerzy

Strażacy-ochotnicy zasiedli
do wigilijnej wieczerzy

teczne życzenia druhom złożyli również reprezentanci OSP Domanin.
Strażacy-ochotnicy tradycyjnie
podzielili się opłatkiem, po czym
zasiedli do wigilijnej wieczerzy. Na

W sobotę, 7 grudnia br., w Domu go Związku Ochotniczych Straży PoStrażaka w Domaninie odbyła się wi- żarnych Rzeczypospolitej Polskiej w
gilia zorganizowana przez miejscową Kępnie Piotrem Psikusem, sekretarz
jednostkę Ochotniczej Straży Pożar- Zarządu Anetą Szydlik i komendannej. Spotkanie druhów z jednostek tem gminnym OSP Romanem KleOSP z terenu gminy Kępno w przed- inem.
świątecznym czasie miało wyjątkoDopełnieniem i uświetnieniem
wy, bożonarodzeniowy charakter.
spotkania były jasełka zaprezentoUroczystości przewodniczył pre- wane przez uczniów Szkoły Podzes OSP Domanin Adam Rybczyń- stawowej im. Jana Pawła II w Miski wraz z druhną Katarzyną Ryb- korzynie pod opieką nauczycielek:
czyńską. - Święta Bożego
Narodzenia to najbardziej
rodzinne ze świąt. Towarzysząca im magia i niezwykle
specyficzny klimat wyzwalają we wszystkich wiele pozytywnych emocji. Rodziną, tą
strażacką, jesteśmy również
my, tutaj zgromadzeni –
podkreślali, witając licznie
zgromadzonych druhów, na
czele z prezesem Zarządu Uświetnieniem spotkania były jasełka zaprezentowane
Oddziału Miejsko-Gminne- przez uczniów szkoły w Mikorzynie

Jolanty Wesołej, Magdaleny Jędrysiak i Marleny Wróbel. Dzięki
dzieciom, ich talentom aktorskim,
tanecznym i wokalnym oraz pięknym
kolędom, w sali zapanowała prawdziwie świąteczna atmosfera.
P. Psikus w słowach skierowanych
do strażaków podkreślił ważną rolę
społeczną i niełatwe zadania druhów
z jednostek OSP. Przekazał również
strażakom i ich rodzinom najserdeczniejsze, świąteczne życzenia.
Głos zabrał także dyrektor
szkoły w Mikorzynie Bogumił Stempin, który wskazał
na sens służby wykonywanej
przez strażaków-ochotników
i zaznaczył, że to dzięki nim
zarówno dzieci, jak i dorośli,
mogą czuć się bezpiecznie.
Przypomniał też znaczenie
świąt. - Boże Narodzenie to
nie czary. To stało się naprawdę – zauważył. Świą-

Spotkanie ze Świętym Mikołajem w hali widowiskowo-sportowej KOSiR

Dzieci spotkały się z Mikołajem i Aniołkami

stołach królowały znakomite, świąteczne potrawy, przygotowane przez
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w
Domaninie. Zadbały one również o
piękny wystrój sali.		
KR

Spotkanie druhów miało wyjątkowy,
bożonarodzeniowy charakter

Podpisano umowę na przebudowę skweru przy Al. Marcinkowskiego i ul. Sportowej

Powstanie nowoczesne
miejsce zabawy i wypoczynku
6 grudnia br. burmistrz miasta i
gminy Kępno Piotr Psikus podpisał
umowę z firmą „Elektromex” Sp. z
o.o. z Kępna na przebudowę skweru

huśtawki, gniazdo, drabinki, karuzela
oraz twister. Wszystkie te urządzenia
posadowione będą na nawierzchni
bezpiecznej, syntetycznej, dedyko-

We wtorkowe popołudnie, 3 grudnia br., w hali widowiskowo-sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji odbyło się spotkanie dzieci
z Przedszkola Sióstr Boromeuszek ze
Świętym Mikołajem. Na spotkanie
przybyły całe rodziny.
Niecodziennemu spotkaniu przewodniczyły Anioły, które wprowadziły całą publiczność w atmosferę
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście, nie zabrakło
opowieści o prawdziwym Świętym
Wykonawcą inwestycji będzie firma
„Elektromex” Sp. z o.o. z Kępna

Oczekiwanie dzieci zostało uwieńczone spotkaniem ze
Świętym Mikołajem, który każdemu wręczył prezent

Na spotkanie ze Świętym
Mikołajem przybyły całe rodziny

6

Mikołaju, a także zabawnych historii, które przydarzyły się Aniołkom
podczas pakowania prezentów. Swoimi figlami i psotami poderwały całą
publikę do wspólnej zabawy. Ostatecznie oczekiwanie dzieci zostało
uwieńczone spotkaniem ze Świętym
Mikołajem, który każdemu z nich
wręczył prezent. Nie zabrakło blasku
fleszy, gdyż każda rodzina uwieczniła to spotkanie wspólnym zdjęciem.
Sylwia Grabowska
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przy Al. Marcinkowskiego i ul. Sportowej. Właśnie tam powstanie nowocześnie zagospodarowane miejsce
wypoczynku i zabawy.
Nowy skwer będzie zachęcał do
aktywności. Mikołajkowa niespodzianka ucieszy szczególnie najmłodszych mieszkańców miasta i gminy
Kępno, ponieważ zakres inwestycji
obejmuje szereg atrakcyjnych urządzeń i wyposażenia, adresowanych
właśnie do dzieci.
Na terenie nowego skweru wykonane zostaną urządzenia zabawowe,
takie jak: sprężynowce, zjeżdżalnie,

wanej pod plac zabaw. Otoczenie zagospodarowane zostanie wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów oraz
trawników reprezentacyjno-użytkowych wraz z systemem automatycznego nawadniania. Na terenie skweru
wykonane zostaną ponadto elementy
małej architektury, m.in. ławki, donice, ogrodzenie z gabionów, a także
chodniki z płyt i kostki betonowej,
toalety oraz oświetlenie.
Wartość
inwestycji
to
1.182.342,00 zł, a termin wykonania
sięga 15 maja 2020 r.
Oprac. KR

Wiadomości

informacje

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie zdobyli złotą maskę podczas XXI Powiatowego Festiwalu Teatralnego

Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kępnie ponownie świetnie zaprezentowali się podczas prestiżowych
Słupeckich Spotkań Muzycznych

Kępińscy akordeoniści
w ścisłym finale

Szkoła w literaturze i na scenie
Tegoroczny festiwal odbywał się
we wtorek, 26 listopada br., pod hasłem ,,Szkoła w literaturze’’, a jego
areną była tradycyjnie już aula Liceum Ogólnokształcącego nr I im.
mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie. Na scenie zaprezentowano pięć

różnych spektakli („Ferdydurke”,
„Stowarzyszenie umarłych poetów”,
„Ania z Zielonego Wzgórza”, „Syzyfowe prace”, „Harry Potter”).
Festiwal przygotowała nauczycielka tej szkoły Beata Kaźmierczak
oraz Wydział Zarządzania Projekta-

Jury przyznało pierwsze miejsce
uczniom ZSP nr 1 w Kępnie

mi i Promocji Powiatu.
Na scenie zaprezentowało się w
tym roku pięć grup teatralnych. W
jury zasiedli: Monika Banaś – poetka,
Wiesław Walas – dyrektor Publicznej
Biblioteki Powiatowej w Kępnie oraz
Dariusz Baranowski, reprezentujący
kępińskie Starostwo Powiatowe.
Najlepsi okazali się uczniowie
ZSP nr 1 w Kępnie, którzy zdobyli w
tym roku złotą maskę. Drugie miejsce
i srebrna maska przypadły w udziale
klasie II B LO nr I w Kępnie, a brązowa maska - klasie II D. Na czwartym
miejscu znaleźli się: klasa I B LO nr I
oraz uczniowie ZSP nr 2 w Kępnie.
Za najlepszych aktorów festiwalu
uznano: Oliwię Burnecką i Macieja
Uszyckiego.
Członkowie zwycięskiego zespołu teatralnego w nagrodę pojadą do
Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Nagrodę ufundowało
Starostwo Powiatowe w Kępnie.
Oprac bem

22 listopada br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie gościła Emanuela Tatarkiewicz, autorka książki „Dwór polski”

Gość w dom…, czyli „Dwór polski”
Spotkanie odbyło się w ramach
działania w kępińskiej bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki. Klubowicze
spotykają się raz w miesiącu i omawia-

stycznych w zakresie literaturoznawstwa i swoją opowieścią o dworkach
wprowadziła uczestników spotkania
w klimat minionych czasów. Mate-

Spotkanie w PBP w Kępnie odbyło się w ramach
działalności Dyskusyjnego Klubu Książki

ją przeczytaną powieść. Listopadową
lekturą została książka Emanueli Tatarkiewicz „Dwór polski. Literackie
obrazy w prozie XIX i XX wieku”.
Bibliotekarzom udało się zaprosić na spotkanie do Kępna autorkę,
która jest doktorem nauk humani-

riały do napisania tej książki autorka
zbierała przez ponad 10 lat.
Prelegentka przedstawiła słuchaczom obraz dworu ziemiańskiego,
jaki wyłania się z literatury, przytaczając ciekawe szczegóły z życia jego
mieszkańców. Opowiadała również o

obrazach, które ilustrują karty książki, ale też o tych, które nie zmieściły
się lub z jakiś innych powodów nie
zostały zamieszczone w jej publikacji. Wiele z tych obrazów udało się
„odkryć” ponieważ większość z nich
nie była nigdzie publikowana.
Tematem polskich dworków autorka fascynuje się od dawna, jak
sama mówi, zaczęło się od przeczytania powieści „Nad Niemnem” Elizy
Orzeszkowej.
Drugą jej pasją jest fotografia. E.
Tatarkiewicz zwiedza polskie dworki i sama je fotografuje. Ma kilka
swoich ulubionych, np. dworek w
Janowcu czy Stryszowie. Fotografie
zamieszczone w prezentacji stanowiły ilustrację słów autorki. Być może
kolejną wydaną przez nią książką będzie album z tymi zdjęciami.
Spotkanie zostało sfinansowane z
projektu Dyskusyjne Kluby Książki,
który realizowany jest przez Instytut
Książki, a koordynowany na terenie Województwa Wielkopolskiego
przez WBPiCAK w Poznaniu.
Oprac. bem

W dniach 28-29 listopada 2019 soki i mają one swoją ugruntowaną,
r. odbyła się XXV jubileuszowa edy- wysoką pozycję na mapie ogólnopolcja Słupeckich Spotkań Muzycznych skich imprez muzycznych, ciesząc się
adresowanych do uczniów szkół mu- niezmiennie dużym prestiżem.
zycznych I i II stopnia z całej Polski
Od kilku lat w tym muzycznym
w specjalności akordeon i gitara. Im- wydarzeniu biorą udział z powodzepreza ta od lat cieszy się ogromnym niem również uczniowie klasy akorzainteresowaniem, o czym świadczy deonu Sławomira Mocha Państwoliczba zgłoszonych uczestników.
wej Szkoły Muzycznej I stopnia im.
W tegorocznej edycji udział Aleksandra Tansmana w Kępnie. W
wzięło 128 solistów podzielonych na tym roku w Słupeckich Spotkaniach
5 kategorii wiekowych oraz 11 zespo- Muzycznych szkołę reprezentowało
łów akordeonowych i
gitarowych. Do Słupcy przyjechali uczniowie z 34 miast Polski,
w tym z: Poznania,
Nowego
Tomyśla,
Torunia,
Konina,
Sieradza,
Gniezna,
Kalisza, Górska, Gostynia, Myśliborza,
Końskich, Radomia,
Goleniowa,
Nowogardu, Inowrocławia,
Jarocina,
Radziejowa,
Bydgoszczy,
Kozienic, Stargardu,
Ostrowa Wkp., Zduńskiej Woli, Szczecina, Wolsztyna, Łodzi, Pleszewa, Środy
Wlkp.,
Zbąszynia,
Płocka, Tarnowa Podgórnego, Choszczna,
Uczniowie klasy akordeonu S. Mocha z dużym powodzeniem
Słupcy i Kępna.
uczestniczą w Słupeckich Spotkaniach Muzycznych
Do oceny uczestników powołane zostały dwie ko- czworo uczniów z tej klasy: Wiktomisje jurorskie, odrębnie dla każdej ria Habrajska z kl. II cyklu 6-letspecjalności, pod przewodnictwem niego, Florian Taras z kl. IV, Miprofesorów akademickich. Przesłu- kołaj Michalczyk z kl. V i Patrycja
chania odbywały się równolegle w Rabiega z kl. VI oraz Jakub Gola
dwóch salach. Ideą tych spotkań jest – uczeń klasy gitary Przemysława
propagowanie muzyki akordeonowej Kolarskiego. Wymienieni uczniowie
i gitarowej, umożliwienie prezentacji godnie reprezentowali szkołę i miasto
umiejętności młodych, zdolnych in- Kępno. Do ścisłego finału zakwalifistrumentalistów, a także konfrontacja kowało się troje akordeonistów: W.
Habrajska i M. Michalczyk, uzyskując tytuł
laureata, a także P. Rabiega, która otrzymała
wyróżnienie.
Tegorocznym Słupeckim
Spotkaniom
Muzycznym towarzyszyły koncerty, warsztaty akordeonowe i
gitarowe oraz wystawy
instrumentów i akcesoriów muzycznych.
Patronat nad tym muW wydarzeniu uczestniczyli
zycznym wydarzeniem
uczniowie klasy akordeonu i gitary
objął starosta powiatu
poziomu wykonawczego i wymiana słupeckiego, burmistrz miasta i gmidoświadczeń pedagogicznych. Jak ny Słupca oraz wizytator Centrum
co roku impreza odbywa się w miłej Edukacji Muzycznej Regionu Wieli przyjaznej atmosferze. To niewąt- kopolskiego.
pliwie wielkie święto akordeonowe i
Licznej reprezentacji uczniów,
gitarowe, które integruje środowisko ich rodzicom i nauczycielom z kępińmuzyków (tych młodszych i tych star- skiej szkoły muzycznej gratulujemy
szych) obu specjalności instrumen- udanych prezentacji scenicznych oraz
talnych. Dzieje się tak ze względu na odniesionych sukcesów. Życzymy ranieco odmienną od konkursu formułę dości z obcowania ze sztuką, dalszego
zbliżoną do festiwalu. Uczestnicy rozwoju muzycznego, wytrwałości w
ubiegają się o tytuł laureata w swoich doskonaleniu swoich umiejętności
kategoriach oraz zdobycie wyróżnie- wykonawczych oraz powodzenia na
nia. Nie zmienia to faktu, że poziom kolejnych konkursach.
tych spotkań jest zawsze bardzo wyOprac. bem
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Policja / Straż pożarna

ogłoszenia

Pożar budynku gospodarczego przy ul. Potworowskiego w Kępnie

Strażacy walczyli z pożarem budynku
6 grudnia br., o godzinie 13.38,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego przy ul. Potworowskiego
w Kępnie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP
Kępno, OSP Baranów, OSP Olszowa
i OSP Myjomice-Ostrówiec. W sumie na miejscu działało 12 zastępów
straży pożarnej. - Po dotarciu na
miejsce zdarzenia pierwszych zastępów stwierdzono rozwinięty pożar
budynku gospodarczego. Istniało
podejrzenie, że w budynku może
przebywać jedna osoba. Działania
strażaków w pierwszej fazie działań
polegały na podaniu trzech prądów
gaśniczych w natarciu na pożar (w
tym jednego z drabiny mechanicznej). Równocześnie z działaniami

28.02.2020 r., godz. 19.00

Hala WidoWiskoWo-sportoWa proJEkt kĘpNo ul. sportoWa 9 W kĘpNiE
Bilety do nabycia: kasa Hali Widowiskowo - Sportowej, tel. 664 002 265
INTERMARCHE - Kwiaciarnia tel. 601 442 602
Online: www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, www.ebilet.pl
Zamówienia zbiorowe i indywidualne: tel. 600 368 416, 665 277 377, (61) 424 28 24

gaśniczymi przeszukiwano budynek
pod kątem obecności ewentualnych
poszkodowanych – oficer prasowy
KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski. Na szczęście, po przeszukaniu
budynku nie stwierdzono osób poszkodowanych. - Po zlokalizowaniu

pożaru przystąpiono do rozbiórki
uszkodzonych elementów budynku
oraz wynoszenia i dogaszania żarzących się desek drewnianych objętych
pożarem – dodał. Działania te trwały
do późnych godzin wieczornych.
Oprac. KR
Na miejscu zdarzenia działało 12 zastępów
straży pożarnej. Fot. KP PSP Kępno

Obywatele Gruzji – dwóch 40-latków i jeden 50-latek – wpadli w ręce policjantów przed
jednym z marketów w centrum Kępna

Gruzini przebijali opony i okradali auta

Proceder prawie w każdym przypadku wyglądał podobnie: Gruzini
przebijali oponę w zaparkowanym
pojeździe, po czym oferowali swoją
pomoc przy wymianie koła. W tym
czasie kradli wszystkie wartościowe
przedmioty.
Obywatele Gruzji – dwóch 40-latków i jeden 50-latek – wpadli w ręce
policjantów przed jednym z marketów w centrum Kępna. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
został powiadomiony o fakcie uszkodzenia opony w samochodzie marki

Mercedes i natychmiast skierował na
miejsce zdarzenia funkcjonariuszy z
Wydziału Prewencji oraz Wydziału
Kryminalnego. - Ustalono sprawców,
którzy zostali zatrzymani i osadzeni
w policyjnym areszcie. Ostatecznie,
po dokonaniu czynności procesowych, jednemu z mężczyzn postawiono zarzut uszkodzenia opony.
Został skazany na karę grzywny oraz
zobowiązany jest do naprawy szkody – powiedział zastępca naczelnika
Wydziału Kryminalnego KPP Kępno
kom. Mateusz Lewek.

Jednocześnie policjanci rozesłali
informacje do wszystkich ościennych
komend policji. - Zgłosiły się do nas
dwie jednostki, które również podejrzewają, że na ich terenie ta grupa
mogła dokonywać przestępstw przeciwko mieniu. Chodzi o kradzieże
i kradzieże z włamaniem – dodał
kom. M. Lewek. Mężczyźni zostali
rozpoznani przez funkcjonariuszy z
komend policji w Oleśnicy i Lesznie.
Sprawców przetransportowano do
Leszna, gdzie usłyszą szereg zarzutów.		
Oprac. KR

Pożar kotłowni budynku mieszkalnego w miejscowości Joanka

Gasili pożar kotłowni
W sobotę, 7 grudnia br., o godzinie 9.45, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze
kotłowni budynku mieszkalnego w
miejscowości Joanka. Do zdarzenia

zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie
oraz OSP Baranów i OSP Mroczeń.
W chwili przybycia na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej mieszkańcy znajdowali się
na zewnątrz budynku i nie wymagali

pomocy medycznej. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, następnie podano jeden prąd gaśniczy w natarciu
na pożar, co doprowadziło do jego
ugaszenia. Na koniec oddymiono
pomieszczenia objęte pożarem za pomocą wentylatora osiowego – mówi
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski.
Oprac. KR

Pożar garażu w miejscowości Miechów

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin

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

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

7 grudnia br., o godzinie 12.40,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o pożarze garażu w miejscowości
Miechów. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie oraz OSP Perzów,
OSP Trębaczów, OSP Turkowy i OSP Miechów. - Po
przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony
przeciwpożarowej stwierdzono pożar garażu wolnostoją-
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cego, pożarem objęta była również
konstrukcja dachu. Działania stra-

żaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania budynku w energię
elektryczną, następnie podano jeden prąd gaśniczy w
natarciu. W celu dogaszenia
konstrukcji dachu usunięto
część przekrycia, co pozwoliło na całkowite ugaszenie
pożaru – powiadomił oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.
Oprac. KR

Pożarem objęta była również
konstrukcja dachu. Fot. KP PSP Kępno

Policja / Straż pożarna

policja

Z pożarem zakładu stolarskiego w miejscowości Domanin walczyło 13 zastępów straży
pożarnej. Na miejscu byli też: Grupa Operacyjna z KP PSP Kępno, Grupa Operacyjna z
Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz komendant powiatowy PSP w Kępnie

Pożar sadzy w przewodzie kominowym w Domu Katolickim przy ul. Kościelnej w Kępnie

Żywioł strawił dwie hale stolarni W Domu Katolickim

W poniedziałek, 9 grudnia br., o
godzinie 2.16, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze zakładu stolarskiego w miej-

szowa, OSP Świba, OSP Mechnice,
OSP Myjomice-Ostrówiec i OSP
Opatów. Na miejscu obecni byli też:
Grupa Operacyjna z KP PSP Kępno, Grupa Operacyjna z Komendy
Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz

Strażakom udało się uratować część biurową zakładu
oraz magazyn wyrobów gotowych. Fot. KP PSP Kępno

scowości Domanin. Z pożarem walczyło 13 zastępów straży pożarnej:
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w
Kępnie, JRG Ostrów Wielkopolski,
OSP Mikorzyn, OSP Kępno, OSP
Kierzno, OSP Baranów, OSP Ol-

komendant powiatowy PSP w Kępnie. - W chwili przybycia pierwszych
zastępów zastano rozwinięty pożar
zakładu – mówi oficer prasowy KP
PSP Kępno kpt. Paweł Michalski. Pożar obejmował praktycznie cały

zakład. W momencie dojazdu było
widać, że ogień znajduje się już poza
budynkiem, płomienie wychodzą na
zewnątrz. Było dosyć znaczne zagrożenie dla sąsiednich budynków.
Zadysponowane odpowiednie siły
i środki pozwoliły opanować sytuację i strażakom udało się uratować
część biurową oraz magazyn wyrobów gotowych – dodaje dowódca
akcji mł. bryg. Paweł Smug z KP
PSP Kępno. Większa część budynku (dwie hale o łącznej powierzchni
około 900 m2) i wyposażenia uległa
całkowitemu spaleniu. - Otrzymaliśmy informację, że w środku mogą
znajdować się trzy osoby, początkowo strażacy skupili się więc na
przeszukaniu pomieszczeń. Te informacje jednak się nie potwierdziły –
podkreśla mł. bryg. P. Smug. Nikt nie
odniósł obrażeń.
Dogaszanie trwało do godzin popołudniowych.
Straty wstępnie wyceniono na
około 5 milionów złotych. Przyczyny
pożaru ustala Komenda Powiatowa
Policji w Kępnie. 		
KR

paliła się sadza

6 grudnia br., o godzinie 16.04,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o pożarze sadzy w kominie Domu Katolickiego przy ul.
Kościelnej w Kępnie. Do zdarzenia
przedysponowano część zastępów
działających przy ul. Potworowskiego (str. 8). - Działania polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i

sprawieniu drabiny mechanicznej w
celu dotarcia do komina. Następnie
za pomocą piasku oraz sita kominowego ugaszono paląca się sądzę w
przewodzie kominowym. Po ugaszeniu pożaru oddymiono pomieszczenia Domu Katolickiego oraz dokładnie sprawdzono przewód kominowy
na całej wysokości – relacjonuje oficer prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe w miejscowości Łęka Opatowska

Dachował samochód

Komendę Powiatową Policji w Kępnie reprezentował st. post. Rafał Stramowski

Policjant z Kępna

ukończył XVI Maraton Komandosa
30 listopada br. w Lublińcu odbył
się XVI Maraton Komandosa. Orga-

nizatorem biegu był Wojskowy Klub
Biegacza „Meta” z Jednostki Woj-

St. post. R. Stramowski ukończył maraton z czasem 5 godzin 30 minut,
zdobywając 15. miejsce w swojej kategorii. Fot. KPP Kępno

skowej Komandosów w Lublińcu.
W tym najtrudniejszym maratonie
w Polsce brali udział również policjanci. Komendę Powiatową Policji w
Kępnie reprezentował st. post. Rafał
Stramowski.
Na trasie XVI Maratonu Komandosa w Lublińcu rywalizowało ponad
pół tysiąca maratończyków – w tym
elita polskich biegaczy długodystansowych. Lubliniecki bieg uznawany
jest za jeden z najtrudniejszych na
tym historycznym dystansie. Trasa
maratonu jest wyjątkowo trudna, terenowa, a uczestnicy muszą biec w
pełnym umundurowaniu, butach typu
wojskowego i dodatkowo z 10-kilogramowym plecakiem.
Wśród uczestników nie zabrakło
policjantów, których reprezentowało
40 zawodników z jednostek z całej
Polski. St. post. R. Stramowski ukończył ten morderczy bieg w czasie
5 godzin 30 minut, zdobywając 15.
miejsce w swojej kategorii.
Oprac. KR

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł
poważnych obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

3 grudnia br., o godzinie 22.24,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o dachowaniu samochodu
w miejscowości Łęka Opatowska. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Łęka Opatowska. - Podróżujący pojazdem opuścił go o wła-

snych siłach przed przybyciem służb
ratunkowych i nie wymagał pomocy
medycznej. Ruch na drodze odbywał
się wahadłowo. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz odłączeniu zasilania
w uszkodzonym pojeździe – poinformował oficer prasowy KP PSP Kępno
kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Tragiczny wypadek na drodze gminnej pomiędzy miejscowościami Hanulin i Zosin

Śmiertelne potrącenie w Zosinie

41-letni obywatel Gruzji, wykorzystując nieuwagę sprzedawcy, dokonał kradzieży telefonu
komórkowego z witryny sklepowej

Zatrzymany za kradzież telefonu

30 listopada br., po godzinie
18.00, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali
41-letniego obywatela Gruzji, który,
wykorzystując nieuwagę sprzedawcy,
dokonał kradzieży telefonu komórkowego marki Samsung z witryny sklepowej w jednym ze sklepów w Kępnie.

Policjanci KPP Kępno ustalili i
zatrzymali obywatela Gruzji. Telefon
odzyskano i przekazano właścicielowi. Mężczyzna został zatrzymany
i osadzony w policyjnym areszcie.
Czynności w tej sprawie prowadzi
KPP Kępno.
Oprac. KR

Pomimo podjętej reanimacji, potrącony
rowerzysta zmarł na miejscu. Fot. KPP Kępno

3 grudnia br., przed godziną 7.00,
kierująca samochodem osobowym
marki Audi, 35-letnia mieszkanka
gminy Kępno, z nieustalonych na
tę chwilę przyczyn doprowadziła
do potrącenia rowerzysty. 72-letni
mieszkaniec gminy Kępno w wyniku
poniesionych obrażeń ciała, pomimo

podjętej przez policjantów reanimacji, zmarł na miejscu. Czynności
wyjaśniające to zdarzenie prowadzi
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kępnie.
Oprac. KR
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Niedzielne popołudnie, 8 grudnia br., stało się wielkim wydarzeniem w Słupi pod Kępnem. Otóż o godzinie 15.00 nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego w dziejach Słupi
Jarmarku Bożonarodzeniowego

Komedia „Gwałtu, co się dzieje!” w wykonaniu teatru
„Echo Pałacu” działającego przy Szkole Podstawowej
w Mroczeniu

Uczniowie z Mroczenia znów
prezentowali talenty aktorskie
W niedzielne popołudnie, 8 grudnia br., teatr „Echo Pałacu” działający
przy Szkole Podstawowej w Mroczeniu wystawił kolejną, 10. już premierę
teatralną. Tym razem była to komedia
napisana przez hrabiego Aleksandra
Fredrę pt. „Gwałtu, co się dzieje!”.
Treść sztuki oparta została o pomysł zamiany ról damsko-męskich.
Mieszkanki pewnego miasteczka
(w inscenizacji miejscem tym został Mroczeń) zbuntowały się prze-

Wesoło, gwarno, świątecznie, miło i przyjemnie
Inicjatorem przedsięwzięcia był
sołtys Jarosław Wiśniewski. Rada
Sołecka i osoby aktywnie zaangażowane przygotowały imprezę na
wysokim poziomie. Swoje produkty
wystawili: lokalna cukiernia, masarnia, twórcy artystycznego rękodzieła
i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Było
również stoisko z pysznymi, domowymi wypiekami. Dzieci ze szkoły w
Słupi pod Kępnem przyniosły mnóstwo zabawek – pieniądze ze sprzedaży i zabawki niesprzedane zostaną
przekazane do placówki socjoterapeutycznej.
Każdy, kto przybył na jarmark,
mógł znaleźć coś dla siebie – zarówno dla ciała, jak i ducha. Jak to na jar-

marku bywa, można było coś kupić,
czy sprzedać, spotkać znajomych i
posilić się w bufecie (barszcz z uszkami, bigos, kiełbasa z grilla, karkówka,
grzane piwo, kawa z pierniczkiem).
Święty Mikołaj zawitał na jarmark bryczką – aura nie pozwoliła na
sanie. Dla tak miłego
gościa
uczniowie
przygotowani przez
Bożenę
Pośpiech
wykonali specjalny
program artystyczny. Ponadto dzieci,
które przybyły na
jarmark, pod czujnym okiem pań z
miejscowego Koła

Treść sztuki oparta została o pomysł
zamiany ról damsko-męskich

Gospodyń Wiejskich, uczestniczyły
w warsztatach wykonywania kartek
świątecznych.
Na jarmarku wystąpili: Miejska
Orkiestra Dęta z Ostrzeszowa, „Brass
Band Nutka”, Szkoła Muzyczna
„Janko”, a na zakończenie zaśpiewał

Na jarmarku nie mogło zabraknąć
Świętego Mikołaja i jego pomocników

Domowe wypieki zachęcały,
aby ich zakosztować

okazywać emocje i uczucia tak charakterystyczne i bliskie kobietom.
W role kobiet w męskim przebraniu wcieliły się uczennice VII i VIII
klas: Karolina Napierała, Patrycja
Rabiega, Magdalena Jerczyńska,
Marta Maksim, Kamila Kryściak,
Zuzanna Mejza, Milena Konarska,
Jessica Poszwa i Martyna Czaja,
zaś w rolę mężczyzn biegających po
scenie w gustownych sukienkach
wcielili się chłopcy z klas VI–VIII:

Mirosław Szołtysek. Kolędy wprowadziły wszystkich w świąteczny
nastrój. Było wesoło, gwarno, miło i
przyjemnie. Goście i uczestnicy jarmarku poczuli, że święta Bożego Narodzenia są tuż, tuż. A może jarmark
stanie się tradycją Słupi? Zobaczymy.
Sołectwo Słupia p. Kępnem

ciwko panującym w społeczeństwie
zasadom podziału ról i, założywszy
spodnie, zaczęły rządy. Mężowie
zaś przymuszeni zostali do założenia
spódnic i zajęcia się domem, dziećmi
oraz pracami, które dotąd wykonywały kobiety.
Pojawił się jednak bunt, tak po
stronie mężczyzn, jak i kobiet. Wszyscy mieli swoje racje, a po czasie
okazało się, że każdy czuje się najlepiej w roli, jaką obdarzyła go natura.
Dawny ład został przywrócony, a
wniosek, jaki wyłonił się z tej historii, jest dość prosty: kobiety mogą być
silne i świetnie radzić sobie w wielu
trudnych sytuacjach, nie udając mężczyzn, a mężczyźni bez żadnej ujmy
dla swojego honoru i dumy mogą

Maciej Kordek, Jakub Rabiega,
Patryk Mazur, Nataniel Góra, Oliwier Kończak i Adrian Bieda.
Przedstawienie wyreżyserowały,
jak zawsze, Joanna Gruszka i Elżbieta Ilska, zaś ciekawą i świetnie
ilustrującą treść sztuki oprawę muzyczną zapewnił Paweł Hańczak.
Spektakl ściągnął do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Mroczeniu liczne grono widzów,
wśród których było wielu stałych
sympatyków szkolnego teatru oraz
wielu absolwentów szkoły, którzy
sami niedawno stali na scenie „Echa
Pałacu”.
Kolejne przedstawienie przygotowywane jest na wiosnę 2020 roku.
Joanna Gruszka

Widowisko teatralne w Bibliotece Publicznej w Mroczeniu

„Świąteczny dar – magia i czar”

Niezwykły gość odwiedził szkoły, przedszkola i Urząd Gminy w Baranowie

Święty Mikołaj nie zapomniał o Baranowie
6 grudnia br. Święty Mikołaj odwiedził wiele miejsc i, na szczęście,
nie zapomniał o mieszkańcach gminy

Baranów. Odwiedził szkoły, przedszkola i Urząd Gminy. Nie zapomniał
też o dzieciach czekających na niego,
Dzieci, jak co roku, spotkały się ze Świętym
Mikołajem przy świątecznej choince na Rynku

10

jak co roku, przy świątecznej choince na Rynku. Długo przed wizytą
zapowiadaną na godzinę 17.00 dzieci
wypatrywały Świętego. Wszyscy zastanawiali się, jaki środek lokomocji
wybierze w tym roku tak wyczekiwany i niezwykły gość. Hulajnogę?
Paralotnię? Magiczne sanie? O 17.00
dzieciaki klasnęły w dłonie, choinka
zapłonęła świątecznymi blaskiem,
a Święty Mikołaj przybył w otoczeniu dzielnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie i śnieżynek. Na
baranowski rynek zawitał z workami
pełnymi niespodzianek i słodkości
dla najmłodszych. Mieszkańców było
naprawdę wielu – całe szczęście, że
Świętemu Mikołajowi wystarczyło
prezentów!
UG Baranów
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5 grudnia br. w Bibliotece Publicznej w Mroczeniu odbyło się widowisko teatralne pt. „Świąteczny
dar – magia i czar”. Przedstawienie
odegrane przez krakowskich aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki
„Maska” obejrzały dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Grębaninie.
Główny bohater - Skrzat - i jego
przyjaciele zabrali najmłodszych w
wyprawę pełną przygód i odkryć.
Barwne perypetie bohaterów skła-

niały widzów do przemyśleń na
temat własnych zachowań i nagradzania ich. Opowieść o marzeniach,
odwadze i przyjaźni, osadzona w
bajecznej, zimowej scenerii, ukazała również magię oczekiwania na
święta Bożego Narodzenia. Przedstawienie było energiczne i pełne humoru. Atrakcji nie brakowało: dzieci
czynnie uczestniczyły w spektaklu,
a zabawne przygody bohaterów nie
pozwoliły się nudzić.
el
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Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Rychtal w Halowej Piłce Nożnej, Charytatywny
Turniej Piłki Siatkowej Kobiet oraz Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Echa sportowych wydarzeń
w hali sportowej w Rychtalu

29 listopada br. w hali sportowej
w Rychtalu odbyły się Mistrzostwa
Szkół Podstawowych Gminy Rychtal w Halowej Piłce Nożnej. Celem
rozgrywek było promowanie piłki
nożnej wśród dzieci i młodzieży, wychowanie poprzez sport oraz kształtowanie zdrowego stylu życia zgodnie z zasadami fair play. Zawody były
również eliminacjami do rozgrywek
piłkarskich na szczeblu powiatu.
Do rywalizacji przystąpiły cztery
zespoły, które zagrały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Łącznie

brązowe medale przypadły drużynie SP Rychtal 2, a miejsce czwarte
uzyskali zawodnicy z SP Drożki. W
klasyfikacji szkół pierwsze miejsce
zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w
Rychtalu, i to właśnie ten zespół będzie reprezentował gminę Rychtal w
rozgrywkach piłkarskich na szczeblu
powiatowym. Najlepszym strzelcem
turnieju został Dominik Piontek, a
najlepszym bramkarzem – Kacper
Namyślak. Sędziami zawodów byli
nauczyciele wychowania fizycznego:

Podczas Mistrzostw Szkół Podstawowych Gminy Rychtal w Halowej
Piłce Nożnej złote medale wywalczyli zawodnicy z SP Rychtal 1

rozegrano sześć meczów stojących
na dobrym, wyrównanym poziomie.
W klasyfikacji drużynowej złote
medale wywalczyli zawodnicy z SP
Rychtal 1 (Szymon Jasiński, Nikodem Nizioł, Mikołaj Opac, Kamil
Kończak, Kacper Szczepaniak,
Dominik Piontek, Nolbert Kamil,
Kacper Namyślak), drugie miejsce
i srebrne medale zdobyli chłopcy z
SP Wielki Buczek, miejsce trzecie i

Piotr Nasiadek i Dominik Makowski oraz Wojtek Talar. Po zakończeniu rozgrywek zawodnicy otrzymali
medale, dyplomy, napoje i słodkie
upominki.
Dzień później, 30 listopada br., w
rychtalskiej hali sportowej odbył się
Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej Kobiet. Zawody te, oprócz strony sportowej, miały również na celu
wsparcie finansowe półtorarocznej

Mai, która potrzebuje fachowego
wsparcia medycznego, co wiąże się
z dużymi nakładami finansowymi.
Rychtalscy animatorzy przygotowali
to widowisko wraz z zawodniczkami
z TG „Sokół” z Kępna.
Imprezie towarzyszyło mnóstwo
atrakcji, na które zostali zaproszeni mieszkańcy gminy Rychtal, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, gdyż zawody miały
także na celu pokazanie dobrego widowiska sportowego oraz promocję
siatkówki w lokalnym środowisku.
Poza grą siatkarską kobiet, stojącą na
wysokim poziomie, były to m.in. gry
i zabawy dla dzieci, loteria fantowa,
dobrze przygotowany bufet, profesjonalna oprawa spikerska oraz pokaz
grupy „Street Workout” z Kępna.
W wyniku sobotniej rywalizacji,
nadzorowanej pod okiem sędziów
P. Nasiadka i D. Makowskiego oraz
Amelii Klajn, wyłoniono kolejne
miejsca: pierwsze – TG „Sokół” Kępno, drugie – „1,60m” Wrocław, a trzecie – „Turbinki” Cieśle.
Uczennice rychtalskiej szkoły:
Julia Balcerzak, A. Klajn, Wiktoria Rutyna, Amelia Świerczyńska,
Natalia Balcerzak i Aleksandra
Banaszczyk, w ramach wolontariatu,
wspierały realizację tak szczytnego przedsięwzięcia. Zajmowały się
stroną gospodarczą przedsięwzięcia
(przygotowanie i podawanie posiłków, prace porządkowe), opiekowały
się młodszymi uczestnikami imprezy
sportowej oraz pomagały w sędziowaniu. Wielogodzinna praca uczennic w sobotni, wolny przecież od nauki, dzień pokazała, że młodzież chce
i potrafi pomagać oraz czuje potrzebę

W Charytatywnym Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet
najlepsze okazały się zawodniczki TG „Sokół” Kępno

wspierania pożytecznych inicjatyw
dla dobra innych.
Cykl imprez rekreacyjno-sportowych przełomu listopada i grudnia zakończył Mikołajkowy Turniej
Piłki Nożnej dzieci w wieku od 9
do 14 lat. 6 grudnia br. we wspólnej
rywalizacji spotkały się zespoły piłkarskie dzieci i ojców. Łącznie cztery
drużyny rozegrały mecze systemem
„każdy z każdym”. W wyniku zaciętej rywalizacji sportowej pierwsze
miejsce zajęli „Tatusiowie”, drugie
– „Podgrzybki”, trzecie – „Elfy”, na
czwartym uplasowały się „FC Piki”.
Najlepszym strzelcem turnieju został
Marcin Skiba, a jako najlepszego
bramkarza sędziowie wytypowali
Nataniela Świerczyńskiego. Najlep-

szym zawodnikiem turnieju został
Tymon Kobiela.
Wspólne rozgrywki sportowe
pokazały, że sport łączy pokolenia,
a obecny w czasie rozgrywek Święty Mikołaj rozgrzał jeszcze bardziej
atmosferę piątkowego popołudnia.
Na zakończenie rozgrywek piłkarskich wszyscy otrzymali medale i
mikołajkowe upominki, ufundowane
przez przewodniczącą Rady Gminy
Rychtal Aleksandrę Olejnik. Zarówno przewodnicząca, jak i obecna
w czasie rozgrywek sołtys Rychtala
Ewelina Szymańska, podziękowały
zawodnikom za grę fair play i wskazały na ważną rolę sportu w życiu
młodych ludzi.
P. Nasiadek

Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Szkole Podstawowej w Rychtalu

Z angielskim
i muzyką za pan brat

Po raz kolejny parafia w Rychtalu wydaje kartki bożonarodzeniowe z życzeniami

Świąteczne życzenia z Rychtala

Rozpoczął się czas adwentu. Powoli można zaczynać przygotowania
do Bożego Narodzenia. Wyjątkowe
kroki w tym kierunku poczyniono

w parafii pw. Męczeństwa św. Jana
Chrzciciela w Rychtalu – dzięki
staraniom proboszcza parafii, ks.
Mariusza Białobłockiego powstały

kolejne, tradycyjne kartki bożonarodzeniowe z Rychtala. - Od 16 lat
rychtalska parafia wydaje kartki świąteczne z życzeniami, które
mieszkańcy chętnie wysyłają do
swoich bliskich. Wśród kupujących
są też osoby kolekcjonujące wszelkie
wydawnictwa związane z tą miejscowością. Staram się, aby kartki
zawsze były oryginalne i niepowtarzalne – podkreśla ks. M. Białobłocki. Kartki można nabywać przy
kościele od 7 grudnia br., po mszach
świętych, za jedyne 50 groszy.
To kolejne wydawnictwa prosto
z Rychtala, promujące tę niewielką
miejscowość. Jak widać, proboszcz
mnóstwo serca i pasji wkłada nie
tylko w krzewienie wiary wśród parafian, ale także w to, aby Rychtal był
znany każdemu.
KR

Uczestnicy prezentowali wybrane piosenki
indywidualnie oraz zespołowo

21 listopada br. w Szkole Podstawowej w Rychtalu odbył się
Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, w którym uczniowie mogli
wykazać się umiejętnościami językowymi oraz wokalnymi.
Głównym celem konkursu jest
popularyzacja piosenki obcojęzycznej, prezentacja umiejętności wokalnych młodych wykonawców, a także
wymiana doświadczeń między wykonawcami i nauczycielami. Bardzo
ważnym zadaniem konkursu jest również motywowanie uczniów do nauki
języków obcych poprzez piosenkę.
W tym roku uczestnicy prezentowali wybrane piosenki indywidualnie
oraz zespołowo w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy I-III oraz IV-VIII.
Po raz kolejny konkurs okazał się
sukcesem. Uczniowie zaprezentowali
bardzo wysoki poziom artystyczny,
duże umiejętności językowe oraz

zdolności muzyczne. Organizatorkami konkursu były nauczycielki języków obcych: Małgorzata Cegielski,
Małgorzata Balcerzak-Hełmińska,
Beata Sztuka i Aleksandra Olejnik.
M. Oscenda

WYNIKI KONKURSU

Kategoria klas I-III:
1. Kornelia Bizunowicz
2. Gabriela Pawelczyk,
Liliana Jendrysiak, Jagoda Kozak (trio)
3. Gabriela Tomicka
Dyplom za udział:
Maja Trojanowska, Wiktoria Herda
Kategoria klas IV-VIII:
1. Amelia Świerczyńska
2. Nataniel Świerczyński
3. Aleksandra Marczak
4. Florentia Flourentzou
Dyplom za udział:
Szymon Nizioł, Milena Gawrońska
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WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
grudzień 2019, nr 49 (1225)
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie

Działają już od 70 lat
Koło Gospodyń Wiejskich w
Chojęcinie ma już 70 lat. Ten piękny
jubileusz uroczyście obchodzono w
Domu Ludowym 7 grudnia br.

KGW Chojęcin liczy około 100
członków, którzy w bardzo aktywny sposób działają na rzecz mieszkańców sołectw Chojęcin, Chojęcin

Znakomicie przygotowana uroczystość
wzbudziła zachwyt u wszystkich zebranych

Goście dziękowali za zaproszenie
i gratulowali świętującym

– Parcele i Działosze. Na obchodach
70-lecia istnienia Koła wielu z nich
było obecnych w sali. Znakomicie
przygotowana uroczystość wzbudziła zachwyt u wszystkich zebranych.
W tym miejscu należy wymienić i
podkreślić nazwiska pań, które w
znaczący sposób przyczyniły się do
organizacji uroczystości: Małgorzata Wrzalska, Beata Standziak,
Agnieszka Kubot i Ewelina Krawczyk. Panie nie tylko dbają o teraźniejszość Koła, ale zadbały również
o upamiętnienie jego historii – podziwiać można było ciekawą wystawę
zdjęć z 70 lat działalności organizacji.
Na uroczystości obecni byli m.in.
wójt gminy Bralin Piotr Hołoś, sekretarz Ewelina Pieles oraz pracownicy Referatu Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji: Sławomir Bąk i
Karol Wanzek. Wszyscy goście serdecznie dziękowali za zaproszenia i z
dumą podkreślali, że biorą udział we
wspaniałym wydarzeniu.
Organizatorzy przygotowali również wiele atrakcji dla uczestników
obchodów. Swoje talenty muzyczne
zaprezentowały Wiktoria i Dominika Wydmuch, grając na instrumentach. Na zakończenie obchodów
odbył się piękny koncert kolęd, który
wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój.		
KW

Do Bralina zawitali aktorzy Teatru „Blaszany Bębenek” z Trzebini ze spektaklem pt. „Anaruk w Grenlandii”, a także... Święty Mikołaj

Świąteczna zabawa w „Tęczy”
5 grudnia br., na zaproszenie Biblioteki Publicznej i Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza”
w Bralinie, do Bralina
zawitali aktorzy Teatru
„Blaszany Bębenek” z
Trzebini ze spektaklem
pt. „Anaruk w Grenlandii”. Dzieci uczestniczące w przedstawieniu
miały przyjemność przenieść się do mroźnej i
śnieżnej ojczyzny chłopca o imieniu Anaruk.
Dzielny, mały Eskimos
uczył się samodzielności
i zdobywania nowych
umiejętności,
pozwalających mu przetrwać w każdych
warunkach. W trakcie przedstawienia młodzi widzowie aktywnie brali
udział w spektaklu i uczestniczyli w
przygodach bohaterów, doskonale się
przy tym bawiąc. Artyści angażowali dzieci do udziału w zabawach,
a dodatkową atrakcją było wspólne
śpiewanie i radosne tańce. Teatrzyk
wszystkim bardzo się podobał, panowała wesoła atmosfera i było dużo
śmiechu.
Po zakończonym przedstawieniu całkiem nieoczekiwanie na salę
wszedł Święty Mikołaj z towarzyszącym mu charakterystycznym dźwię-
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kiem dzwonków – wszystkie dzieci
oniemiały z radości i były bardzo
zaskoczone tak miłą niespodzianką.

Dziadek z dużym brzuchem i długą,
białą brodą, z pomocą Śnieżynki,
wspólnie z dziećmi bawił się w czasie
gier i zabaw. Maluchy z
radością i ochoczo reagowały na to, co działo się w czasie zabawy,
wykazując się wielką
kreatywnością. Każdy
dostał słodki upominek i
mógł indywidualnie spotkać się i porozmawiać
z zimowym gościem, a
także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
KW

W trakcie przedstawienia młodzi widzowie aktywnie brali
udział w spektaklu i uczestniczyli w przygodach bohaterów

Tygodnik Kępiński 12 grudnia 2019

W ostatnich tygodniach Koło Gospodyń Wiejskich oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Chojęcinie pracowały przy akcji zbierania darów dla Domu Dziecka w Bierutowie

Niezwykli Mikołaje

w Domu Dziecka w Bierutowie
Pomysł zbiórki zrodził się z okazji mikołajek. Po konsultacjach Koła
Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie
z prezesem miejscowej Ochotniczej
Straży Pożarnej Rafałem Blabusiem
postanowiono, że organizacje wspólnie pomogą i podarują trochę radości
wychowankom z Domu Dziecka w
Bierutowie. Ilość zebranych wspólnymi siłami przedmiotów przeszła
najśmielsze oczekiwania organizatorów. Nie byłoby to jednak możliwe,
gdyby nie wielkie serca mieszkańców. - Pragniemy wyrazić najszczersze podziękowania dla wszystkich

dniu czas i uda się z członkiniami
KGW oraz druhami OSP do Domu
Dziecka. Odpowiedź była oczywista.
I tak wszyscy razem 6 grudnia br.
odwiedzili dzieci w Bierutowie. Ich
radość na widok Mikołaja i prezentów
była ogromna. Organizatorzy zbiórki
zostali przyjęci w wyjątkowy sposób.
Nie brakowało rozmów, świątecznych piosenek, wzruszeń i podziękowań. Na koniec koordynator akcji E.
Krawczyk, w imieniu Zarządu KGW,
OSP oraz Urzędu Gminy Bralin, złożyła podopiecznym, wychowawcom
oraz dyrekcji najserdeczniejsze ży-

Organizatorzy zbiórki zostali przyjęci w wyjątkowy sposób – nie brakowało
rozmów, świątecznych piosenek, wzruszeń, podziękowań i wspólnych zdjęć

darczyńców: członków KGW Cho- czenia świąteczne. Z kolei dyrektor
jęcin, druhów z OSP Chojęcin, ich Domu Dziecka Paweł Wolko przekarodzin, znajomych i przyjaciół oraz zał podziękowanie za okazanie wielwłaścicieli sklepów spożywczych w kiego serca wszystkim darczyńcom.
Chojęcinie, sklepu „Męski” Olga - Mamy nadzieję, że to nie ostatnia
Sułkowska, Bajkolandu Chojęcin,
„Świata
Zabawek” Kępno, firmy
„Mack- Complex
tekstylia domowe”
i serwisu opon
Mariusza Głąba,
a także rodzicom
dzieci z grupy
Muchomorków z
Przedszkola Sióstr
Boromeuszek w
Kępnie, za przyłączenie się do
akcji – mówi ko- Radość dzieci na widok Mikołaja
i prezentów była ogromna
ordynator
akcji
Ewelina Krawczyk. Podziękowania należą się też taka akcja, którą przeprowadzamy.
osobom, które pomogły w pakowaniu Jednocześnie pamiętajmy: „Kiedy
i tworzeniu paczek. Gdy już dokona- pomagamy innym, pomagamy sono tego wszystkiego, postanowiono bie, ponieważ wszelkie dobro, któzadzwonić do Świętego Mikołaja i re dajemy, zatacza koło i wraca do
zapytać, czy znajdzie w tym wyjąt- nas” – podsumowuje E. Krawczyk.
Oprac. KR
kowym i jakże pracowitym dla niego
Darczyńcy podarowali trochę radości
wychowankom Domu Dziecka w Bierutowie

Region

gmina
G£OS TRZCINICY
grudzień 2019, nr 50 (1116)

20 listopada 2019 roku w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach odbyło
się pasowanie na przedszkolaka

W ramach projektu Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy „(Nie)znane dzieje Ziemi Trzcinickiej”, dofinansowanego
ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach
programu „Patriotyzm jutra”, wydana została publikacja
pt. „Dzieje Trzcinicy od początku istnienia do 1950 r.”

Regionalna publikacja
o Trzcinicy

Wielki dzień dla przedszkolaka
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, a
wśród nich wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, dyrektor Zespołu Szkół Hanna Smyrek oraz wicedyrektor
Piotr Czarnasiak. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, w którym pokazały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne.
Przedszkolaki w obecności rodziców złożyły uroczystą
przysięgę. Dyrektor H. Smyrek pasowała dzieci na przed-

Promocja książki regionalnej, autorstwa dyrektor trzcinickiej książnicy Renaty Gość, odbyła się 17 listopada 2019 r.
Warsztat pracy publikacji stanowią źródła drukowane i rękopiśmienne, dokumenty archiwalne,
artykuły w pracach zbiorowych i
czasopismach, kroniki, prace dyplomowe, akty prawne, wywiady, listy
oraz literatura przedmiotu. Książka
została opatrzona przypisami bibliograficznymi oraz bibliografią. Okraszona została pięknymi fotografiami
i mapami.
Wydawnictwo regionalne rozpoczyna się wstępem autorki. Składa się

I wojny światowej. Duża garść informacji o Trzcinicy została przekazana
w rozdziale „Okres międzywojenny”
(m.in. przynależność administracyjna Trzcinicy po traktacie wersalskim,
ludność ziemi trzcinickiej po I wojnie
światowej, życie codzienne mieszkańców, omówienie szkoły w Trzcinicy). Osobny rozdział w publikacji
został poświęcony stowarzyszeniom
i organizacjom działającym w Trzcinicy w okresie międzywojennym.
II wojna światowa oraz Trzcinica w
okresie powojennym do 1950 r. są tematem 10 i 11 rozdziału.
W publikacji dwa osobne rozdziały zostały poświęcone parafii rzym-

szkolaków wielką, kolorową kredką oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki przygotowane
przez rodziców. Wójt gminy Trzcinica podziękował
przedszkolakom za przygotowany występ, życzył wielu
sukcesów i zadowolenia oraz przekazał słodki upominek.				
Oprac. bem
Po pasowaniu przedszkolaki otrzymały
pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki

Książka autorstwa R. Gość składa się ze słowa
wstępnego, 13 rozdziałów i bibliografii

Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności
recytatorskie, wokalne i taneczne

W Pomianach odbyło się spotkanie z historią, zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicą Straż Pożarną oraz Radę Sołecką Wsi

Pomiany dawniej i dziś

Uczestników wydarzenia, które odbyło się w niedzielę,
17 listopada 2019 roku, przywitała przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich Aldona Kałus. Inicjatorkami przedsięwzięcia były Monika Adamek-Frąszczak oraz Iwona
Tomalik.
Podczas spotkania wystąpił Paweł Maryniak, a następnie wiersz o Pomianach wyrecytowała radna Rady Gminy
Trzcinica Danuta Parzonka.
Na spotkaniu licznie zjawili się mieszkańcy i zaproszeni
goście, w tym wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, który

z 13 rozdziałów oraz bibliografii. W
pierwszych trzech rozdziałach została wyjaśniona nazwa miejscowości,
położenie geograficzne, a także przynależność historyczna Trzcinicy do
VII wieku. W rozdziale „Własność
szlachecka i właściciele Trzcinicy”
został omówiony ród Stogniewów
oraz Trzcińskich, rozwój wsi i folwarku pańszczyźnianego, stan majętności dóbr Trzcińskich na dzień 10
marca 1763 r., dwór i folwark Trzcińskich, a także właściciele prywatni
oraz zespół dworski. Kolejny rozdział
traktuje o historii Trzcinicy podczas
zaboru pruskiego, w następnym poznajemy losy mieszkańców podczas

skokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy oraz sanktuarium
dekanalnemu w Wodzicznej. Po raz
pierwszy mieszkańcy i czytelnicy
mogą zapoznać się dokumentami i
źródłami historycznymi dotyczącymi
umieszczonej na ikonie Matki Bożej
metryki łaskami słynącego obrazu
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Wodzicznej oraz metryki archiwalnej, zamieszczonej w księdze w
Archiwum w Rzymie. Ponadto na
podstawie kart ewidencyjnych szczegółowo zostały omówione zabytki
ruchome znajdujące się w kościele
parafialnym w Trzcinicy.
Oprac. bem

Zakończyła się modernizacja terenu przy altanie w miejscowości Teklin

Zmodernizowali miejsce rekreacji

Zaprezentowana została ilustrowana
fotografiami prezentacja multimedialna

W spotkaniu w Pomianach wzięli
udział mieszkańcy i zaproszeni goście

wręczył podziękowanie za organizację spotkania oraz słodki upominek.
Na spotkaniu zaprezentowana
została ilustrowana fotografiami prezentacja multimedialna, która zawierała informacje dotyczące rozwoju
Pomian. Dostępne były także kroniki
oraz dodatkowe albumy ze zdjęciami,
a chętni mogli wpisać się do księgi
pamiątkowej.
Popołudnie minęło w sympatycznej, ale też nostalgicznej atmosferze.
Oprac. bem

Wykonane prace polegały na ułożenie kostki betonowej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zdzisław Kroll. Oprac. bem
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GONIEC PERZOWSKI
grudzień 2019, nr 50 (903)
W Szkole Podstawowej w Perzowie odbyło się spotkanie dotyczące zakończenia czterech
ważnych inwestycji gminnych

Podsumowali realizację inwestycji

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele władz samorządowych, a
także radni Rady Gminy Perzów oraz
dyrektorzy szkół. Uczestniczyła w
nim również europosłanka Andżelika Możdżanowska.
W jego trakcie omówiono wykonane prace oraz pozyskane dofinansowanie.
Pierwszą i największą z zaprezentowanych tego dnia inwestycji
była termomodernizacja szkoły. Wykonano nową elewację, ocieplenie i
wymianę dachu. W sumie całkowity
koszt termomodernizacji wyniósł
około 1 mln zł.
Kolejną ważną inwestycją jest
znajdująca się nieopodal szkoły, w
sąsiedztwie boiska sportowego, droga gminna. Na budowę odcinka o
długości około 327 mb Gmina pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 248.329,00
zł. Całkowite koszty jej budowy wyniosły 514.149,04 zł.
Zagospodarowany został również
teren przy Zespole Szkół w Perzowie.
Przy wejściu głównym do szkoły powstała ścieżka edukacyjno-przyrodnicza pn. „My się pszczół nie boimy i
rośliny dla nich sadzimy”. W ramach
realizacji tego zadania posadzonych

zostało 134 sadzonek roślin miododajnych. Zakupiona została także
infrastruktura edukacyjna: tablice,
ławostoły, kosz do segregacji odpadów. Dofinansowanie na utworzenie
ścieżki edukacyjnej w wysokości
23.180,50 zł Gmina Perzów pozyska-

czynku wyposażone w 6 stanowisk
siłowni zewnętrznej dla młodzieży
i dorosłych oraz dodatkowe 2 stanowiska siłowni dla dzieci młodszych,
sprawnościowy plac zabaw, strefę
relaksu i gier. Na projekt OSA Gmina pozyskała środki zewnętrzne z

W ramach termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Perzowie
wykonano nową elewację, ocieplenie i wymianę dachu

ła z WFOŚiGW w Poznaniu. Całkowity koszt inwestycji to 51.111,97 zł.
Przy wejściu bocznym i z tyłu
szkoły powstała Otwarta Strefa Aktywności - ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpo-

Otwarta Strefa Aktywności powstała dzięki dofinansowaniu
pochodzącemu z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ministerstwa Sportu i Turystyki w
wysokości 21.000,00 zł. Całkowite
koszty inwestycji zamknęły się kwotą 42.097,00 zł.
Po podsumowaniu realizacji inwestycji uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do obejrzenia efektów
przeprowadzonych prac.
Zadowolenia z wykonania inwestycji nie kryła wójt gminy Perzów
Danuta Froń. - Dzięki pozyskanym
środkom zewnętrznym możemy w innych miejscowościach gminy zrealizować projekty, które są potrzebne –
podkreśliła. - Pozyskanie środków na
drogę w wysokości około 250.000,00
zł powoduje, że następne drogi mogą
być w gminie zrobione. Pozyskanie
środków na OSE i ścieżkę ekologiczną również skutkuje tym, że środki
gminne mogą być przeznaczone na
inne dodatkowe rzeczy dla dzieci,
które tutaj chodzą do szkoły – powiedziała wójt.
bem

Gmina Perzów zmodernizuje plac zabaw przy przedszkolu w Perzowie

Wniosek Gminy Perzów wysoko na liście
Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski zaprezentowało listy oceny

operacji w ramach ogłoszonych naborów. Gmina Perzów aplikowała o

Zakupione zostaną nowoczesne
i bezpieczne urządzenia zabawowe
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środki zewnętrzne w ramach naboru
nr 7/2017/G „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” i
znalazła się bardzo wysoko na liście
wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.
W ramach tego naboru w gminie
Perzów zaplanowano realizację zadania polegającego na modernizacji
istniejącego placu zabaw przy przedszkolu w Perzowie. Zakupione zostaną nowe urządzenia zabawowe, które
będą nie tylko atrakcyjne i nowoczesne, ale przede wszystkim bezpieczne
dla użytkowników.
Zadanie zrealizowane zostanie w
2020 r. 		
Oprac. bem
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W piątek, 6 grudnia br., gminę Perzów odwiedził Święty
Mikołaj ze Śnieżynką

Odwiedziny Mikołaja
Wyjątkowi goście, którzy tego
dnia przybyli do gminy, zaprosili do
pomocy wójt Danutę Froń. Świąteczna ekipa sprawiła niespodziankę
wszystkim odwiedzonym maluchom.
Przedszkolaki specjalnie na tę okazję
przygotowały piosenki. Najmłodsi
chętnie też odpowiadali na zadawane
pytania.

Mikołaj przybył także do starszych dzieci i odwiedził pensjonariuszy Dziennego Domu Seniora w
Domasłowie. Seniorki otrzymały
słodycze i zaprosiły przybyłych do
wspólnego zdjęcia.
Świąteczni goście dziękowali za
miłe przyjęcie i obiecali wrócić za
rok.		
Oprac. bem

Region

gmina
110 osób bawiło się podczas imprezy andrzejkowej zorganizowanej przez Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łęce Opatowskiej

wieści znad pomianki
grudzień 2019, nr 50 (952)
Osiem par małżeńskich z terenu gminy Łęka Opatowska świętowało jubileusz pożycia
małżeńskiego

Świętowali Złote,
Diamentowe i Żelazne Gody

Złote Gody (50. rocznicę ślubu)
obchodziło 5 par, Diamentowe Gody
(60. rocznicę ślubu) - 2 pary, a Żelazne Gody, tj. 65 rocznicę ślubu, świętowała jedna para małżeńska.
Szacownym jubilatom w tym wyjątkowym wydarzeniu towarzyszyli
wójt gminy Łęka Opatowska Adam
Kopis, wiceprzewodniczący Rady
Gminy Sławomir Kasprzak oraz
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Monika Sarnowska-Stempniewska.
Jubileuszowe obchody, które zorganizowane zostały 25 listopada 2019
r., rozpoczęły się uroczystą mszą
świętą w intencji jubilatów w koście-

le parafialnym w Łęce Opatowskiej,
którą odprawili: ks. proboszcz Rafał Grześkowiak - proboszcz parafii
Łęka Opatowska, ksiądz Marek Olszewski - proboszcz parafii Siemianice, oraz ksiądz Jacek Andrzejczak
- proboszcz parafii Słupia pod Kępnem. W trakcie mszy małżonkowie
odnowili swoje ślubne przyrzeczenia.
Po mszy świętej odbyło się uroczyste spotkanie. Przybyłych gości
powitała kierownik USC M. Sarnowska-Stempniewska. Świętującym
parom pogratulowała dochowania
wbrew wszelkim przeciwnościom
przysięgi małżeńskiej i życzyła jesz-

Złote Gody świętowali:
Jadwiga i Józef Góreccy z Trzebienia
Władysława i Bronisław Góreccy z Opatowa
Janina i Czesław Kirklo z Marianki Siemieńskiej
Maria i Kazimierz Mendel z Piasek
Cecylia i Jan Zimochowie z Trzebienia
Diamentowe Gody świętowali:
Helena i Wiktor Bystrzy z Piasek
Marianna i Stanisław Czapczyńscy z Opatowa
Żelazne Gody świętowali:
Otylia i Antoni Balonowie z Kuźnicy Słupskiej

cze wielu wspólnych lat w zdrowiu i
pomyślności, a także doczekania kolejnych pięknych jubileuszy.
Do ciepłych słów dołączyli się
wójt gminy A. Kopis oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy S. Kasprzak, życząc jubilatom, aby łączące
ich uczucie dodawało im siły i wytrwałości na dalsze lata wspólnego
życia.
Najważniejszym
momentem
spotkania było odznaczenie par małżeńskich przez wójta i wiceprzewodniczącego Rady Gminy medalami
za długoletnie pożycie małżeńskie,
nadanymi przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz wręczenie
listów gratulacyjnych, kwiatów i
upominków.
- Dziękujemy jubilatom, że zechcieli razem z nami obchodzić swoje święto. Życzymy wielu jeszcze lat
wspólnego życia w radości i spokoju w otoczeniu kochającej rodziny,
dzieci i wnuków. Niech zdrowie zawsze dopisuje, a Błogosławieństwo
Boże dodaje siły do dalszego trwania
we wspólnej miłości – zaznaczają organizatorzy uroczystości.
Oprac. bem

Seniorzy bawili się
na andrzejkach

Wieczorek andrzejkowy w Łęce
Opatowskiej odbył się 23 listopada
2019 r. w Domu Strażaka-Rolnika.
W trakcie zabawy Jolanta Brzezińska z Teatru „Ławka” przedstawiła humorystyczny monolog pt. „Jadę
na zakupy”. Maria Brzezińska z Piasek przekazała przewodniczącej Zofii Kucharskiej wyjątkowy prezent
- wykonany haftem krzyżykowym
obraz z napisem: Polski Związek

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Łęce Opatowskiej.
Przewodnicząca Koła serdecznie podziękowała za wspaniały
prezent i poświęcony czas, a przede
wszystkim za ogromne serce i życzliwość, której tak nam wszystkim
potrzeba.
Wszyscy uczestnicy imprezy andrzejkowej bawili się wspaniale.
Zofia Kucharska

Jesienne spotkanie z poezją i pieśnią patriotyczną zorganizowane zostało w Łęce Opatowskiej

Patriotyczny wieczór
połączył pokolenia

Wieczornicy w Łęce Opatowskiej
przyświecały dwa hasła przewodnie:
„Naród, który traci pamięć, przestaje
być narodem” oraz „ Wspólnym śpiewem łączymy pokolenia”.
15 listopada br. w sali rządcówki spotkali się: wójt gminy Adam
Kopis, sekretarz Małgorzata Gąszczak, członkowie Koła Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz młodzież szkolna wraz
z nauczycielami.
Młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Łęce Opatowskiej na przemian z
emerytami recytowała wiersze pa-

blioteka, seniorzy) okazała się bardzo
owocna.
Wójt gminy A. Kopis serdecznie
dziękował organizatorom, seniorom
i młodzieży za spotkanie. Przewodnicząca Koła Zofia Kucharska podziękowała za współpracę dyrektor
szkoły, nauczycielom i młodzieży.
Podkreśliła też jak ważna jest wzajemna pomoc, życzliwość, zrozumienie i pamięć o ludziach starszych.
Wyraziła głęboką wdzięczność za
współpracę i wsparcie.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy wieczornicy spędzili miło czas

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wspólnie
z seniorami recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą
mszą świętą w intencji jubilatów

triotyczne. Słowo mówione przeplatał wspólny śpiew. Wybrzmiały
pieśni pieśni i piosenki o tematyce
historycznej oraz patriotycznej. Do
śpiewu włączyli się zarówno członkowie Koła PZERiI, jak i zaproszeni
goście. Nastrój był wspaniały, a przyczyniła się do tego integracja między
pokoleniami. Współpraca między
różnymi organizacjami (szkoła, bi-

przy pysznym domowym cieście
upieczonym przez nauczycieli i seniorów, kawie, herbacie i rozmowie.
- Razem przygotowaliśmy wydarzenie, które na pewno zapadnie
w pamięć wszystkim uczestnikom.
Wniosek nasuwa się sam – organizujmy takie spotkania jak najczęściej - podsumowują organizatorzy
wydarzenia.
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 kupiÊ

Sprzedam: działka 2600 m2 + hala.
Baranów, ul. Budka. Tel. 511 159 723.
(TK 251/12/19)

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

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

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

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
US£UGI
Do wynajęcia pokoje dwuosobowe z dostępem do łazienki i kuchni, dla pracowników
lub uczniów, wysoki standard - Kępno,
ul. Potworowskiego. Tel. 605 449 658.
(TK 249/12/19)
Do wynajęcia nowe mieszkanie 51 m2,
dwupokojowe, z windą - Os. Grafitowe.
Tel. 500 104 550.
(TK 247/12/19)
Pokoje dla pracowników w Kępnie.
Tel. 889 143 311.
(TK 242/11/19)

szkoła
podstawowa
nr 2 w Kępnie
poszukuje

głównego
księgowego.
Tel.: 62 78 22 887.

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

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)
rolnicze
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 160/07/19)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
motoryzacja
Skup aut - płacimy najwięcej.
Tel. 503 520 607.
(TK 246/12/19)

Biuro Rachunkowe Sobczyk podejmie
prowadzenie dokumentacji księgowej i
kadrowej. Tel. 500 137 503. (TK 245/11/19)

Sprzedam samochód osobowy mercedes
C klasa U 202. Rok produkcji 1993, po
całkowitej odnowie. Stan bdb. Tanie ubezpieczenie. Tel. 661 957 354. (TK 250/12/19)

praca

sprzedam

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

Sprzedam opał sosnowy: kora, klocki,
zrzyny. Odbiór w Mielęcinie.
Tel. 603 679 478.
(TK 248/12/19)

Przyjmę sprzedawcę do sklepu spożywczego „Chata Polska” - Baranów. Dobre
warunki pracy i płacy. Tel. 603 117 666.
(TK 240/11/19)

Sprzedam używany rozkładany stół do
pokoju + 6 krzeseł. Cena 300 zł za komplet.
Tel. 512 513 829.
(TK 252/12/19)

- SPRZEDAM Do sprzedaży piętro kamienicy (144,7 m2)
wraz z poddaszem (42,5 m2), piwnicą (16m2),

budynkiem gospodarczym z garażem (50 m2) oraz działką (433 m2).
Budynek idealny pod inwestycje - możliwość wydzielania
około 4 mieszkań lub kilku biur, centrum miasta,
niezależny parking oraz budynek gospodarczy,
który można przerobić na garaże (pod najem).
Budynek ocieplony i otynkowany, na piętrze przepiekny
odrestaurowany balkon. Cześć okien nowych plastikowych.
Klatka schodowa wyremontowana
(jest to część wspólna, jak również dach).
Budynek znajduje się w centrum Kępno na ul. Warszawskiej.
Telefon kontaktowy: 604 434 853.

Sprzedam w bardzo dobrym stanie biurko
+ półkę wiszącą. Komplet za 300 zł.
Tel. 512 513 829.
(TK 252/12/19)

SPRZEDAM DZIAŁKI INWESTYCYJNE
Sprzedam działkę rolną w Trzcinicy o pow. 4500 m2
w trakcie przekształcania pod działkę przemysłową
Handel, produkcja, magazyny, fabryka mebli.
Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę rolną w Lipce k. Kępna,
pod domek holenderski lub domek całoroczny
z bali drewnianych. Pow. 1 ha. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum
pod mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2. Wszystkie media.
Można wybudować 30-45 mieszkań. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda.
W ceni warunki zabudowy. Wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę obecnie rolną, można przekształcić
pod przemysłówkę. Hala, produkcja, magazyny, handel
lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie, 2 linia zabudowy.
Wszystkie media. Bardzo dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę w Bralinie, 100 metrów od rynku
przy głównej ulicy, o pow. 1000 m2. Dół pod lokale,
góra pod mieszkania lub inna koncpecja nowego właściciela działki.
Działka komercyjna, wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę o pow. 2400 m2 w Bralinie, w centrum osiedla,
przy 2 drogach asfaltowych. Wszystkie media.
Pozwolenie na budowę na 20 mieszkań. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę budowlaną w Weronikopole.
Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z prądem jest na działce,
przepiękne miejsce przy lesie, na wzgórzu.
Do sklepu spożywczego bliski dojazd. Kontakt: 792 435 339.

Sprzedam stolik pod telewizor w b. dobrym
stanie. Cena 100 zł. Tel. 512 513 829.
(TK 252/12/19)

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.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

MASAŻ

I REHABILITACJA

DOMOWA
- TANIO -

Telefon: 514 288 733
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MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA ZOSTAWIAĆ PRODUKTY NA ZBIÓRKĘ:
Szkolenie Psów „SPARTAKUS K-9” Łukasz Kwiatek – Bralin, ul. Leśna 6f; Centrum Weterynarii
– Kępno, ul. Młyńska 9; Gabinet Weterynaryjny „VETMEDIC” – Trzcinica, ul. Jana Pawła II 76a;
Gabinet Weterynaryjny „ANIMAVET” – Kępno, ul. Marcinkowskiego 12f; Gabinet Weterynaryjny
„ANIMALS” – Kępno, ul. Estkowskiego 4; Gabinet Weterynaryjny „AMICUS” – Bralin, ul. Leśna 6d;
Sklep z artykułami dla zwierząt – Kępno, Al. Marcinkowskiego 12p i Wieruszów, ul. Warszawska 84;
Sklep Zoologiczny – Kępno, ul. Obrońców Pokoju 1; Sklep spożywczy „AGNES” Agnieszka Jakubczyk
– Mikorzyn 55; Sklep ogólnobranżowy „U JUSTYNY” Justyna Smardz – Mikorzyn, ul. Osiedle 2a;
Sklep spożywczy „MAVERS” Agnieszka Starczan – Myjomice 33d; „G&P” sklep wielobranżowy
Hanas Piotr – Świba 164a i Wieruszów, ul. Teklinowska 2; Sklep spożywczo-przemysłowy
„U MAGDZI” Krzysztof Wesoły – Osiny 58; Sklep spożywczo-przemysłowy Krzysztof Wesoły
– Świba 55; Sklep spożywczo-przemysłowy „ZUZIA” Krzysztof Wesoły – Tabor Wielki 19a;
Sklep spożywczo-przemysłowy „ANETKA” Aneta Frąckowiak – Kierzno 20; Sklep spożywczoprzemysłowy Karolina Moga – Domanin 30a, Baranów, ul. Jasna 1a i Kępno, ul. Ruchu Oporu 4
(w przypadku większych rzeczy, jak poduszki, koce, garnki itp.
– prosimy o dostarczenie ich do REMIZY OSP DOMANIN).

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
KONKURS LITERACKI OGŁOSZONY Z OKAZJI
100-LECIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
W POWIECIE KĘPIŃSKIM

KARTKA Z PAMIĘTNIKA. MOJE WSPOMNIENIE ZE SZKOŁY
Regulamin konkursu
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Zespół Przedmiotów Humanistycznych
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie
CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym i upowszechnienie jubileuszu stulecia
szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim
2. Pozyskanie materiału literackiego dokumentującego historię ZSP nr 1 w Kępnie
i wykorzystanie nagrodzonych wspomnień w publikacji jubileuszowej
3. Popularyzowanie twórczości literackiej wśród mieszkańców regionu
ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
a) Uczniowie - absolwenci
b) Nauczyciele
2. Termin konkursu:
Ogłoszenie konkursu - 10.12.2019 r.
Termin nadsyłania prac - 15.01.2020 r.
Informacja o wynikach - styczeń 2020 r.
3. Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do absolwentów szkoły, nauczycieli i pracowników placówki
oraz rodziców
4. Temat konkursowy
Przedmiotem szkolnych reminiscencji powinien być czas nauki (pracy) w ZSP nr 1
w Kępnie pojmowany jako okres wyjątkowych przeżyć i wydarzeń o charakterze
edukacyjno-kulturalno-społecznych
5. Zasady uczestnictwa:
Zadaniem uczestnika jest zredagowanie wspomnień o tematyce związanej
z pobytem w szkole w charakterze ucznia, rodzica lub pracownika
Na długość pracy wskazuje nazwa: kartka z pamiętnika (format A4)
Preferowana forma tekstu to wersja komputerowa, ale dopuszcza się także prace
pisane odręcznie,
Teksty powinny być samodzielne, w przypadku stwierdzenia plagiatu uczestnik
zostanie zdyskwalifikowany,
Prace należy opatrzyć opisem, podając:
- imię i nazwisko, tytuł wspomnień, numer telefonu lub adres e-mail;
Dostarczone prace nie mogą być wcześniej publikowane oraz nagradzane
lub wyróżnione w jakimkolwiek konkursie,
Uczestnik konkursu może zastrzec sobie anonimowość
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
Autor wspomnień wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,
Po konkursie prace nie będą zwracane i staną się własność organizatora, który
zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich wykorzystania, np. w szkolnej publikacji,
Zgłoszenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu,
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 15. 01.2020 r.
(liczy się data wpływu) na adres:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1, ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
z dopiskiem: Konkurs literacki: Moje wspomnienie ze szkoły bądź doręczyć
organizatorom: Grażynie Gatner, Marii Połomskiej-Wojtasik lub Beacie WylęgaGrygierzec.
KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC
1. Jury konkursu będzie brało pod uwagę: twórczy charakter utworu, oryginalność,
humor i błyskotliwość prac, rzetelną faktografię
2. Decyzje powołanej przez organizatorów Komisji Konkursowej są ostateczne
3. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej szkoły:
www.zsp1kepno.cal.pl oraz opublikowany na łamach „Tygodnika Kępińskim”.

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
 bolerka  welony

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

150 m2
kępno, ul. warszawska 43
kontakt: 600 959 111.

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

Komitet Organizacyjny

o powierzchni 21 m2

 stroiki

SPORTOWE

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).

lokal handlowo-usługowy

 bi¿uteria œlubna

ODZNAKI
I WPINKI

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

do wynajęcia

OFERUJEMY TAK¯E:

KUPIĘ

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

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

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Rebecca Rosenblum - „Tyle miłości”

STOLARZY

Kiedy Catherine Reindeer zostaje uprowadzona z parkingu przed restauracją, w której pracuje
jako kelnerka, nie tylko jej najbliżsi – matka i mąż, lecz również ludzie, którzy ledwie ją znali, przeżywają wstrząs. „Tyle miłości” pokazuje, jak pustka po zaginionej odmienia życie tych, którzy pozostali – z niepewnością, lękiem i rozpaczą. Osią powieści jest jednak zdumiewająca psychiczna droga
samej Catherine – droga do normalności po niewyobrażalnej traumie. Kiedy po miesiącach udręki
ostatni, najbardziej bolesny cios zmusza ją do podjęcia ostatecznej decyzji, okazuje się, że zupełnie
nie jest przygotowana na to, co ją czeka po odzyskaniu upragnionej wolności. Z historią głównej bohaterki przeplata się opowieść o losach młodej poetki, zamordowanej wiele lat wcześniej, której wiersze pomagają Catherine przetrwać najczarniejsze godziny życia. Prowadzona wielowątkowo narracja
tworzy żywy, poruszający obraz skutków cierpienia, jakie ludzie potrafią sobie nawzajem zadawać.

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

tel.

Paweł Zuchniewicz - „Siostra naszego Boga.
Niezwykła historia Hanny Chrzanowskiej”
Hanna Chrzanowska była kobietą niezwykłą. Gdy umarła, tysiące krakowian żegnały ją ze łzami w oczach, a kondukt żałobny prowadził sam kardynał Karol Wojtyła. Kobieta o wielkim sercu,
pielęgniarka, instruktorka, gotowa nieść pomoc tym, od których wszyscy odwracali wzrok – właśnie
tym zachwyciła przyszłego papieża. Ich liczne listy świadczą o tym, że wspierali się wzajemnie aż do
końca jej życiowej drogi. Życie mocno ją doświadczyło. W czasie wojny straciła ojca i brata, komunistyczne władze utrudniały jej pracę, a decydując się na całkowite oddanie potrzebującym, zrezygnowała z własnych wygód. Czuła się powołana do opieki nad najbardziej potrzebującymi. Przez lata
uczyła przyszłe pielęgniarki, że pomoc chorym to przyjemność, a nie obowiązek, kładąc tym samym
podwaliny pod pierwsze domowe hospicja.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

L. Frank Baum - „Życie i przygody Świętego Mikołaja”

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.

Każde dziecko słyszało o Świętym Mikołaju, który przynosi prezenty na Boże Narodzenie. Mało
kto jednak poznał jego historię. Magiczna opowieść „Życie i przygody Świętego Mikołaja” daje odpowiedzi na wszystkie trudne bożonarodzeniowe pytania. Dlaczego Święty Mikołaj podróżuje saniami, które ciągną renifery? Jak to się dzieje, że mieści się w kominie, i jak udaje mu się dostarczyć
wszystkie zabawki w jedną zimową noc? Wydana po raz pierwszy w 1902 roku opowieść zaczyna
się w chwili, gdy nimfa leśna znajduje porzucone w lesie niemowlę. Dorastające pośród mitycznych
leśnych stworzeń dziecko uczy się, jak pokonywać zło, i u progu dojrzałości odkrywa, jak powrócić do świata ludzi. Wtedy to postanawia obdarowywać prezentami i dzielić się miłością ze swoimi
współbraćmi.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 50
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

Telefon: 62 / 78 126 54.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 18 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. Rebecca Rosenblum - „Tyle miłości”,
2. Paweł Zuchniewicz - „Siostra naszego Boga...”,
3. L. Frank Baum - „Życie i przygody Świętego Mikołaja”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 49 nagrody otrzymuj¹:

Agnieszka Olek (Kępno),
Cecylia Płaza (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Mimo wielu zajęć i obowiązków uda ci się znaleźć
czas na rozrywkę i odpoczynek. Otrzymasz zaproszenie na imprezę lub uroczystość. Będziesz w dobrej formie i chętnie spotkasz się z przyjaciółmi. Zakochanym karta wróży wiele romantycznych chwil.

Byk 21 IV – 21 V
Wykorzystasz każdą okazję, aby zaistnieć publicznie i pokazać innym swoje talenty. Masz szansę
zdobyć ciekawe zadanie, wywalczyć sobie podwyżkę lub lepsze od innych oceny. Choć energii ci nie
zabraknie, to powinieneś panować nad nerwami.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Jeśli przestaniesz wytykać innym błędy, to uda ci
się osiągnąć wewnętrzną równowagę. Ktoś będzie
chciał zawrzeć z tobą zgodę. Wyciągnij do niego
rękę! Dla osoby samotnej karta oznacza, że nie docenia ona swoich zalet.

Rak 23 VI – 22 VII
Weźmiesz udział w ostrej dyskusji, ktoś sprawdzi
siłę twoich argumentów. Bądź czujny i nie daj się
zaskoczyć. Powodzenie jest po twojej stronie, a
twoja postawa zaimponuje pewnej ważnej osobie.

DY¯URY APTEK
1.	Apteka „Nowa” - 12.12.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
2.	Apteka „Prima” - 13.12.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
3.	Apteka „Centrum” - 14.12.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
4.	Apteka „Św. Maksymiliana” - 15.12.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
5.	Apteka „Burchacińscy” - 16.12.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
6.	Apteka „Na Zdrowie” - 17.12.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
7. Apteka „Pod Wagą” - 18.12.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

Więcej informacji uzyskać
można u managera
restauracji pod nr tel.:
690 820 925, 62 / 78 299 52
lub osobiście w siedzibie
firmy Restauracja Piaski 1a.

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

ZBIÓRKA NA REMONT DACHU
DLA RODZINY Z GMINY KĘPNO

Lew 23 VII – 22 VIII
Wpadniesz na doskonały pomysł, który zapewni ci
uznanie w oczach ważnych osób. Twój optymizm
i radość życia udzielą się innym osobom. Będzie
więcej okazji do zabawy i żartów. Chętnie zaprosisz
gości lub nawet zorganizujesz większe przyjęcie.

Panna 23 VIII – 22 IX

Waga 23 IX – 23 X
Traktuj ludzkie uczucia z większą wyrozumiałością i
życzliwością. Ktoś może potrzebować twojego zrozumienia, a nie żartów i poklepywania po plecach.
W miłości bądź ostrożny, bo twoje nieodpowiedzialne zachowanie może zranić bliską ci osobę.

Skorpion 24 X – 21 XI
Pomoże ci osoba, która pracuje w służbach mundurowych lub wykonuje pracę na posadzie państwowej. Wykorzystaj swoją inteligencję, wykaż się
zdolnościami i umiejętnościami, a dostaniesz nową
pracę lub poprawisz swoje notowania u szefa.

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

Koziorożec 22 XII – 19 I
Okaże się, że masz zdolności lub wiedzę, jakich
brakuje innym osobom w twoim otoczeniu. Okoliczności ci sprzyjają, nie zwlekaj więc i z entuzjazmem zabierz się do pracy. Na zabawę i rozrywkę
będziesz miał trochę mniej czasu.

Wodnik 20 I – 18 II
Czeka cię nagroda lub komplement od osoby, na
której zdaniu bardzo ci zależy. Karta zwiastuje
otrzymanie dobrych wiadomości, a nawet wygraną.
W miłości nadchodzą dobre chwile, pełne radości i
bliskości.

Ryby 19 II – 20 III
Czeka cię zwycięstwo w sporze lub korzystne rozstrzygnięcie trudnej sprawy. Twoja cierpliwość i wiara zostaną wynagrodzone. Poczujesz, że warto się
było starać i zbierzesz efekty swojej pracy.

Trwa zbiórka organizowana na portalu internetowym pomagam.pl dla
jednej z rodzin z powiatu kępińskiego. Cały opis akcji znajdą Państwo,
wpisując link: pomagam.pl/basia3
Głównym celem akcji jest pomoc rodzinie pokrzywdzonej przez los
w poprawie ich warunków bytowych i mieszkaniowych. Każdy człowiek
pragnie żyć w godnych warunkach, gdzie standardem jest ciepłe, ogrzane
mieszkanie, bieżąca woda czy dostęp do łazienki.
Nie każdy bowiem ma możliwości, by zapewnić lepszą egzystencję
sobie i swoim najbliższym. Czasem komplikacje życiowe nie pozwalają
na sprostanie podstawowym potrzebom. Natomiast wyciągnięta dłoń drugiego człowieka może tę sytuację całkowicie zmienić.
Na chwilę obecną najważniejszy jest remont dachu. Jest to budynek
100-letni, każda wichura zagraża bezpieczeństu rodziny. Matka, samotnie
wychowująca troje dzieci, nie jest w stanie udźwignąć finansowo takiej
inwestycji.
Dzięki Państwa wrażliwości i pomocy jesteśmy w stanie osiągnąć wyznaczony cel. Zachecamy do dołączenia do zbiórki internetowej, każdy na
miarę swoich możliwości i chęci.
Niedługo firma dekarska podejmie się wymiany dachu, ale wciąż brakuje 4000 zł. Wszyscy możemy pomóc – liczy się każda złotówka!
Za każdą okazaną pomoc dziękujemy!

Tel. kontaktowy: 602 185 476.

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

(62) 78 292
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Myśl logicznie, a znajdziesz wyjście z każdej trudnej sytuacji. Dostrzeżesz błędy i wyciągniesz z nich
wnioski. Osoba z wielkim autorytetem i doświadczeniem porozmawia z tobą i wskaże ci drogę.
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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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Kaminari Perzów znów z sukcesami

W Krotoszynie odbył się drugi najważniejszy rankingowy turniej w Polsce – Puchar Polskiej Unii Karate. Klub Karate Kaminari
Perzów reprezentowała czteroosobowa drużyna w składzie Justyna Wyrwas, Cyprian Jarczak, Maciej Poślod i debiutująca na takiej
rangi imprezie Zuzanna Kulawik. Klub z Perzowa znowu miał powody do zadowolenia ponieważ Cyprian Jarczak po raz kolejny
potwierdził swój wysoki poziom sportowy zdobywając srebrny medal w kategorii kumite Junior Młodszy +70kg (wcześniej na Mistrzostwach Polskiej Unii Karate w Środzie Wielkopolskiej zdobył złoty medal w tej kategorii). Tym razem uległ tylko w finale bardzo
utytułowanemu zawodnikowi z Olimpu Łódź, który w swoich szeregach ma dwóch aktualnych Mistrzów Świata. Bardzo Dobrze
spisali się również pozostali zawodnicy Maciej Poślod, który zajął 5. miejsce, Justyna Wyrwas, której tym razem zabrakło trochę
szczęścia oraz Zuzanna Kulawik, która dzielnie walczyła o swoje.

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił miasta gospodarzy i stadiony, na których reprezentacja Polski będzie przygotowywać się finałów do piłkarskich Mistrzostw Europy. Jedno z czerwcowych spotkań znowu zawita do stolicy Wielkopolski

18. kolejka | wiosna 2020
Śląsk Wrocław – Legia Warszawa .............– 0:3
Lech Poznań – ŁKS Łódź ..........................– 2:0
Górnik Zabrze – Wisła Kraków ................– 4:2
Jagiellonia – Zagłębie Lubin ....................– 0:1
Cracovia – Raków Częstochowa ................– 3:0
Lechia Gdańsk – Wisła Płock ....................– 2:0
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice .................– 1:0
Korona Kielce – Arka Gdynia ...................– 0:1
1. MKS Pogoń Szczecin
18 35 22:14
2. KP Legia Warszawa
18 35 36:17
3. MKS Cracovia SSA
18 33 27:15
4. WKS Śląsk Wrocław
18 33 26:18
5. KS Lechia Gdańsk
18 30 23:16
6. KKS Lech Poznań
18 29 31:18
7. GKS Piast Gliwice
18 28 19:18
8. Wisła Płock SA
18 27 22:28
9. Jagiellonia Białystok
18 26 28:23
10. KGHM Zagłębie Lubin
18 25 28:25
11. RKS Raków Częstochowa 18 22 19:28
12. KS Górnik Zabrze
18 20 20:25
13. MZKS Arka Gdynia
18 17 14:26
14. MKS Korona Kielce
18 15 10:24
15. ŁKS Łódź
18 14 17:31
16. Wisła Kraków SA
18 11 17:33

NASI
w LIGACH
Rafał Kurzawa
(Amiens SC)
Ligue1 Conforama

17. kolejka | jesień 2019
AS Monaco FC – Amiens SC – 3:0 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
(poza meczową 18-tką)
16. kolejka | jesień 2019
Amiens SC – Stade de Reims – przełożony
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

18. kolejka | wiosna 2020
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)
Patryk Tuszyński
(Piast Gliwice)
PKO Ekstraklasy

18. kolejka | wiosna 2020
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: 60-90 minuta

Kadra po dwóch latach znów w Wielkopolsce
Wielkopolscy kibice spragnieni innej piłki niż ligowa, wreszcie się tego doczekają. Piłkarska reprezentacja Polski
zawita na Stadion Miejski w Poznaniu 9 czerwca, by w ramach przygotowań do Euro 2020 zagrać z Islandią. Będzie
to pierwszy mecz kadry na tym stadionie od 2018 roku. Gdy chodzi o mecze reprezentacyjne, pierwszeństwo wyboru
zawsze ma warszawski Stadion Narodowy. Tym razem jednak pojawiła się okazja, by Robert Lewandowski i spółka
zawitali do innych miast. Wśród nich znalazł się także Poznań. Czerwcowy mecz z Islandią będzie próbą generalną
przed finałami Euro 2020.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Czterech kandydatów do gry w czwartej lidze.
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Sport

piłka nożna
RedBox V Liga Grupa 3 >>> Kibice Orła Mroczeń z niecierpliwością mogą wypatrywać
w kierunku odległej, póki co, rundy wiosennej. W rewanżowej części sezonu jedyny nasz
przedstawiciel na tym szczeblu rozgrywkowym będzie walczyć o najwyższe cele, ale na
półmetku na najlepszej drodze do awansu są gracze z Odolanowa i Wilczyna

Czterech kandydatów
do gry w czwartej lidze

Przed niespełna miesiącem zakończyła się jesienna część rozgrywek o mistrzostwo grupy trzeciej piątej ligi, w której rozegrano piętnaście kolejek rundy jesiennej. Liderem na
półmetku jest Odolanovia Odolanów, a ligową tabelę zamyka Tur 1921 Turek. Drużyna
z Odolanowa pozycję lidera po pierwszej fazie rozgrywek zapewniła sobie w meczu kończącym jesienne zmagania na zapleczu czwartej ligi. Różnice w czołówce tabeli są jednak nieznaczne. Wydaje się, że walkę o prawo gry w czwartej lidze stoczą dwa zespoły,
ale w grze o awans mogą liczyć się jeszcze gracze ekip z Mroczenia czy Pleszewa.
Wczesnym latem Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
zdecydował o formacie rozgrywek w
niższych ligach seniorskich w Wielkopolsce w zbliżającym się sezonie
2019/2020. W obecnym sezonie zniknęła z nazewnictwa Liga Międzyokręgowa. Została ona przemianowana na piątą ligę i tak też oficjalnie
widnieje od bieżących rozgrywek.
Nie zmienił się kształt tych rozgrywek, które w dalszym ciągu toczą się
w trzech grupach liczących po szesnaście drużyn każda. Skład grup został ustalony zgodnie z podziałem zastosowanym w poprzednim sezonie,

przy uwzględnieniu odpowiednio
awansów i spadków. Grupy piątej ligi
w kolejnych sezonach mogą się nieco
różnić, a najbardziej odczuć to mogą
kluby znajdujące się na pograniczu
obszarów różnych grup. Możliwe
jest jednak wystąpienie diametralnie
różnych podziałów, tak, by wszystkie
zespoły na przestrzeni kilku sezonów
mogły uczestniczyć w rozgrywkach
w wariancie najbardziej dla nich korzystnym pod względem ekonomicznym.
W sezonie 2019/2020 w grupie
trzeciej możemy oglądać szesnaście
zespołów. Ale to nie liczebność ligi,

a zespoły w niej startujące gwarantowały emocje na starcie rozgrywek.
Nasz region ma na tym szczeblu jednego reprezentanta i są nim gracze
Orła Mroczeń. Podopieczni Marka
Wojtasiaka spisali się znakomicie,
zajmując na finiszu pierwszej części
sezonu trzecie miejsce. Gracze Orła
zgromadzili trzydzieści trzy oczka
i do prowadzącej Odolanovii tracą
osiem punktów. Drużyna z Mroczenia, obok Odolanovii, Wilków
Wilczyn czy Stali Pleszew, należała
do ścisłej ligowej czołówki i nie bez
powodu zaliczana jest do szerokiego grona czołowych zespołów tego

LICZBY GRUPY 3 V LIGI
=> Najlepszym i najskuteczniejszym atakiem w rundzie jesiennej mogą pochwalić się Wilki Wilczyn. Piłkarze z Wilczyna strzelili w piętnastu meczach 55 bramek, co daje średnio 3,66 bramki w jednym
meczu.
=> Najmniej skuteczną linię ataku miał z kolei Tur 1921 Turek. Ligowy outsider jesienią zdobył zaledwie
14 bramek, czyli średnio 0,93 gola w meczu. Równie tragiczny bilans mają jeszcze Tulisia Tuliszków
(15 bramek w 15 meczach oraz Piast Czekanów (17 bramek w 15 meczach).
=> Zaledwie cztery bramki straciła Odolanovia Odolanów, co daje średnio 0,26 bramki w meczu. Solidną
defensywą może pochwalić się jeszcze SKP Słupca, która jesienią dała sobie strzelić dwanaście goli
oraz Orzeł Mroczeń. Drużyna Marka Wojtasiaka w piętnastu meczach straciła piętnaście bramek.
=> Najwięcej, bo 58 bramek dali sobie strzelić gracze Tura Turek. Zamykająca ligową tabelę drużyna z
Turku traciła w meczu średnio 3,86 bramki.
=> Najwięcej, bo 13 zwycięstw odniosły Odolanovia Odolanów i Wilki Wilczyn. Po dziesięć meczów wygrał z kolei Orzeł Mroczeń i Stal Pleszew. Z kolei zaledwie jedno spotkanie wygrał brylujący w niechlubnych statystykach Tur Turek.
=> Ani jednej porażki nie zanotował w rundzie jesiennej lider z Odolanowa. Z kolei aż 12 przegranych w
pierwszej części rozgrywek zanotowała zamykająca tabelę drużyna z Turku.
=> Przed własną publicznością najlepiej spisywały się Wilki Wilczyn. Wicelider z Wilczyna w ośmiu spotkaniach odniósł komplet zwycięstw.
=> W spotkaniach wyjazdowych brylowała z kolei Odolanovia Odolanów, która wygrały siedem z ośmiu
meczów.
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sezonu. Siłą drużyny Orła była dosyć wyrównana, jak na ligowe warunki, kadra zespołu. Gole w lidze
strzelało bowiem ośmiu piłkarzy.
W klasyfikacji najskuteczniejszych
strzelców rozgrywek prowadzi Marcin Górecki. Snajper mroczenian
w piętnastu jesiennych meczach,
dziewiętnastokrotnie wpisywał się
na listę strzelców i nad drugim w
stawce Patrykiem Grabowieckim
z Wilków Wilczyn i Przemysławem
Skibiszewskim ze Zjednoczonych
Trzemeszno ma cztery bramki przewagi. Niezwykle wartościowy okazał
się też Rafał Janicki. Drugi najskuteczniejszy gracz mroczenian strzelił
jesienią czternaście bramek.
Odolanovia Odolanów okazała
się najlepsza, po rozegraniu piętnastu
kolejek rundy jesiennej. Niemiłych
niespodzianek w wykonaniu piłkarzy z Odolanowa jesienią nie udało
się jednak uniknąć. Drużyna spod
Ostrowa Wielkopolskiego dostarczała jednak swoim kibicom zdecydowanie więcej pozytywnych emocji.
Gracze Odolanovii odnieśli bowiem
zwycięstwa niemal we wszystkich arcyważnych konfrontacjach. Było tak
między innymi w starciach ze Stalą
Pleszew (4:1) czy Wilkami Wilczyn
(1:0). To właśnie zwycięstwo z Wilkami otworzyło graczom Odolanovii
drogę do mistrzostwa jesieni. Ponadto piłkarze z Odolanowa wywalczyli jeszcze cenne punkty w starciach
Orłem Mroczeń oraz Astrą Krotoszyn. W pierwszej części rozgrywek
gracze z Odolanowa nie doznali ani
jednej porażki. W obozie Odolanovii 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
awansu do czwartej ligi.
Liderowi i wiceliderowi po piętach bardzo mocno depcze grupa
pościgowa. Na jej czele znajduje się
Orzeł Mroczeń, ale w gronie zespołów mogących pokrzyżować szyki faworytom znajduje się też Stal Pleszew
i Astra Krotoszyn. Na słowa uznania
zasłużyli zwłaszcza gracze z Krotoszyna, którzy na przełomie października i listopada prezentowali bardzo
wysoką formę. W ostatniej kolejce
rundy jesiennej Astra pokonała 2:0 na
wyjeździe ekipę Polonusa Kazimierz
Biskupi, odnosząc tym samym piąte
zwycięstwo z rzędu. W sumie w rundzie jesiennej krotoszynianie odnieśli
dziewięć zwycięstw, zanotowali dwa

remisy i zaliczyli cztery porażki. –
Śmiało można powiedzieć, że była to
bardzo dobra runda w naszym wykonaniu. Szkoda, że już się skończyła,
bo jesteśmy w naprawdę świetnej
formie, czego potwierdzeniem jest
pięć wygranych z rzędu. Cóż, musimy poczekać do wiosny – mówił
po ostatnim meczu rundy jesiennej
Mariusz Ratajczak, prezes Astry
Krotoszyn. Piłkarze Astry półmetek
sezonu zakończyli na piątym miejscu
z dorobkiem dwudziestu dziewięciu
oczek. Punkt więcej udało się ugrać
graczom z Pleszewa. W pierwszej
rundzie piłkarze Stali byli bezkompromisowi. W piętnastu spotkaniach
odnieśli dziesięć zwycięstw i doznali
pięciu porażek. 30 punktów pozwoliło podopiecznym Łukasza Bandosza
uplasować się tuż za podium. Zdecydowanie lepiej pleszewianie punktowali na wyjazdach, gdzie przegrali
tylko raz. Za to na własnym boisku
gracze Stali aż czterokrotnie musieli przełknąć gorycz porażki. Rundę
jesienną pleszewianie zakończyli
mocnym akcentem, bowiem z wyjazdowego starcia w Mroczeniu piłkarze
Stali zdołali przywieźć pełną pulę.
Nie od dziś wiadomo, że okręg
kaliski zawsze uchodził za nieco
silniejszy od konińskiego. Pierwsza
część sezonu rozgrywek piątej ligi
częściowo to potwierdziła. W pierwszej piątce tabeli znalazło się aż czterech przedstawicieli strefy kaliskiej.
BAS
Tabela rundy jesiennej
1. MLKS Odolanovia Odolanów 15 41
2. GKS Wilki Wilczyn
15 39
3. LZS Orzeł Mroczeń
15 33
4. KS Stal Pleszew
15 30
5. KKS Astra Krotoszyn
15 29
6. SKP Słupca
15 29
7. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 15 20
8. GKS Sompolno
15 19
9. LKS Raszkowianka Raszków 15 18
10. GKS Vitcovia Witkowo
15 18
11. KS Piast Kobylin
15 17
12. LKS Piast Czekanów
15 14
13. KLKS Zefka Kobyla Góra 15 13
14. LKS Zjednoczeni Rychwał 15 13
15. MGKS Tulisia Tuliszków
15 9
16. MKS Tur 1921 Turek
15 5
19
15
15
14
11
11
10
10
9
9
9

39:4
55:18
52:15
30:17
29:16
28:12
19:21
25:32
26:40
24:33
31:39
17:31
24:32
20:42
15:38
14:58

Najskuteczniejsi strzelcy
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Patryk Grabowiecki (Wilki Wilczyn)
Przemysław Skibiszewski (Zjednoczeni)
Rafał Janicki (Orzeł Mroczeń)
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
Damian Spaleniak (Raszkowianka)
Patryk Adamski (Stal Pleszew)
Oskar Pietrzak (Vitcovia Witkowo)
Mateusz Olikiewicz (Piast Kobylin)
Adam Staszewski (Astra Krotoszyn)
Mateusz Sobczak (Piast Czekanów)

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

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

Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.

Sport

piłka nożna

Piłka nożna >>> Koniec rundy jesiennej czy też sezonu to zawsze najlepsza okazja do
przeróżnych podsumowań. Z ciekawą inicjatywą wyszły władze Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej, publikując vademecum czwartoligowych rozgrywek

OCENY KLUBÓW STREFY KALISKIEJ
ZA RUNDĘ JESIENNĄ

WZPN opublikował vademecum,
ciekawa publikacja trafia do kibiców

Nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej. W przypadku „Żubrów”
jednak trzeba wprost mówić o udanej jesieni. LKS to zdecydowanie
najstarsza drużyna w lidze, ale doświadczenie skrzętnie wykorzystał
punktując najlepiej w lidze. Można się zastanawiać czy zespół nie jest
za bardzo uzależniony od dyspozycji swojego superstrzelca,
Krystiana Benuszaka, lecz dopóki piłka po jego uderzeniach wpada
do bramki, nie ma to najmniejszego znaczenia.

Aż 550. bramek padło w rundzie jesiennej na boiskach czwartej ligi. Najskuteczniejsza okazała się Pogoń Skalmierzyce, najwięcej kartek otrzymali natomiast gracze Kotwicy Kórnik.
Takie i wiele więcej danych dotyczących rozgrywek znalazły się w Vademecum IV Ligi opublikowanym przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej na stronie wielkopolskizpn.pl
Na ponad pięćdziesięciu stronach
znalazły się wszystkie dane o rozgrywkach czwartej ligi w Wielkopolsce w zakończonej rundzie jesiennej.
Kibice, piłkarze oraz działacze jeszcze raz będą mogli przeanalizować
wszystkie wyniki jakie padły na boiskach w rundzie jesiennej. Bardziej
wymagający mogą sięgnąć do statystyk oraz tabeli przedstawiającej
punktację zespołów w systemie Pro
Junior System. – Powody do radości daje to, że w ślad ze progresem
sportowym idzie najwyższy poziom
organizacyjny. Coraz ładniejsze
obiekty skutecznie zachęcają do ich
odwiedzania, co widać po rosnącej
frekwencji. Duży nacisk położony na odpowiednie przygotowanie

boisk pozwolił wyeliminować przypadki odwoływania spotkań z uwagi
na zły stan murawy. Kluby działają
skutecznie i potrafią się tym chwalić, dzięki czemu ranga rozgrywek
rośnie. To cieszy, ale i zobowiązuje
Wielkopolski ZPN, by ten potencjał
wykorzystywać na rzecz klubów.
Takim działaniem z pewnością było
pozyskanie partnera technicznego,
firmy Red Box, która zaopatrzyła
kluby w wybrany sprzęt sportowy.
Dziś dokładamy kolejną małą „cegiełkę” publikując to podsumowanie
statystyczne rundy jesiennej. Niech
vademecum będzie symbolicznym
podziękowaniem dla sponsorów
wspierających kluby, trenerom służy jako baza danych, a dla działa-

czy, zawodników i kibiców stanie się
cenną pamiątką ze sportowej rywalizacji ostatnich miesięcy – powiedział Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Na
ponad pięćdziesięciu stronach każdy
kibic znajdzie również coś o swojej
drużynie. Vademecum zawiera bowiem krótki opis klubu, statystyki
drużyny za rundę jesienną oraz ocenę wystawioną przez twórców tego
wydawnictwa. W dzisiejszym materiale prezentujemy oceny wybranych
drużyn za jesień 2019. Vademecum
można pobrać bezpłatnie na oficjalnej
witrynie internetowej Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
BAS

Piłka nożna >>> Piłka w wydaniu reprezentacyjnym za nieco ponad pół roku wróci
do stolicy naszego województwa. Stanie się tak za sprawą towarzyskiego spotkania
biało-czerwonych z Islandią

Polska zagra z Islandią w Poznaniu

LKS Gołuchów 5

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 4 +

Utrzymywali równą, wysoką formę przez całą rundę. Najniżej byli
przez chwilę na siódmej pozycji, ostatecznie jesień kończą jako piąta
ekipa ligi i na pewno mogą czuć pewien niedosyt. Celem na ten sezon
była lokata na podium, na co szanse (do usunięcia do słowo) wciąż są
duże szanse. Znamienne jest to, że z pięciu porażek cztery ponieśli
z rywalami ze ścisłej czołówki i za to ocenę nieco obniżamy. Gdy
jednak mieli naprzeciw siebie słabszego przeciwnika, potrafili być
do bólu skuteczni na czele z liderem klasyfikacji strzelców, Dawidem
Kuczyńskim.

KP Victoria Ostrzeszów 4

Typowana na najsilniejszego z beniaminków Victoria potwierdziła
swoją jakość. Klub z południa regionu wcielił się w rolę „czarnego konia”,
był nawet okres, że plasował się na podium. Po słabszym okresie w
połowie rundy zespół osunął się w tabeli, ostatecznie skończył na 8.
pozycji, co przed sezonem z pewnością wzięto by w ciemno.

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3+

Zespół dobrze rozpoczął sezon i w pewnym momencie był nawet
wiceliderem rozgrywek. Druga część rundy to jednak pasmo
rozczarowań. Od końca września Centra aż pięć razy kończyła mecz
bez gola, a jesień zakończyła zawstydzającą porażkę w Nowych
Skalmierzycach. Słaba dyspozycja sprawiła, że wiosną zamiast walki
o najwyższe laury, będzie można się zająć budowaniem zespołu
pod kątem kolejnego sezonu. Za jesień wystawiamy trójkę z małym
plusikiem za czystą grę i zdecydowanie najmniejszą liczbę kartek.

KKS Polonia Kępno 3

13. miejsce dobrze oddaje realne możliwości klubu. Przeciętną
dyspozycję przez większość rundy przysłonili skutecznym finiszem,
choć akurat remis na koniec z Olimpią Koło z pewnością przyjęto
z rozczarowaniem. Przy bardzo wąskiej kadrze i braku drużyn
juniorskich mogących stanowić zaplecze w trakcie sezonu,
kluczowe jest unikanie kontuzji i niepotrzebnych kar za kartki.
Jesienią z powodzeniem się to udawało.

KS Opatówek 3 –

Istotne zmiany kadrowe odbiły się na wynikach i zespół znów
czeka ciężka walka o utrzymanie ligowego bytu. Warunkiem
koniecznym do tego jest poprawa gry ofensywnej. Już w poprzednim
sezonie nie było z tym najlepiej, a zespół opuścili zdobywcy 2/3 goli
z poprzednich rozgrywek. 17 bramek zdobytych jesienią to drugi
najgorszy wynik w lidze.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2

Być może największe rozczarowanie pierwszej części sezonu.
Wydawało się, że drużyna w charakterystycznych pasiastych
strojach będzie punktować przynajmniej tak solidnie jak wiosną,
tymczasem dopiero w ostatnim meczu dobiła do dwucyfrowego
dorobku. Taki wynik z pewnością nie przystoi klubowi z ponad
100-letnią tradycją. Nadzieję na lepszą drugą część sezonu daje
niezła postawa w ostatnich meczach przeciwko czołowym
zespołom i fakt, że aż 11 razy Ostrovia zagra wiosną u siebie.
Póki co biało-czerwoni zasłużyli jedynie na dwójkę.
/źródło: Vademecum IV Ligi/

Rywalem reprezentacji Polski w ostatnim sprawdzianie przed finałami piłkarskich Mistrzostw Europy będzie 9 czerwca Islandia. Mecz odbędzie się na Stadionie Miejskim przy ulicy Bułgarskiej w
Poznaniu. Kadrowicze wrócą zatem do stolicy Wielkopolski po dwóch latach przerwy i ponownie
mogą liczyć na pełne trybuny.
Od tygodnia znamy wszystkich
rywali reprezentacji Polski, z którymi zmierzy się ona przed finałami
piłkarskich Mistrzostw Europy. Już
wcześniej wiadomo było, że przed
czempionatem Starego Kontynentu

zagramy z Rosją, Ukrainą, Finlandią
oraz Islandią. Teraz wiemy również,
że podopieczni Jerzego Brzęczka
9 czerwca 2020 roku zmierzą się na
Stadionie Miejskim w Poznaniu w
meczu towarzyskim z Islandią, będą-

cą rewelacją poprzedniego Euro we
Francji. Kadrowicze wrócą do Poznania po dwóch latach przerwy. Po raz
ostatni kadrę, prowadzoną wówczas
przez Adama Nawałkę, gościliśmy
w stolicy naszego województwa w

czerwcu 2018 roku. Polacy zremisowali wtedy 2:2 z reprezentacją Chile. Od tamtego wydarzenia minęło
już jednak sporo czasu, stąd władze
Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej czyniły usilne starania, by
reprezentacja ponownie pojawiła się
w Poznaniu. Powrót piłki w reprezentacyjnym wydaniu do Poznania
był możliwy dzięki faktowi, że do
występu w turnieju mistrzowskim
reprezentacja Jerzego Brzęczka przygotowywać się będzie w Opalenicy.
Wybór ośrodka w Wielkopolsce sprawił, że ze względów logistycznych
rozegranie meczu towarzyskiego w
Poznaniu wydawało się naturalnym
ruchem. Dla reprezentacji Polski pojedynek w stolicy Wielkopolski będzie ostatnim testem przed Mistrzostwami Europy. Przypomnijmy, że w

czempionacie Polacy zagrają w grupie z Hiszpanią, Szwecją oraz zespołem, który zwycięsko przebrnie przez
baraże. Mecze naszej kadry w fazie
grupowej odbędą się w Dublinie i
Bilbao. Towarzyskie zmagania przed
Euro 2020 biało-czerwoni rozpoczną
27 marca meczem z Finlandią. Spotkanie zostanie rozegrane we Wrocławiu. Cztery dni później Polska
zmierzy się z Ukrainą na Stadionie
Śląskim w Chorzowie. Kolejne mecze
odbędą się krótko przed turniejem 2 czerwca rywalem drużyny Jerzego Brzęczka na PGE Narodowym w
Warszawie będzie Rosja, zaś spotkanie z Islandią 9 czerwca odbędzie się
w przywołanym do tablicy Poznaniu.
BAS
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ZIMOWY RAPORT
Mimo że do rozpoczęcia rundy wiosennej jeszcze bardzo daleko,
trenerzy oraz piłkarze zespołów z regionów kończą już układać
plany na mozolny okres budowania formy na decydującą część
rozgrywek. Jeszcze więcej pracy niż zawodnicy mają aktualnie
prezesi klubów, którzy szukają zarówno wzmocnień, jak i nowych
źródeł finansowania. Poniżej przedstawiamy ligowy raport z przygotowań klubów do okresu przygotowawczego.

Piłka nożna >>> Podopieczni Marka Wojtasiaka w drugim tygodniu stycznia rozpoczną przygotowania do rundy wiosennej. W planach jest rozegranie sześciu meczów kontrolnych

KKS Kalisz
Wygraną 5:0 z Nielbą Wągrowiec piłkarze
KKS-u Kalisz zakończyli trzecioligowe zmagania
w rundzie jesiennej. Dla kaliskich piłkarzy nie był
to jednak koniec pracy w 2019 roku. Zanim drużyna udała się na krótkie urlopy, trener Ryszard
Wieczorek zaserwował swoim podopiecznym
dwa mecze kontrolne. Najpierw odmłodzona
drużyna KKS-u, z kompletem młodzieżowców i
trzema juniorami w pierwszym składzie pokonała występującą w klasie okręgowej Olimpię Brzeziny 3:0. Z kolei w ostatnim meczu w 2019
roku KKS zmierzył się z rezerwami Piasta Gliwice. W ramach zimowego
okresu przygotowawczego, KKS Kalisz pokonał Piasta Gliwice U-21 8:2.
Po tym meczu sztab szkoleniowy lidera grupy drugiej trzeciej ligi przedstawił plan zimowych przygotowań. Kaliszan czeka łącznie dziesięć
gier kontrolnych. Niebiesko-biało-zieloni większość meczów rozegrają
na własnych obiektach, udadzą się jedynie na spotkania do Kluczborka
i Torunia na pojedynki z MKS-em i Elaną. Oprócz tych dwóch drużyn
Kakaesiacy sprawdzą się jeszcze na tle Widzewa Łódź oraz trzecioligowych RKS-u Radomsko, rezerw Miedzi Legnica, Stali Brzeg i Sokoła
Aleksandrów Łódzki oraz niżej notowanych Victorii Skarszew, Pogoni
Nowe Skalmierzyce i Orła Mroczeń. Pierwsza gra kontrolna, w której
rywalem KKS-u będzie RKS Radomsko zaplanowana została na 25
stycznia.

JKS Jarota Jarocin
28 listopada piłkarze Jaroty Jarocin odbyli ostatnie zajęcia treningowe w rundzie jesiennej obecnego sezonu. Gracze Jaroty po okresie roztrenowania
udali się na urlopy. Do treningów wrócą w drugim
tygodniu stycznia 2020 roku. Jarocinianie wzorem
ubiegłych lat będą przygotowywać się na obiektach
spółki Jarocin Sport, ale niewykluczone że wyjadą
również na kilkudniowe zimowe zgrupowanie. Przed
wznowieniem rundy wiosennej trzecioligowiec z Jarocina rozegra jeszcze pięć pojedynków kontrolnych z czołowymi drużynami występującymi
w trzeciej i czwartej lidze. Jarota zimowe przygotowania rozpocznie 7
stycznia. Cztery dni później jarocinianie zmierzą się z liderem czwartej
ligi – LKS-em Gołuchów. W następnych tygodniach gracze z Jarocina
sprawdzą się na tle trzecioligowców – Polonii Środa Wielkopolska (18
stycznia) i Sokoła Kleczew (25 stycznia). Po raz pierwszy od dawna
rywalem Jaroty w zimowym okresie przygotowawczym będzie Polonia
Leszno. Ten mecz zaplanowano na początek lutego. W tym miesiącu
drużynę z Jarocina czeka dodatkowo wyjazd na obóz. Ostatnim sparingpartnerem będzie Warta Sieradz (22 lutego), która jest aktualnym
wiceliderem rozgrywek łódzkiej czwartej ligi. Jarota pierwsze spotkanie
o stawkę w 2020 roku rozegra w Ostrowie Wielkopolskim. 28 lutego lub 1
marca zmierzy się w ramach 1/16 finału wojewódzkiego Pucharu Polski
z miejscową Centrą. Tydzień później wróci już na ligowe boiska. Inauguracja wiosennych zmagań nastąpi od starcia z Kotwicą Kołobrzeg.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
Ostrowianie 7 stycznia rozpoczną
przygotowania do rundy wiosennej. Rywal
kępińskiej Polonii będzie trenować na własnych obiektach, mając do dyspozycji halę
sportową, teren oraz boisko ze sztuczną
nawierzchnią. Ciężkie treningi będą przeplatane sparingami, a tych w notatniku trenera znalazło się siedem. Pierwszy z nich
ostrowianie rozegrają już 18 stycznia w Sieradzu, a rywalem Ostrovii będzie tamtejsza Warta. 25 stycznia w Ostrzeszowie ostrowianie zagrają z
Astrą Krotoszyn. Tydzień później, także w Ostrzeszowie dojdzie z kolei
do sparingowych derbów z Centrą. Kolejnym rywalem Ostrovii w meczach kontrolnych będzie Wiwa Goszcz, jedenasty zespół dolnośląskiej
czwartej ligi, z którym ostrowianie zmierzą się 8 lutego. Cztery dni później formę drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego sprawdzą juniorzy Ruchu
Chorzów. 15 lutego biało-czerwoni wybiorą się do Pleszewa na mecz z
tamtejszą Stalą, a 22 lutego Ostrovię czeka mecz z Piastem Czekanów.
Dla piłkarzy Ostrovii będzie to próba generalna przed startem rozgrywek
ligowych. W pierwszym meczu o punkty w 2019 roku podopieczni Marcina Kałuży zmierzą się przed własną publicznością z Polonią Kępno.
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Orzeł zdradza plany na zimę
Znany jest już dokładny plan przygotowań piłkarzy Orła Mroczeń do rundy rewanżowej obecnego sezonu. Drużyna prowadzona przez Marka Wojtasiaka przygotowania do rundy wiosennej
rozpocznie w drugim tygodniu stycznia przyszłego roku. W notatniku trenera znalazło się sześć
terminów, w których mroczenianie rozegrają mecze kontrolne. Pierwszym przeciwnikiem będzie
występująca w Sieradzkiej Klasie Okręgowej Prosna Wieruszów, z którą piłkarze Orła zmierzą się
jeszcze w pierwszym miesiącu przygotowań.
Kontrolne spotkanie z ósmym zespołem Sieradzkiej Klasy Okręgowej
zaplanowano na piątek, 31 stycznia.
Osiem dni później mroczenianie rozegrają drugą potyczkę kontrolną.
Rywalem piłkarzy Orła będzie Motor
Praszka, reprezentant Opolskiej Klasy Okręgowej. Kolejnym rywalem
mroczenian w meczach kontrolnych
będzie GKS Grębanin, z którym podopieczni Marka Wojtasiaka zmierzą
się 15 lutego. Tydzień (22 lutego) i
dwa tygodnie później (29 lutego) rywalami mroczeńskich piłkarzy będą
reprezentanci naszego regionu – GKS
Rychtal oraz Centra Ostrów Wielkopolski. Ostatnim terminem towarzyskich potyczek będzie 4 marca. Orzeł
już na własnym boisku zmierzy się z
Zawiszą Łęka Opatowska. Dla mroczenian starcie z Zawiszą będzie
próbą generalną przed startem rozgrywek ligowych, których wiosenną inaugurację zaplanowano na 14
marca. Znane są już także dokładne

godziny oraz miejsca rozgrywania
meczów kontrolnych przez zespół z
Mroczenia. Większość z nich gracze
Orła rozegrają na boisku ze sztuczną
nawierzchnią w Kluczborku. To właśnie tam odbędą się starcia z Prosną
Wieruszów, Motorem Praszka, GKS-em Grębanin oraz GKS-em Rychtal. Starcie z Centrą odbędzie się w
Ostrzeszowie, a próba generalna z
Zawiszą Łęka Opatowska ma odbyć
się już na obiekcie w Mroczeniu. Biało-niebiescy ligowe zmagania roz-

poczną w sobotę, 14 marca od domowego starcia z SKP Słupca. Pierwsze
wyjazdowe spotkanie w 2020 roku
gracze z Mroczenia rozegrają 21 marca z Raszkowianką Raszków. Przypomnijmy, że Orzeł zakończył pierwszą część sezonu na trzecim miejscu
w tabeli. Piłkarze z Mroczenia zgromadzili na swoim koncie trzydzieści
trzy punkty – dziesięć razy zwyciężając, trzy remisując i doznali dwóch
porażek.			
BAS
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Piłka nożna >>> Outperformer zaprasza na kolejne warsztaty szkoleniowe dla trenerów. Tym razem w Opalenicy swoimi doświadczeniami trenerskimi dzielić się będą Mariusz Rumak, Marcin Andrzejewski oraz Patryk Kniat

Kolejne warsztaty szkoleniowe dla trenerów
W sobotę, 21 grudnia w Opalenicy odbędą się warsztaty szkoleniowe poświęcone planowaniu okresu przygotowawczego i adresowane będą one do trenerów pracujących w
klubach niższych lig. Wydarzenie organizowane przez Outperformer jest certyfikowane
i otrzymało patronat Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Warsztaty odbędą się w Hotelu
Remes w Opalenicy, a więc w tym
samym obiekcie, który na miejsce
przygotowań do UEFA Euro 2020
roku wybrała reprezentacja Polski.
Szkolenie odbędzie się w godzinach
9-19, a swoje prelekcje wygłoszą dobrze znani w Wielkopolsce trenerzy
– Mariusz Rumak, Marcin Andrzejewski oraz Patryk Kniat. Warsztaty
zostały podzielone na cztery bloki. W
pierwszym z nich uczestnicy zapo-
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znają się z planowaniem i realizacją
obciążeń treningowych w okresie
przygotowawczym. Następnie omówione zostaną kwestie dotyczące
planowania i realizacji założeń taktyczno-technicznych w okresie startowym. Kolejnym punktem będzie
planowanie obciążeń w okresie zimowym, a całość zakończy panel dyskusyjny poświęcony zagadnieniom
związanym z wyzwaniom i problemami okresu przygotowawczego w

niższych klasach rozgrywkowych.
Szkolenie jest certyfikowane przez
Polski Związek Piłki Nożnej, a każdy
jego uczestnik otrzyma dwa punkty
szkoleniowe liczone w procesie przedłużania licencji. Koszt uczestnictwa
w warsztatach to 249 złotych. BAS

Wszyscy chętni trenerzy mogą
wysyłać swoje zgłoszenia na adres:
biuro@outperformer.pl

