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Magiczne Boże Narodzenie

Dwie noce
Są takie dwie noce
w roku
jedna gdy się rodzi
Bóg Dziecina
druga gdy się zaczyna
Nowy Rok
Obie grupują ludzi
wlewają w nich nadzieję
Obie świętują
scaleniem
radością i zjednoczeniem
Obie są ważne
rozgwieżdżone dla Pokoju
dla Globu
Oplatają go czasem
gwiazdy i blasku
czasem wiary
w lepsze jutro i pojutrze
wiary w dobre dusze
wiary w dobre ręce
które noszą Ziemię
Są takie dwie noce
w roku
które żyją tym celem

Spokojnych i pogodnych
świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia marzeń
w Nowym Roku wszystkim
Klientom, Kontrahentom
oraz Pracownikom
życzy
Zarząd „Intermarche” Kępno

Józef Frąckowiak
Kępno, 01.01.2019 r.

Podziękowali za 90 lat strażackiej służby
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

Następny
numer „TK”
ukaże się
2.01.2020 r.

„Diamenty
Meblarstwa”
dla „Piasek”
i „Idźczak - Meble”
W tegorocznej edycji prestiżowej nagrody „Diament
Meblarstwa 2020”, produkty trzech firm z naszego regionu zostały nagrodzone
przez kapitułę konkursu.
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Informacje

wiadomości
„Tygodnik Kępiński” to nie tylko ponad 50 dziennikarek i redaktorów, jacy przez ostatnie
dekady pisali do gazety, ale wiele inicjatyw społecznych oraz niezliczona ilość artykułów
opisujących naszą lokalną rzeczywistość. A tak naprawdę „Tygodnik” to Wy, Drodzy Czytelnicy. Dziś wracamy do źródeł w 30. rocznicę naszego powstania

30 lat z „Tygodnikiem Kępińskim”
Przed 30 laty, po tym jak pod
sztandarami „Solidarności” demokratyczna opozycja zasiadła do rozmów z najbardziej zajadłym wrogiem
– partią komunistyczną i po częściowo wolnych wyborach parlamentarnych, policzyliśmy się i zobaczyli-

Aleksandra Woźniaka. Pierwszy
numer „Tygodnika Kępińskiego”
ukazał się 19 grudnia 1989 r. Była to
pierwsza po II wojnie światowej w
naszym regionie niemarksistowska
gazeta opisującą ówczesną rzeczywistość, nie z pozycji władzy, ale „sze-

Zespół redakcyjny w 2009 r., stoją: P. Przybylska-Jakubczyk, S. Gruszka, A. Lubojańska;
poniżej: B. Steinert i M. Łapa (Fot. T. Niechciał)

śmy, że wokół nas jest wielu takich,
co myślą podobnie jak my. Jesienią
1989 r. na jednym z zebrań Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność” zrodził się pomysł, aby powstała lokalna
gazeta. Ideę podchwycił Włodzimierz Mazurkiewicz i zaprosił do
współpracy: Grażynę Gatner, Alinę
Różyńską, Jarosława Fralę, Piotra
Grabarza, Jana Kasendrę, Mirosława Łapę, Zdzisława Mendla,
Jarosława Skibę, Andrzeja Tyrę i

regowego” obywatela. Od tego czasu
Polska, Kępno bardzo się zmieniły.
Przykładem niech będzie, że gdy zakładaliśmy „Tygodnik”, na telefon
stacjonarny (innych nie było) oczekiwało się 20 lat. Dziś otrzymuje się go
„od ręki”. Więcej, część abonentów
rezygnuje z jego posiadania na rzecz
telefonów komórkowych czy innych
możliwości, jakie dają współczesne
komunikatory społecznościowe.
Dla nas było i jest każde wydanie

gazety „misją”, informowaniem czytelnika o sprawach fundamentalnych,
jak i tych „małych”, dziejących się w
sołectwach czy przysiółkach. Wszyscy czytelnicy są dla nas tak samo
ważni. O charakterze naszej gazety
świadczy zawsze, jak ważna jest informacja dla pojedynczego czytelnika, jak też w wymiarze społecznym.
Dzisiejsze kępińskie społeczeństwo jest świadome i dobrze poinformowane, aby tradycyjna gazeta,
jaką byliśmy 30 lat temu, nie straciła
swojej aktualności i świeżości, musi
iść zgodnie z trendami cywilizacyjnymi i technologicznymi. Choć
nadal większa część nakładu „Tygodnika” jest do nabycia w kioskach i
prywatnych punktach sprzedaży w
wydaniu drukowanym, to znaczna
część pozyskiwanej informacji trafia
wprost na ekrany komputerów, tabletów i smartfonów naszych „nowoczesnych” Czytelników.
To oni są naszymi „przekaźnikami”, dzieląc się tygodnikowymi
treściami na Facebooku i Twitterze.
Choć nadal z powodzeniem, jak za
starych dobrych czasów, „Tygodnik”
co czwartek gości w wielu domach w
wersji tradycyjnej.
Poprzez naszą kilkudziesięcioletnią misję wyrażoną słowami „My nie
tworzymy faktów, ale informujemy”,
już od pierwszych numerów „Tygodnika” byliśmy medium - „instytucją” wspierającą lokalne życie kulturalno-społeczne.
Mijający rok jest wyjątkowy.
Nacechowany ważnymi rocznicami,

Z okazji przepełnionych nadzieją
i magią wigilijnej nocy
świąt Bożego Narodzenia
życzenia radosnych,
spokojnych świątecznych dni
oraz pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku

W czasie wizyty w Ministerstwie Kultury (1990 r.), od lewej: M. Łapa, G. Gatner,
W. Mazurkiewicz, S. Starczewski, P. Grabarz i A. Różyńska (Fot. J. Skiba)

o których „Tygodnik Kępiński” nie
zapomniał. 80 lat temu, 17 września
1939 r., wypełniając ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotow, Związek
Sowiecki zaatakował Polskę 40 lat
temu, 2 czerwca 1979 r., rozpoczęła
się pierwsza pielgrzymka papieża
Jana Pawła II do Polski. Odwiedził
Warszawę, Gniezno, Częstochowę,
Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Kraków i były niemiecki obóz
koncentracyjny Auschwitz. Zdaniem
wielu analityków przesłanie tej wizyty przyczyniło się do powstania
w następnym roku „Solidarności”.
30 lat temu powołano pierwszy niekomunistyczny rząd, a Sejm PRL
przywrócił nazwę państwa „Rzeczpospolita Polska” oraz godło: orła w
koronie według wzoru z 1927 r. 20
lat temu Polska wstąpiła do NATO.
15 lat temu wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, gdzie nasze członkostwo
odmieniło oblicze powiatu kępińskiego. To znaczące rocznice, ale były
też te mniejsze jubileusze, w których
uczestniczyła Wasza gazeta.
Dziś w rocznicowym wydaniu
wspominam wszystkich tych obecnych i tych, którzy „odeszli”, a przez
wiele lat przyczynili się swoją pracą
dziennikarską do sukcesu wydawniczego „Tygodnika Kępińskiego”.
Z perspektywy jubileuszu dziękuję Henrykowi Kaczorowskiemu,
twórcy Grupy Meblowej HK i prezesowi Wydawnictwa Tygodnika

Kępińskiego Eugeniuszowi Bendzińskiemu za wieloletnie wsparcie
finansowe i wprowadzone innowacje
w redakcji. Z serca dziękuję tym,
którzy obecnie redagują gazetę i
portal internetowy: Grażynie Gatner, Magdalenie Bendzińskiej,
Katarzynie Rybczyńskiej, Grażynie Jóźwik, Jackowi Kuropce,
Bartłomiejowi „Bartkowi” Steinertowi, Tomaszowi Niechciałowi
oraz współpracującym: Markowi
Kameckiemu, Mirosławowi Sokołowskiemu, Wiesławowi Walasowi
i wielu innym za ich twórczy wkład
swoim talentem w rozwój gazety.
Dziękuję również wszystkim reklamodawcom, dzięki którym przez 30
lat mógł okazywać się „Tygodnik” na
regionalnym rynku wydawniczym.
Perłowy jubileusz „Tygodnika
Kępińskiego” to również Wasz sukces, Drodzy Czytelnicy, gdyż swoimi
informacjami i uwagami dajecie nam
możliwości wyjaśniania frapujących
Was problemów. Z łezką w oku wspominam czas tworzenia „Tygodnika
Kępińskiego”, był to czas przepełniony nadzieją i pełen wyzwań, w których
aktywnie uczestniczyliśmy. Aktualnie
po 30 latach działalności „Tygodnika
Kępińskiego” widzę już inne cele w
zinformatyzowanym i zglobalizowanym lokalnym społeczeństwie, które
będziemy z Wami, Czytelnicy, realizować przez kolejne lata.
Mirosław Łapa

składa

Redakcja
„Tygodnika Kępińskiego”

Redakcja 2019. Od lewej: T. Niechciał, J. Kuropka, M. Łapa, M. Bendzińska, G. Jóźwik
i K. Rybczyńska (nieobecni usprawiedliwieni: G. Gatner i B. Steinert) (Fot. Seba)
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy wszystkim mieszkańcom
Powiatu Kępińskiego niepowtarzalnej
atmosfery oraz uczucia błogiego spokoju
i rodzinnego ciepła.
Niech nadchodzące Święta,
będą dla Państwa niezapomnianym czasem
spędzonym w gronie rodziny i przyjaciół.
Ufamy, że nowonarodzony Chrystus
wleje w Wasze serca radość i miłość
oraz będzie źródłem siły i wiary w lepsze jutro.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem
życzymy zdrowia, szczęścia
oraz spełnienia wszelkich pragnień i marzeń.
Przewodnicząca
Rady Powiatu Kępińskiego
Jolanta Jędrecka

Wicestarosta Kępiński
Alicja Śniegocka

Starosta Kępiński
Robert Kieruzal

DAJ SOBIE SZANSĘ!
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza
na bezpłatną rehabilitację leczniczą
rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej zus wspomaga proces dochodzenia do pełnej sprawności. w efekcie umożliwia
powrót do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. w trakcie turnusu pacjenci znajdują się pod opieką zespołu specjalistów:
lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów i pielęgniarek. indywidualny program rehabilitacji obejmuje: ćwiczenia i zabiegi fizykalne, spotkania
z psychologiem, edukację zdrowotną i promocję zdrowia.
OsOby pO leczeniu nOwOtwOru
gruczOłu piersiOwegO

OsOby z chOrObami
układu OddechOwegO

Pacjentki po leczeniu nowotworu piersi, które
korzystają z rehabilitacji leczniczej w tym profilu, znajdują się pod opieką zespołu specjalistów.
Rehabilitacja obejmuje ćwiczenia oraz zabiegi
fizykalne. Rodzaj i liczba zabiegów są dostosowane do stanu zdrowia oraz indywidualnych możliwości pacjentek. Każda pacjentka uczestniczy
także w nauce automasażu.
Dzięki rehabilitacji m.in. zwiększa się zakres
ruchów w stawach okolicy operowanej, poprawia
się krążenie krwi i chłonki, następuje zmniejszenie lub likwidacja obrzęków.
Rehabilitację dla osób po leczeniu nowotworu piersi prowadzimy w: Drezdenku, Iwoniczu-Zdroju, Inowrocławiu, Rymanowie-Zdroju
i Ustroniu.

Najliczniejszą grupą pacjentów korzystających z rehabilitacji układu oddechowego są
pacjenci z astmą lub przewlekłą obturacyjną
chorobą płuc.
Ośrodek dysponuje między innymi: nebulizatorami, pulsoksymetrem, zestawem przeciwwstrząsowym, pracownią badań czynnościowych płuc z możliwością wykonania spirometrii.
Pacjenci oprócz ćwiczeń ogólnousprawniających
mają ćwiczenia indywidualne, w razie potrzeby
drenaż ułożeniowy i inhalacje.
Elementem programu rehabilitacyjnego jest
też psychoedukacja, na którą składają się treningi relaksacyjne, a w przypadku takiej konieczności, indywidualne spotkania z psychologiem.
Celem treningów relaksacyjnych jest m.in. wy-

waŻne!
1. Z naszej rehabilitacji możesz skorzystać, jeśli jesteś zagrożony utratą zdolności do pracy
i spełniasz jeden z warunków:
• jesteś ubezpieczony w ZUS (pracujesz zawodowo),
• pobierasz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
• pobierasz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.
Dodatkowo musi istnieć szansa, że odzyskasz zdolność do pracy po rehabilitacji.
2. Rehabilitacja jest bezpłatna, ZUS pokrywa całkowity jej koszt.
3. O potrzebie rehabilitacji orzeka lekarz orzecznik ZUS.
4. Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni.
5. Wniosek możesz złożyć w dowolnej placówce ZUS lub wysłać do nas pocztą.
6. Przykładowy wniosek oraz szczegółowe informacje o rehabilitacji z ZUS są na stronie:
www.zus.pl/rehabilitacja

eliminowanie lub redukcja negatywnych emocji,
wytworzenie pozytywnego nastawienia do siebie
samego i choroby, nabycie umiejętności radzenia
sobie ze stresem.
Rehabilitacja schorzeń układu oddechowego
uwzględnia specyfikę tych chorób i potrzeby
pacjentów. Prowadzimy ją w: Inowrocławiu,
Wieńcu-Zdroju i Wysowej-Zdroju.

Aktualnie ZUS oferuje również rehabilitację
leczniczą w schorzeniach: narządu głosu, psychosomatycznych, ośrodkowego układu nerwowego, narządu ruchu, w tym wczesnej rehabilitacji narządu ruchu po wypadku.

OsOby z chOrObami
układu krąŻenia

Poproś swojego lekarza, żeby sporządził
wniosek o rehabilitację leczniczą. Lekarz może
napisać wniosek sam lub skorzystać z formularza zamieszczonego na naszej stronie.
Możesz też wydrukować wniosek ze strony
www.zus.pl/rehabilitacja i przynieść lekarzowi do wypełnienia.
Wniosek musi zawierać Twoje dane: imię
i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Rozpoznanie choroby podstawowej
i chorób współistniejących, opinię czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy - wypełnia
lekarz prowadzący.
Lekarz może też wypełnić wniosek elektronicznie i przesłać go do nas na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS. Dzięki temu szybciej załatwisz sprawę.
Zapytaj lekarza o tę możliwość.

Rehabilitacja układu krążenia przeznaczona
jest dla osób z chorobą wieńcową, po zawale serca,
z nadciśnieniem tętniczym, po operacjach serca i ma
na celu poprawę wydolności układu krążenia i ogólnej sprawności fizycznej, poprawę stanu psychicznego, a tym samym odzyskanie zdolności do pracy.
Podstawą rehabilitacji są indywidualnie dobrane ćwiczenia i treningi fizyczne. Przed rozpoczęciem rehabilitacji wszyscy pacjenci mają wykonane badania: EKG, próbę wysiłkową, ECHO serca. Rehabilitacja odbywa się pod nadzorem specjalistów: lekarzy i fizjoterapeutów. Dopełnieniem
programu rehabilitacyjnego są zajęcia z psychologiem i edukacja zdrowotna.
Rehabilitacja dla osób ze schorzeniami układu krążenia prowadzona jest w ośrodkach w:
Inowrocławiu, Kamieniu Pomorskim, Krynicy
Morskiej, Rabce-Zdroju, Rymanowie-Zdroju,
Stegnie, Supraślu, Wieńcu-Zdroju - w systemie
stacjonarnym oraz w: Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu - w systemie ambulatoryjnym.

Jak mOŻesz skOrzystać
z rehabilitacJi

Podstawą skierowania do ośrodka rehabilitacyjnego jest wydane przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej.
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Wiadomości

historia
Kontynuujemy druk opracowania Izabeli Choraszewskiej dotyczącego więźniów w niemieckim obozie w Woldenbergu

Kępińscy Woldenberczycy - część VI
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” (ks. J. Twardowski)
Edmund Maleszka
Edmund Maleszka urodził się
22 października 1910 r. w Grabonogu, w powiecie gostyńskim. Jego rodzicami byli Tomasz – robotnik rolny i Marianna z domu Kosmalska.
Był najstarszy z 11 dzieci państwa
Maleszków. Do szkoły podstawowej
zaczął uczęszczać jeszcze w zaborze

Portret Edmunda Maleszki z 1932 r.

pruskim, a w latach 1922-1930 uczył
się w Gimnazjum Miejskim w Gostyniu. Tam też zdał maturę.
Bezpośrednio po ukończeniu
szkoły odbył zasadniczą służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu i w
17. Pułku Artylerii Lekkiej w Gnieźnie. Po zakończeniu tej służby przez
rok był bezrobotny. Dopiero w 1932 r.

banku o nazwie „Śląski Zakład Kredytowy”. Na początku 1939 r. został
zatrudniony w Ubezpieczalni Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.
Tam poznał swoją przyszłą żonę –
Halinę Ruszyńską, z zawodu farmaceutkę. Jego starania o przyjęcie na
aplikację sądową były bezowocne, a
dalsze studia podyplomowe przerwała konieczność pracy z dala od
ośrodka uniwersyteckiego, a
potem wojna.
Edmund Maleszka został
zmobilizowany 30 sierpnia
1939 r. Następnego dnia, jako
oficer rezerwy artylerii, trafił do Ośrodka Zapasowego
17. Pułku Artylerii Lekkiej w
Kielcach. Od pierwszego dnia
wojny wraz z oddziałem przemieszczał się na wschód Polski.
19 września w pobliżu Jaktorowa pod Przemyślanami (około
50 kilometrów od Lwowa) został rozbrojony i dostał się do
niewoli radzieckiej.
3 października trafił do
obozu przejściowego dla polskich jeńców w Szepietówce.
Tam odbywała się wstępna selekcja żołnierzy. Szeregowców
i podoficerów, pochodzących
z terenów Rzeczpospolitej zajętych
przez III Rzeszę, pod koniec października 1939 r. Sowieci odsyłali do
swoich sojuszników – Niemców (w
ramach wymiany jeńców). Dla oficerów był to przystanek w drodze, z
której nie było powrotu. Stamtąd trafiali do miejsc kaźni – Katynia, Miednoje i Starobielska.

Edmund Maleszka podczas ćwiczeń na poligonie, 1931 r.

został zatrudniony w Izbie Skarbowej
w Brześciu nad Bugiem i pracował
w urzędach skarbowych w Pińsku i
Kobryniu.
W 1934 r. podjął studia prawnicze
na Uniwersytecie Warszawskim. Jako
specjalizację wybrał cywilistykę. Był
też członkiem seminarium doktoranckiego z zakresu prawa budżetowego. Jego kolegą z roku był Menachem Begin, późniejszy premier
Izraela, laureat Pokojowej Nagrody
Nobla. Podczas studiów, aby zdobyć
środki na utrzymanie, podejmował
się różnych zajęć dorywczych. W
1938 r. ukończył studia magisterskie.
Trudne warunki bytowe zmusiły go
do poszukiwania stałej pracy zarobkowej. Znalazł ją w Katowicach w
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Edmund został zakwaterowany
w sali numer pięć, z 12 innymi oficerami. Tworzyli oni grupę, którą
nazwali „13 Bakłażan” – od zjedzonego wspólnie bakłażana. Nazwiska
i adresy swoich kolegów spisał w
dzienniku, który prowadził od dnia
mobilizacji. Chciał ich odnaleźć po
wojnie. Do grupy tej należeli także: ppor. Jerzy Bowdziej, ppor. Jan
Drózd, kpt. Eugeniusz Górecki, por.
Roman Grzybowski, por. Tadeusz
Kawiński, por. Adam Kędzior, kpt.
Stanisław Malinowski, kpt. Roman
Manikowski, kpt. Eugeniusz Sienkiewicz, kpt. Bronisław Skibniewski, por. Jan Słomiany i mjr Władysław Wolanin.
W początkowym okresie istnie-

nia obozów sowieckich, ze względu
na nieprzygotowanie do przyjęcia
tak dużej liczby jeńców, panował w
nich ogólny bałagan organizacyjny.
Dotyczyło to także ewidencji osób
przybywających do obozów. Ponieważ żołnierze często nie mieli żadnych dokumentów, odnotowywano
w rejestrach dane personalne przez
nich podawane, które nie zawsze były
prawdziwe. Niektórzy oficerowie,
przeczuwając zagrożenie ze strony
czerwonoarmistów, ukrywali swoje
stopnie wojskowe, pozbywali się dystynkcji lub zamieniali się mundurami
z szeregowcami. Dzięki temu cześć z
nich uniknęła śmierci.

Maturzyści Miejskiego Gimnazjum w Gostyniu, 1930 r., Edmund stoi trzeci z prawej

która po pięciu dniach wycieńczającej wędrówki została wyzwolona w
majątku Deetz.
Po odzyskaniu wolności Edmund Maleszka wrócił do Ostrowa
i ożenił się z poznaną przed wojną

Kobryń, 1934 r., Edmund - czwarty z lewej w ostatnim rzędzie

W tej beznadziejnej sytuacji los
„uśmiechnął się” także do podporucznika Maleszki. Okazało się, że
podoficer, który tworzył listę 100 żołnierzy do przekazania Niemcom, był
jego krajanem. Zaproponował mu,
aby zamienił się z nim dokumentami,
dzięki czemu będzie mógł wpisać go
na tę listę. Edmund zgodził się, nie
wiedząc jeszcze wtedy, że ta decyzja
uratowała mu życie. Zaproponował
swoim kolegom z „13 Bakłażan”, aby
także skorzystali z okazji wydostania
się z niewoli radzieckiej. Ci jednak
odmówili, uznając rzecz za niehonorową. Po wojnie odszukał wszystkich, ale, niestety, na liście katyńskiej. Ocalał jako jedyny.
Jego współtowarzysz niewoli nie
cieszył się długo swoim ”awansem”,
gdyż zdradziły go dłonie, które jednoznacznie określiły jego pozycję
społeczną. Był kowalem, więc gdy
żołnierze radzieccy, którzy podczas
selekcji często sprawdzali jeńcom
ręce, zobaczyli jego spracowane dłonie, nie uwierzyli, że jest oficerem. W
ten sposób obaj trafili do grupy przeznaczonej od odsyłki.
24 października wyjechał z Szepietówki z grupą poznańską. Kiedy
znalazł się na terenach zajętych przez
Niemców, zgłosił im, że jest oficerem. Został przetransportowany do
Stalagu XI A Altengrabow, w którym
przebywał od 7 do 15 listopada. Następnie trafił do Oflagu XI B Braunschweig, gdzie spędził sześć miesięcy. Od maja 1940 r. do stycznia 1945
r. był jeńcem Oflagu II C Woldenberg.
Podczas pobytu w niewoli nadal prowadził swój dziennik, mimo że było
to zakazane. Opuścił obóz 25 stycznia 1945 r. wraz z grupą „Wschód”,
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Haliną Ruszyńską. 15 marca 1945 r.
podjął aplikację w Sądzie Okręgowym, a w rok później, we wrześniu,
zdał egzamin sędziowski z wynikiem
celującym. Był asesorem w Sadzie
Grodzkim w Ostrowie Wielkopolskim, następnie pełnił funkcję kierownika Sądu w Rzepinie. W tym

radca prawny w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń.
Edmund Maleszka był czynnym
członkiem wielu organizacji społecznych i politycznych. Przed wojną
udzielał się w Ligi Obrony Powietrznej Państwa, Polskim Czerwonym
Krzyżu, Związku Straży Pożarnych i Związku Rezerwistów. Od
1945 r. należał, między innymi,
do: Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego, Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Akademickiej,
Ligi Morskiej, Zrzeszenia Prawników Polskich.
Był organizatorem i przewodniczącym
Powiatowego
Komitetu Obrońców Pokoju w
Kępnie. W 1948 r. współorganizował wystawę powiatową, a w
latach 1960-1966 pełnił funkcję
zastępcy przewodniczącego Powiatowego Komitetu Obchodów
1000-lecia Państwa oraz 300-lecia
miasta Kępna. Współpracował
przy publikowaniu wydawnictw, pisał
artykuły, zabrał też głos na falach Polskiego Radia. Od grudnia 1954 r. był
członkiem rad narodowych – miejskiej i powiatowej, w których zajmował stanowisko przewodniczącego.
Za swoją działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami

Edmund Maleszka z rodziną (wszystkie ze zbiorów rodziny Maleszków)

czasie mieszkał z żoną w Grabowie,
gdzie w styczniu 1947 r. przyszedł na
świat jego pierwszy syn – Andrzej.
W listopadzie tegoż roku przeprowadził się z rodziną do Kępna i tu
osiadł już na stałe. Początkowo pracował jako asesor, a w 1948 r. został
sędzią i objął stanowisko prezesa
Sądu Powiatowego. Funkcję tę pełnił przez 19 lat. W Kępnie urodził mu
się drugi syn – Sławomir. W 1955 r.
dostał propozycję przeniesienia do
Sądu Najwyższego, ale ze względów
osobistych nie skorzystał z tej oferty.
Następnie przez wiele lat był szefem
Państwowego Biura Notarialnego. Po
przejściu na emeryturę pracował jako

i dyplomami, w tym: Srebrnym i
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Złotą Odznaką Zrzeszenia Prawników Polskich, Odznaką
1000-lecia Państwa Polskiego, Odznaką Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego.
Otrzymał też dyplom uznania Ministra Sprawiedliwości oraz dyplom-podziękowanie „Dni Kępna 1960 r.”.
Edmund Maleszka zmarł nagle
15 stycznia 1990 r. Jest pochowany na
cmentarzu w Kępnie.
Izabela Choraszewska

Ogłoszenie

reklama
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Aktualności

wiadomości
listy, listy, listy…
Szanowny Panie Burmistrzu,
z ogromnym niepokojem, smutkiem i żalem obserwowałam wycinkę
drzew na ulicy Nowowiejskiego w Kępnie, która miała miejsce 9.12.19 r.
Wycięte zostały kilkudziesięcioletnie lipy oraz alejka jarzębów szwedzkich. Urodziłam się na Osiedlu Przemysława, tu się wychowałam. Pod
tymi lipami bawiłam się jako dziecko. Ich zapach ukajał moje dzieci,
które spały w wózku. Liście jarzębu szurały nam pod nogami, gdy wracałyśmy z kuzynkami ze szkoły jesienią. Te drzewa były towarzyszami
naszego życia.
Wycinka drzewostanu na osiedlu Przemysława zbulwersowała nie
tylko mnie, ale także wielu innych mieszkańców Kępna. Jest to działanie bardzo krótkowzroczne. Potrzebujemy drzew, by latem dawały cień
i obniżały temperaturę na betonowej pustyni, by poprawiały jakość już i
tak kiepskiego powietrza w Kępnie. Lipy są drzewami miododajnymi – są
bardzo istotne do tego, by w naszym mieście było jak najwięcej zapylaczy.
Takie lipy nie urosną w dwa lata. To jest strata, której nie da się nadrobić.
W związku z tym, oprócz wyrażenia mojego oburzenia i protestu,
chciałam postulować, abyśmy bardziej aktywnie jako mieszkańcy byli informowani o planowanych wycinkach drzew, szczególnie tych kilkudziesięcioletnich. Efektywnym informowaniem nie jest dokument zakopany
gdzieś na stronie urzędu.
Ma Pan Burmistrz stronę na facebooku, ma swoje billboardy, na których zaprasza na miejskie imprezy. Pan wie, jak efektywnie informować
mieszkańców. Przed wyborami miał Pan spotkania – może należałoby się
spotkać z mieszkańcami przed tak dużą ingerencją w środowisko?
Ponadto oczekiwałabym informacji, w jaki sposób ten ubytek drzew
zostanie uzupełniony. Jakie są plany na nasadzenie zieleni na tym osiedlu.
I dodam, że nie usatysfakcjonują mnie marne krzaczki i trawy. Potrzebujemy drzew, by żyć.
Liczę, że Pan Burmistrz zapozna się ze sprawą i ustosunkuje się do
tego publicznie, bo jak pisałam, sprawa ta zbulwersowała wielu mieszkańców.
Z poważaniem,
Patrycja Karwan-Makosch

Dlaczego przy ul. Nowowiejskiego wycięto zdrowe lipy?

„Diamenty Meblarstwa”

dla „Piasek” i „Idźczak - Meble”
Konkurs „Diament Meblarstwa”
organizowany jest od 2006 r. Jego
głównym celem jest wyłonienie najlepszych produktów w branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz pod
względem wzornictwa, technologii,
innowacyjności oraz funkcjonalności.
Organizatorami konkursu są: Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. oraz Meble.

Skakawskiej i w strefa komfortu – meble klasa standard sofa „Illum” z „Idźczak-Meble” w Łęce Opatowskiej.
Statuetki „Diament Meblarstwa
2020” laureatom wręczał Marek Hryniewicki, redaktor naczelny miesięcznika „BIZNES meble.pl”. Projektantem
zestawu „Enjoy” jest Emil Czumałowski z Fabryki Mebli w „Piaskach” -

M. Hryniewicki wręcza nagrodę E. Czumałowskiemu
pl SA. Zwycięzcy otrzymują tytuł
„Diament Meblarstwa” oraz pamiątkową statuetkę, której autorem jest Jarosław Perszko, rzeźbiarz, pracownik
naukowo-dydaktyczny Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
W tym roku uroczyste wręczenie
nagród „Diament Meblarstwa 2020”
odbyło się 4 grudnia br. w Centrum
Olimpijskim w Warszawie i dostarczyło
gościom niezapomnianych emocji, tak-

Prace nad projektem mebla rozpoczęły się kilka miesięcy temu, aby został
wystawiony na ostatniej edycji Targów
Meblowych w Poznaniu. Jest to pierwsza tego typu nagroda dla naszej firmy. Najbardziej zawsze cieszy uznanie
klientów, a tu takie jest. W tym przypadku cieszy fakt, że nasz mebel został
doceniony przez tak wielu ekspertów
z baranży meblowej. Satysfakcją jest,
że znaleźliśmy się w gronie nagrodzo-

Fot. RadioSUD

Kto winny wycinki drzew?

W tegorocznej edycji prestiżowej nagrody „Diament Meblarstwa 2020”, produkty trzech
firm z naszego regionu zostały nagrodzone przez kapitułę konkursu

Niejasna sprawa wycięcia drzew
przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie
wzbudza wiele kontrowersji i złości
wśród mieszkańców Kępna oraz wywołuje lawinę pytań. Choć wiadomo,
że wycinka związana jest z planami
modernizacji drogi oraz budową parkingu, zastanawiające jest, czy konieczne było wycięcie prawie wszystkich drzew rosnących przy tej ulicy.
W pierwszy komunikacie wydanym
przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie w odpowiedzi na pytania, listy i
apele mieszkańców, czytamy: Wobec bulwersującej wszystkich sytuacji związanej z wycinką większości
drzew przy ul. Nowowiejskiego w
Kępnie, burmistrz miasta i gminy
Kępno podjął 10 grudnia br. decyzję o powołaniu zespołu, który ma
na celu wyjaśnienie w trybie pilnym
zaistniałego zdarzenia. O wynikach
prac zespołu urząd poinformuje w
kolejnym komunikacie. W kolejnym
komunikacie, opublikowanym 11
grudnia br., Gmina poinformowała,
że specjalistyczna firma realizująca
prace związane z wyrębem drzew, samowolnie dokonała wycinki 14 sztuk
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(lip) bez zlecenia Gminy Kępno, jak
i niezgodnie z wydaną decyzją starosty kępińskiego (...). Firma otrzymała od Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie ww decyzję starosty kępińskiego
zezwalającą na wycinkę wyłącznie
części drzew na wskazanym terenie,
w związku z rozpoczęciem inwestycji
prowadzonej ze Spółką „Wodociągi
Kępińskie” Sp. z o.o. pn. „Przebudowa ulic Nowowiejskiego, Młynarza,
Turowskiego i Schmidt’a w Kępnie”.
W związku z powyższym informujemy, iż postępowanie wyjaśniające
w powyższej sprawie jest w dalszym
ciągu prowadzone.
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia części drzew bez wymaganego
zezwolenia poinformowało również
Starostwo Powiatowe w Kępnie.
Czy firma poniesie konsekwencje
swojego błędu? Czy w miejsce wyciętych drzew, przynajmniej tych wyciętych nadprogramowo, zasadzone
zostaną nowe? Jaki finał będzie miała
ta sprawa? Czekamy na odpowiedzi.
KR

Kolekcja „Enjoy” Fabryki Mebli „Piaski”
że tych sportowych. Wybór Centrum
Olimpijskiego na lokalizację wręczenia nagród był podyktowany chęcią
stworzenia wyjątkowej oprawy dla
finałowej odsłony konkursu „Diament
Meblarstwa 2020”. Prowadzący konkursową galę konferansjer i dziennikarz
– Krzysztof Szubzda powitał gości
wśród portretów olimpijczyków, m.in.
Kamila Stocha i Anitę Włodarczyk.
Kapituła oceniająca produkty meblowe składała się z 70 ekspertów z
dziedziny meblarskiej. W skład, której
wchodzą projektanci wnętrz architekci, designerzy, trendseterzy, blogerzy,
przedstawiciele mediów i organizacji,
naukowcy, eksperci branżowi, przedstawiciele handlu i hurtowni, technolodzy oraz firm atestowych i patentowych wyłonili laureatów tegorocznej
edycji
Z naszego regionu nagrody otrzymał meble w kategorii - klasa strefa
dzienna, klasa standard - „Enjoy” z
Fabryki Mebli „Piaski”. W kategorii
strefa komfortu – meble narożnik„Biano” z Fabryki Mebli Stagra w Kuźnicy
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nych wśród tak uznanych firm jak –
Meble Wójcik czy Forte – stwierdza E.
Czumałowski.

czarnej podstawy z trzema kolorami dekorów z pewnością nada wnętrzu niepowtarzalnego charakteru. Chcieliśmy zaproponować modułową
kolekcje mebli zestawioną z ażurową
i lekką formą metalowej ramy, która
dzięki mnogości elementów i minimalistycznej formie znajdzie zastosowanie w każdym wnętrzu – wyjaśnia
projektant mebli. Mebel „Enjoy” jest
już w ofercie handlowej Fabryki Mebli
„Piaski”i cieszy się dużą popularnością sprzedaży u klientów jak i kontrahentów. - Nagroda „Diament Meblarstwa” to dla nas duże wyróżnienie
ale przede wszystkim potwierdzenie
kompetencji zawodowych projektanta oraz zespołu wdrożeniowego, które
przełożyło się na sukces rynkowy tej
kolekcji – mówi Marcin Jendryca
dyrektor w Fabryce Mebli „Piaski”.
Konkurs „Diament Meblarstwa”
organizowany jest od 2006 roku i
pozwala wyłonić najlepsze produkty
dostępne na polskim rynku. Od tego
czasu firma „Idźczak – Meble” już
dwa razy została wyróżniona tą uznaną w środowisku meblarskim nagrodą. - Rok 2019 przyniósł dla nas kolejny sukces, pozwalając nam zostać
wyróżnionym prestiżową nagrodą w
branży meblarskiej - stwierdza Marcin Idźczak. - To dla nas ogromny
zaszczyt, móc znaleźć się w gronie
laureatów tak prestiżowego przedsięwzięcia. Produkt, jaki zaprezentowaliśmy, sofa modułowa „Illum” to
propozycja dla ludzi ceniących oryginalność i doceniających awangardowe kształty. Nowoczesna bryła, z
niesymetrycznie ułożonym oparciem
w stosunku do siedziska, ozdobionym
pionowymi przeszyciami, nadaje jej
elegancji i charakteru. Jednocześnie,
drewniany stelaż, stanowiący podstawę mebla, dodaje sofie niezwykłej
lekkości – dodaje.
- Nasz modułowy produkt doskonale sprawdzi się w nowoczesnych
poczekalniach, recepcjach hoteli, w
gabinetach kosmetycznych, czy w pomieszczeniach typu loft. Mebel ten,
można łączyć w ciąg sof, tworząc tym
samym jedno długie siedzisko – podsumowuje M. Idźczak.
Sofa modułowa „Illum”zostanie
firmę „Idźczak - Meble” zaprezentowana na Międzynarodowych Targach

Sofa „Illum” fabryki „Idźczak-Meble”
„Enjoy” to nowoczesne podejście
do aranżacji wnętrza, wieloelementowa kolekcja do samodzielnego montażu, utrzymana w nowoczesnej stylistyce. Mnogość brył oraz kompaktowa
forma pozwalają na zastosowanie zarówno w małych jak i dużych pomieszczeniach. Wiszące elementy można w
łatwy sposób zestawić z bryłami na
lekkiej metalowej podstawie, tworząc
aranżacje dopasowane do indywidualnych potrzeb. Kontrastowe połączenie

w Poznaniu, w roku 2020. - Tak ważne uznanie, w skali krajowej, daje
nam mnóstwo satysfakcji, liczymy, że
nasz produkt zostanie optymistycznie
przyjęty i spodoba się potencjalnym
klientom - prognozuje M. Idźczak.
Na potrzeby konkursu wydany
zostanie specjalny katalog, w którym
opublikowane będą wszystkie zgłoszone produkty, jak również produkt nagrodzony w kategorii „młody design”.
m

Wiadomości

Świat OFFLINE liczy się bardziej
niż bycie online.
Tu szczęście mierzy się
w uśmiechach, wspólnych chwilach
i dobrych wspomnieniach.

Radosnych Świąt Bożego
Narodzenia oRaz uŚmiechu
i życzliwoŚci na każdy dzień
nadchodzącego 2020 Roku
życzy inea.
W ramach współfinansowanego ze środków unijnych Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa, INEA prowadzi budowę sieci
światłowodowej. Dzięki temu projektowi z szerokopasmowego
Internetu będą mogli korzystać mieszkańcy prawie 4 tysięcy
gospodarstw domowych w powiecie kępińskim.
Czym jest światłowód? Włókna światłowodowe mają grubość
ludzkiego włosa, a do transmisji danych wykorzystują fale świetlne.
Jest to obecnie najbezpieczniejsza technologia dostarczania
Internetu, telewizji i innych usług cyfrowych, której dostępność nie
jest zależna od warunków atmosferycznych.

Telewizja w zupełnie innej odsłonie
Z okazji zbliżających się Świąt INEA już kolejny raz przygotowała coś
szczególnego dla najmłodszych - akcję „Dzieciaki rządzą telewizją”.
W jej ramach kilkanaście kanałów dziecięcych emitowanych będzie
do 6 stycznia zupełnie za darmo!

informacje
Dla wszystkich znajdujących się w zasięgu sieci światłowodowej
INEA, już teraz dostępna jest telewizja HIWAY. To zupełnie nowy
sposób oglądania telewizji. Dzięki niej użytkownicy mogą uruchomić
trwający program od początku lub wrócić do wybranego z listy,
sprzed nawet 7 dni.
Co więcej, mały, zaledwie 12 centymetrowy dekoder HIWAY ma
możliwość bezprzewodowego połączenia z Internetem. Wystarczy
podłączyć urządzenie po Wi-Fi do światłowodu INEA i kablem HDMI
do telewizora.
Dzięki
profilom
użytkowników,
HIWAY
potrafi
również
„podpowiedzieć”, co warto obejrzeć i przedstawić propozycje filmów
czy seriali dopasowanych do gustów i preferencji użytkowników.
Domowa wypożyczalnia na życzenie VOD oferuje dostęp do
kinowych hitów, a dzięki usłudze Multiroom, możliwe jest oglądanie
różnych kanałów nawet na 5 telewizorach jednocześnie.

Telefonia komórkowa dla klientów INEA
Kompleksowa oferta INEA to praktyczne i wygodne rozwiązanie.
Internet i telewizja od jednego dostawcy, na jednym rachunku.
Korzystając z usług INEA, można wybrać także telefonię mobilną,
a w niej nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy do wszystkich sieci
oraz 10 GB szybkiego Internetu LTE.

Odwiedź salon INEA lub zadzwoń:
Kępno, Warszawska 29,
tel. 61 223 80 00
Umów wizytę naszego przedstawiciela:
tel. 732 44 88 44
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Umowa na dofinansowanie budowy drugiego etapu ul. Bohaterów Września w Kępnie została podpisana

Małgorzacie Florczak

serdeczne wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Taty
składają:

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

Drugi etap ul. Bohaterów Września
z dofinansowaniem
długości 973 m, szerokości 6 m wraz
z chodnikami i ścieżką rowerową o
nawierzchni asfaltowej, oświetleniem
ulicznym, kanalizacją deszczową,
kanalizacją sanitarną, siecią wodo-

Umowa pomiędzy wojewodą
wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem a burmistrzem miasta i gminy Kępno Piotrem Psikusem na dofinansowanie budowy drugiego etapu
ul. Bohaterów Września w Kępnie
podpisana został 13 grudnia br.
Gmina Kępno na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie w
wysokości 1.709.201,00 zł z państwowego funduszu celowego pod nazwą
Fundusz Dróg Samorządowych.
- Tak znaczące środki, jak z tego
funduszu, do tej pory nigdy nie były
przekazywane samorządom – mówił
podczas wizyty w Kępnie wojewoda
Ł. Mikołajczyk. - Cieszy mnie fakt, że
w Wielkopolsce mamy bardzo wiele
projektów drogowych, począwszy od
budowy obwodnic, poprzez różnego
rodzaju przebudowę dróg i remonty
chodników. Mamy cały przekrój tych
remontów aż po, oczywiście, budowę
nowych dróg. To poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i parametrów dróg.
Zadanie obejmuje wykonanie
drogi o nawierzchni asfaltowej na
ul. Bohaterów Września w Kępnie o

targowym i jest nim spółka „Remost”
Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Olesna.
Całkowity koszt realizacji inwestycji
wyniesie 5.191.695,27 zł brutto. Termin realizacji to 31 sierpnia 2020 r.

Gmina Kępno na realizację inwestycji uzyskała ponad 1,7 mln zł
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

ciągową oraz przebudową przejazdu
kolejowego. W ramach zadania wybudowane zostaną także dwie drogi
wewnętrzne.
Generalny wykonawca robót został wyłoniony w postępowaniu prze-

Budowa ul. Bohaterów Września
jest kontynuacją realizacji zachodniego obejścia miasta Kępna. Etap I
– ul. Ruchu Oporu została wybudowana w 2018 roku.
bem

Pożar budynku gospodarczego przy ul. Słonecznej w Trzcinicy

Strażacy walczyli z kolejnym pożarem

W niedzielę, 15 grudnia br., o
godzinie 14.47, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiato-

Na miejscu zdarzenia działały zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie, OSP Trzcinica i OSP Laski. Fot. OSP Trzcinica

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin
Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.

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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wego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego przy ul.

Słonecznej w Trzcinicy. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
OSP Trzcinica i OSP Laski. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu zasilania w energię elektryczną
budynku objętego pożarem. Następnie podano trzy prądy gaśnicze w
natarciu na pożar, co doprowadziło
do jego ugaszenia – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
W trakcie zdarzania mieszkająca na posesji objętej działaniami
kobieta źle się poczuła. Została ona
przebadana przez przybyły na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa
Medycznego, nie stwierdzono jednak
potrzeby hospitalizacji. W następnej
fazie działań wyniesiono spalone
wyposażenie i dogaszono pojedyncze
zarzewia ognia.
Oprac. 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
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12

54 (214%)
44 (176%)
21 (82%)
16 (62%)
11 (45%)
71 (284%)
99 (395%)

Oznaczenie kolorów:
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PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY
90 (180%)
74 (148%)
34 (68%)
26 (52%)
19 (38%)
104 (208%)
164 (328%)

Bardzo dobra

baranów (ul. Ogrodowa 2)

JAKOŚĆ
POWIETRZA

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

Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Dobra
Bardzo dobra
Bywało lepiej
Zła
Dobra

Umiarkowana

11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12

154 (616%)
94 (376%)
26 (105%)
55 (218%)
19 (75%)
110 (438%)
177 (706%)
Bywało lepiej

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

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

257 (514%) Zagrożenie dla zdrowia
158 (316%)
Zła
44 (88%)
Dobra
92 (184%)
Umiarkowana
31 (62%)
Dobra
183 (366%)
Zła
295 (590%) Zagrożenie dla zdrowia
Zła

Zagrożenie dla zdrowia

Wiadomości

informacje

W piątek, 13 grudnia br., w Starostwie Powiatowym w Kępnie wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisał umowę na dofinansowanie zakupu ambulansu dla kępińskiego szpitala

Fundacja „O mały włos” przygotowała pierniki, z których
dochód zasilił zbiórkę funduszy na zakup pompy insulinowej dla 13-letniego Kacpra

Umowa na dofinansowanie ambulansu Zdobili pierniki dla Kacpra

Podczas wizyty w Kępnie wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka podpisana została umowa
przyznająca Powiatowi Kępińskiemu
dofinansowanie z rezerwy ogólnej
budżetu państwa na zakup ambulansu
sanitarnego typu P dla potrzeb usług
medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

20% powiat i pozostałe gminy. Za to
serdecznie dziękuję. To jest dowód
na bardzo dobrą współpracę rządu z
samorządem. Dla nas poprawa bezpieczeństwa, a jest to tutaj znaczące,
jest niezwykle ważna. Cały czas to
akcentujemy, że bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo Wielkopolan
jest priorytetowe.

Dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup
ambulansu sanitarnego typu P wynosi 80% kosztów

Zdrowotnej w Kępnie. Dofinansowanie stanowi 80% kosztu zadania.
- Są to środki przekazane przez
premiera Mateusza Morawieckiego
na wniosek wojewody wielkopolskiego. Oczywiście z dużym wsparciem
pani poseł Andżeliki Możdżanowskiej te środki tutaj trafiają – mówił
wojewoda. - 80% dofinansowania,

Podpisanie umowy odbyło się w
sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie. W spotkaniu z wojewodą uczestniczyli także: dyrektor
Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego Damian
Marciniak, poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, starosta kępiński Robert Kieru-

zal, wicestarosta Alicja Śniegocka,
członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego Krystyna Możdżanowska,
Renata Ciemny i Marek Potarzycki, dyrektor SPZOZ w Kępnie Beata
Andrzejewska oraz skarbnik powiatu kępińskiego Marcin Trojak.
Nowa karetka, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, kosztować będzie 538.909,04
złotych. W ramach tej kwoty 80%, tj.
431.127,23 złotych, stanowi dotacja
celowa pozyskana przez Powiat Kępiński ze środków rezerwy celowej
budżetu państwa. Pozostałą część –
20%, tj. 107.781,81 złotych, wyłożą ze
swoich budżetów: Powiat Kępiński
(59.711,12 złotych) oraz Gminy powiatu. Samorządy gminne wydatkują
na ten cel następujące środki: Gmina
Baranów - 7.598,62 złotych, Gmina
Kępno - 23.431,77 złotych, Gmina
Łęka Opatowska - 5,065,74 złotych,
Gmina Perzów - 3.599,91 złotych,
Gmina Rychtal - 3.669,97 złotych,
Gmina Trzcinica - 4.704,68 złotych.
Dostawcą karetki jest Medfinance BFF Banking Group, BFF MEDFinance SA z siedzibą w Łodzi. Zadanie obejmuje zakup pojazdu wraz
z niezbędnym wyposażeniem medycznym zgodnie z obowiązującą w
Polsce normą PN-EN 1789:2008 ,,Pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie
- ambulanse drogowe”.
Karetka ma zostać dostarczona
do kępińskiego szpitala do 23 grudnia
2019 roku.		
bem

Pierniki dekorowali przyjaciele i pracownicy Fundacji „O mały włos”
przy wsparciu właściciela restauracji „P jak pysznie” P. Powroźnika

Nadchodzą święta Bożego Narodzenia. W tym wyjątkowym czasie
warto pomyśleć nie tylko o prezentach dla najbliższych, ale i postarać
się zrobić coś dobrego dla potrzebujących. Z taką inicjatywą wyszła
Fundacja „O mały włos” Agnieszki
Staszak. Przy wsparciu właściciela
restauracji „P jak pysznie” Pawła
Powroźnika 10 grudnia br. powstały
pierniki udekorowane przez przyjaciół i pracowników Fundacji. Pierniki można było zakupić w salonach

fryzjerskich: „Atelier Staszak” przy
ul. Broniewskiego 14, „Drwalnia”
przy ul. Wieluńskiej 14 oraz podczas
jarmarku bożonarodzeniowego na
kępińskim Rynku. Cały dochód ze
sprzedaży pierników zasilił zbiórkę
funduszy na zakup pompy insulinowej dla 13-letniego Kacpra Stróżyńskiego z Kępna, chorego na cukrzycę.
Warto dodać, że pierniki zostały
wykonane według tajemnej receptury i ich zjedzenie gwarantuje pomyślność na cały 2020 r...
Oprac. KR

Spotkanie wigilijne w Domu Kultury w Krążkowach

„Kolęda płynie z wysokości...”

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.

W niedzielę, 15 grudnia br., w
Domu Kultury w Krążkowach odbyło się spotkanie wigilijne.
Na zaproszenie sołtysa, Rady
Sołeckiej oraz Przedszkola i Szkoły
Podstawowej w Krążkowach przy

świątecznym stole zasiedli radni
Rady Miejskiej w Kępnie, przedstawiciele kilku organizacji i instytucji
oraz grono mieszkańców. Burmistrz
miasta i gminy Kępno przekazał licznie zebranym życzenia radosnych i

Przy świątecznym stole zasiedli radni, przedstawiciele
organizacji i instytucji oraz grono mieszkańców

rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nowym 2020
roku.
Uroczystej kolacji wigilijnej towarzyszyła piękna oprawa bożonarodzeniowa. Jasełka zaprezentowały
dzieci z miejscowego przedszkola
oraz szkoły podstawowej. Ze sceny
popłynęły piękne kolędy i pastorałki, wprowadzając wszystkich w
prawdziwie świąteczny nastrój, a w
artystycznych prezentacjach dzieci
nawiązały do bożonarodzeniowych
tradycji i zwyczajów. Tuż przed
wspólną wieczerzą zebrani złożyli
sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem.
Oprac. KR

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

gmina
GONIEC PERZOWSKI
grudzień 2019, nr 51 (904)
Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk z wizytą w Dziennym Domu Seniora w Domasłowie

Seniorki gościły wojewodę
przy świątecznym stole

W piątek, 13 grudnia br., wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk po wizycie w kępińskim
Starostwie Powiatowym przybył do
Dziennego Domu Seniora w Domasłowie.
Wraz z wojewodą do Domasłowa
przyjechali: starosta kępiński Robert
Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka oraz włodarze gminy Perzów.
Wojewoda zapoznał się z infrastrukturą placówki. Szczegóły związane z jej funkcjonowaniem przedstawiła gościom wójt gminy Danuta
Froń. - Seniorom zapewniamy 8-godzinną opiekę, ciepły posiłek, zabiegi fizjoterapeutyczne, zajęcia
artystyczne, opiekę pielęgniarki –

Mikołajkowe
spotkanie z teatrem

Na spotkanie z najmłodszymi
przybył Mikołaj z łakociami

Podczas swego pobytu w powiecie kępińskim wojewoda wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk odwiedził Dzienny Dom Seniora w Domasłowie

Seniorki przygotowały wigilijne potrawy
i zaprosiły gości do świątecznego stołu

relacjonowała D. Froń. - Na budowę
i funkcjonowanie placówki otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu
Senior+. Dom Seniora w Domasłowie funkcjonuje już prawie rok i, z
tego co wiem, seniorzy czują się tutaj
bardzo dobrze.
Przedświąteczny okres, w którym wojewoda Ł. Mikołajczyk, odwiedził Dom Seniora sprawił, iż jego
wizyta przebiegała w wyjątkowo
serdecznej atmosferze, nie zabrakło
wzajemnych życzeń i upominków.
Seniorki specjalnie z tej okazji
przygotowały dla niecodziennych
gości wigilijne potrawy i zaprosiły do
świątecznego stołu.
Oprac. bem

Z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu wielu głębokich
i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości,
zdrowia i radości
oraz realizacji osobistych zamierzeń
i wszelkiej pomyślności
w każdym dniu zbliżającego się Nowego Roku.
Przewodniczący Rady Gminy Perzów

Wójt Gminy Perzów

Przemysław Łytka

Danuta Froń

wraz z radnymi
Rady Gminy Perzów

wraz z pracownikami
Urzędu Gminy w Perzowie
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11 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie
zaprosił najmłodszych z terenu gminy na teatrzyk mikołajowy pt. „Elf Psotek i czarodziejski młotek”
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Na scenie sali widowiskowej
GOK aktorzy przedstawili ciekawą historię Elfa Psotka i bawili
się wspólnie z dziećmi. Na koniec
milusińscy zaśpiewali piosenkę, by
zachęcić do przybycia Mikołaja,

który każdego częstował cukierkami.
Zadowolone dzieci z uśmiechem
na twarzach opuszczały GOK, machając Mikołajowi i jego pomocnikom.
Oprac. bem

Podobnie jak w poprzednich latach w okresie przedświątecznym samorządowcy z gminy Perzów przygotowali
paczki dla starszych mieszkańców

Świąteczne paczki dla seniorów
Radni Rady Gminy Perzów i inicjatywie – podkreśla wójt gminy
pracownicy samorządowi tradycyj- Perzów Danuta Froń. - Wiem o tym,
nie już w okresie przedświątecznym że są to bardzo wzruszające chwile,
przygotowują paczki dla seniorów z kiedy jedziemy do tych osób. Tutaj
właściwie nie chodzi o to, aby była to
terenu gminy.
- Jest to inicjatywa, która trwa już kilka lat. Osoby,
które przekroczyły 85. rok
życia, otrzymują skromny
upominek, kalendarz gminny i słodycze – mówi przewodniczący Rady Gminy
Przemysław Łytka. - Chcemy, aby wiedzieli, że pamięJak zaznaczają wójt D. Froń i przewodniczący Rady
tamy o nich – zaznacza.
Wspólnie z radnymi w Gminy Perzów P. Łytka, przedświąteczne paczki
przygotowaniu i dostarcza- przygotowywane dla osób starszych z terenu gminy
to już tradycja
niu podarunków dla osób
starszych uczestniczą również pra- bardzo okazała paczka, ale o to, że
doceniamy i pamiętamy o tych osocownicy Urzędu Gminy.
- Jest nam bardzo miło, że może- bach, które tyle lat przeżyły tutaj, na
my wspólnie z Radą, jako pracowni- terenie naszej gminy – wyjaśnia.
bem
cy samorządowi, uczestniczyć w tej

Wójt Gminy Perzów
informuje, że został ogłoszony:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Perzów
Szczegółowe informacje na temat przetargu
zawarte są w ogłoszeniu z dnia 16 grudnia 2019 r.
podanym do publicznej wiadomości:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Perzowie
2) na tablicy ogłoszeń sołeckich w miejscowości Trębaczów
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Perzów.
Wszelkie pytania związane z przetargiem można kierować
do Urzędu Gminy w Perzowie, pokój nr 9 lub pod numerem
telefonu (62) 78 61 850.
Wójt Gminy Perzów
/Danuta Froń/

Gmina

region
G£OS TRZCINICY
grudzień 2019, nr 51 (1117)

Uroczystości jubileuszowe z okazji 90-lecia jednostki OSP odbyły się w Trzcinicy

Podziękowali za 90 lat strażackiej służby
Fot. Janusz Kania KANIA-FOTO-VIDEO

której meldunek złożył naczelnik
OSP w Trzcinicy Zbigniew Grześniak. Po odczytaniu aktu założycielskiego jednostki przez prezesa
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy Józefa Głowika i
uczczeniu minutą ciszy zmarłych
założycieli i druhów OSP w Trzcinicy nastąpiło odsłonięcie tablicy
pamiątkowej ufundowanej przez

Do drzewca sztandaru jednostki przybity
został symboliczny gwóźdź i podziękowania

Fot. Janusz Kania KANIA-FOTO-VIDEO

Zorganizowane w niedzielę, 8
grudnia 2019 r., jubileuszowe obchody rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez proboszcza trzcinickiej
parafii ks. kanonika Wiesława Cieplika.
Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod remizę
w Trzcinicy, gdzie odbyła się zbiórka strażaków ochotników, podczas

mieszkańców Trzcinicy ku pamięci
druhów założycieli.
Zapalono znicze i wykonano pamiątkowe zdjęcie.
W dalszej części uroczystości
druh Tomasz Gatner odczytał spisaną przez siebie 90-letnią historię
jednostki OSP.
Ważnym momentem jubileuszowej uroczystości było przybicie przez
mieszkańców i druhów na drzewcu
sztandaru jednostki pamiątkowej
blaszki z napisem: „Dziękujemy za
90 lat służby – Mieszkańcy Trzcinicy.
08.12.2019 r.”.
- Trzcinicka jednostka posiada
bardzo bogatą historię. Przedstawiona dziś 90-letnia historia ukazuje
pełne wydarzeń życie trzcinickiej
jednostki, pokazuje olbrzymie zaangażowanie kilku pokoleń strażaków
w budowaniu majątku jednostki i w
trud ratowania życia ludzi i ich mienia. Wszystkie te wydarzenia trwale
zapisały się w dziejach wioski, gminy, powiatu i ojczyzny. Dzisiejszego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, rodzinnej atmosfery,
radości oraz spokoju.
Niech ten szczególny czas
napełni wszystkich radością, ciepłem
i życzliwością, a nadchodzący Nowy Rok 2020
przyniesie szczęście oraz pomyślność.
Przewodniczący Rady Gminy Trzcinica

Wójt Gminy Trzcinica

Zdzisław Mikołajczyk

Grzegorz Hadzik

wraz z Radnymi

wraz z Pracownikami

dnia mieszkańcy Trzcinicy podziękowali trzcinickim strażakom za 90 lat
służby, fundując pamiątkowe tablice
– powiedział T. Gatner.
Goście, którzy przybyli z życzeniami na tę uroczystość, mieli też
możliwość wpisania się do księgi
pamiątkowej obchodzącej jubileusz
jednostki. Wśród nich znaleźli się:
samorządowcy na czele z wicestarostą Alicją Śniegocką i wójtem
gminy Trzcinica Grzegorzem Hadzikiem, a także liczna reprezentacja braci strażackiej z dh Michałem
Błażejewskim – prezesem Zarządu
Powiatowego Związku OSP RP w
Kępnie i członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
w Poznaniu, dh Eugeniuszem Grzesiakiem – byłym wieloletnim komendantem PSP w Kępnie i prezesem
Zarządu Powiatowego Związku OSP
w Kępnie, młodszym brygadierem
Pawłem Smugiem z PSP w Kępnie
oraz delegacjami jednostek OSP i
pocztami sztandarowymi. W jubileuszu wzięli też udział przedstawiciele

organizacji i mieszkańcy.
Nie zabrakło części artystycznej,
w trakcie której wystąpił Marek Kowalski z zespołem. Utwory muzyczne przeplatane były recytowaną przez
młodzież poezją poświęconą Ochotniczej Straży Pożarnej i Trzcinicy.
Wiersze autorstwa Jana Wojciecha
Malika zaprezentowali: Natalia
Pawlik, Alicja Jakubczak oraz Denis Gatner.
- Bardzo się cieszę, że nasza jednostka może obchodzić tak wspaniały jubileusz 90-lecia – podkreślił
prezes J. Głowik. - Serdecznie dziękuję wszystkim strażakom, którzy
przez tyle lat budowali trzcinicką
straż za olbrzymie zaangażowanie i
poświęcenie w ratowaniu życia oraz
dobytku mieszkańców. Dziękuję
wszystkim, którzy dziś byli z nami,
dziękuję za tak liczne życzenia, dziękuję za serdeczność i każde dobre
słowo w tym wspaniałym dniu dla
naszej jednostki – podsumował prezes jednostki.
Oprac. bem

Dobiegła końca „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II”

Drugi etap zakończony
Inwestycja obejmowała ulice
Jana Pawła II, Kluczborską i Boczną. W ramach zrealizowanych prac
wykonano 2059,45 mb sieci wodociągowej, 104 przyłącza wodociągowe o
długości 2239,15 mb, 1958,05 mb kanalizacji sanitarnej i 105 przykanalików kanalizacji sanitarnej o długości
798,26 mb.
Powstało także 296,65 mb kanalizacji deszczowej oraz 78,59 przykanalików kanalizacji deszczowej.
Ważnym elementem było odtworzenie nawierzchni ulic oraz odtworzenie chodników. Zmodernizowana została także przepompownia ścieków.
Wartość całkowita zadania wy-

niosła 5.064.949,08 zł.
Gmina Trzcinica na powyższe
zadanie otrzymała dofinansowanie w
wysokości 2.844.019,02 zł w ramach
Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”
Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zrealizowane prace były kontynuacją ubiegłorocznego etapu inwestycji, który objął część ulicy Jana
Pawła II oraz ulice: Młyńską, Zamkową, ks. Białka, Kościelną i część
Pocztowej.
Oprac. bem

Zgodnie z umową zawartą przez Gminę Trzcinica z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym rozpoczęła się modernizacja
gminnego oświetlenia

Modernizują oświetlenie w gminie
Wykonana została pierwsza część
zadania polegająca na wymianie
oświetlenia na nowe w technologii
LED w miejscowości Smardze oraz
montażu lampy przy budynku nr 18
w Pomianach.
7 listopada 2019 roku Spółka
Oświetlenie Uliczne i Drogowe ogłosiła przetarg na „Przebudowę oświetlenia w miejscowości Aniołka Parcele, Ignacówka Trzecia oraz Nowa
Wieś na terenie Gminy Trzcinica”.
Wyłoniony w ten sposób wykonawca
wykona prace do końca stycznia.
Została już sporządzona dokumentacja projektowa oraz uzyskano

pozwolenie na budowę linii oświetleniowej Wodziczna - kierunek Teklin.
Termin wykonania tych prac zaplanowano do końca grudnia.
Wartość całkowita wymiany
lamp w miejscowościach: Smardze,
Aniołka Parcele i Ignacówka Trzecia
oraz budowy linii oświetleniowej ze
słupami i lampami w miejscowości
Wodziczna kierunek Teklin to około
90.000,00 złotych, z czego 71.000,00
złotych to środki finansowe Gminy
Trzcinica przekazane Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.
Oprac. bem
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W sobotę, 7 grudnia, odbyło się się tegoroczne spotkanie opłatkowo-wigilijne gminy
Łęka Opatowska

Gminna wigilia w Rakowie
Przedświąteczne spotkania przy
nakrytym wigilijnymi potrawami
stole to już w gminie Łęka Opatowska tradycja. Temu, które odbyło się
w sali OSP w Rakowie, towarzyszyła
pełna ciepła, wprowadzająca w klimat świąt, atmosfera.
Organizatorami spotkania byli:
Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowie, które obchodziło jubileusz 55-lecia istnienia, a także Urząd Gminy
Łęka Opatowska. Przybyłych gości
powitała przewodnicząca KGW Maria Korek.
W magiczny nastrój świąt Bożego Narodzenia wprowadził występ
chóru z Rakowa oraz jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Siemianicach.
Podczas uroczystości wójt gminy
Łęka Opatowska Adam Kopis złożył
wszystkim zebranym życzenia. - Na
zbliżające się święta Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom
życzę zdrowia, szczęścia i miłości.

W niepowtarzalny nastrój wprowadziły wszystkich m.in.
jasełka w wykonaniu dzieci ze szkoły w Siemianicach

Spełnienia marzeń tych małych
i tych trochę większych. Abyśmy
wszyscy w tej codzienności potrafili
znaleźć drugiego człowieka, w którym będziemy mieli oparcie i któremu będziemy mogli zaufać, a on nam
to wszystko odwzajemni – powiedział
wójt.

Świąteczne życzenia popłynęły
też od zgromadzonych na uroczystości gości, wśród których znaleźli
się między innymi: europosłanka
Andżelika Możdżanowska oraz
starosta kępiński Robert Kieruzal,
reprezentanci organizacji i instytucji, radni, sołtysi, dyrektorzy i nauczyciele szkół, jak
również zasłużone i
Na stole nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych
przygotowanych przez panie z KGW w Rakowie
długoletnie działaczki
KGW Raków.
Modlitwę
wigilijną odmówił ks.
Marek Olszewski,
po czym wszyscy zebrani dzielili się opłatkiem składając sobie
najlepsze życzenia.
Na stołach znalazły się smaczne potrawy wigilijne przygotowane przez panie
z KGW. Oprac. bem

Przedświąteczną porą Święty Mikołaj odwiedza dzieci na
całym świecie. W jeden z grudniowych poranków spotkał
się również z przedszkolakami z terenu gminy Łęka Opatowska

Przedszkolaki powitały
Mikołaja piosenką

Mikołaj przybył w towarzystwie wesołych Elfów
oraz wójta gminy Łęka Opatowska A. Kopisa

Ze względu na jesienną aurę
Święty musiał zmienić środek
transportu i w tym roku dotarł do
przedszkolaków samochodem, a nie
tradycyjnymi saniami. Ten dostojny
starzec z długą siwą brodą, ubrany
w czerwone szaty i z
workiem prezentów
na plecach przybył
w towarzystwie wesołych Elfów oraz
wójta gminy Łęka
Opatowska Adama
Kopisa.
Najmłodsi witali
Mikołaja, śpiewając
piosenki. Ochoczo
odpowiadali
również na pytania,
obiecując przy tym,
że w przyszłym
roku będą równie
grzeczne. Nie mogło

zabraknąć pamiątkowych zdjęć z zacnym gościem.
Mikołajowi trudno było rozstać
się z przedszkolakami, ale obiecał,
że nie zapomni o nich i ponownie odwiedzi je za rok.
Oprac. bem

Przedszkolaki z radością
powitały oczekiwanych gości

W Gminnej Bibliotece Publicznej w
Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie zorganizowane zostały warsztaty
świąteczne, podczas których ozdabiano bombki metodą decoupage

Bombkowe warsztaty
w bibliotece

Warsztaty świąteczne miały miejsce w
bibliotece w godzinach popołudniowych,
28 listopada 2019 r.
W zajęciach przygotowanych przez
bibliotekarzy wzięła udział grupa dzieci
i młodzieży, która wykonała zdobienia na
styropianowej bombce metodą decoupage.
Własnoręcznie stworzone ozdoby
uczestnicy zabierali ze sobą do domów, aby
wyczarowane przez siebie bombki powiesić
na domowych choinkach
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego też postanowiono je zorganizować ponownie.
Oprac. bem

12

Tygodnik Kępiński 19 grudnia 2019

Region

gmina
kurier baranowa
grudzień 2019, nr 50 (1145)

Rozstrzygnięcie i podsumowanie V Powiatowego Konkursu Plastycznego Profilaktyki
Uzależnień pt. „E-papierosy zatruwają i nam dzieci zabijają”

towej Policji w Kępnie, dyrektorzy
szkół i pedagodzy szkolni – oraz
uczestnicy i laureaci powiatowego
etapu konkursu uczestniczyli w prezentacji filmu profilaktycznego oraz
przygotowanej prezentacji zwycięskich prac konkursowych.
Spośród złożonych 154 prac plastycznych z 11 szkół podstawowych z
terenu powiatu kępińskiego niezależna komisja konkursowa w składzie:
przewodniczący komisji – plastyk
Jan Kasendra, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kępnie D. Baranowski, członek GKRPA w Barano-

wie I. Głowik, przedstawiciel PSSE w
Kępnie E. Marszałek i przedstawiciel
KPP Kępno Filip Ślęk, wybrała najlepsze prace uczniów w dwóch kategoriach wiekowych.
Nagrody główne ufundowało Starostwo Powiatowe w Kępnie,
wyróżnienia – Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie, natomiast nagrody specjalne – Komenda Powiatowa Policji w Kępnie oraz Państwowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kępnie.
Oprac. KR

Warsztaty zdobnicze o tematyce świątecznej w Mroczeniu i Słupi pod Kępnem

Dzieci wiedzą, jak szkodliwe są e-papierosy
2 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Mroczeniu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i podsumowanie
V Powiatowego Konkursu Plastycznego Profilaktyki Uzależnień pt. „E-papierosy zatruwają i nam dzieci

zabijają”. Uroczystość otworzyła
prezentacja filmu profilaktycznego
pt. „To nie depresja” w reżyserii Julii Kowalińskiej, przygotowanego
przez młodzież z grupy profilaktycznej PaTPORT przy Szkole Pod-

WYNIKI KONKURSU
Klasy V-VI:
1. Hubert Kokot (SP Donaborów), 2. Michał Sitek (SP nr 1 Kępno)
3. Maja Albert (SP Mroczeń)
Wyróżnienia: Alicja Mielcarek (SP Mroczeń),
Rafał Brąś (SP Łęka Mroczeńska), Patryk Duchnik (SP nr 1 Kępno),
Sławomir Pawelczyk (SP Rychtal)
Klasy VII-VIII:
1. Zuzanna Wesoła (SP nr 2 Kępno), 2. Kornelia Gattner (SP Mroczeń)
3. Bartosz Górecki (SP nr 2 Kępno)
Wyróżnienie: Bartosz Skowroński (SP nr 1 Kępno),
Kinga Kardaś (SP nr 2 Kępno), Tomasz Wypchło (SP Rychtal)
Nagrody Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie:
Maja Grycman (ZS Laski), Wiktoria Podejma (ZS Laski)
Nagrody Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie:
Martyna Kulesza (SP Krążkowy), Amelia Papiór (SP nr 1 Kępno)

stawowej w Mroczeniu. Autorkami
scenariusza były Kamila Kryściak i
Karolina Napierała.
Uroczystości przewodniczył dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczeniu Andrzej Tyra wraz z koordynatorem konkursu, szkolną pedagog
i opiekunką PaTPORT-u, Agnieszką
Sitek.
Zaproszeni goście – starosta kępiński Robert Kieruzal, pracownik
Wydziału Zarządzania Projektami
i Promocji Powiatu Dariusz Baranowski, zastępca komendanta powiatowego Policji w Kępnie podinsp.
Marcin Wiśniewski, członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie
Iwona Głowik, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie Ewa Marszałek,
przedstawiciele Komendy Powia-

Uczniowie przygotowywali
ozdoby świąteczne
W oczekiwaniu na zbliżające się
święta Bożego Narodzenia 12 grudnia
br. w bibliotekach w Mroczeniu i Słupi pod Kępnem odbyły się warsztaty
zdobnicze o tematyce świątecznej.
W
spotkaniu
uczestniczyli
uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Mroczeniu oraz uczniowie
klasy III Szkoły Podstawowej w Słupi
pod Kępnem. Podczas zajęć uczestnicy własnoręcznie przygotowywali
ozdoby. Dzieci z wielkim zapałem i
według własnych pomysłów zdobiły
choinki oraz mikołaje. Wszyscy pra-

cowali z wielkim zaangażowaniem,
słuchając uważnie wskazówek prowadzącej zajęcia animator z pracowni
„ArtZagroda”.
Zajęcia, choć bardzo pracowite,
przebiegły w miłej atmosferze i świątecznym klimacie. Wspólne spotkania
miały na celu integrację uczniów, kreatywne wykorzystanie wolnego czasu
oraz pobudzanie wyobraźni plastycznej uczestników. Wszystkie arcydzieła dzieci mogły zabrać do domu na
pamiątkę lub prezent dla najbliższych.
E. Lesiak

5 grudnia br. wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek podpisała umowę z Firmą Budowlaną „Kubot”
dotyczącą rozbudowy Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem

Powstaną dwa oddziały
przedszkolne
Podpisana umowa mówi o rozbudowie Zespołu Szkół w Słupi pod
Kępnem o dwa oddziały przedszkolne
wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, w tym łącznikiem do istniejącej
sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu z infrastrukturą techniczną.
Lokalizację budynku przedszkola przewidziano w zachodniej części
działki, pomiędzy istniejącym budynkiem szkolno-przedszkolnym a budynkiem sali gimnastycznej. Obiekt
połączony będzie bezpośrednim
przejściem z istniejącym budynkiem
szkolno-przedszkolnym, natomiast z
salą gimnastyczną – poprzez łącznik.
Pomiędzy oddziałami znajdować się
będzie węzeł sanitarny oraz magazyny, po jednym dla każdego oddziału.
Od strony południowo-wschodniej

przewidziano część budynku z kuchnią oraz stołówką przeznaczoną do
jednoczesnego korzystania przez
maksymalnie 24 osoby. Ponadto w
budynku zlokalizowano szatnię, pomieszczenia techniczne, gospodarcze
oraz gabinet specjalisty. Budynek
przedszkola przeznaczony będzie do
opieki dziennej dla maksymalnie 50
dzieci w wieku przedszkolnym.
Przed przystąpieniem do robót
budowlanych zostaną rozebrane i zasypane fundamenty rozpoczętej kilka
lat temu rozbudowy budynku. Przewiduje się roboty związane z wykonaniem nowej i przebudową istniejącej
infrastruktury technicznej w zakresie
przyłącza gazowego, wodnego i kanalizacyjnego.
Termin wykonania zamówienia to
15 grudnia 2020 r.
UG Baranów
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Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku odwiedziły „Dwór Świętego Mikołaja”
w Ustroniu

Święty Mikołaj gościł w Przedszkolu Samorządowym w
Rychtalu

Wizyta niezwykłych gości

Świąteczne zabawy i prace
z Mikołajem i elfami
2 grudnia br. dzieci z przedszkola
oraz klas I-III Szkoły Podstawowej w
Wielkim Buczku odwiedziły „Dwór
Świętego Mikołaja” w Ustroniu. Już

sanie z reniferami, a tron Mikołaja stał na czerwonym dywanie. Od
drzwi słychać było świąteczną muzykę. Niezwykła atmosfera urzekła i

Dzieci bawiły
się znakomicie

w bramie goście zostali przywitani
przez pomocnika Mikołaja, Elfa, który zaprosił ich do środka, gdzie czekały na nich pozostałe Elfy z różnymi
zadaniami. W sali tronowej znajdowała się piękna, świąteczna choinka,

poderwała do działania wszystkich.
Najpierw dzieci udały się do dekoratorni, gdzie czekał na nich stół
z materiałami przygotowanymi do
wykonania świątecznych witraży
oraz zdobienia bombek. Po wysłu-

chaniu instruktażu przystąpiono do
działania. Efekty pracy zachwycały
– wykonane witraże i bombki były
przepiękne.
Następnie dzieci wróciły do sali
tronowej, aby wziąć udział w zabawach z Elfami – były tańce, zabawy
przy muzyce oraz wyczekiwane spotkanie z gospodarzem, czyli Świętym
Mikołajem.
Każdy uczestnik zabaw otrzymał
plakietkę Pomocnika Świętego Mikołaja. Wszyscy doskonale się bawili,
dzieci mogły zrobić sobie zdjęcie na
saniach, przygotowanej ściance oraz
przy choince i z Mikołajem.
Ostatnią częścią wizyty była
Poczta Świętego Mikołaja. Każdy napisał lub narysował list do Świętego
Mikołaja, następnie wysłał go i otrzymał odpowiedź. Na koniec dzieci
zdobiły pierniki lukrem oraz kolorową posypką. Własnoręcznie zdobione
pierniki były wyjątkowo przepyszne.
Czas szybko minął, a dzieci z
żalem opuszczały dwór, jednak postanowiły, że w przyszłym roku odwiedzą Mikołaja ponownie.
Oprac. KR

Krakowski Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychtalu

Świąteczny spektakl dla najmłodszych
W czwartkowy poranek, 5 grudnia br., Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu zaprosiła uczniów klas I-III Szkoły
Podstawowej w Rychtalu na przedstawienie pt. „Świąteczny
dar – magia i czar’’ w wykonaniu aktorów krakowskiego Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”.
Pouczająca opowieść o marzeniach, odwadze i przyjaźni
budziła w młodych widzach silne emocje. Dzieci żywiołowo

Nie brakowało tańca, muzyki
i piosenek o tematyce świątecznej

„Wszystkie dzieci Mikołaja kochają, wszystkie dzieci na niego czekają” – również w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu wszystkie
dzieci czekały na tego niezwykłego
gościa.
4 grudnia br., od samego rana,
przedszkolaki z wielką niecierpliwością wyczekiwały na Świętego Mikołaja. Świąteczny nastrój wyczuwalny
był już od progu przedszkola. Mikołajkowy wystrój i muzyka przypominały wszystkim, o tym wyjątkowym
dniu.
Mikołaj przybył w towarzystwie
Elfa i wesołego Tadka. Spotkanie
było uświetnione ciekawymi zabawami z Mikołajem i jego pomocnikiem,
Elfem, jak np.: „Ruchoma tafla lodu”,

„Gorąca czapka Mikołaja”, „Śnieżna kula”, „Zielony łańcuch”, „Taniec
z balonami” czy „Złoty relaks”. Nie
brakowało także tańca, muzyki oraz
piosenek o tematyce mikołajkowej i
świątecznej.
Przedszkolaki były zachwycone,
podekscytowane i nie mogły doczekać się prezentów, a tuż przed ich
rozdaniem na dzieci czekała jeszcze
jedna atrakcja – każdy chętny mógł
wejść do dużej kuli mydlanej. Chętnych nie brakowało. Uwieńczeniem
dnia i wizyty niecodziennego gościa
było rozdanie prezentów.
Zabawy z animatorami z „Krainy
Eldorado” oraz prezenty zorganizowała i sfinansowała Rada Rodziców.
PS Rychtal

Święty Mikołaj w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada
Stolarka w Rychtalu

Moc prezentów od Świętego

reagowały na przygody Skrzata Psikusa i jego przyjaciół – Marysi, lwa Maciusia, renifera i Śnieżynki.
Dostrzegły przemianę głównego bohatera, który nauczył się dzielenia z innymi, bycia pomocnym, miłym, uczynnym. Obejrzany spektakl był wstępem do
przygotowania się na radosne oczekiwanie na święta
Bożego Narodzenia, a z okazji mikołajek wszystkie
dzieci otrzymały słodką niespodziankę przygotowaną przez bibliotekę.		
E. Walków
6 grudnia br., już z samego rana,
do Szkoły Podstawowej im. Ojca
Konrada Stolarka w Rychtalu, zgodnie z tradycją, zawitał długo oczekiwany gość, czyli Święty Mikołaj. Na
ten dzień ze szczególną niecierpliwością czekały najmłodsze dzieci,
czyli uczniowie klas I-III, ale także ci
troszkę starsi. Cóż to była za radość
i jakie emocje…! Podczas odwiedzin
Świętego Mikołaja w salach lekcyjnych dzieci na powitanie śpiewały
swojemu gościowi specjalnie przygotowane piosenki, kolędy i recyto-

wały wiersze. W czasie wręczania
prezentów Święty Mikołaj rozmawiał
z dziećmi, pytał czy były grzeczne i
zachęcał do czynienia dobra. W salach zapanowała radosna wrzawa, a
otrzymane prezenty bardzo podobały
się uczniom. Ten dzień był wspaniały,
wyjątkowy, pełen radości, życzliwości i uśmiechu, a spotkanie zapewne
na długo pozostanie w pamięci dzieci. Święty Mikołaj obiecał również,
że odwiedzi szkołę w przyszłym roku
– o ile wszyscy będą grzeczni!
M. Oscenda

Uczniowie z zainteresowaniem
oglądały spektakl

Drodzy Czytelnicy, „Tygodnik Kępiński”
można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz
na Facebook pod adres
www.facebook.com/tygodnikkepinski
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W salach zapanowała radosna wrzawa, a otrzymane
prezenty bardzo podobały się uczniom

Region

gmina
Warsztaty kulinarne z Piotrem Kucharskim w Domu Ludowym w Nosalach

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
grudzień 2019, nr 50 (1226)

Świąteczne gotowanie
Mnichowice wspólnie zasiadły przy stole z mistrzem kulinarnym

Wieczerza wigilijna dla mieszkańców Mnichowic

Jak co roku w okresie przedświątecznym, sołectwo Mnichowice zorganizowało wspólną wieczerzę wigilijną dla wszystkich
mieszkańców miejscowości. Tegoroczna uroczystość przypadła na
niedzielę, 8 grudnia.
W sali Domu Ludowego w Mnichowicach zgromadziło się około 100
mieszkańców, którzy wspólnie zasiedli do świątecznego stołu. Zebrani
podzielili się opłatkiem, a następnie
zjedli wieczerzę wigilijną. Na stołach
królowały świąteczne potrawy, takie
jak: barszcz z uszkami, zupa grzybowa, pierogi czy kapusta z grochem.
Wspólnie z mieszkańcami uroczystość przeżywali: wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś z małżonką, starosta
kępiński Robert Kieruzal, przewod-

niczący Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Mnichowicach Stanisław Mirowski,
przewodniczący Koła PZERiI w Cho-

jęcinie Jerzy Wiśny oraz proboszcz
ks. Roman Krzyżaniak. Nad wyjątkowym przebiegiem uroczystości
pieczę sprawowała sołtys Mnichowic

Podczas spotkania w sali panowała radosna,
przyjazna i świąteczna atmosfera

W Mnichowicach zgromadziło się około 100 mieszkańców, którzy
podzielili się opłatkiem i wspólnie zasiedli do świątecznego stołu

Małgorzata Klofta, która jak zwykle
mogła liczyć na swoją Radę Sołecką.
Wójt P. Hołoś na ręce sołtys
i wszystkich mieszkańców Mnichowic złożył świąteczne życzenia zdrowych i spokojnych świąt.
Na wszystkich zebranych największe
wrażenie zrobiła wspólnie wykonana
kolęda „Wśród nocnej ciszy”, która
wypełniła świątecznym nastrojem
salę Domu Ludowego. W sołectwie
Mnichowice czuć już święta...
KW

13 grudnia br. Koło Gospodyń
Wiejskich w Nosalach zorganizowało
warsztaty kulinarne z Piotrem Kucharskim. Kucharz jest znany szerszej publiczności dzięki prowadzeniu
programów kulinarnych w telewizji.
Warsztaty w Domu Ludowym
w Nosalach okazały się wspaniałym
sposobem na spędzenie wolnego
czasu dla kobiet, należących do miejscowego KGW. Inicjatywa zebrała
w piątkowe popołudnie 25 uczestniczek, które pod bacznym okiem

P. Kucharskiego przygotowały trzy
potrawy nawiązujące do menu wigilijnego. Mistrz kulinarny zaprezentował nowe techniki przygotowywania
dań, które dla wielu gospodyń będą
stanowić udoskonalenie znanych od
lat przepisów. Panująca w sali Domu
Ludowego wspaniała atmosfera
udzieliła się wszystkim zebranym.
Na koniec trzygodzinnego spotkania wszyscy złożyli sobie najlepsze życzenia świąteczne.
KW

Spotkanie instytucji pomocowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie

Rozmawiali, jak skuteczniej pomagać

Uczestniczki spotkana pod okiem P. Kucharskiego
przygotowały potrawy wigilijnea

Przedświąteczne spotkanie w Taborze Małym

Najmłodsi poznawali
świąteczne tradycje

6 grudnia br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bralinie odbyło się czwarte w tym
roku spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bralin. W spotkaniu wzięło udział
15 osób, które na co dzień reprezentują służby pomocowe: przedstawiciele
sądu, prokuratury, policji, oświaty,
służby zdrowia i pomocy społecznej.
Spotkanie było wzbogacone
o szkolenie pn. „Praca z trudnym
klientem”, przeprowadzone przez

współpracującego z tamtejszym
GOPS-em psychologa Darię Ciesielską. Podczas spotkania analizie
poddano wszystkie problemy, które
nurtują przedstawicieli instytucji
pomocowych oraz zastanawiano się
nad poprawą wzajemnej współpracy
i sposobami udzielania wsparcia dla
rodzin dotkniętych trudnościami.
Szkolenie było niezbędne, gdyż
pracownicy powyższych instytucji na
co dzień borykają się z szerokim wachlarzem problemów ludzkich, wynikających z różnych sytuacji, m.in.

z przemocy, uzależnień, nieporadności życiowej czy choroby. Wspólne spotkania pozwalają na wymianę
wzajemnych doświadczeń i wybór
właściwych sposobów udzielania pomocy osobom, które jej wymagają.
Po zakończonym szkoleniu, w
związku okresem przedświątecznym, odbyło się krótkie spotkanie
wigilijne, integrujące wszystkie zaangażowane w pomoc instytucje.
Izabela Węgrzynowicz

Spotkanie zorganizowano, by wspólnie spędzić
czas i poczuć magię zbliżających się świąt

14 grudnia br. najmłodsi mieszkańcy sołectwa Tabor Mały wraz z
rodzicami zebrali się na przedświątecznym spotkaniu, aby wspólnie
spędzić czas i poczuć magię zbliżających się świąt.
Głównymi atrakcjami przygotowanymi przez organizatorów dla
dzieci było rozbijanie piniaty oraz
wspólne strojenie choinki. W trakcie
zabawy w sali pojawił się tort świą-

teczny, który został wykonany przez
jednego z rodziców. Słodka niespodzianka zrobiła na wszystkich wrażenie.
Wspólne, rodzinne spędzanie
czasu przedświątecznego to dobry
sposób na przekazywanie tradycji
bożonarodzeniowych. Mieszkańcy
sołectwa Tabor Mały przygotowali
dla swoich najmłodszych wspaniałą,
świąteczną zabawę.		
KW
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Ogłoszenia

drobne
Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia mieszkanie - Kępno.
Tel. 889 914 907.
(TK 254/12/19)
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)

Mieszkanie do wynajęcia, 83 m2,
koło szpitala w Kępnie. Tel. 733 440 602.
(TK 255/12/19)
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)

NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe z
możliwością przekształcenia, o powierzchni
0,6992 ha. Do działki tej przylega o powierzchni 0,2452 ha - pod użytkowanie
rolnicze.Dobra lokalizacja przy drodze
Baranów - Jankowy. Cena do negocjacji.
Tel. 609 750 609 (po godz. 16:00).
(TK 253/12/19)
Sprzedam: działka 2600 m2 + hala.
Baranów, ul. Budka. Tel. 511 159 723.
(TK 251/12/19)
Sprzedam działki - Tabor Wielki.
Tel. 692 954 115.
(TK 243/11/19)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
US£UGI
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)

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.

praca

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

- 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.

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
Sprzedam ziemniaki odpadowe czyste.
Tel. 609 467 288.
(TK 246/12/19)
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)
sprzedam
Sprzedam opał sosnowy: kora, klocki,
zrzyny. Odbiór w Mielęcinie.
Tel. 603 679 478.
(TK 248/12/19)
Sprzedam używany rozkładany stół do
pokoju + 6 krzeseł. Cena 300 zł za komplet.
Tel. 512 513 829.
(TK 252/12/19)
Sprzedam w bardzo dobrym stanie biurko
+ półkę wiszącą. Komplet za 300 zł.
Tel. 512 513 829.
(TK 252/12/19)
Sprzedam stolik pod telewizor w b. dobrym
stanie. Cena 100 zł. Tel. 512 513 829.
(TK 252/12/19)

KUPIĘ ODZNAKI
I WPINKI
SPORTOWE
najlepiej
większe kolekcje
Kontakt:
602 639 236
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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

reklamy

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

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

KUPIĘ

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”.

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

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

Komitet Organizacyjny

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

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

ODZNAKI
I WPINKI

do wynajęcia

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

lokal handlowo-usługowy

Kontakt:
602 639 236

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

o powierzchni 21 m2
kontakt: 600 959 111.

REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

TAPICERÓW oraz osoby

(62) 78 292
do84
przyuczenia
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.

w zawodzie tapicer,
osobę do piankowania
oraz do działu reklamacji.

kontakt:

(62) 78 292 84
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Recenzje

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Magdalena Witkiewicz - „Uwierz w Mikołaja”

STOLARZY

Agnieszka pragnie spędzić Wigilię z babcią, ale ta ma zupełnie inne plany. Nie godząc się z tym,
Agnieszka jedzie do domu babci położonego w samym środku lasu. Jednak jej tam nie zastaje. Jedna
śnieżna noc powoduje, że droga do cywilizacji zostaje odcięta, na dodatek przez zaspy brnie do niej
święty Mikołaj. Pięcioletnia Zosia chciałaby mieć choinkę tak ogromną, jak w centrum handlowym,
a pod nią mnóstwo prezentów. Jednak tym razem jej Wigilia zapowiada się zupełnie inaczej… Robert, policjant, przyjmuje służbę w Święta, bo przecież wszyscy mają rodziny, a on jest samotny.
Więc może się poświęcić. Sam w wigilijny wieczór jest też pewien starszy pan z długą siwą brodą, ale
mu w ogóle to nie przeszkadza. Jest przekonany, że lubi samotność, a ludzi lubi tylko z daleka. Jego
żona natomiast ma aż nadto towarzystwa zwariowanych pensjonariuszy pewnego
domu opieki.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

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

tel.

Nowa pozycja wydawnicza
na lokalnym rynku
Jedyna w swoim rodzaju opisująca bogatą historię piłki ręcznej na Ziemi Kępińskiej pt. „50 lat szczypiorniaka w „Polonii” Kępno” autorstwa Jarosława Pawlaka. W książce będzie można znależć wiele nieznanych lub
zapomnianych faktów, a odtworzonych na podstawie rozmów i materiałów
zebranych przez autora.
Wartość dodaną stanowi fakt, że jest to jedyne jak do tej pory wydawnictwo opisujące dzieje piłki ręcznej na tym terenie. Znależć w nim można
wyniki, tabele, nazwiska zawodniczek i zawodników kilku pokoleń, którzy
rozpoczynali swoją karierę sportową właśnie w Kępnie.
Wieloletnia mrówcza praca polegająca na zbieraniu archiwaliów, zdjęć
i przeprowadzaniu dzieśiątek rozmów z uczestnikami sportowych zdarzeń.
Książkę zaszczycił swoim słowem wstępnym m.in. prezes Związku
Piłki Ręcznej w Polsce oraz prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.
Autor napisał i wydał już wcześniej inne pozycje wydawnicze opisujące historie dwóch klubów piłkarskich z Kępna, Polonii i Marcinków,
oraz został zaproszony do współpracy
przez wydawnictwo ,,GiA-FUJI’’Encyklopedia Piłkarska i obecny
wśród autorów publikacji - ,,40-lecie
Kaliskiego OZPN-u’’ oraz Księgi
Jubileuszowej ,,Puchar Polski’’ - spisanej na stulecie odzyskania niepodległośći Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej.

Piotr Nisztor - „Rekiny wojny. Kto naprawdę zarabia na handlu polską bronią”
Brudne pieniądze, korupcja. Handel bronią. Najbardziej dochodowy biznes świata. Karty na tym
rynku rozdają trzy mocarstwa – USA, Rosja i Chiny. Czy Polska wykroiła z rynku swój kawałek
tortu? A może sprzedajemy polskie uzbrojenie, a zarabia ktoś inny? Broń krótka, amunicja, pojazdy
bojowe i śmigłowce. Ambulanse, kuchnie i piekarnie polowe. Ile polskie firmy zarobiły na wojnie
w Iraku? Kto dostawał „zielone światło“ od Amerykanów? Na wojnie gruzińsko-rosyjskiej polskie
rakiety przeciwlotnicze spisały się znakomicie. Rosjanie stracili dziewięć maszyn. Jak skorzystaliśmy z tej „ reklamy „ polskiego sprzętu? Bahamy, olej palmowy i czołgi Twardy. Umowę na dostawę
do Malezji 48 sztuk czołgów PT-91M opiewająca na 380 mln USD nazywano kontraktem stulecia.
Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Dlaczego? Czego hiszpańscy antyterroryści szukali w
rezydencji francuskiego handlarza o polskich korzeniach? Kogo stać na ochroniarzy z jednostki Formoza? Drogie dziewczyny i najdroższe samochody czyli słodkie życie pośredników. Kiedy wreszcie
powstanie sejmowa komisja śledcza, która w świetle jupiterów pokazałaby tych, którzy przez lata
niszczyli polski sektor zbrojeniowy? Bohaterowie wywodzą się z różnych stron politycznej barykady,
ale zawsze pojawiają się tam, gdzie można zarobić na handlu bronią. Czują krew.
Jak to rekiny. Rekiny wojny.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Daniel Wołyniec - „Man size”
Zastanawiałeś się kiedyś, jak powinna wyglądać książka o pornografii? Wyobraź sobie, że grupa
badaczy opracowuje metodologię badań pornograficznych, szuka rozwiązań naukowych, rozważa
konteksty i nadaje znaczenia, które niewidoczne są gołym okiem, tworząc teorię pornografii. Jeśli
do tego kiedyś dojdzie, ta książka stanie się ich biblią. Ale czym w ogóle jest ta straszna pornografia?
Kluczem do naszych czasów – odpowiada autor. Oto bezkompromisowa opowieść o amerykańskim
przemyśle dla dorosłych z zaskakującej perspektywy statysty – człowieka, który w wyniku dziwnego splotu okoliczności robi zawrotną karierę... nieseksualnej gwiazdy porno. Ta błyskotliwa, zabawna i przypominająca literacki stand-up powieść stanowi głęboką refleksję nad fenomenem internetowej pornografii i szerzej – kondycji współczesnej męskości. Diagnozy, jakie stawia
autor, nie wszystkim się spodobają. Otwórz na pierwszej stronie i sam się przekonaj.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 51
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

Książka do nabycia już 20 grudnia br. w Kępnie
Księgarnia ,,Wolumen’’ Rynek 13, Intermache ul. Broniewskiego 2 A
oraz ,,Cafe-Club Polonia’’ul. Aleje Marcinkowskiego 13 A.

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

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

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 30 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. Magdalena Witkiewicz - „Uwierz w Mikołaja”,
2. Piotr Nisztor - „Rekiny wojny...”,
3. Daniel Wołyniec - „Man size”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 50 nagrody otrzymuj¹:

Tomasz Hoja (Lipie), Karolina Paź (Trzcinica).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Zapewnij sobie więcej czasu tylko dla siebie. Odpocznij, skup myśl i poszukaj wewnętrznej równowagi. Z dala od obcych wpływów, szumu plotek i
towarzyskiego rozgardiaszu odnajdziesz spokój.

Byk 21 IV – 21 V
Masz szansę zrobić najlepszą imprezę w tym roku.
Zaproś gości, wymyśl zabawy i atrakcje, przygotuj
parkiet i baw się do rana. Odpręż się i używaj życia.
To dobry tydzień, aby odwiedzić kosmetyczkę i poddać się zabiegom pielęgnującym.

Bliźnięta 22 V – 22 VI

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.

Idź swoją drogą, nie oglądaj się wstecz. W sprawach uczuć będziesz mógł odciąć się od tego, co
było dotychczas. W pracy będziesz musiał walczyć
o swoje stanowisko, nawet kosztem dobrych relacji
ze współpracownikami.

6.

Rak 23 VI – 22 VII

8.

7.

Otrzymasz ciekawą propozycję lub zaproszenie
do ważnego projektu, który wykonywać będziesz
pod kierownictwem kogoś doświadczonego. Dużo
się nauczysz, choć także zmęczysz. Bądź konsekwentny i uprzejmy.

10.

Lew 23 VII – 22 VIII

11.

Odkryjesz swoje powołanie lub znajdziesz ścieżkę,
którą chciałbyś podążać. Twoje opinie będą niezależne i rewolucyjne. Dyskutuj, ale nie staraj się zbyt
mocno do nich przekonywać. Karta zwiastuje zawarcie znajomości z błyskotliwą kobietą.

Panna 23 VIII – 22 IX
Możesz się zdenerwować lub poczuć urażony, ale
w końcu wyciągniesz z tego słuszne wnioski. Nadchodzi koniec lenistwa i bierności. Nie możesz dłużej zwlekać z podjęciem ważnych decyzji.

Waga 23 IX – 23 X
Pojawi się okazja zdobycia dodatkowych pieniędzy albo zdobędziesz cenną dla ciebie nagrodę.
Karta sprzyja tym osobom, które ubiegają się o
kredyt lub pożyczkę. Spotkasz się z uprzejmością
urzędników.

Skorpion 24 X – 21 XI
Uważaj, aby duma i chęć zaimponowania innym
ludziom nie stały się przyczyną twoich strat. Nie
kupuj tego, na co cię nie stać, tylko dlatego, że nie
chcesz być gorszy od znajomych lub współpracowników.

Strzelec 22 XI – 21 XII

9.

12.
13.
14.

Likwidator GS „SCh” w Bralinie
ogłasza do sprzedaży następujące
nieruchomości:

Wodnik 20 I – 18 II
Czeka cię ważna rozmowa. Staniesz naprzeciwko
osoby, do której czujesz żal lub urazę. Bądź szczery, bo powodzenie jest po twojej stronie. Wyjaśnisz
wątpliwości, oczyścisz dwuznaczną sytuację.

Ryby 19 II – 20 III
Zbyt wiele stresów i nierozwiązanych problemów
może niekorzystnie odbić się na twojej kondycji, a
nawet zdrowiu. Zachowaj dystans do nowych spraw
i cudzych awantur. Bądź sprawiedliwy, ale nie feruj
wyroków.

życzy zdrowych
i pogodnych świąt

Bożego
Narodzenia,

wielu wspaniałych
chwil w gronie
najbliższych
oraz pomyślności
w Nowym Roku.

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.

Telefon: 62 / 78 126 54.

Z teki Marka Kameckiego

Poznasz osobę, której będziesz mógł zaufać. To
może być ktoś, z kim będziesz udanie współpracował. W miłości karta zapowiada szczerą rozmowę
o wspólnej przyszłości. Jeśli jesteś samotny, karta
wróży możliwość spotkania kogoś.

restauracja
hotel

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.

W tym tygodniu pojawi się korzystna okazja. Otrzymasz dobrą wiadomość, która upewni cię, że jesteś
na dobrej drodze. Przelotny romans lub znajomość,
która dotychczas nie wydawała się ważna, może
przekształcić się w trwały i udany związek.

Koziorożec 22 XII – 19 I

Apteka „Na Zdrowie” - 19.12.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 20.12.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 21.12.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 22.12.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 23.12.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 24.12.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 25.12.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 26.12.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 27.12.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 28.12.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 29.12.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 30.12.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 31.12.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 1.01.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
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Ogłoszenia

reklamy

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

Wszystkim klien
tom,
współpracownik
om
i kontrahentom
życzymy

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

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

WWW.AURAMEBLE.PL

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

BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SIEDZIBIE FIRMY:
Łęka Opatowska, ul Kępińska 5 lub pod numerem telefonu 509 877 122
20
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NR 49/2019 (839)

Kurzawa, Tuszyński i inni
znów w jednych barwach

Szykuje się nie lada gratka dla kibiców piłki nożnej w regionie. W piątek, 27 grudnia w Hali Widowiskowo-Sportowej
Projekt Kępno będzie można zobaczyć w akcji występujących w PKO Ekstraklasie, i nie tylko, byłych zawodników Marcinków Kępno. Staną oni do rywalizacji o zwycięstwo w Pokoleniowym Turnieju Marcinków Kępno o Puchar Prezesa
MUKS Marcinki, organizowanego w tym roku z okazji 20-lecia istnienia klubu.

Kolejny weekend przyniósł kolejne sukcesy tenisistów stołowych z naszego regionu. Tym razem rywalizowali oni w
Finale X Grand Prix Ziemi Kluczborskiej

19. kolejka | wiosna 2020
Śląsk Wrocław – Lech Poznań ..................– 1:1
Piast Gliwice – ŁKS Łódź ..........................– 2:1
Legia Warszawa – Wisła Płock .................– 3:1
Wisła Kraków – Pogoń Szczecin ...............– 1:0
Arka Gdynia – Zagłębie Lubin .................– 2:1
Korona Kielce – Cracovia .........................– 1:0
Raków Częstochowa – Górnik Zabrze .......– 2:1
Jagiellonia – Lechia Gdańsk ....................– 3:0
1. KP Legia Warszawa
19 38 39:18
2. MKS Pogoń Szczecin
19 35 22:15
3. WKS Śląsk Wrocław
19 34 27:19
4. MKS Cracovia SSA
19 33 27:16
5. GKS Piast Gliwice
19 31 21:19
6. KKS Lech Poznań
19 30 32:19
7. KS Lechia Gdańsk
19 30 23:19
8. Jagiellonia Białystok
19 29 31:23
9. Wisła Płock SA
19 27 23:31
10. KGHM Zagłębie Lubin
19 25 29:27
11. RKS Raków Częstochowa 19 25 21:29
12. KS Górnik Zabrze
19 20 21:27
13. MZKS Arka Gdynia
19 20 16:27
14. MKS Korona Kielce
19 18 11:24
15. Wisła Kraków
19 14 18:33
16. ŁKS Łódź
19 14 18:33

NASI
w LIGACH
Rafał Kurzawa
(Amiens SC)
Ligue1 Conforama

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

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

19. kolejka | wiosna 2020
Piast Gliwice – ŁKS Łódź – 2:1 (0:1)
NA BOISKU: 79-90 minuta

Sukcesy naszych tenisistów w Grand Prix
W sali sportowej Szkoły Podstawowej w Bogacicy odbył się już czwarty i zarazem ostatni turniej jubileuszowego X Grand Prix Ziemi Kluczborskiej w tenisie stołowym. Zdecydowane zwycięstwo w turnieju oraz w całym cyklu Grand Prix odniósł Jan Kasendra z
Kępna. Najpierw wygrał wszystkie mecze w grupie, w której pokonał między innymi zwycięzcę ubiegłorocznej edycji , zawodnika
czwartej ligi Alojzego Nazarkiewicza 3:1. Później w półfinale zdobywcę trzeciego miejsca Andrzeja Hanasa z Gorzowa Śląskiego
również 3:1, a w finale ponownie Alojzego Nazarkiewicza w tym samym stosunku. Należy dodać, że Kępnianin wygrał trzy z czterech rund, a raz był drugi. Triumf w Bogacicy był już jego dziewiątym wygranym turniejem z rzędu. Wysoką formę potwierdził też
najstarszy uczestnik Grand Prix Władysław Kącki ze Słupi pod Kępnem, który uplasował się w ogólnej klasyfikacji na ósmej pozycji. Rywalizację na dziesiątej pozycji w klasyfikacji generalnej zakończył z kolei Zbigniew Szmidt z Łęki Opatowskiej.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Najsilniejszy lider od lat i solidna grupa pościgowa.
Tygodnik Kępiński
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piłka nożna
Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 1 >>> Kibice GKS-u Rychtal i GKS-u Grębanin już mogą zacierać ręce. W rundzie rewanżowej czołowi nasi przedstawiciele na tym
szczeblu rozgrywkowym będą walczyć o miejsca w czołówce tabeli. Jasne cele mają
również piłkarze z Brzezin i Skarszewa, którzy rwą się o prawo gry w piątej lidze

Najsilniejszy lider od lat
i solidna grupa pościgowa
Nieco ponad miesiąc temu zakończyła się jesienna część rozgrywek o mistrzostwo grupy pierwszej Wielkopolskiej Klasy Okręgowej, w której rozegrano piętnaście kolejek rundy jesiennej. Liderem na półmetku jest rewelacyjna Victoria Skarszew, a ligową tabelę zamyka Ogniwo Łąkociny.
Drużyna ze Skarszewa pozycję lidera po pierwszej fazie rozgrywek zapewniła sobie dzięki niemal
kompletowi zwycięstw w rundzie jesiennej. Dlatego też różnice na samym ligowym szczycie są
wyraźne. Prowadząca Victoria ma już dziesięć oczek przewagi nad grupą pościgową.
Przypomnijmy, że latem zarząd
Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej zdecydował o zmianie formatu rozgrywek w niższych ligach
seniorskich w Wielkopolsce w sezonie 2019/2020. z piłkarskiej mapy
województwa zniknęły okręgi, a w
ich miejsce pojawiły się strefy. Jeśli
chodzi o rozgrywki klasy okręgowej
latem zmienił się nieco ich kształt,
bowiem od sezonu 2019/2020 toczą
się one w sześciu grupach liczących
po szesnaście drużyn każda. Skład

grup został ustalony zgodnie z podziałem zastosowanym w poprzednich sezonach, przy uwzględnieniu
odpowiednio awansów i spadków.
W składach nastąpiły jednak zmiany spowodowane podziałami, 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
pierwszej możemy oglądać szesna-

ście zespołów. Nasz region ma na tym
szczeblu ma trzech przedstawicieli i
są nimi gracze GKS-u Rychtal, Strażaka Słupia oraz GKS-u Grębanin.
Najlepszy wynik na półmetku rozgrywek osiągnęli piłkarze z Rychtala.
GKS zakończył zmagania na pozycji
wicelidera. Rychtalscy piłkarze zgromadzili trzydzieści dwa oczka, ale do
prowadzącej Victorii Skarszew tracą już dziesięć punktów. Drużyna z
Rychtala, obok Victorii czy Olimpii
Brzeziny, należała do ścisłej ligowej

LICZBY GRUPY 1. klasy okręgowej
=> Najlepszym i najskuteczniejszym atakiem w rundzie jesiennej może pochwalić się Victoria Skarszew.
Piłkarze ze Skarszewa strzelili w piętnastu meczach 43 bramki, co daje średnio 2,86 bramki w jednym
meczu. Równie skuteczną linię ataku mieli piłkarze piątego w stawce LZS-u Cielcza. Strzelając 40
bramek, gracze z Cielczy byli drugą ofensywną siłą rozgrywek.
=> Z kolei najmniej skuteczną linię ataku mieli Zieloni Koźminek i Ogniwo Łąkociny. Ligowi outsiderzy jesienią zdobyli zaledwie 15 bramek, czyli średnio jednego gola w meczu. Równie tragicznym bilansem
legitymują się jeszcze gracze Gromu Golina (17 bramek w 15 meczach).
=> Zaledwie siedem bramek straciła Victoria Skarszew, co daje średnio 0,46 bramki w meczu. Solidną
defensywą może pochwalić się jeszcze GKS Rychtal, który jesienią dał sobie strzelić czternaście goli.
=> Najwięcej, bo 45 bramek dali sobie strzelić gracze Ogniwa Łąkociny. Zamykająca ligową tabelę drużyna
z Łąkocin traciła w meczu średnio 3 bramki.
=> Najwięcej, bo 14 zwycięstw odniosła Victoria Skarszew. Po dziesięć meczów wygrał z kolei GKS
Rychtal i Olimpia Brzeziny. Z kolei zaledwie po dwa zwycięstwa odniosły brylujące w niechlubnych
statystykach Grom Golina i Ogniwo Łąkociny.
=> Zaledwie jedną porażkę zanotował w rundzie jesiennej lider ze Skarszewa. Z kolei aż 12 przegranych
w pierwszej części rozgrywek zanotowały Grom Golina i Ogniwo Łąkociny.
=> Przed własną publicznością najlepiej spisywała się Victoria Skarszew. Lider w dziewięciu spotkaniach
odniósł komplet zwycięstw.
=> W spotkaniach wyjazdowych brylował również lider ze Skarszewa, który wygrał pięć z sześciu meczów. Równie skuteczny na wyjazdach był również GKS Rychtal. Piłkarze GKS-u z ośmiu wyjazdów
przywieźli osiemnaście punktów.

statystyki „naj...”
=> Najwyższe zwycięstwo: Victoria Skarszew – LKS Czarnylas – 7:0,
Grom Golina – Biały Orzeł Koźmin Wlkp. – 0:6
=> Najwięcej goli w jednym meczu: LZS Cielcza – LKS Czarnylas – 4:6,
LKS Czarnylas – GKS Grębanin – 3:6
=> Najdłuższa passa zwycięstw: Victoria Skarszew – 14 meczów
=> Najdłuższa seria bez punktów: Grom Golina – 7 meczów, Ogniwo Łąkociny – 7 meczów
=> Najdłuższa seria bez zwycięstwa: LZS Doruchów – 10 meczów
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czołówki i nie bez powodu zaliczana
jest do szerokiego grona czołowych
zespołów tego sezonu. Siłą drużyny
Orła była dosyć wyrównana kadra
zespołu. Gole w lidze strzelało bowiem dziesięciu piłkarzy, a liderem
zespołu pod względem strzelonych
bramek jest Grzegorz Gryl, autor
jedenastu trafień. W klasyfikacji
najskuteczniejszych strzelców rozgrywek prowadzi natomiast Joshua
Balogun Kayode. Nigeryjski snajper Victorii w piętnastu meczach
siedemnastokrotnie wpisywał się na
listę strzelców i nad drugim w stawce
Damianem Kaczmarkiem z GKS-u
Grębanin ma trzy bramki przewagi.
Niezwykle wartościowy okazał się
też Jakub Nowak. Najskuteczniejszy
gracz LZS-u Cielcza strzelił jesienią
trzynaście bramek.
Przywołana do tablicy drużyna
ze Skarszewa okazała się najlepsza, po rozegraniu piętnastu kolejek
rundy jesiennej. Niemiłych niespodzianek w wykonaniu piłkarzy spod
Kalisza jesienią nie udało się jednak
uniknąć. Skarszewianie dostarczali
jednak swoim kibicom zdecydowanie
więcej pozytywnych emocji. Gracze
Victorii odnieśli bowiem zwycięstwa
niemal we wszystkich meczach rundy
jesiennej, a jedynej porażki doznali
dopiero w meczu kończącym zmagania w 2019 roku. Jako jedyni sposób
na zatrzymanie piłkarzy Victorii znalazł Pelikan Grabów. Bilans mistrza
jesieni to piętnaście meczów, czternaście zwycięstw i jedna porażka. Po
spektakularnych transferach (zespół
wzmocnili latem Joshua Balogun
Kayode i Stayko Stoychev) drużyna
z gminy Żelazków pewnie zmierza
po awans do piątej ligi. Wyraźnemu
liderowi po piętach bardzo mocno
depcze grupa pościgowa. Na jej czele
znajduje się wspomniany GKS Rychtal, ale w gronie zespołów, które też
mogą pokrzyżować szyki faworytowi, znajduje się też Olimpia Brzeziny
i GKS Grębanin. Na słowa uznania
zasłużyli zwłaszcza gracze z Grębanina, którzy na przełomie października i listopada prezentowali bardzo

wysoką formę. Drużyna Janusza
Luberdy punktowała w bardzo ważnych meczach ligowych, a na deser
zaserwowała swoim kibicom zdobycie Pucharu Polski w strefie kaliskiej.
W sumie w rundzie jesiennej piłkarze
z Grębanina odnieśli dziewięć zwycięstw, zanotowali trzy remisy i zaliczyli tyle samo porażek.
Najgorzej spośród reprezentantów naszego regionu wiodło się jesienią piłkarzom Strażaka. Drużyna
ze Słupi osiągnęła półmetek w strefie spadkowej. Strata do bezpiecznych miejsc jest wręcz nieznaczna i
jeśli słupianie solidnie przepracują
okres zimowy wówczas będą mogli
z dużym optymizmem patrzeć w kierunku utrzymania na kolejny sezon.
Drużyna Strażaka musi popracować
w trakcie zimowych przygotowań
nad skutecznością i grą w obronie.
Słupianie stracili jesienią aż 39 bramek, co dawało średnio 2,6 bramki w
meczu. 		
BAS
Tabela rundy jesiennej
1. KS Victoria Skarszew
15 42 43:7
2. GKS Rychtal
15 32 34:14
3. LKS Olimpia Brzeziny
15 32 38:19
4. GKS Grębanin
15 30 34:18
5. LZS Cielcza
15 27 40:32
6. LKS Czarnylas
15 26 39:34
7. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 15 25 26:19
8. LZS Pelikan Grabów
15 24 30:20
9. WKS Witaszyce
15 20 24:27
10. LKS Wisła Borek Wlkp.
15 20 24:34
11. Barycz Janków Przygodzki 15 18 23:31
12. GOS Zieloni Koźminek
15 13 15:30
13. LZS Doruchów
15 12 20:31
14. LZS Strażak Słupia
15 12 22:39
15. LZS Grom Golina
15 7 17:44
16. LZS Ogniwo Łąkociny
15 7 15:45
Najskuteczniejsi strzelcy
17 Joshua Balogun Kayode (Victoria Skarszew)
14
Damian Kaczmarek (GKS Grębanin)
13
Jakub Nowak (LZS Cielcza)
11
Michał Fernezy (LKS Czarnylas)
11
Grzegorz Gryl (GKS Rychtal)
11
Piotr Jasiński (Olimpia Brzeziny)
11
Damian Wieczorek (Olimpia Brzeziny)
10
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
8
Piotr Cierlak (Piotr Cierlak)
8
Łukasz Miłek (Pelikan Grabów)
8
Sebastian Wasiela (LKS Czarnylas)

Sport

piłka nożna

Piłka nożna >>> Z myślą o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia firma Kahlenberg Services, która jest wyłącznym dystrybutorem polisy NNW PZU/PZPN, przygotowała świąteczną promocję

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.

KP Victoria Ostrzeszów

Promocja ubezpieczeń dla klubów
Firma Kahlenberg Services przygotowała świąteczną promocję dla klubów zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej. Do końca roku ubezpieczenia piłkarskie NNW PZU można zakupić z 10%-owym rabatem.
Kahlenberg Services to oficjalny partner Polskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie ubezpieczeń,
który dystrybuuje przygotowane we
współpracy ze Związkiem specjalne
pakiety ubezpieczeniowe dla klubów. Jedyne w Polsce ubezpieczenie
sportowe dedykowane wyłącznie
piłce nożnej objęte zostało 10-procentową zniżką. Oferta ważna jest
do 31 grudnia 2019 roku. Jedynym
warunkiem skorzystania z promocji
świątecznej jest dokonanie zakupu do
końca roku. Szczegółowe informacje

uzyskać można e-mailowo pod adresem sport@kahlenbergservices.com.
Odpowiedzi na wszelkie pytania
można uzyskać dzwoniąc również
na numer infolinii: 800-007-008 od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 9 do 17. Przypomnijmy, że wyjątkowość polisy NNW PZU/PZPN
polega na tym, że łączy ona tradycyjne ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW)
z ubezpieczeniem zdrowotnym. Polisa jest wspólną odpowiedzią PZU
i Polskiego Związku Piłki Nożnej

na oczekiwania i potrzeby tysięcy
polskich piłkarek i piłkarzy, którzy
w przypadku odniesienia kontuzji
lub urazu mają gwarancję profesjonalnej opieki i wsparcia: od pomocy
lekarskiej, przez diagnostykę i ewentualny zabieg, aż po rehabilitację i
refundację zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Jednocześnie polisa NNW
PZU/PZPN odpowiada ustawowym
wymogom obowiązkowego ubezpieczenia zawodników, jaki nakłada na
kluby art. 38 ustawy o sporcie.
BAS

TABELE RUNDY JESIENNEJ 2020 PO WERYFIKACJI
Fortuna I Liga
1. KS Warta Poznań
20
2. FKS Stal Mielec
20
3. Podbeskidzie Bielsko-Biała 20
4. RKS Radomiak 1910 Radom 20
5. GKS Olimpia Grudziądz
20
6. MKS Miedź Legnica
20
7. GKS 1962 Jastrzębie
20
8. GKS Tychy
20
9. Zagłębie Sosnowiec SA
20
10. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 20
11. OKS Stomil Olsztyn
20
12. MKS Sandecja Nowy Sącz 20
13. GKS Bełchatów
20
14. MKS Puszcza Niepołomice 20
15. MZKS Chrobry Głogów
20
16. OKS Odra Opole
20
17. SKS Wigry Suwałki
20
18. Chojniczanka 1930 Chojnice 20
II Liga
1. RTS Widzew Łódź
20
2. GKS Górnik Łęczna
20
3. GKS Katowice
20
4. CWKS Resovia Rzeszów
20
5. ZKS Olimpia Elbląg
20
6. ZKS Stal Rzeszów
20
7. MKS Bytovia Bytów
20
8. KP Błękitni Stargard
20
9. MKS Znicz Pruszków
20
10. TKP Elana Toruń
20
11. RKS Garbarnia Kraków
20
12. KS Górnik Polkowice
20
13. KKS Lech II Poznań
20
14. MKP Pogoń Siedlce
20
15. ZKS Stal Stalowa Wola
20
16. KS Skra Częstochowa
20
17. KS Legionovia Legionowo 20
18. WKS Gryf Wejherowo
20
III Liga Grupa 2
1. KKS Kalisz
17
2. KS Radunia Stężyca
17
3. KS Świt Skolwin-Szczecin
17
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
17
5. MKS Mieszko Gniezno
17
6. KS Unia Janikowo
17
7. KS Sokół Kleczew
17
8. KP Starogard Gdański
17
9. KS Polonia Środa Wlkp.
17
10. MKS Pogoń II Szczecin
17
11. KP Chemik Police
17
12. KKPN Bałtyk Koszalin
17

40
38
37
36
31
31
30
30
26
26
26
25
24
23
20
20
19
16

33:18
30:18
36:21
30:23
34:30
29:26
30:25
40:29
28:31
28:22
16:22
28:35
24:27
15:24
18:33
16:25
17:31
27:39

43
42
40
38
32
30
29
29
27
26
25
24
24
24
22
22
12
10

44:16
29:18
36:19
35:19
28:18
33:28
30:32
30:32
29:35
24:26
20:23
32:24
24:28
28:32
23:34
15:27
16:38
14:41

42
37
36
36
35
30
24
22
22
21
21
17

38:12
35:9
28:7
36:22
32:16
38:29
20:21
17:19
27:23
23:27
21:25
16:33

13. MKS Nielba Wągrowiec
17 16 21:36
14. KS Gwardia Koszalin
17 15 16:37
15. JKS Jarota Jarocin
17 15 18:23
16. KS Górnik Konin
17 14 21:35
17. MKS Grom Nowy Staw
17 14 18:32
18. SKS Bałtyk Gdynia
17 10 12:32
IV Liga Grupa Wielkopolska
1. LKS Gołuchów
17 38 37:18
2. SKS Unia Swarzędz
17 37 54:20
3. MKS Victoria Września
17 36 40:15
4. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 17 36 34:21
5. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 17 36 58:22
6. MKS Lubuszanin Trzcianka 17 30 32:19
7. KS Polonia 1912 Leszno
17 28 39:27
8. KP Victoria Ostrzeszów
17 27 24:21
9. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 17 24 24:28
10. KP Obra 1912 Kościan
17 23 30:27
11. KSS Kotwica Kórnik
17 23 30:29
12. MLKP Warta Międzychód 17 21 31:29
13. KKS Polonia Kępno
17 20 22:31
14. LTP Pogoń Lwówek
17 17 20:35
15. KS Opatówek
17 16 17:29
16. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 17 10 29:41
17. TPS Winogrady Poznań
17 10 25:64
18. MKS Olimpia Koło
17 2 4:74
RedBox V Liga Grupa 3
1. MLKS Odolanovia Odolanów 15 41 39:4
2. GKS Wilki Wilczyn
15 39 55:18
3. LZS Orzeł Mroczeń
15 33 52:15
4. KS Stal Pleszew
15 30 30:17
5. KKS Astra Krotoszyn
15 29 29:16
6. SKP Słupca
15 29 28:12
7. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 15 20 19:21
8. GKS Sompolno
15 19 25:32
9. LKS Raszkowianka Raszków 15 18 26:40
10. GKS Vitcovia Witkowo
15 18 24:33
11. KS Piast Kobylin
15 17 31:39
12. LKS Piast Czekanów
15 14 17:31
13. KLKS Zefka Kobyla Góra
15 13 24:32
14. LKS Zjednoczeni Rychwał 15 13 20:42
15. MGKS Tulisia Tuliszków
15 9 15:38
16. MKS Tur 1921 Turek
15 5 14:58
Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 1
1. KS Victoria Skarszew
15 42 43:7
2. GKS Rychtal
15 32 34:14
3. LKS Olimpia Brzeziny
15 32 38:19
4. GKS Grębanin
15 30 34:18
5. LZS Cielcza
15 27 40:32
6. LKS Czarnylas
15 26 39:34
7. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
15 25 26:19
8. LZS Pelikan Grabów
15 24 30:20

9. WKS Witaszyce
15 20 24:27
10. LKS Wisła Borek Wlkp.
15 20 24:34
11. Barycz Janków Przygodzki 15 18 23:31
12. GOS Zieloni Koźminek
15 13 15:30
13. LZS Doruchów
15 12 20:31
14. LZS Strażak Słupia
15 12 22:39
15. LZS Grom Golina
15 7 17:44
16. LZS Ogniwo Łąkociny
15 7 15:45
Wielkopolska Klasa A Grupa 3
1. KS Prosna Kalisz
13 32 49:13
2. LKS II Gołuchów
13 32 50:19
3. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 13 29 36:18
4. PUKS Sokoły Droszew
13 25 35:21
5. GKS Orzeł Kawęczyn
13 22 30:24
6. LKS Godziesze 1966
13 22 36:25
7. GKS Piast Grodziec
13 19 24:22
8. KS Jaskiniowiec Rajsko
13 17 32:33
9. LZS Prosna Chocz-Kwileń
13 17 23:28
10. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 13 12 24:29
11. LZS Szczyt Szczytniki
13 10 14:37
12. GKS Teleszyna Przykona
13 9 14:33
13. KS Grom Malanów
13 8 19:60
14. KS Wicher Dobra
13 5 14:38
Wielkopolska Klasa A Grupa 4
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 13 36 32:6
2. LZS Czajków
13 28 33:17
3. LKS Sokół Bralin
13 28 36:17
4. LZS Płomień Opatów
13 26 30:16
5. LZS Victoria Laski
13 24 27:19
6. OKS Ostrów Wlkp.
13 20 20:20
7. LKS Jankowy 1968
13 19 18:21
8. LZS Błękitni Chruszczyny
13 18 32:32
9. KS Rogaszyce
13 18 12:18
10. LZS Huragan Szczury
13 11 20:35
11. LZS Pogoń Trębaczów
13 10 14:26
12. LKS Sokół Świba
13 10 25:41
13. KS Hanulin
13 9 19:30
14. LZS Lilia Mikstat
13 5 18:38
Proton Wielkopolska Klasa B Grupa 9
1. LZS Trzcinica
10 24 27:13
2. LKS Masovia Kraszewice
10 21 38:9
3. LZS Siedlików
10 18 20:11
4. LZS Chynowa
10 17 34:16
5. LZS Bonikovia Boników
10 17 22:23
6. LZS Ostrówiec
10 16 20:21
7. LZS Zryw Kierzno
10 12 25:31
8. LKS Wielkopolanin Siemianice 10 11 21:22
9. LZS Mikorzyn
10 10 11:25
10. LKS Dąb Dębnica
10 6 22:44
11. RLKS Ajax Rojów
10 5 5:30

Ostrzeszowianie w niezwykle dobrych nastrojach udali się na zasłużone urlopy. To był
niezwykle trudny, choć bardzo udany rok dla
całego klubu. Wiosną zespół osiągnął upragniony cel, którym był powrót do czwartej ligi.
Jesienią z kolei ostrzeszowianie zrobili bardzo
dużo, aby wrócić do czwartej ligi z przytupem.
Typowana na najsilniejszego z beniaminków
Victoria potwierdziła swoją jakość. Ostrzeszowianie byli bez wątpienia czarnym koniem pierwszej części rozgrywek, w której był nawet okres, że plasowali się na podium. Co prawda
po słabszym okresie w połowie rundy zespół spadł nieco w tabeli, ale
ostatecznie zakończył zmagania na ósmej pozycji, co przed sezonem
w Ostrzeszowie z pewnością wzięto by w ciemno. Teraz sztab Victorii
chce jak najlepiej przepracować okres zimowy, by w rundzie rewanżowej
zawalczyć o jak najwyższe miejsce na koniec sezonu. O tym, że trenerzy
Victorii bardzo poważnie podchodzą do swoich obowiązków świadczy
fakt, że plan zimowych przygotowań ogłosili już krótko po zakończeniu
rundy jesiennej. Ostrzeszowianie 8 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 pięć. Najprawdopodobniej
wszystkie z nich gracze Victorii rozegrają na sztucznym boisku przy ulicy Tęczowej w Ostrzeszowie. Pierwszy mecz kontrolny ostrzeszowianie
rozegrają 25 stycznia z Victorią Skarszew. W kolejnych dwóch meczach
rywalami Victorii będą czwartoligowcy – Wiwa Goszcz (1 lutego) oraz
Centra Ostrów Wielkopolski (8 lutego). 15 lutego ostrzeszowian czeka
z kolei starcie z Wilkami Wilczyn. Ostatnim sparingpartnerem będzie
Odolanovia Odolanów, z którą Victoria zagra 22 lutego. Victoria pierwsze spotkanie o stawkę w 2020 roku rozegra w Kępnie. 28 lutego lub 1
marca zmierzy się w ramach 1/16 finału wojewódzkiego Pucharu Polski
z miejscową Polonią.

KKS Polonia Kępno
W bardzo głęboki, zimowy sen zapadła Polonia Kępno. W dalszym ciągu nie wiadomo, jaki
los czeka na piłkarzy z Alei Marcinkowskiego.
Klub w dalszym ciągu nie zdradził planów treningowych na najbliższe miesiące. Nie wiadomo
też w jakim składzie drużyna wybiegnie na zimowe zajęcia oraz czy Bogdan Kowalczyk w dalszym ciągu będzie pracował z kępińskim zespole. Po zakończeniu rundy jesiennej w mediach
zaczęły pojawiać się informacje o coraz bardziej
dramatycznej sytuacji w kępińskim klubie. Zarówno sami zawodnicy jak i trenerzy mieli obawy, że ostatni mecz rundy
z Olimpią Koło mógł być ostatnim ich starciem na szczeblu czwartej ligi.
Wieść niesie, że jeżeli zimą w klubie nie pojawi się osoba, która jest
w stanie unormować sytuację, to dla Kępna może to być koniec piłki na
tym poziomie na długie lata.

GKS Vitcovia Witkowo
Jeden z ligowych rywali Orła Mroczeń w
piątej lidze nie podał jeszcze jakiegokolwiek
planu zimowych przygotowań. Jedyną informację, którą władze klubu podały do publicznej wiadomości była ta dotycząca zakończenia
pracy w Witkowie przez Dariusza Kamińskiego. Z końcem listopada przestał on pełnić obowiązki trenera pierwszej drużyny Vitcovii Witkowo. Umowa tymczasowego szkoleniowca
witkowskiej drużyny przestała obowiązywać wraz z ostatnim meczem
rundy jesiennej. Przypomnijmy, że poznański szkoleniowiec pożegnał
się z Vitcovią wygraną 3:0 z Tulisią Tuliszków. Dariusz Kamiński prowadził pierwszy zespół Vitcovii w łącznie siedmiu meczach (od 9. kolejki), z czego trzy wygrał i cztery przegrał. W przeszłości aż dwukrotnie
trenował pierwszą drużynę witkowskiego klubu. Było to w sezonach
2007/2008 i 2014/2015. Obecnie w klubie z Witkowa trwają rozmowy z
kandydatem na nowego trenera.
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Sport

rozmaitości
Piłka nożna >>> 27 grudnia w Kępnie odbędzie się kolejna edycja Pokoleniowego Turnieju Marcinków Kępno. Zagrają byli i obecni zawodnicy Marcinków Kępno. Zmagania po
raz kolejny organizuje Jacek Falszewski

II LIGA OKRĘGOWA MŁODZIKA D2 GRUPA 4
SEZON 2019/2020 RUNDA JESIENNA 2019

Marcinki zapraszają na turniej pokoleniowy

Po raz kolejny w Hali Widowiskowo-Sportowej Projekt Kępno rozegrany zostanie Pokoleniowy Turniej Marcinków Kępno z udziałem byłych oraz obecnych z różnych roczników
tego klubu. W piątek, 27 grudnia na parkiecie kępińskiej hali w barwach Marcinków będzie można ponownie zobaczyć między innymi Patryka Tuszyńskiego z Piasta Gliwice
czy Rafała Kurzawę z Amiens SC.
W tegorocznej edycji turnieju wystąpią piłkarze praktycznie
wszystkich grup wiekowych, jakie
szkolił i po części w dalszym ciągu
szkoli Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy Marcinki Kępno. O
zwycięstwo w tegorocznej edycji turnieju powalczy dziewięć drużyn. Na
parkiecie zobaczymy więc piłkarzy,
którzy tworzyli drużyny roczników
1989-1990, 1991-1992, 1993, 19941995, 1996, 1997, 1998, 1999-2000
oraz 2001 i młodsi. – Zapraszam

wszystkich chętnych zawodników,
którzy chcieliby pograć i przede
wszystkim spotkać się po latach.
Tradycyjnie na turniej zawitają osoby, z którymi dawno się nie widzieliśmy. Będzie okazja do wspomnień
– mówi Jacek Falszewski, jeden z
organizatorów turnieju. Najprawdopodobniej pod koniec roku w Kępnie będzie można zobaczyć w akcji
takich piłkarzy jak: Patryk Tuszyński (Piast Gliwice), Rafał Kurzawa
(Amiens SC), Paweł Baraniak (RKS

Radomsko), Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno), Fabian Piasecki
(Zagłębie Sosnowiec) czy Mateusz
Stempin (Ślęza Wrocław) i Tobiasz
Jarczak (Foto-Higiena Gać). Turniejowe zmagania rozpoczną się w
piątek, 27 grudnia o godzinie 16. Rywalizacja będzie toczyć się w dwóch
grupach. Następnie zostaną rozegrane mecze półfinałowe oraz spotkania
klasyfikacyjne.
BAS

Tenis stołowy >>> Grand Prix Sycowa 2019 dotarła do finiszu. Tak jak w poprzednich
latach prym w rozgrywkach wiedli pingpongiści z naszego regionu

Syców znów szczęśliwy dla pingpongistów

W hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie odbyły się dwa ostatnie turnieje
z cyklu VI Grand Prix Sycowa 2019 w Tenisie Stołowym. Kolejny raz wspaniale spisali
się reprezentanci naszego regionu. Najpierw w szóstym turnieju w kategorii gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych trzecie miejsce zajął Hubert Czworowski z Olszowy, a tuż
za nim uplasował się Damian Szymoszczyk również z Olszowy.
Kategorię open powyżej 40 lat
wygrał Jan Kasendra z Kępna, który
w finale pokonał Piotra Nowickiego
z WKS MOSiR Syców. Na piątym
miejscu znalazł się Bogusław Górecki z Słupi pod Kępnem. Jeszcze
lepiej spisali się nasi w ostatnim siódmym turnieju, w którym Damian
Szymoszczyk zwyciężył w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a Jan Kasendra ponownie
triumfował w swojej kategorii. Po-
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nieważ zarówno Jan Kasendra jak i
Andrzej Urbaniak pokonali lidera
Grand Prix Piotra Nowickiego, który
ostatecznie nie wyszedł z grupy i zajął dopiero piąte miejsce. Wyprzedził
go Bogusław Górecki, który w meczu
o trzecie miejsce uległ Józefowi Kokottowi z Sycowa. W końcowej klasyfikacji kategorii gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych na najwyższym
stopniu podium stanął Hubert Czworowski z Olszowy. Na drugim miej-

scu sklasyfikowano jego krajana Damiana Szymoszczyka. Natomiast Jan
Kasendra mimo, że wygrał trzy ostatnie turnieje czyli tyle samo co Piotr
Nowicki z Sycowa musiał zadowolić
się drugą lokatą. Gdyby nieobecność
w pierwszym turnieju kępnianin miał
szansę na końcowe zwycięstwo. Na
szóstym miejscu zakończył zmagania
Bogusław Górecki z Słupi pod Kępnem, a na dziewiąty Piotr Korczak z
Baranowa.		
BAS
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TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ 2019
1. MUKS MARCINKI Kępno
7
19
6
2. AP REISSA Kępno
8
19
6
3. LKS GORZYCZANKA Gorzyce Wielkie
8
18
6
4. LKS RASZKOWIANKA Raszków
8
17
5
5. GKS Rychtal
8
12
4
6. LKS CENTRA 1946 Ostrów Wlkp.
8
7
2
7. LZS TARCHALANKA Tarchały Wielkie
8
4
1
8. LKS PIAST Czekanów
7
3
1
9. LZS ORZEŁ Mroczeń
8
3
1

1
1
0
2
0
1
1
0
0

0
1
2
1
4
5
6
6
7

44:10
55:12
41:12
47:13
21:25
15:40
11:54
12:40
15:55

