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Budowa obwodnicy idzie zgodnie z planem
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99

kiełbasa
surowa biała

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Opolu realizuje obecnie
drugi etap obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 w województwie wielkopolskim. 18 grudnia 2019 r. odbyła się wizyta studyjna na budowie obwodnicy, na którą
zaproszono lokalnych dziennikarzy. Spotkaniu przewodniczyli: Magdalena Szumiata z
GDDKiA Oddział Wrocław, główny inspektor robót drogowych Sławomir Kordyla i inżynier rezydent Leszek Tkaczyk.
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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
Fot. RadioSUD

Co tydzień
w „TK”

raport

Okręgowa

stacja kontroli pojazdów
serwis wulkanizacja
badania techniczne
wszystkich pojazdów
BEZPŁATNE SPRAWDZENIE ŚWIATEŁ, ZAWIESZENIA,
AMORTYZATORÓW, AKUMULATORA i PŁYNU CHŁODNICZEGO.

do przeglądu

y 5L
płyn do spryskiwacz
y
i zapach samochodow

gratis

SMOG-owy!
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Kradzież z włamaniem
do sklepu w Kępnie

Trzebień 70D, wjazd Opatów, ul. Kępińska.
Czynne od poniedziałku do piątku 7:00-19:00, sobota 7:00-15:00.
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Tel. 785 236 924, 609 502 843

Informacje

wiadomości
Obchody 101. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego na kępińskim Rynku

Cześć i chwała bohaterskim Wielkopolanom!
27 grudnia 2019 r., w 101. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, w kościele pw. św. Marcina
w Kępnie odprawiona została msza
święta w intencji ojczyzny. Po niej
poczty sztandarowe, przedstawiciele
władz parlamentarnych oraz samorządów powiatowego i gminnego, a
także liczne delegacje szkół, instytu-

sukcesem. Jak to się stało, że mimo
wciąż dużej siły wojsk niemieckich,
w rękach polskich znalazła się tak
znaczna część Wielkopolski? (...)
Nie bez powodu mówi się o wielkopolskiej gospodarności. Zdolności
organizacyjne, a jednocześnie bardzo realna ocena możliwości pozwoliły Wielkopolanom prowadzić przez

Delegacje złożyły pod pomnikiem
symboliczne wiązanki kwiatów

cji, organizacji i stowarzyszeń przeszły na kępiński Rynek, by pod Pomnikiem Bohaterów Walk o Wolność
i Demokrację, tuż po dźwięku syren
i uroczystym odśpiewaniu hymnu
państwowego, złożyć symboliczne
wiązanki kwiatów i zapalić znicze.
O tej ważnej dacie w dziejach Polski przypomniał wszystkim w okolicznościowym przemówieniu burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr
Psikus. - Powstanie wielkopolskie
było pierwszym zrywem militarnym
po okresie zaborów zakończonym

lata pracę organizacyjną i w ważnym
momencie historii powołać sprawnie
jednostki powstańcze. Polacy organizowali się w stowarzyszeniach nie
tylko oświatowych, spółdzielczych,
gospodarczych, ale także politycznych i paramilitarnych, takich jak
Polska Organizacja Wojskowa, „Sokół”, czy Skauci. Dzięki prowadzonym wieloletnim przygotowaniom
praktycznie natychmiast powstańcy
mieli liczną i dobrze zorganizowaną
armię. W ciągu kilku dni powstańcy przejęli kontrolę nad miastem.

Powstanie błyskawicznie rozlało się
na całą Wielkopolskę. A jak było w
Kępnie? (...) Na wieść o wybuchu
powstania w Kępnie przygotowywało się około 200 osób, osoby cywilne ćwiczyły strzelanie i musztrę. 28
grudnia 1918 r. do Poznania wyjechała delegacja po zalecenia, co do
dalszych losów Ziemi Kępińskiej.
Delegacja otrzymała odpowiedź, że
nie należy przystępować do powstania z powodu braku kadry powstańczej, broni i amunicji, jak również
znaczącego oddalenia od działań militarnych frontu. Jednocześnie sugerowano, aby tworzyć zakonspirowane grupy wojskowo-wywiadowcze
lub wstępować do wojska polskiego
na wolnych terenach. Choć Kępno
i powiat nie brały bezpośredniego
udziału w powstaniu wielkopolskim,
to wielu Polaków z naszego terenu
zaangażowało się aktywnie w walkę
z Niemcami w różnorodnej formie.
Część z nich przedarła się przez Prosnę i wstąpiła do wojska polskiego.
Wielu innych tworzyło zakonspirowane grupy powstańcze, ale również
przeciwstawiało się represjom stosowanym przez oddziały stacjonującego w Kępnie Grenzschutzu. W
czerwcu 1919 r. Traktat Wersalski
zatwierdził przynależność do Polski
terenów opanowanych przez powstańców. Dla większości Wielkopolan długo oczekiwana niepodległość
stała się faktem. Mieszkańcy południowych jej krańców na upragnioną wolność musieli jeszcze poczekać
– mówił włodarz. Podkreślił również,
jak ważna jest pamięć o bohaterskiej

Kępińskie obchody 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Upamiętnili ofiary stanu wojennego

13 grudnia 1981 r. w całej Polsce wprowadzono stan wojenny. 38
lat później, dla upamiętnienia ofiar
tamtych wydarzeń, pod Pomnikiem
Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację na kępińskim Rynku wiązanki kwiatów złożyli m.in. poseł

do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, wojewoda
wielkopolski Łukasz Mikołajczyk,
starosta kępiński Robert Kieruzal,
burmistrz miasta i gminy Kępno
Piotr Psikus, proboszcz parafii pw.
św. Marcina w Kępnie ks. Jerzy Pal-

Pod Pomnikiem Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację
na kępińskim Rynku oddano hołd poległym

puchowski, przedstawiciele Rady
Miejskiej w Kępnie oraz reprezentanci szkół, stowarzyszeń, organizacji
i instytucji działających na terenie
gminy Kępno. W uroczystościach
rocznicowych uczestniczyły także
poczty sztandarowe.
13 grudnia 1981 r., o godz. 6.00,
Polskie Radio nadało wystąpienie
gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w
którym informował o wprowadzeniu
na mocy dekretu Rady Państwa stanu
wojennego na terenie całego kraju.
Pierwsze zatrzymywania działaczy
opozycji i „Solidarności” władze komunistyczne rozpoczęły 12 grudnia,
przed północą. W ciągu kilku dni
internowano około 5 tysięcy osób.
W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 70 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy milicjantów, 1750
czołgów, 1900 wozów bojowych i 9
tysięcy samochodów.
Oprac. KR

postawie powstańców oraz dbałość o
wolność Polski. - Wspominamy dzisiaj Wielkopolan, kępnian, którzy
mogą być dla nas symbolem poczucia odpowiedzialności za sprawy
wspólnoty. Tych, którzy mimo zakazów i represji podjęli wyzwanie.
To właśnie wtedy pełnego znaczenia
nabrały słowa: autonomia, niezależność, samodzielność, samorządność, swoboda. To tylko kilka określeń, które definiują jakże wielkie
wartości. Ofiarowano nam bowiem
wolność do samostanowienia, wyznawania religii, posługiwania się
językiem narodowym, kultywowania
zwyczajów i kultury polskiej. Dzisiaj
te wartości są równie ważne, jak wtedy. Są dla nas wyzwaniem każdego

dnia do budowania rzeczywistości
tolerancyjnej, gościnnej, nowoczesnej, otwartej na wszystkich obywateli. Chciałoby się powiedzieć: wielkopolskiej właśnie. Dziś możemy
tworzyć lokalną wspólnotę bez walk
i agresji. Wspólnotę skupioną wokół
rozwoju lokalnej gospodarki, wokół
problemów młodych rodzin i osób
starszych. Dającą poczucie bezpieczeństwa każdemu, niezależnie od
poglądów politycznych, religijnych,
przynależności partyjnej czy zasobności. Pamiętajmy o tym, mając
poszanowanie dla przeszłości naszej
Wielkopolski, oddając cześć i honor
niezwykłym i bohaterskim jej mieszkańcom – apelował.
KR

Jak co roku w okresie przedświątecznym w Szkole Podstawowej nr 3 im. Przemysła II w Kępnie uczniowie wraz
nauczycielami wspólnie obejrzeli jasełka

Jasełka z przesłaniem
Zadbano o piękne dekoracje
i kostiumy oraz oprawę muzyczną

Była to okazja, by na chwilę
zatrzymać się, odłożyć sprawy codzienne i zasłuchać się, mimo że w
znaną, ale odkrywaną co roku na
nowo historię narodzin Jezusa. Hasłem przewodnim tegorocznych jasełek były słowa „Wszystkie drogi
prowadzą do domu…”. Młodzi aktorzy w swoim przedstawieniu zawarli
przesłanie, które brzmiało: „Kochać
to zapomnieć o samym sobie, to znaczy żyć prawdą, to żyć Chrystusem,
który mieszka w drugim człowieku.
Czy potrafisz?” Historia nowona-

rodzonego Jezusa to nie koniec, ale
zaledwie początek historii Zbawiciela, która trwa nadal. Dzisiaj, w XXI
wieku, ludzie ciągle szukają Jezusa,
a droga do Niego prowadzi przez drugiego człowieka.
Jasełka przygotowali: siostra Karolina i Bogdan Giebel. Aktorom
towarzyszył chór oraz soliści, którzy
występowali na tle pięknej dekoracji, wykonanej przez Annę Grygiel
i Joannę Kurczewską. Nad oprawą
muzyczną wydarzenia czuwała Katarzyna Guziałek.
Oprac. bem

Hasłem przewodnim tegorocznych jasełek były
słowa „Wszystkie drogi prowadzą do domu…”
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Członkowie Kółka Teatralnego „Inspiracja” działającego przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie przygotowali w tym roku nietypowe przedstawienie bożonarodzeniowe, któremu przyświecała idea pomocy

XV sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Fot. Piotr Krzak

Radni przyjęli budżet
gminy na kolejny rok

Na zmianę nigdy nie jest za późno
Święta Bożego Narodzenia to
wyjątkowy czas – czas przemyśleń,
przemian, wzruszeń, w którym chętniej niż zazwyczaj okazujemy sobie
dobroć i wsparcie.
Członkowie Kółka Teatralnego
„Inspiracja”, działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów
Westerplatte w Kępnie, przygotowali
inscenizację wpisującą się w ten wyjątkowy klimat.
Wraz z opiekunkami Kółka, dyrekcją szkoły oraz prezesem Stowarzyszenia „Uśmiech” Małgorzatą
Fralą-Kędzior postanowili, że tegoroczne jasełka będą charytatywne, a
zebrane podczas przedstawienia pieniądze zostaną przekazane Natalce.

Dziewczynka od ponad roku zmaga
się z chorobą nowotworową.
Zainspirowani historią głównego bohatera „Opowieści wigilijnej”
i przesłaniem tego utworu literackiego, 19 grudnia 2019 r., podczas dwóch
występów, zaprezentowali rodzicom,
nauczycielom oraz kolegom ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Przemysła II
spektakl pt. „Na zmianę nigdy nie jest
za późno…”.
Zaproszeni goście byli świadkami wędrówki w czasie i głębokiej
przemiany głównego bohatera, który
zrozumiał, że miarą człowieczeństwa
jest wielkość troski o drugiego człowieka. Mogli też podziwiać wspaniałą grę i zaangażowanie młodych arty-

stów, którzy znakomicie wczuli się w
role i potrafili przekazać prawdziwe
emocje.
Dzięki wsparciu sponsora („Brainy Kępno”) przygotowano scenografię oraz zakupiono kostiumy, które
uatrakcyjniły przedstawienie.
Po popołudniowym występie odbył się koncert kolęd w wykonaniu
szkolnego chóru, który wprowadził
zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. Wszyscy wykonawcy
zostali nagrodzeni zasłużonymi brawami. Na zakończenie głos zabrała
dyrektor szkoły Roma Muszyńska,
która wzruszającym przemówieniem
podsumowała to wyjątkowe wydarzenie.		
Oprac. bem

Reprezentanci powiatu kępińskiego uczestniczyli w wieczerzy wigilijnej środowisk wiejskich w podrawickim Sierakowie

10 tysięcy uszek z grzybami,
400 litrów barszczu i 600 kg karpia...

Wieczerza wigilijna środowisk
wiejskich odbyła się 14 grudnia 2019
r. w Sierakowie pod Rawiczem. Jest
to coroczne spotkanie integracyjne
wielkopolskiej wsi, w trakcie którego
kontynuowane są tradycje związane
z okresem świąt Bożego Narodzenia
Wyjazd do Rawicza 40-osobowej
grupy kępińskich działaczy zorganizował przewodniczący struktur powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej Krzysztof Zawada. W grupie
tej najliczniej byli reprezentowani
sołtysi, działacze Wielkopolskiej
Izby Rolniczej, panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz radni powiatowi i
gminni z terenu powiatu kępińskiego.
Wigilia adresowana była przede
wszystkim do wielkopolskich rolników oraz przedstawicieli organizacji społecznych, instytucji i firm
działających w obrębie i na rzecz

wielkopolskiej wsi. Ze względu na
duże zainteresowanie organizatorzy
przygotowali jedzenie dla około 1500
osób. Przygotowanych zostało 10 tysięcy uszek z grzybami, 400 litrów
barszczu na zakwasie z czerwonych
buraków, 600 kg karpia ze stawów w
Przygodzicach koło Ostrowa Wielkopolskiego, 120 kg kapusty z grochem,
250 kg ziemniaków, 120 kg sałatki
śledziowej, 80 kg makiełek, 100 bochenków chleba, 100 kg makowca,
150 kg pierników domowych, 200 kg
mandarynek, 700 litrów kawy, herbaty i wielu innych napojów. Ustawiono
to na 200 ławostołach przystrojonych
500 metrami obrusa i 100 kg świątecznych stroików. W obsłudze wieczerzy brało udział około 100 osób,
a kilkadziesiąt wystąpiło na scenie
z repertuarem o tematyce bożonarodzeniowej.

Najważniejszym celem, który
przyświecał organizatorom była integracja środowisk Wielkopolski i
kultywowanie tradycji w zakresie
obyczajów, kultury i dziedzictwa kulinarnego naszych przodków.
Przygotowana wieczerza dała
możliwość spotkania wielkopolskiej
wspólnoty rolników. Autorami tego
projektu byli: Wielkopolska Izba Rolnicza na czele z jej prezesem Piotrem
Walkowskim oraz Urząd Marszałkowski w Poznaniu z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim.
Na wieczerzy byli obecni: prezes
PSL Władysław Kosiniak-Kamysz,
europoseł Ziemi Świętokrzyskiej
Adam Jarubas oraz poseł Ziemi
Wielkopolskiej Andrzej Grzyb.
Andrzej Wawrzyniak

19 grudnia 2019 r. odbyła się XV
sesja Rady Miejskiej w Kępnie. Najważniejszym punktem obrad było
przyjęcie budżetu gminy Kępno na
2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2020-2041.
Dochody budżetu gminy Kępno
na 2020 rok wyniosą 136.557.214,88
zł. Kwota po stronie wydatków to
138.977.599,48 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2.420.384,60 zł zostanie sfinansowany przychodami z
tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. - Ten projekt budżetu na pewno nie wszystkich zadowala, mamy
tego świadomość, bo w niektórych
obszarach robimy więcej niż w innych. Budżet skonstruowany jest na
podstawie wskaźników, które otrzymaliśmy i nie są one tak optymistyczne, jak w latach poprzednich.
Mamy mniej środków z udziału
w podatku PIT i CIT, musieliśmy
wkalkulować to w budżet. Mamy
większe obciążenia związane z wynagrodzeniami nauczycieli, których
subwencja oświatowa nie pokrywa
w całości, a także planowaną od
1 stycznia podwyżką najniższego
wynagrodzenia. Dotykają nas też
podwyżki cen, np. prądu. To wszystko ma bezpośrednie przełożenie na
to, co możemy zrealizować, wydatki
bieżące z roku na rok wzrastają, co
odbija się na sytuacji finansowej
samorządu. Pierwszy raz od wielu
lat budżet naszej gminy został skonstruowany z kredytem, który pozwoli
nam na jego zamknięcie – podkreślił
burmistrz Piotr Psikus. Taka sytuacja spowoduje, że oprócz koniecznych wydatków, np. zleconych ustawami, oraz zadań zaplanowanych
lub rozpoczętych wcześniej, gmina
będzie musiała ograniczyć wydatki
na inwestycje. - Budżet przygotowaliśmy, kierując się zasadą, że będziemy realizować głównie te zadania,
które są już rozpoczęte, te najbardziej potrzebne oraz te inwestycje,
gdzie mamy wsparcie ze środków
zewnętrznych. Nowych zadań, które

wprowadziliśmy do budżetu na 2020
rok, jest bardzo niewiele, z wielu
rzeczy musieliśmy zrezygnować –
wyjaśnił włodarz.
W projekcie budżetu znalazła
się m.in. modernizacja ulic: Nowowiejskiego, Bohaterów Września i
Dworcowej oraz kilku odcinków drogowych w innych miejscowościach.
Zarezerwowano środki na budowę
mieszkań przy ul. Granicznej i Towarowej, a także rozbudowę sieci cieplnej i dokończenie budowy sali gimnastycznej w Krążkowach. Planowana
jest modernizacja skwerów przy ul.
Lipowej i al. Marcinkowskiego. - Najważniejszym wyzwaniem 2020 roku
jest rewitalizacja synagogi oraz parku miejskiego i starościańskiego –
zaznaczył burmistrz. Największe wydatki przeznaczone zostaną na działy:
oświatę i wychowanie (41.800.000,00
zł), rodzina (35.811.333,00 zł) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.678.051,74 zł). - Żywię nadzieję, że dojdzie do zmiany ustawy
o gospodarce odpadami, bo system,
który obecnie funkcjonuje w naszym
kraju, jest bardzo drogi – dodał.
Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną
Izbę Obrachunkową oraz wszystkie
komisje i kluby radnych, a także jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską w Kępnie.
Podczas obrad radni wnieśli
także wkład pieniężny do Spółek:
„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w
Kaliszu (200.000 zł), „Projekt Kępno” (1.738.284,00 zł), „Wodociągi
Kępińskie” (2.500.000 zł) i „Towarzystwo Budownictwa Społecznego
– Kępno” (1.318.000,00 zł). Udzielili
też pomocy finansowej dla Powiatu
Kępińskiego w kwocie 1 miliona złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Dworcowej
w Kępnie” oraz przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
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

Tygodnik Kępiński 2 stycznia 2020

3

Wiadomości

historia
Publikujemy kolejny odcinek opracowania Izabeli Choraszewskiej dotyczący losu kępińskich Woldenberczyków

Kępińscy Woldenberczycy - część VII
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” (ks. J. Twardowski)
wo, o innych wspominał zaledwie
jednym zdaniem. Z jego pamiętnika
możemy dowiedzieć się, między innymi, jaka atmosfera panowała w
baraku, czym zajmowali się zakwaterowani w nim jeńcy, co było tematem
ich dyskusji, jak spędzali święta, za
jakie przewinienia trafiali do aresztu, co ich
bawiło, a co irytowało.
Poznajemy imiona najbliższych kolegów podporucznika Maleszki, a
także nazwiska ponad
100 oficerów, którzy
przez pięć lat niewoli
zamieszkiwali z nim
pod jednym dachem.
W baraku 16b mieszkali miedzy innymi:
Franciszek
Gustaw
Pągowski – ojciec artysty grafika Andrzeja
Pągowskiego, Wiktor
Steffen – profesor uniwersytetów we Wrocławiu, w Poznaniu i Lipsku, Ludwik Głowacki
– autor kilku książek na
temat kampanii wrześniowej,
pułkownik
artylerii
Wacław
MłoPortret wykonany w Oflagu XI B Braunschweig
dzianowski (Najstar(zbiory rodziny Maleszków)
szy Obozu, komendant
poszczególnych budynkach miały organizacji konspiracyjnej), Damazy
wpływ między innymi: rodzaj bro- Choraszewski – jego bliski kolega i
ni, stopień wojskowy, pochodzenie późniejszy współpracownik.
społeczne. W barakach 11b i 15b,
Dla kogoś, kto zna historię Oflagu
zwanych kawaleryjskimi, skupili się II C, jest to wspaniały i w pełni zrodobrowolnie jeńcy pochodzenia zie- zumiały dokument, jednak osobom
miańskiego oraz arystokraci, w 12a niezorientowanym w temacie odbiór
Niemcy ulokowali przymusowo oko- pewnych informacji mógłby sprawić
ło 80 oficerów pochodzenia żydow- trudność, dlatego każdy przytoczony
skiego, natomiast 15a był przeznaczo- fragment dziennika będę poprzedzała
ny dla marynarki wojennej. Edmund krótkim wprowadzeniem. Aby oddać
został przydzielony do budynku 16b charakter tych notatek, zachowam ich
– ostatniego w obozie „Wschód”. Był oryginalny zapis, rozwijając jedynie
to barak artyleryjski, w którym mie- niektóre skróty.
ściła się redakcja dziennika konspira- „Krwawy piątek” w Oflagu II C
5 lutego 1943 r. na terenie oflacyjnego.
Pisanie pamiętnika w warunkach gu miało miejsce wydarzenie, które
niewoli było trudne i ryzykowne. No- wstrząsnęło jeńcami i uprzytomniło
tatki sporządzano w ukryciu, przy im ich tragiczne położenie. Z powodu
nieodpowiednim oświetleniu, na po- jego skutków, dzień ten zapisał się w
jedynczych kartkach lub w zeszyci- historii obozu jako „krwawy piątek”.
Informacje o sytuacji na froncie
kach, które łatwo można było gdzieś
schować. Jeńcy liczyli się z tym, że wschodnim docierały za druty i popodczas rewizji mogą one trafić w wodowały ożywienie w społeczności
ręce wroga, więc musieli uważać, jenieckiej. Wielką radość wywołała
co zapisują. Jak można wnioskować, też wiadomość o klęsce poniesionej
właśnie z uwagi na to niektóre infor- przez wojska niemieckie 2 lutego
macje i nazwiska były dokumento- 1943 r. pod Stalingradem. Niestety,
trzy dni później doszło do niespowane w skrócie.
Edmund Maleszka w niewielkim dziewanego aktu agresji ze strony
notesie zapisywał wszystko, co uwa- okupanta, który jeńcy odebrali jako
żał za istotne – fakty, własne prze- zemstę za ich reakcję na te wieści.
Regulamin obozowy stanowił,
myślenia, anegdoty, a nawet dialogi
kolegów. Część jego notatek dotyczy że od godziny 17.30 internowanym
wydarzeń istotnych dla całej społecz- nie wolno było przebywać poza baraności obozowej, utrwalonych później kami. Czas powrotu sygnalizowano
w literaturze, ale jest też wiele zwią- dwukrotnie trąbką (pierwszy sygnał
zanych z codziennymi sprawami o 17.15, drugi o 17.30). Jeńcy, którzy
mieszkańców jego baraku, w którym przebywali na zewnątrz po drugim
mieszkało około 150 mężczyzn ska- dźwięku trąbki, musieli się liczyć z
zanych bezustannie na swoje towa- zagrożeniem utraty życia, gdyż strażnicy mieli prawo do nich strzelać.
rzystwo.
5 lutego drugi sygnał rozległ się
Te ostatnie są szczególnie interesujące, ponieważ nie zostały odno- niespodziewanie o godzinie 17.20,
towane w dostępnych publikacjach. kiedy poza budynkami przebywała
Niektóre fakty opisywał szczegóło- jeszcze spora część polskich żołnieZ dziennika
Edmunda Maleszki
Edmund Maleszka przybył do
Woldenbergu w połowie 1940 r. wraz
z grupą kilkuset oficerów przywiezionych z Oflagu XI B Braunschweig. Na zakwaterowanie jeńców w
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rzy. Zaraz po nim z wieżyczek i z
ziemi otwarto ogień do zaskoczonych
spacerowiczów, spokojnie kierujących się do swych baraków. Była to
przeprowadzona z premedytacją akcja, w której dwóch oficerów straciło
życie, a kilku zostało rannych.
Wydarzenie to tak zrelacjonował w
swoim dzienniku Edmund Maleszka:
„5 II 1943 Wieczorem 5 minut
przed zamknięciem baraku zaczęto
gwałtownie strzelać. Sam nawiewałem. Zabito mjr. Płanetę i ppor.
Jędrzejowskiego, raniono ciężko 2
– wywiezionych nocą do Stargardu,
lżej 3 – są na izbie chorych. W tym
celu już w przeddzień zaopatrzono
izbę chorych w opatrunki (znaczną
ilość). Pułkownik Szalewicz zawiadomił zastępcę komendanta (bo komendant w międzyczasie wyjechał,
choć wczoraj brał udział w…). Jeden
z rannych słyszał jak Uff. zabraniał
dobijać rannych, a na wyjaśnienia
rannego, że było jeszcze 5 min. czasu, komendant odpowiedział „ja was
obłaskawię jak dzikie zwierzęta”. (…)
Żołnierze ze stolarni twierdzą, że
parę dni temu zarządzono w stolarni
zrobienie z góry 10 trumien.
Tomka rozmowa (z jak zwykle)
– Ja rozumiem, że wam jest
smutno po Stalingradzie, że jesteście
zdenerwowani itd., ale to było mor-

1942 r., Edmund Maleszka – trzeci w pierwszym rzędzie i Damazy Choraszewski – drugi
(ze zbiorów I. Choraszewskiej)

pomiędzy barakami rozstawiono
dodatkowy oddział uzbrojonych żołnierzy niemieckich. Rozmowa przeprowadzona przez jednego z kolegów
Edmunda Maleszki ze strażnikiem,
z którym, jak można wnioskować z
zapisu w nawiasie, utrzymywał stały kontakt, potwierdza to przypuszczenie. Wynika z niej także, że nie
wszyscy wartownicy, którzy dostali
rozkaz strzelania do niespodziewających się zagrożenia jeńców, wykonali go należycie. Fakt, że strażnicy
niemieccy, zmuszeni do wykonania
egzekucji na bezbronnych polskich
oficerach, strzelali w powietrze lub
w ziemię został odnotowany także w
dostępnej literaturze.
W zdarzeniu tym dopatrywano się także prowokacji, mającej na
celu wywołanie buntu, który stałaby
się pretekstem do
dokonania prawdziwej rzezi. Jeśli
Niemcy rzeczywiście na to liczyli,
to celu nie osiągnęli. Choć zbrodnia ta wstrząsnęła
społecznością
woldenberską, oficerowie nie dali
się sprowokować.
Reakcja polskich
władz oflagu na
Nieśmiertelnik Edmunda Maleszki (zbiory rodziny Maleszków)
ten
„bestialski
mord
bezbronnych
jeńców”
była naderstwo, bandytyzm i za to rachunek
tychmiastowa. Mimo kilkukrotnego
zapłacicie, gruby.
odrzucenia przez komendanta pisem– Gdyby strzelano, jak był rozkaz
nej skargi Najstarszego Obozu, pułtoby było.
kownika Szalewicza, jeńcom udało
– To was nie usprawiedliwia,
się powiadomić Czerwony Krzyż. W
jeszcze pogarsza”.
kwietniu do obozu przybył delegat
Z notatki Edmunda jasno wytej organizacji, któremu przekazano
nika, że strzelanina ta nie była przyprzygotowane wcześniej dokumenty.
padkowa. Świadczy o tym też fakt,
W wyniku wizytacji nastąpiły zmiaże w tym dniu około godziny 17.00

Pogrzeb jeńca (ze zbiorów I. Choraszewskiej)
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ny na stanowiskach komendanta oflagu i szefa Abwehry.
Wiadomość
o zbrodni katyńskiej
W dwa miesiące po opisanym
wyżej zdarzeniu do obozu dotarła
przygnębiająca wiadomość o ujawnieniu w lesie katyńskim zbiorowych
mogił kilkunastu tysięcy polskich
oficerów. Niemcy, chcąc wywołać
poruszenie wśród jeńców, celowo
nagłaśniali tę sprawę i przekazywali
im wszystkie szczegóły związane z
tym wstrząsającym odkryciem. Wybrali czterech oficerów – gen. Jana
Chmurowicza, mjr. Aleksandra
Nowosielskiego, kpt. Konstantego
Adamskiego oraz ppor. Zbigniewa
Rowińskiego i nakazali im wyjazd
do Katynia. Na miejsce dotarło tylko dwóch, ponieważ generał i major
odmówili udziału w tej przymusowej
delegacji. Po powrocie, złożyli oni relacje polskiemu kierownictwu obozu
oraz pozostałym jeńcom. Potwierdzenie tego znajdujemy w zapiskach
podporucznika Maleszki z 1943 r.:
14 IV Wielkie podniecenie ze
względu na opublikowanie przez
Niemców, że pod Katyniem znaleziono groby masowe oficerów polskich
(ok. 12000 osób).
15 IV Rano mjr N. i ppor. Rowiński wyjechali do Poznania, by
stamtąd samolotem udać się do Smoleńska.
17 IV Generał wrócił – nie udało
im się nakłonić go na Smoleńsk (chore serce ponoć).
21 VII Rozesłano JOP-y, że jakiś
szkop powiedział, że jeszcze u nas
mogą zrobić Katyń.
Takie wiadomości rozchodziły
się wśród społeczności oflagowej
błyskawicznie i stanowiły temat poważnych i długotrwałych rozważań.
W tych wyjątkowych warunkach, w
jakich znaleźli się polscy oficerowie,
były one głęboko przeżywane i wnikliwie analizowane.
Zapowiedzią treści kolejnej części artykułu niech będzie refleksja
Edmunda Maleszki przelana na papier w sierpniu 1942 r.:
„Zastanawiałem się z Julaskiem,
czy mają prawo do zamknięcia człowieka za drutami i gdy on ucieka –
zastrzelić go. Doszliśmy do wniosku,
że to jest sprzeczne z prawem natury.
Owszem, ma się prawo przeciwnika
pobitego od razu zabić (jeden byt grozi drugiemu), ale zamknąć go, a gdy
ucieka strzelać doń – to sprzeczne z
prawem natury”.
Izabela Choraszewska

Aktualności

informacje

Radni powiatowi jednogłośnie za budżetem na 2020 rok

Uchwalono budżet Powiatu Kępińskiego

Podczas XV sesji Rady Powiatu
Kępińskiego, która miała miejsce w
czwartek, 19 grudnia 2019 r., radni
jednogłośnie przyjęli projekt budżetu Powiatu Kępińskiego na bieżący rok.

zł, stanowiącymi 38% całości wydatków budżetowych. Następne pod
względem wielkości są wydatki
związane z utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości 18.698.820,00 zł
– 24% wydatków. Trzecia pod wzglę-

Największą część budżetu Powiatu Kępińskiego stanowi oświata,
która pochłonie 38% całości wydatków budżetowych

Budżet zakłada dochody w kwocie 69.230.553,91 złotych. Po stronie
wydatków w budżecie Powiatu wpisano kwotę 78.977.450,91 złotych, w
tym wydatki inwestycyjne w wysokości 23.641.783,00 zł.
Największą część budżetu pochłonie oświata i wychowanie z wydatkami w wysokości 28.873.572,00

dem wielkości grupa to wydatki w
zakresie opieki, pomocy społecznej
i rodziny, które pochłoną 14% tegorocznych wydatków.
Do największych zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie zaliczyć
trzeba przebudowę dróg powiatowych nr 5692P i 5688P na odcinku
Laski-Trzcinica. Zadanie to realizo-

wane będzie przy udziale pozyskanych środków w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych, które stanowią 80% wartości zadania. Na realizację tej inwestycji zabezpieczono
łącznie kwotę 12.795.715,00 złotych.
Kolejną dużą inwestycją powiatową
w 2020 r. będzie budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym
nr I w Kępnie. To zadanie, którego
realizację zaplanowano na dwa lata
(2020-2021), również współfinansowane będzie ze środków zewnętrznych, w tym przypadku ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W tym roku na budowę hali wydatkowanych będzie 5.265.000,00
złotych.
W budżecie powiatowym zabezpieczono też środki na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu dla
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie w kwocie
400.000,00 złotych.
Powiat Kępiński w dalszym
ciągu dofinansowywał będzie doposażenie i modernizację obiektów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w
kwocie 750.000,00 złotych. Kwota
140.000,00 złotych przeznaczona ma
zostać na opracowanie dokumentacji technicznej i projekt przebudowy

Wizyta studyjna na budowie obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 w województwie wielkopolskim

Budowa obwodnicy idzie zgodnie z planem
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Opolu
realizuje obecnie drugi etap obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej
S11 w województwie wielkopolskim.
18 grudnia 2019 r. odbyła się wizyta
studyjna na budowie obwodnicy, na
którą zaproszono lokalnych dziennikarzy. Spotkaniu przewodniczyli:
Magdalena Szumiata z GDDKiA
Oddział Wrocław, główny
inspektor robót drogowych
Sławomir Kordyla i inżynier
rezydent Leszek Tkaczyk.
Obwodnica Kępna, w
ciągu nowego odcinka drogi
ekspresowej S11, realizowana
jest w dwóch etapach. Umowa
na realizację I etapu została
podpisana w październiku
2015 r. Powstał odcinek drogi
ekspresowej o długości około
3,6 km. Wykonawca – firma
„Budimex” – zrealizowała
go za kwotę 73 milionów złotych. Kierowcy wjechali na
pierwszy odcinek obwodnicy w maju 2018 r., czyli dwa
miesiące przed planowanym
terminem zakończenia inwestycji.
Umowę na II etap obwodnicy, w
trybie „projektuj i buduj”, podpisano
z firmą „INTERCOR” w październiku 2017 r., a jej wartość wynosi
122,6 miliona złotych. W ramach
inwestycji powstanie odcinek drogi
ekspresowej o długości około 6,8 km
oraz łącznik z istniejącą drogą krajową nr 11 o długości około 1,3 km, o
wartości 17,2 miliona złotych. Łączna
wartość inwestycji wynosi 139,8 miliona złotych brutto. 14 czerwca 2019

r. otrzymano decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), a 18 czerwca 2019 r. przekazano
wykonawcy plac budowy. Oddanie
do ruchu obwodnicy Kępna planowane jest na 2021 r. Przedmiotowa inwestycja stanowi południowy fragment
obwodnicy Kępna od węzła „Kępno-Krążkowy” wybudowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S8

dwujezdniowy będzie miał długość
około 3,2 km. Będą tam dwie jezdnie: w kierunku Katowic i w kierunku Poznania, każda z nich będzie
mieć dwa pasy ruchu – wyjaśnił L.
Tkaczyk.
W ramach inwestycji powstanie
dziewięć obiektów mostowych oraz
dwa węzły: Kępno-Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482

Stan zaawansowania prac na 15 grudnia 2019 r. wynosi około 30%.
Oddanie do ruchu obwodnicy Kępna planowane jest na 2021 rok

Syców-Kępno-Wieruszów-Walichnowy do istniejącej drogi krajowej nr 11
w rejonie miejscowości Baranów.
Od istniejącego węzła Kępno
nowa trasa o nawierzchni bitumicznej pobiegnie na południe. Początkowo będzie to droga dwujezdniowa z
dwoma przeciwległymi pasami ruchu
(do węzła Kępno-Wschód), a następnie droga jednojezdniowa (do węzła
Baranów) o nośności 11,5 tony/oś
włączająca się do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 11. - Odcinek

– dawną „ósemką”) oraz Baranów
(połączenie z drogą krajową nr 11).
Na obwodnicy powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).
II etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na
osi północ – południe w ciągu obec-

Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjny
w Grębaninie.
Pozytywnie o uchwale budżetowej wypowiedziała się Regionalna
Izba Obrachunkowa oraz Komisja
Budżetu i Finansów Rady Powiatu
Kępińskiego. Swoją opinię przedstawili też radni z Klubu Samorządowego. Klub poparł przedstawiony
projekt, wnosząc jednak swoje uwagi.
Przedstawił je radny Michał Solecki.
- Ciesząc się z ciągle wzrastających
dochodów z podatków, pragniemy
zauważyć, że najważniejsze w dobrej
sytuacji gospodarczej jest strategiczne planowanie, którego niestety nie
widzimy w trakcie prac w naszym
samorządzie. Stąd pojawiające się
nagle w ciągu roku projekty, których
zasadność jest wątpliwa. Aktualnie
kluczowym wyzwaniem na przyszły
rok jest sprawa naszego szpitala powiatowego. Dramatyczna sytuacja
finansowa musi ulegać szybkiej poprawie. Inaczej nadwyżka budżetowa zostanie przejedzona przez bieżące wydatki szpitala – mówił między
innymi. - Kolejne wyzwania to drogi.
Apelujemy, aby remonty i naprawy
dróg były realizowane w oparciu o
kryterium natężenia ruchu w skali
gmin. Tak prowadzone inwestycje
dadzą sprawiedliwą i najbardziej
wymierną korzyść dla mieszkańców powiatu - stwierdził, wykazując
na potrzebę przejrzystego podziału
środków na inwestycje drogowe w
poszczególnych gminach.
nej drogi krajowej nr 11, a przyszłej
S11. Ułatwiony zostanie dojazd do
Kępna od S8 i uprości się połączenie
z drogą krajową nr 39 w kierunku Namysłowa.
- Stan zaawansowania prac na
15 grudnia 2019 r. wynosi około
30%. Od 15 grudnia do 15 marca
obowiązuje okres zimowy na budowach, w czasie którego wykonawca
ma prawo wstrzymać prace, jednak
wykonawca deklaruje, że jeśli warunki atmosferyczne będą odpowiednie, prace będą kontynuowane,
co pozwoli na przyspieszenie pewnych prac lub zbudowanie rezerw
czasowych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności – podkreśliła
M. Szumiata.
Do tej pory zrealizowane zostały prace związane z: robotami drogowymi (wycinka drzew i krzewów
– 100%, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu – 100%, wzmocnienie podłoża pod nasyp – 100%,
wykopy pod trasę S11 i węzły – 77%,
budowa korpusu nasypu trasy głównej S11 i dróg poprzecznych – 51%,
wykonanie górnej warstwy nasypu
– 3%, wykonanie warstwy wzmacniającej pod konstrukcję nawierzchni
– 5%), robotami mostowymi (roboty
prowadzone są na 5 z 9 obiektów inżynierskich. Na 3 obiektach zakończono budowę podpór, na 2 obiektach wykonano konstrukcje nośne
pomostu, na 2 obiektach realizowana
jest budowa podpór – przyczółków
obiektów. Ponadto wykonano konstrukcję przejść dla zwierząt pod
drogą wraz z zasypką tych obiektów
oraz trwają roboty związane budową
konstrukcji kolejnego przepustu) oraz
robotami branżowymi (prowadzone
prace przy przebudowie kolizji: elektroenergetycznych, teletechnicznych,
kanalizacji deszczowej, sieci wodno-kanalizacyjnej, urządzeń melioracji

Starosta kępiński Robert Kieruzal po uchwaleniu budżetu na 2020
rok powiedział: - Szanowni radni,
serdecznie dziękuję za słowa krytyki, za te uwagi do budżetu. Nie tylko
obawy są po stronie Klubu Radnych
co do projektu budżetu, ale również
widzimy pewne rzeczy, które mogą
się ewentualnie wydarzyć – zaznaczył włodarz. - (...) Jednym z głównych priorytetów Powiatu jest zdrowie – szpital – mówił, wymieniając
wśród najważniejszych zadań szkolnictwo i drogi. Starosta stwierdził też,
że działania podejmowane w celu poprawy sytuacji w kępińskim szpitalu
idą w dobrym kierunku. – Gratulacje
dla pani dyrektor i dla całej dyrekcji oraz wszystkich pracowników
SPZOZ w Kępnie za determinację i
taką świadomość i dyscyplinę, jeżeli
chodzi o wydatki. W programie naprawczym przewidywana była strata
powyżej 6 mln zł, a ma ona być o półtora, dwa miliony złotych mniejsza wskazywał R. Kieruzal.
Podczas sesji budżetowej uchwalono również Wieloletnią Prognozę
Finansową Powiatu Kępińskiego. W
odpowiedzi na pytania radnych starosta poinformował także, że rozstrzygnięty został konkurs na zastępcę
dyrektora do spraw medycznych w
kępińskim szpitalu. Został nim doktor Zbigniew Bera. Jego kontrkandydatem był doktor Leszek Żebrowski,
kierownik Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie. bem
wodnych). - W ramach inwestycji zostaną wybudowane tzw. urządzenia
ochrony środowiska i elementy systemu odwodnienia terenu, oświetlenie drogowe, oznakowanie, ekrany
akustyczne i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli bariery
energochłonne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej przez zwierzętami – powiedział
L. Tkaczyk. - Prace idą zgodnie z
planem, pełną parą. Nie chcemy
zapeszać, ale patrząc na zaawansowanie prac, możemy powiedzieć, że
terminy zostaną dotrzymane. Mamy
nadzieję, że nie wynikną żadne przeszkody i nieprzewidziane okoliczności – dodał.
Wraz z projektowanym układem
drogowym, przebudowane zostaną
drogi lokalne, drogi dojazdowe i poprzeczne, umożliwiające połączenie z
istniejącą siecią dróg.
Droga ekspresowa S11 w przyszłości ma przebiegać od Koszalina
do przecięcia z autostradą A1 i połączenia z drogą ekspresową S1. Inwestycja ma na celu rozwinięcie sieci
dróg ekspresowych i ich powiązań
z autostradami oraz przejęcie ruchu
tranzytowego, a co za tym idzie –
podniesienie poziomu swobody ruchu na istniejącej drodze krajowej nr
11 i odsunięcie ruchu ciężkiego od
obszarów zabudowanych w Kępnie.
Dodatkowe korzyści wynikające z
funkcjonowania drogi ekspresowej
to m.in. zmniejszenie ryzyka wypadków, skrócenie czasu podróży,
zapewnienie komfortu jazdy, zapewnienie dostępu mieszkańcom Kępna i
Baranowa do drogi ekspresowej S8,
ograniczenie emisji spalin i hałasu,
odciążenie układu dróg lokalnych od
ruchu tranzytowego, przyśpieszenie
rozwoju przyległych terenów i skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych.			
KR
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Aktualności

wiadomości
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w
Kępnie odwiedzili Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie

Wiedzą, jak ważna
jest praca rolnika

12 grudnia 2019 r. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie gościło
uczniów klasy I TD Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie
wraz z opiekunem grupy, nauczycielem przedmiotów zawodowych
Janem Kokotem. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik agro-

Gminny konkurs profilaktyczny pt. „Jestem wolny od uzależnień”

Uczniowie wiedzą, jak niebezpieczne
są narkotyki i alkohol

listów Paulę Wróbel i Dariusza
Lesiczkę z zasadą działania portalu
„IRZ plus”, który umożliwia rolnikom zgłaszanie bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz (rejestrację przemieszczeń zwierząt, sprawdzenie
złożonych w portalu dokumentów,
przegląd danych zwierząt, zdarzeń
i siedzib stad, zamówienie numerów

W Szkole Podstawowej nr 1 w
Kępnie odbył się gminny konkurs
profilaktyczny pt. „Jestem wolny od
uzależnień”. Uczestnikami konkursu
byli uczniowie klas VII i VIII szkół
podstawowych z terenu gminy Kępno.
Celem konkursu jest promocja
zdrowego stylu życia, trzeźwości
i abstynencji, jak również zaangażowanie uczniów w działania proUczniowie mieli okazję poznać
z bliska z pracę w ARiMR

biznesu mogli zapoznać się z działalnością ARiMR. Kierownik Marek
Potarzycki przedstawił główne
zadania realizowane przez biuro powiatowe oraz omówił najważniejsze
założenia i możliwości pozyskania
środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Głównymi beneficjentami
działań realizowanych przez ARiMR
są rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy
producentów rolnych, przedsiębiorcy
i samorządy lokalne.
Uczniowie mieli okazję poznać
z bliska pracę w ARiMR. Młodzież
została też zapoznana przez specja-

kolczyków i ich duplikatów dla bydła,
owiec i kóz, złożenie zamówienia na
duplikat paszportu dla bydła czy import danych użytkownika w zakresie
przemieszczeń zwierząt). Zachęcano
uczniów do udzielania pomocy w zakresie obsługi portalu swoim najbliższym oraz wszystkim, którzy mogą z
niego korzystać.
W trakcie spotkania podkreślano
istotę pracy w rolnictwie i potrzebę jej doceniania oraz fakt, że przy
dużym wsparciu ze strony ARiMR
wielkopolska wieś dobrze się rozwija.
Oprac. KR

Uwaga!

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

Gabinet chirurgiczny

Wojciech Żółtaszek
Wtorki od 16:00 / tel. 508 139 409.

Gabinet Internistyczno
-Kardiologiczny
Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.

MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.
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filaktyczne, podkreślenie zagrożeń
związanych ze spożywaniem alkoholu i narkotyków oraz zwrócenie
uwagi na przyczyny zachowań ryzykownych.
Uczniowie rywalizowali w formule turnieju „Jeden z dziesięciu”.
Zmagania konkursowe zwieńczyła
dekoracja zwycięzców oraz artystyczne występy.

Na najwyższym stopniu podium
stanęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie, drugie miejsce wywalczyli uczniowie Szkoły
Podstawowej w Olszowie, a trzecie
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie.
Laureatom gratulujemy zwycięstwa,
a wszystkim uczestnikom – zaangażowania i zdobytej wiedzy.
Oprac. KR

Podczas świątecznej zbiórki rzeczy dla azylu dla zwierząt bezdomnych w Krzyżownikach,
organizowanej przez OSP Domanin, udało się zebrać ponad 350 kg karmy

Z pomocą małym przyjaciołom
Po raz drugi Ochotnicza Straż Pożarna w Domaninie postanowiła zorganizować świąteczną zbiórkę rzeczy dla bezpańskich zwierząt – tym
razem dla azylu dla zwierząt bezdomnych w Krzyżownikach. Przez
niespełna miesiąc, aż do 20 grudnia
2019 r., wszyscy chętni mogli przekazywać karmę oraz inne przedmioty
dla zwierząt.
Hojność i wielkie serca ofiarodawców sprawiły, że akcja
przyniosła niesamowite efekty i
przeszła najśmielsze oczekiwania
organizatorów. Udało się zebrać
ogromną ilość karmy – ponad 255
kg suchej i ponad 95 kg mokrej – a
do tego całe mnóstwo smakołyków,
kołder, koców, legowisk, poduszek,
wykładzin, dywanów, misek, smyczy i zabawek. Choć nie chodziło o bicie rekordów, ilość karmy
była jeszcze większa, niż podczas
pierwszej zbiórki. - Jesteśmy niezwykle zbudowani postawą mieszkańców. Odzew był naprawdę
ogromny – podkreśla prezes OSP
Domanin Adam Rybczyński.
Rzeczy ofiarowali mieszkańcy
powiatu kępińskiego, a także sąsiednich powiatów. Wśród darczyńców znaleźli się liczni mieszkańcy indywidualni, gabinety weterynaryjne,
ośrodek szkolenia psów i sklepy z artykułami dla zwierząt, a nawet Starostwo Powiatowe w Kępnie. - Bardzo
dziękujemy wszystkim, którzy dorzucili się do zbiórki oraz wspomogli
akcję na wszelkie sposoby – mówią
organizatorzy. - Dziękujemy też naszym patronom medialnym oraz
partnerom: sklepom spożywczym,
sklepom z artykułami dla zwierząt,
ośrodkowi szkolenia psów i gabinetom weterynaryjnym, które nagło-
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śniły akcję i pomogły w gromadzeniu darów. Dziękujemy wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób wsparli
akcję. Jesteśmy przekonani, że dziękują również obdarowane zwierzaki,
bo to właśnie im pomagali mieszkańcy. Jesteście wielcy! – dodają. Zbiory
zostały dostarczone do celu 28 grudnia 2019 r., a więc psiaki mogą już korzystać z darów, dzięki czemu będzie

naszym azylu przebywa w tej chwili
blisko 50 psów. Najczęściej zajmujemy się psami z naszego regionu oraz
zwierzętami pokrzywdzonymi przez
los, czyli kalekimi, poważnie chorymi, którymi schroniska nie są w
stanie się zająć, niedołężnymi, starymi. W tej chwili mamy tylko psy, ale
w pobliżu buduje się miejsce, gdzie
będzie azyl dla kotów. Zajmujemy

Druhowie z OSP Domanin, pomocnicy oraz właściciele azylu dla
zwierząt bezdomnych dziękują mieszkańcom za wielkie serca

im łatwiej przetrwać zimę. Druhowie
z OSP Domanin i pomocnicy przy
okazji zapewnili psom olbrzymią
dawkę głaskania.
Swoje podziękowania do mieszkańców skierowała właścicielka
azylu dla zwierząt. - Bardzo dziękujemy jednostce OSP Domanin, która
sprawiła nam tak wspaniały prezent
i zebrała liczne dary, zarówno w tym,
jak i ubiegłym roku. Dziękujemy
mieszkańcom: za karmę, w tym specjalistyczną, kołdry, koce, zabawki
i wiele innych. I za wielkie serca –
podkreśla Beata Żółkiewska. - W

się też prawami zwierząt, stawiamy przed sąd ludzi, którzy znęcają
się nad zwierzętami i staramy się
wyegzekwować dla nich jak największe wyroki, działamy również
przy nowelizacji ustawy o ochronie
zwierząt. Zajmujemy się także adopcjami zwierząt, szukamy domów dla
wyleczonych zwierząt. Przy tej okazji serdecznie zachęcamy do adopcji
zwierząt z naszego azylu – pokochają was one z całego serca, to pewne!
– dodaje.
KR

Wiadomości

informacje

Przedstawienie pt. „List do Pani Zimy” w wykonaniu rodziców okazało się wspaniałym
prezentem-niespodzianką dla najmłodszych z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie

Spotkanie pn. „Kobieta petarda” w Chojęcinie

Mikołajkowe przedstawienie W kobietach tkwi siła
z rodzicami w roli głównej

6 grudnia 2019 r. rodzice przedszkolaków zaprezentowali spektakl,
w którym główne role zagrali: Andrzej Chrupała - Mikołaj, a także

drysiak i Leszkiem Mikulskim.
W przygotowaniu do świąt Pani
Zimie towarzyszyły Śnieżynki: Marta Dąbrowska-Sołtysik, Anna SmaRodzice, którzy wzięli udział w inscenizacji,
wykazali się wielkimi zdolnościami aktorskimi

Ewa Szkudlarek - Pani Zima. Małgorzata Kasprzak wcieliła się w
rolę Złej Czarownicy, która miała
powstrzymać święta wraz ze swoimi
towarzyszami – ptakami: Martą Ję-

ga, Anna Sołtysik-Hełka, Katarzyna Sołtysik, Zuzanna Terpiłowska
i Anna Gajda. Pomocnikami Mikołaja, czyli Elfami byli: Magdalena
Kempińska, Aldona Ciesielska,

Weronika Trąbczyńska, Dominika
Kokot, Dagmara Krupa, Justyna
Mirek-Hojka, Agnieszka Nawrot
i Kinga Murawska. Natomiast za
aranżację przestawienia i przygotowanie paczek z prezentami odpowiadały - Beata Anna Krawczyk i Katarzyna Kolebska.
Po występie pojawił się Święty
Mikołaj, który wspólnie z burmistrzem miasta i gminy Kępno Piotrem Psikusem obdarował dzieci
prezentami.
Rodzice, którzy wzięli udział w
inscenizacji wykazali się ogromnymi
zdolnościami aktorskimi. Wspaniała
gra połączona została z pomysłowymi strojami i rekwizytami. Dzieci
uważnie słuchały i oglądały przedstawienie. Udany występ został nagrodzony gromkimi brawami i uśmiechami na twarzach dzieci.
Dziękujemy naszym aktorom,
którzy po raz kolejny poświęcili swój
czas na przygotowanie przedstawienia dla dzieci, zapewniając wszystkim niezapomniane wrażenia.
Aleksandra Uraczyńska

Urząd Miasta i Gminy w Kępnie oraz Kępiński Ośrodek Kultury zorganizowali kolejny jarmark bożonarodzeniowy

Świąteczna magia na kępińskim Rynku
Świąteczna atmosfera, zapach
tradycyjnych potraw, błyszczące
światełka, kolorowe ozdoby, dostojne choinki, zerkające zewsząd
Mikołaje, Elfy, Skrzaty i Aniołki,
dźwięki kolęd, tłumy mieszkańców
i gości… Choć 14 grudnia 2019 r.
pogoda nie dopisała i zamiast śniegu

zentowali swoje wokalne, recytatorskie i taneczne umiejętności w świątecznej odsłonie.
Dla najmłodszych przygotowano przedstawienie pt. „Bałwankowa
Kraina” Teatru „Piccolo” z Łodzi i
rozstrzygnięto familijny konkurs pn.
„Świetlna choinka razem z mamą,

Na scenie pojawili się mali artyści, którzy zaprezentowali swoje
wokalne, recytatorskie i taneczne umiejętności w świątecznej odsłonie

spadł deszcz, atmosfera na kępińskim
Rynku była gorąca. A wszystko to
podczas kolejnego już, tradycyjnego
jarmarku bożonarodzeniowego.
Organizatorzy – Urząd Miasta
i Gminy w Kępnie oraz Kępiński
Ośrodek Kultury – przygotowali dla
przybyłych moc atrakcji. W drewnianych chatkach każdy mógł kupić
świąteczne upominki, podziwiać
wspaniałe rękodzieła, zakosztować
wigilijnych (i nie tylko) potraw oraz
ogrzać się przy gorącej zupie, kawie
czy herbacie. Na scenie pojawili się
mali artyści – wychowankowie placówek oświatowych i kulturalnych z
terenu gminy Kępno – którzy zapre-

tatą i siostrą”. Odbył się też „Mikołajkowy konkurs pierwszej pomocy”
oraz animacje plastyczne Kępińskiego Ośrodka Kultury. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także przejażdżki saniami Świętego Mikołaja,
do których ustawiały się długie kolejki małych mieszkańców. Również
Kępińskie Muzeum przygotowało
wiele atrakcji dla dzieci, np. zdobienie pierników toruńskich, przedstawienie pt. „Dziadek do orzechów” w
wykonaniu aktorów z Teatru „Blaszany Bębenek” z Trzebini czy tworzenie kartek świątecznych.
Nie mogło zabraknąć też Świętego Mikołaja, który rozdawał upominki oraz prezentów od burmistrza
– kalendarzy na 2020 rok wydanych
na 100-lecie powrotu Kępna do Macierzy.
Kępiński jarmark jak zawsze
przyciągnął wielu mieszkańców, którzy mogli przyjemnie spędzić czas
i poczuć magiczną atmosferę świąt
Bożego Narodzenia.
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W siedzibie Koła Gospodyń
Wiejskich w Chojęcinie na zaproszenie członkiń oraz Agnieszki Staszak
gościła szkoleniowiec i trener rozwoju osobistego Paulina Smaszcz-Kurzajewska.
Spotkanie pn. „Kobieta petarda”
to autorski program trenerki, którego
celem jest wzmacnianie w kobietach
poczucia własnej wartości i nauka

Był to inspirujący, energetyczny, a przede wszystkim motywujący
wykład dla wszystkich kobiet. - Niezmiernie miło było nam gościć taką
pozytywną osobę, jaką jest pani
Paulina. Cieszymy się, że przyjechała do nas i naładowała nas pozytywną energią. Również miło było
nam gościć prestiżowy salon Atelier
Staszak, który przekazał cenną wie-

Spotkanie, które zgromadziło wiele kobiet, było inspirujące,
motywujące oraz pełne pozytywnej energii

podejmowania decyzji w zgodzie z
własnymi potrzebami. Tematyka spotkania dotyczyła różnych sfer życia,
m.in. tego, jak radzić sobie z krytyką
innych, zbudować własną markę czy
radzić sobie w relacjach damsko-męskich. Wszystko to opatrzone było
niesamowitą energią i dawką humoru prowadzącej. W sali w Chojęcinie
licznie zgromadziły się kobiety, które
żywiołowo reagowały na prelekcję
prowadzącej i nie kryły swojego zadowolenia.

dzę na temat pielęgnacji włosów, jak
również zachęcił do korzystania z
nowych zabiegów, które wykonuje.
My polecamy go w 100% – podkreślają członkinie KGW Chojęcin.
Na zakończenie spotkania na gości czekała kawa, pyszne ciasto oraz
specjalne babeczki.
Udało nam się dowiedzieć, że już
jesienią br. P. Smaszcz-Kurzajewska i
A. Staszak planują kolejny event, jednak miejsce na razie jest tajemnicą.
Oprac. KR

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje

o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ul. Józefa
Piłsudskiego w Kępnie, oznaczona w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako
działka nr 88/13 o powierzchni 0,4885 ha, dla której V Wydział Ksiąg
Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę
wieczystą nr KZ1E/00058396/5.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU.
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa nr 1, w okresie od 02 stycznia 2020 roku
do 23 stycznia 2020 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie: www.kepno.pl
oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania
Przestrzennego, Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
– ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 78-25-810)
– adres do korespondencji: ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
/- / mgr inż. Piotr Psikus

W drewnianych chatkach każdy mógł kupić świąteczne
upominki i podziwiać wspaniałe rękodzieła

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

Tygodnik Kępiński 2 stycznia 2020

7

Informacje

ogłoszenia
Zdarzenie z udziałem samochodu osobowego i busa
na ul. Poznańskiej w Kępnie

Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali dwóch sprawców przestępstwa

Wymusił pierwszeństwo
Kradzież z włamaniem do sklepu w Kępnie
podczas manewru skrętu w lewo

28 grudnia 2019 r., o godzinie
15.53, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu
z udziałem samochodu osobowego
i busa na ul. Poznańskiej w Kępnie.
Na miejsce zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie.

no kpt. Paweł Michalski.
Na miejsce udali się również
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. - Policjanci
ustalili, że kierujący samochodem
marki Opel, 67-letni mężczyzna,
wykonując manewr skrętu w lewo,
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
prawidłowo jadącemu z naprzeciwka, 33-letniemu kierowcy samocho-

W niedzielę, 29 grudnia 2019 r.,
przed godziną 4.00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
otrzymał zgłoszenie o wybiciu szyby
witryny wystawowej w jednym ze
sklepów przy ul. Krótkiej w Kępnie.
Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie, dzięki
bardzo szybkiej reakcji i konkretnie
podjętym działaniom, zatrzymali

jednego ze sprawców. Okazał się nim
30-letni obywatel Gruzji. - Natychmiastowe i bardzo dokładne ustalenia naszych funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania kolejnego
mężczyzny biorącego udział w tym
zdarzeniu. Jest to również 30-letni
obywatel Gruzji. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie – mówi oficer prasowy KPP Kępno st. post. Rafał Stramowski.

Wiadomo, że podczas pościgu
policjanci użyli broni. - Były to strzały ostrzegawcze z broni jednego z
funkcjonariuszy – podkreśla st. post.
R. Stramowski.
Skradzione mienie zostało odzyskane. Na tą chwilę prowadzone są
czynności wyjaśniające pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kępnie.
Oprac. KR

Oszustwa metodami „na wnuczka”, „na wypadek”, „na policjanta” czy „na funkcjonariusza CBŚP” wciąż się pojawiają. Policja apeluje o czujność

Seniorka oszukana metodą „ na wypadek”

Na szczęście poszkodowane osoby nie wymagały hospitalizacji, dlatego
zdarzenie zostało sklasyfikowane jako kolizja. Fot. KP PSP Kępno

- Dwie osoby wymagały pomocy medycznej. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym oraz kierowaniu
ruchem na drodze. Lekarz przybyłego na miejsce Zespołu Ratownictwa
Medycznego, po przebadaniu osób
poszkodowanych, podjął decyzję o
przetransportowaniu ich do szpitala
– mówi oficer prasowy KP PSP Kęp-

du marki Renault, doprowadzając
do zderzenia się pojazdów. Kierujący byli trzeźwi – relacjonuje oficer
prasowy KPP Kępno st. post. Rafał
Stramowski.
Na szczęście poszkodowane
osoby nie wymagały hospitalizacji,
dlatego zdarzenie zostało sklasyfikowane jako kolizja, a sprawcę ukarano
mandatem karnym wraz z systemem
punktowym.
Oprac. KR

Kolizja na 88 km drogi ekspresowej S8

Zderzyły się osobówka i ciężarówka
W niedzielę, 29 grudnia 2019 r.,
o godzinie 9.59, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o kolizji z

ból ręki. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, odłączeniu zasilania w uszko-

6 grudnia 2019 r., około godziny
14.00, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie został powiadomiony o wyłudzeniu pieniędzy w kwocie
80 tysięcy złotych metodą „na wypadek” od jednej z mieszkanek powiatu
kępińskiego.
Do 77-letniej mieszkanki gminy
Bralin na numer stacjonarny zadzwoniła oszustka, przedstawiając nieprawdziwe informacje o rzekomym
wypadku drogowym, jaki miała spowodować córka seniorki. Następnie
kobieta poinformowała o konieczności przekazania pieniędzy w kwocie 80 tysięcy złotych na adwokata,
aby uniknąć kary więzienia. Sposób
prowadzenia rozmowy był na tyle
przekonujący, że 77-latka uwierzyła

w opowieść. Chwilę po zakończonej
rozmowie przed drzwiami seniorki
zjawiła się kolejna osoba – mężczyzna, któremu kobieta przekazała
swoje oszczędności. Seniorka była
przekonana, że pomaga córce, jednak
po niedługim czasie, po rozmowach
z członkami rodziny, kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa.
- Oszustwa metodami „na
wnuczka”, „na wypadek”, „na policjanta” czy „na funkcjonariusza
CBŚP” wciąż się pojawiają. Dlatego
policja apeluje o czujność i rozsądek
podczas rozmów telefonicznych z
obcymi osobami. Przypominamy, że
w przypadku odebrania telefonu z
prośbą o udzielenie pożyczki, należy zawsze: potwierdzić informację u

innych członków rodziny, osoby podające się za naszego krewnego poprosić o osobisty kontakt, nie działać
w pośpiechu, odłożyć termin udzielenia pożyczki, nie ulegać presji czasu,
którą wytwarzają oszuści, aby osiągnąć swój cel, nigdy nie przekazywać
pieniędzy osobom obcym, a o każdym
podejrzanym telefonie niezwłocznie
powiadomić policję. Apelujemy również do osób młodych: informujmy
naszych rodziców, dziadków o tym, że
są osoby, które mogą próbować wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy
im, jak zachować się w sytuacji, gdy
ktoś będzie prosił ich telefonicznie o
pieniądze – podkreśla oficer prasowy
KPP Kępno st. post. Rafał Stramowski.		
Oprac. KR

Na ul. Broniewskiego w Kępnie doszło do potrącenia 18-latki

Groźne potrącenie na przejściu dla pieszych

14 grudnia br., po godzinie 16.00, pierwszeństwa 18-letniej kobiecie,
dyżurny Komendy Powiatowej Poli- która prawidłowo przechodziła przez
cji w Kępnie otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszej przez
samochód osobowy na ul. Broniewskiego w Kępnie.
Policjanci, którzy przybyli
na miejsce zdarzenia, ustalili,
że 39-letni obywatel Ukrainy,
kierując samochodem marki Potrącona została przetransportowana
Volkswagen Golf, nie ustąpił do szpitala. Fot. KP PSP Kępno

przejście dla pieszych.
Mieszkanka Kępna z ogólnymi obrażeniami ciała została
przetransportowana do kępińskiego szpitala. Sprawca tego
zdarzenia oraz poszkodowana
byli trzeźwi. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a dalsze
postępowanie w tej sprawie
prowadzi Komenda Powiatowa
Policji w Kępnie.
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)

Kierowca pojazdu uskarżał się na ból ręki, nie doznał
jednak poważnych obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

udziałem samochodu osobowego i
ciężarowego na 88 km trasy S8. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Perzów i OSP Turkowy.
- Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że na pasie zieleni znajduje się samochód osobowy.
Kierowca pojazdu znajdował się na
zewnątrz pojazdu i uskarżał się na
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dzonych pojazdach oraz sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych.
Kierowca samochodu osobowego
został przebadany przez przybyły na
miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski. Na szczęście mężczyzna
nie wymagał hospitalizacji.
Oprac. KR

baranów (ul. Ogrodowa 2)

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

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12

17 (34%)
Bardzo dobra
77 (154%)
Umiarkowana
197 (394%)
Zła
243 (486%) Zagrożenie dla zdrowia
67 (134%)
Umiarkowana
59 (118%)
Umiarkowana
74 (148%)
Umiarkowana
49 (98%)
Dobra
68 (136%)
Umiarkowana
84 (168%)
Umiarkowana
74 (148%)
Umiarkowana
71 (142%)
Umiarkowana

10 (40%)
46 (185%)
118 (472%)
146 (584%)
40 (160%)
35 (141%)
45 (178%)
29 (116%)
41 (165%)
51 (203%)
45 (179%)
43 (171%)

Oznaczenie kolorów:
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Bardzo dobra

JAKOŚĆ
POWIETRZA

Dobra

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

Umiarkowana

18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12

17 (66%)
176 (699%)
118 (472%)
163 (652%)
49 (196%)
34 (137%)
72 (287%)
27 (108%)
33 (132%)
35 (142%)
23 (92%)
65 (261%)
Bywało lepiej

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

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

28 (56%)
Dobra
291 (582%) Zagrożenie dla zdrowia
197 (394%)
Zła
264 (528%) Zagrożenie dla zdrowia
82 (164%)
Umiarkowana
57 (114%)
Umiarkowana
119 (238%)
Bywało lepiej
45 (90%)
Dobra
55 (110%)
Umiarkowana
59 (118%)
Umiarkowana
38 (76%)
Dobra
109 (218%)
Bywało lepiej
Zła

Zagrożenie dla zdrowia

Wiadomości

informacje

II miejsce Szkoły Podstawowej w Świbie w konkursie „Piątka za segregację. Jestem superbohaterem, bo segreguję odpady”, organizowanym przez Ministerstwo Środowiska

Młodzi ekolodzy ze Świby nagrodzeni

Szkoła otrzymała nagrodę w postaci materiałów edukacyjnodydaktycznych i nagrodę rzeczową, a każdy laureat – zestaw edukacyjny

Zakończył się konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, organizowany przez
Ministerstwo Środowiska w ramach
kampanii edukacyjnej „Piątka za segregację”. Konkurs był częścią programu edukacyjnego, kierowanego
przez Ministerstwo Środowiska do
szkół podstawowych w całej Polsce.
Celem konkursu było rozwijanie
świadomości ekologicznej uczniów
klas I-III szkół podstawowych z zakresu zasad selektywnej zbiórki odpadów i jej znaczenia dla ochrony
środowiska. Dzieci miały za zadanie
przygotować pracę plastyczną doty-

Harcerze z Hufca ZHP w Kępnie uczestniczyli w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju w Częstochowie

Betlejemskie Światło Pokoju gościło w Kępnie

15 grudnia 2019 r. harcerze z
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kępnie uczestniczyli w przeka-

zaniu Betlejemskiego Światła Pokoju
w Częstochowie. Ten wyjątkowy dar
przywędrował aż z Groty Betlejem-

Lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju w sztafecie dotarł
do harcerzy z Kępna, a ci przekazali je mieszkańcom

skiej, gdzie płonie wieczny ogień.
Hasłem 29. sztafety jest „Światło,
które daje moc!”. Władze ZHP oddały na ręce ks. bp. Andrzeja Przybylskiego lampion ze światłem, który w
sztafecie dotarł również do harcerzy z
Kępna, a ci z kolei przekazali światełko mieszkańcom.
Od 29 lat skauci z Europy niosą
światło w nieprzerwanej sztafecie
do urzędów, szkół, kościołów oraz
wszystkich, którzy chcą uczestniczyć
w tej wyjątkowej akcji. Do Polski
ogień przekazywany jest przez słowackich skautów, by powędrować
dalej do Europy.
Ideą sztafety Betlejemskiego
Światła Pokoju jest zaproszenie do
szerzenia nadziei, radości i otwartości na drugiego człowieka. Każde
przekazanie światła zapala nowe
światło, które dociera do kolejnego
człowieka, który nieraz potrzebuje
iskierki nadziei w swoim życiu. W
ten sposób Betlejemskie Światło Pokoju nabiera konkretnego wymiaru
służby, bycia dla kogoś i bycia z kimś.
Oprac. KR

Spotkanie wigilijne Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kępnie

Harcerze połamali się opłatkiem

14 grudnia 2019 r. odbyła się
wigilia Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego w Kępnie. W tym szczegól-

nym dniu aż 120 harcerzy zasiadło do
stołu przy tradycyjnych, wigilijnych
potrawach, a tuż przed tym połama-

Spotkanie umilał dźwięk gitar oraz koncert na akordeonie,
dzięki czemu można było poczuć świąteczny klimat

li się opłatkiem i wzajemnie złożyli
życzenia.
Wigilię rozpoczął komendant
hufca phm. Marcin Szajdak, składając wszystkim przybyłym życzenia z
okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia. Nie obyło się bez prezentów dla harcerzy, instruktorów
i zaproszonych gości. Wspólne kolędowanie umilał dźwięk gitar oraz
koncert na akordeonie, dzięki czemu
można było poczuć prawdziwie bożonarodzeniowy klimat.
W świątecznym spotkaniu udział
wzięli zaproszeni goście: wójt gminy
Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, starosta kępiński Robert
Kieruzal, wicestarosta wieruszowski
Stefan Pietras, oraz seniorzy z Hufca. Swoje życzenia przekazał również
wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik.
Oprac. KR

czącą segregacji odpadów.
Uczniowie tworzyli prace zbiorowe, które nawiązywały do zadania
konkursowego: „Piątka za segregację.
Jestem superbohaterem, bo segreguję
odpady”. W ramach konkursu nadesłano 276 zgłoszeń ze 140 szkół. Po
weryfikacji zgłoszeń pod względem
formalnym do oceny zostało dopuszczonych 160 prac plastycznych.
Komisja dokonała analizy prac
konkursowych zgodnie z przyjętymi
w regulaminie kryteriami, oceniając
zgodność treści pracy z tematyką
konkursu, kreatywność, technikę
wykonania oraz kompozycję.
Bardzo kreatywne zaprezentowanie tematu przez uczniów klasy
II Szkoły Podstawowej w Świbie
– Biankę Paprocką, Amelię Iwanetzką, Lenę Sieczkę, Mikołaja
Gollmera oraz Filipa Adamskiego

wraz z nauczycielem prowadzącym
i zarazem wychowawcą klasy Alicją
Świątek – pozwoliło im, wśród tak
wielu zgłoszeń z całej Polski, zdobyć
drugie miejsce.
Szkoła otrzymała od organizatora nagrodę w postaci materiałów
edukacyjno-dydaktycznych o wartości 6.000 zł oraz nagrodę rzeczową w
postaci tabletu, a każdego laureata za
przyznane drugie miejsce nagrodzono zestawem edukacyjnym (zestaw
książek i upominków o tematyce ekologicznej, jak butelki na wodę i ekologiczne śniadaniówki).
Uczniowie wykazali się kreatywnym podejściem do tematu pracy
oraz tego, jak można promować i
rozwijać świadomość w zakresie selektywnej zbiorki odpadów. Pokazali
też, jak ważne jest dbanie o wspólne
środowisko.
T. Stachowicz

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.

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

Już w sprzedaży nowa książka
Małgorzaty Pośpiech
„Mgły nad rzeką Styks”.
Książka opowiada
o międzynarodowej
aferze szpiegowskiej,
działaności Urzędu
Bezpieczeństwa w latach
50-tych i 60-tych
oraz o dalszych losach
Nory i Ingrid
z poprzedniego
cyklu książek.
Książka do nabycia
w księgarni „Wolumen”
- Kępno, Rynek 13.

Tygodnik Kępiński 2 stycznia 2020

9

Region

gmina
echo rychtala
styczeń 2020, nr 1 (915)
W sobotę, 14 grudnia 2019 r., na rychtalskim Rynku po raz pierwszy odbył się jarmark
bożonarodzeniowy zorganizowany przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz
Urząd Gminy w Rychtalu. Niewątpliwie była to wspaniała okazja do zakupienia świątecznych przysmaków oraz oryginalnych wyrobów rękodzielniczych

Pierwszy rychtalski jarmark świąteczny za nami
Na rychtalskim Rynku pojawili
się wystawcy 7 spośród 9 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy:
Proszów, Wielki Buczek, Stogniewi-

iskach można było kupić przeróżne
ozdoby i specjały świąteczne: wyjątkowej urody aniołki, choinki i choineczki, ręcznie wykonane bombki,

Klimat świąt podsyciła przygotowana przez Urząd
Gminy iluminacja świetlna zdobiąca ratusz i cały Rynek

ce, Sadogóra, Rychtal, Skoroszów i
Krzyżowniki. Koła zaprezentowały
swoje rękodzieło oraz talenty kulinarne i zachwyciły odwiedzających
swoimi umiejętnościami. Na sto-

pięknie ozdobione wianuszki i stroiki
z naturalnych produktów, a nawet
koronkarskie cudeńka. Lukrowane
serca i choinki z piernika, przepyszne pierogi, krokiety, bigos, kiełbaski,

sery, wędliny oraz różnego rodzaju
słodkości cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem przybyłych na jarmark.
Niepowtarzalną atmosferę tego
wspaniałego miejsca, jakim jest rychtalski Rynek, wzbogaciły przygotowanym programem artystycznym w
iście świątecznym wydaniu przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z jednostek oświatowych
z całej gminy Rychtal. Wspaniały
klimat nadchodzących świąt podsyciła także przygotowana przez Urząd
Gminy iluminacja świetlna zdobiąca
ratusz oraz cały Rynek.
Dodatkową atrakcją był zorganizowany pokaz „Czystego ogrzewania”, podczas którego zarówno
mieszkańcy gminy, jak i przybyli goście, mogli dowiedzieć się m.in. jak
palić w piecu, by nie kopcić, czy zaoszczędzić do 30% opału oraz jak
umiejętnie i efektywnie zadbać o
środowisko.
Pomimo że zamiast śniegu padał jedynie deszcz, wszyscy mogli
poczuć magię nadchodzących świąt
Bożego Narodzenia.
Oprac. KR

Kolejne sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Drożkach

Przy kościele pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu stanęła niezwykła rzeźba

Rzeźba z przesłaniem

Kiedy spojrzymy na historię
chrześcijańskich dzieł sztuki, Jezus przedstawiany jest najczęściej
jako ktoś doskonały, dlatego rzeźba
autorstwa Grzegorza Michlaka,
która stanęła przy kościele pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w
Rychtalu, przedstawiająca Chrystusa
Zmartwychwstałego jako żebraka z

wyciągniętą w geście prośby ręką,
może szokować. Kiedy jednak czytamy Ewangelię, uświadamiamy sobie,
że Jezus chciał być przedstawiany
jako najmniejszy z braci. - Wokół naszych kościołów i w ich wnętrzach
spotykamy wiele rzeźb Chrystusa,
Matki Najświętszej i świętych, jednak rzadko pobudzają nas one do
głębszej refleksji nad własnym życiem i raczej wydają się nam być
czymś zupełnie oderwanym od rzeczywistości, w której żyjemy. Wolimy widzieć w nich piękno zastygłe
w kamieniu czy drewnie, niż przesłanie, które miały nieść w zamyśle
twórców. Mam nadzieję, że zobaczenie i dotknięcie sercem wizerunku
Chrystusa w żebraczych łachmanach będzie prawdziwym wstrząsem
dla wielu z nas, zwłaszcza, kiedy nie
zdołamy odnaleźć się wśród tych, o
których mówią słowa wyryte w kamieniu: „Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony,
a daliście Mi pić; byłem przybyszem,
a przyjęliście Mnie; byłem nagi,
a przyodzialiście Mnie; byłem chory
i w więzieniu, a odwiedziliście Mnie”
– podkreśla proboszcz rychtalskiej
parafii ks. Mariusz Białobłocki.
Oprac. KR

Spotkanie ze strażakiem z KP PSP Kępno w Szkole Podstawowej w Drożkach

Rozmawiali o zagrożeniach
pożarowych i bezpieczeństwie

Nie mogło zabraknąć pamiątkowego
zdjęcia ze strażakiem

Recytacje na medal
O tym, że do Szkoły Podstawowej w Drożkach uczęszczają sympatyczni i bystrzy uczniowie, wiadomo
nie od dziś. Do tego są oni bardzo
zdolni, o czym świadczyć może kolejny sukces uczennic z tej placówki.
Lena Głąbowska z klasy V i Wiktoria Ferdynus z klasy VIII, reprezentujące szkołę w Drożkach, zajęły

wysokie miejsca w XXXI Konkursie
Recytatorskim im. Marii z Fredrów
Szembekowej, który odbył się 11
grudnia 2019 r. w Łęce Opatowskiej.
Lena, która zachwyciła jury pięknym
wykonaniem dwóch utworów: „Bajeczka” Marii Szembekowej i „Koncert życzeń. Opowiadanie babuni z
kraju chrześcijańskiego” Tadeusza

Różewicza, wywalczyła pierwsze
miejsce. Z kolei Wiktoria deklamowała wiersze: „Skarb” Marii Szembekowej i „Prospekt” Wisławy Szymborkiej, zdobywając trzecie miejsce.
Jury doceniło talent uczennic oraz
dobór repertuaru do umiejętności
oraz wieku. Gratulujemy!
Oprac. KR

Gmina Rychtal podpisała umowę o udzielenie dotacji na działanie „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU”

HotSpoty w gminie Rychtal
Gmina Rychtal podpisała umowę
o udzielenie dotacji w formie bonu o
wartości 15 tysięcy euro w ramach
instrumentu „Łącząc Europę (CEF)
– WiFi4EU” na działanie zatytuło-
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wane „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych
– WiFi4EU”. Od 27 listopada 2019 r.
przez 18 kolejnych miesięcy, nastąpi
wybór wykonawcy oraz proces insta-
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5 grudnia 2019 r. uczniowie
Szkoły Podstawowej w Drożkach
spotkali się ze przedstawicielem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie asp. Jakubem
Sobczakiem.
W trakcie pogadanki uczniowie
zapoznali się z zagrożeniami, jakie
czyhają na nich w domu i w szkole.
Strażak zwrócił szczególną uwagę
na niebezpieczeństwa wynikające z
niewłaściwego użytkowania prądu i
gazu. Omówił także zasady zachowania się w domu na wypadek wy-

dzielania się tlenku węgla. Asp. J.
Sobczak udzielił wskazówek, a także
podał zasady postępowania w trakcie
pożaru, pochodzącego z różnych źródeł, wyjaśnił też, co to jest czad i jaki
ma on wpływ na człowieka.
Podczas spotkania nie zapomniano także o przypomnieniu dzieciom
numerów alarmowych.
W końcowej części spotkania
uczniowie zadawali pytania, na które
strażak chętnie odpowiadał. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej
atmosferze.
Oprac. KR

lacyjny.
Inicjatywa „Wifi4EU” jest programem wsparcia na rzecz bezpłatnego dostępu do WiFi w wewnętrznych
bądź zewnętrznych przestrzeniach
publicznych. Dzięki temu społeczności będą w większym stopniu korzystać z jednolitego rynku cyfrowego, użytkownicy uzyskają dostęp
do społeczeństwa gigabitowego i
zwiększą się umiejętności cyfrowe.

Usługi publiczne świadczone w tych
przestrzeniach zostaną uzupełnione o
dodatkowe możliwości.
Warto podkreślić, iż aplikacja o
bon była dosyć nietypowa. Po zalogowaniu do systemu punktualnie o godzinie 13.00 została otwarta bramka,
dzięki której Gmina Rychtal złożyła
swoją aplikację 19 września 2019 r., o
godzinie 13:00:00.684.
K. K. – UG Rychtal

Gmina

region
Spotkanie opłatkowe sołtysów z gminy Bralin to już tradycja, dlatego każdego roku w grudniu, przy okazji comiesięcznego spotkania z wójtem, sołtysi dzielą się opłatkiem

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
styczeń 2020, nr 1 (1227)

Rozmawiali o sprawach
Budżet gminy na 2020 rok przyjęty sołectw i dzielili się opłatkiem
XVI sesja Rady Gminy Bralin

18 grudnia 2019 r. w sali sesyjnej
Urzędu Gminy Bralin odbyła się XVI
sesja Rady Gminy Bralin.
Najważniejszym punktem porządku obrad było przyjęcie budżetu dla gminy Bralin na 2020
rok. Uchwała budżetowa na kolejny rok zakłada dochody w kwocie
32.417.079,80 zł oraz wydatki w
kwocie 30.398.202,54 zł. Największe pozycje po stronie wydatków
to działy: rodzina, na którą w
przyszłym roku zostanie wydane
9.161.272,00 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska to

2.754.211.35 zł, a oświata i wychowanie – 10.248.035,03 zł.
Wójt gminy Bralin Piotr Hołoś,
przedstawiając budżet na 2020 rok,
podkreślił: - Mamy zabezpieczone
środki na bieżące funkcjonowanie
gminy i zadania własne. Zapisy w
poszczególnych działach budżetu
gwarantują realizację zaplanowanych zadań w 2020 roku. Do tych zadań będzie należeć m.in. rozpoczęcie
inwestycji budowy hali sportowej czy
wykonanie pełnej dokumentacji na
ul. Południową w Bralinie. Zostaną
też wykonane kolejne odcinki dróg

w ramach programu budowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych.
Chcielibyśmy również przenieść bibliotekę gminną do budynku starego
przedszkola przy ul. Lipowej w Bralinie oraz wymienić częściowo lampy
na energooszczędne w sołectwach
naszej gminy. Rozpoczniemy też realizację programu wymiany pieców
na ekologiczne.
Radni obecni na sesji jednogłośnie przyjęli budżet dla gminy Bralin
na 2020 rok, za co wójt serdecznie
podziękował.
KW

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Książęcej w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni

Świąteczne dary serca
i wspólne kolędowanie

8 grudnia 2019 r. zespół muzyczny działający przy Kole Gospodyń
Wiejskich w Nowej Wsi Książęcej
odwiedził Dom Pomocy Społecznej w Rzetni. Członkowie zespołu
przedstawili podopiecznym DPS-u
program artystyczny, w ramach którego wykonano utwory, takie jak: „Oj,
chmielu, chmielu”, „W zielonym gaiku”, „Nasza Andziula” i wiele innych.
Na koniec części artystycznej,
z uwagi na czas przedświąteczny,
KGW Nowa Wieś Książęca wspólnie
z zebranymi zaśpiewało tradycyjne,
polskie kolędy, które wprowadziły
wszystkich w świąteczny nastrój.
Członkinie KGW ofiarowały każdemu podopiecznemu słodki prezent.
Inicjatywa pań zasługuje na uznanie
i wielkie słowa podziękowania.
KGW Nowa Wieś Książęca wspólnie z zebranymi
zaśpiewało tradycyjne, polskie kolędy

Członkinie zespołu przedstawiły
podopiecznym DPS-u program artystyczny

Uczestnicy spotkania
podzielili się opłatkiem

Spotkanie opłatkowe sołtysów
z gminy Bralin odbyło się 16 grudnia
2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy
Bralin. Na początku wójt Piotr Hołoś powitał wszystkich zebranych,
po czym złożył świąteczne życzenia.
Kolejną częścią było podzielenie się
opłatkiem przez wszystkich zebranych. Przedświąteczna atmosfera
udzieliła się wszystkim, dlatego grudniowe spotkanie należy uznać za
bardzo serdeczne i przyjazne.

Po rozmowach o charakterze
świątecznym, sołtysi wraz z wójtem
dyskutowali nad wieloma sprawami
nurtującymi mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Bralin.
Na zakończenie wójt prosił
wszystkich sołtysów, by przekazali najlepsze życzenia świąteczne od
władz samorządowych swoim rodzinom, domownikom, a także mieszkańcom sołectw.
KW

Przedświąteczna uroczystość dla wszystkich mieszkańców sołectwa Tabor Wielki

Święty Mikołaj
odwiedził Tabor Wielki
15 grudnia 2019 r. w sali Domu
Ludowego w Taborze Wielkim odbyła się przedświąteczna uroczystość
dla wszystkich mieszkańców sołectwa. W imieniu organizatorów, czyli
miejscowej Rady Sołeckiej i Koła
Gospodyń Wiejskich, zebranych
przywitały: Zofia Węgrzynowicz,
Maria Pańczuk i Emilia Brzana.

Pamięć i pomoc dla najuboższych,
samotnych i często schorowanych podopiecznych DPS-ów w okresie świąt
Bożego Narodzenia powinna być dla
nas wszystkich obowiązkiem i poczuciem niesienia otuchy i nadziei. KW

dowym. Wszystkie potrawy przygotowały członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich w Taborze Wielkim.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś, sekretarz Ewelina Pieles, starosta kępiński Robert Kieruzal, proboszcz parafii pw. Dziesięciu
Tysięcy Męczenników w Turkowach

Dla dzieci przygotowano zabawy w ramach
inscenizacji „Dwór Świętego Mikołaja”

W ramach świątecznej uroczystości przygotowano dla jej uczestników wiele atrakcji, takich jak: paczki
dla dzieci czy gry i zabawy w ramach
inscenizacji „Dwór Świętego Mikołaja”, którą przeprowadziła animator
Daria Szyja. Dla dorosłych mieszkańców organizatorzy przygotowali
bogatą i smaczną paletę dań, które
znalazły się na stołach w Domu Lu-

ks. Rafał Hącia, radny Kazimierz
Kłodnicki, przedstawiciele OSP
Tabor Wielki: Mateusz Jasiak i
Andrzej Wolko, a także pracownik
Referatu Oświaty Gminy Bralin Sławomir Bąk.
Wszystkim zebranym organizatorzy dziękowali za obecność oraz
wspólne przeżywanie tego wyjątkowego czasu świątecznego.
KW
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14 grudnia 2019 roku w Domu Ludowym w Pomianach odbyło się gminne spotkanie
opłatkowe zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Pomianach oraz Urząd
Gminy Trzcinica

W Pomianach zasiedli do wigilijnego stołu

W spotkaniu udział wzięło wielu mieszkańców wsi Pomiany oraz
zaproszeni goście, wśród których
znaleźli się: starosta kępiński Robert Kieruzal, wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik, członek Zarządu Powiatu Kępińskiego, a zarazem
sekretarz gminy Trzcinica Renata
Ciemny, radny Rady Powiatu Kępińskiego Tomasz Gatner, przewodniczący Rady Gminy Trzcinica
Zdzisław Mikołajczyk, proboszcz
parafii Trzcinica – dziekan dekanatu
trzcinickiego ksiądz kanonik Wiesław Cieplik, przedstawiciel Biura
Poselskiego Andrzeja Grzyba - Roman Rychlewicz, p.o. komendanta
powiatowego Policji w Kępnie Mirosław Wiśniewski oraz kierownik
Posterunku Policji w Laskach Marcin Żłobiński. Nie zabrakło również
radnych Rady Gminy Trzcinica, delegacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz
delegacji Polskiego Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów, sołtysów, prezesów OSP, kierowników
jednostek organizacyjnych gminy,
dyrektorów szkół, przewodniczących
stowarzyszeń i organizacji z terenu
gminy Trzcinica.

Zebranych powitali: pracownik
Urzędu Gminy Katarzyna Kuboszek i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Pomianach Aldona
Kałus, dziękując gościom za przyby-

Uczniowie Zespołu Szkół w Trzcinicy przedstawieniem
jasełkowym wprowadzili zebranych w świąteczny nastrój

Spotkanie opłatkowomikołajkowe w Piotrówce

Wójt G. Hadzik podziękował paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w
Pomianach oraz pozostałym organizatorom za przygotowanie świątecznego spotkania, a jego uczestnikom i

Gminne spotkanie opłatkowe upłynęło w radosnej atmosferze
przy stołach zastawionych tradycyjnymi potrawami wigilijnymi

cie i przekazując świąteczne życzenia.
Uczniowie Zespołu Szkół w
Trzcinicy przestawieniem jasełkowym wprowadzili gości w uroczysty
nastrój oraz zachęcili do odśpiewania
wspólnie kolędy. Za trud przygotowania młodzi artyści zostali nagrodzeni licznymi oklaskami i słodkim
upominkiem.

11 grudnia 2019 roku w Domu Ludowym w Piotrówce odbyło się spotkanie opłatkowo-mikołajkowe

ich rodzinom złożył życzenia spokojnych i pełnych nadziei świąt Bożego
Narodzenia. Życzenia świąteczne
oraz noworoczne złożyli również
zaproszeni goście, przekazując na
ręce przewodniczącej KGW okolicznościowe upominki. Ponadto każdy
z uczestników spotkania otrzymał
świąteczne upominki przygotowane
przez panie z KGW oraz Urząd Gminy Trzcinica.
Proboszcz parafii Trzcinica ks.
kanonik W. Cieplik odmówił modlitwę i pobłogosławił potrawy, po
czym przystąpiono do dzielenia się
opłatkiem i składania życzeń.
Gminne spotkanie opłatkowe
upłynęło w radosnej atmosferze przy
stołach zastawionych tradycyjnymi
potrawami wigilijnymi. Miłym akcentem był występ lokalnego Kabaretu „Sąsiadki”, który w zabawny
sposób opowiedział jak wyglądają
przygotowania do świąt w Pomianach.		
Oprac. bem

Uczestników świątecznego spotkania powitała przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich w Piotrówce
Maria Szpunar.
Wspólnie z mieszkańcami uczestniczyli w nim: wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik, sekretarz gminy
Renata Ciemny, przewodniczący
Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk, proboszcz parafii ksiądz kanonik Krystian Kowalski, sołtys
sołectwa Piotrówka Leszek Gawiński oraz prezes OSP Piotrówka Jerzy
Kwaśniak.
Ksiądz K. Kowalski odmówił
modlitwę, po czym przystąpiono do
dzielenia się opłatkiem i składania
życzeń.
Wójt podziękował paniom z Koła
Gospodyń Wiejskich w Piotrówce

za zorganizowanie i przygotowanie
spotkania opłatkowego oraz złożył
wszystkim zebranym życzenia spokojnych i pełnych nadziei świąt Bożego Narodzenia. Również sekretarz
gminy Trzcinica złożyła życzenia i
wręczyła upominek przewodniczącej
KGW.
Dużą niespodziankę dzieciom, i
nie tylko im, sprawił Mikołaj, który
obdarował najmłodszych upominkami przygotowanymi przez panie Koło
Gospodyń Wiejskich w Piotrówce
oraz słodyczami przekazanymi przez
wójta gminy Trzcinica.
Popołudnie upłynęło w miłej,
świątecznej atmosferze przy stołach
zastawionych tradycyjnymi potrawami wigilijnymi oraz na wspólnym
kolędowaniu.
Oprac. bem

Nie zabrakło podziękowań
i świątecznych życzeń

Podsumowanie sezonu sportowego przez Sparta Ultra Team

Sparta zakończyła sezon 181 metrów chodników
Zakończyła się budowa chodnika w Kuźnicy Trzcińskiej

29 listopada 2019 roku w restauracji „Różana” w Laskach odbyło się
podsumowanie sezonu sportowego
przez Sparta Ultra Team. W imprezie uczestniczyli zawodnicy, rodziny członków klubu oraz zaproszeni
goście, w tym wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik, a także liczni
sponsorzy.
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Zgromadzonych gości powitał
prezes Łukasz Grycman. Po kilku
słowach wstępu wyświetlony został
przygotowany specjalnie na tę okazję
film. W celu zaprezentowania osiągnięć przygotowane zostały liczne
ekspozycje, w tym kroniki ze zdjęciami, a dla najmłodszych - kącik zabaw.

Wójt przekazał na ręce prezesa
podziękowania oraz upominek. Prezes Ł. Grycman dziękował natomiast
osobom zaangażowanym w działalność Sparty, zawodnikom i sponsorom.
Oprac. bem
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Chodniki wybudowano w ramach porozumienia
samorządów gminnego i powiatowego

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Kępińskim
a Gminą Trzcinica wykonano odcinki
chodników w miejscowościach Piotrówka i Kuźnica Trzcińska o łącznej
długość 181 metrów.

Gmina Trzcinica przekazała
środki w wysokości 12.800,00 złotych na zakup materiałów i usług.
Samorząd gminny wykonał ponadto
całość prac budowlanych.
Oprac. bem

Region

gmina
Dzieci z Przedszkola w Turkowach gościły z kolędą
w Dziennym Domu Seniora w Domasłowie

GONIEC PERZOWSKI
styczeń 2020, nr 1 (905)
15 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie opłatkowe gminy Perzów

Gminne spotkanie opłatkowe w Miechowie

Tegoroczna wigilia odbyła się w
sali wiejskiej w Miechowie i została
przygotowana przez sołectwo Miechów na czele z sołtysem Bogdanem
Wieczorkiem.
Do wspólnego stołu zasiedli radni, przedstawiciele wszystkich sołectw, organizacji i zaproszeni goście.
Wójt gminy Perzów Danuta Froń
podkreśliła, że to jeden z najpiękniejszych okresów w roku i złożyła wszystkim zgromadzonym wzruszające
życzenia. Głos zabrali również wicestarosta powiatu kępińskiego Alicja Śniegocka oraz wiceprzewodniczący Rady
Gminy Perzów Marek Ostrowski.
Miłą niespodzianką był występ
dzieci z przedszkola w Miechowie,
Wójt Danuta Froń oraz zaproszeni goście
złożyli zgromadzonym świąteczne życzenia

Niespodzianką był występ dzieci
z przedszkola w Miechowie i ich rodziców

Międzypokoleniowe
kolędowanie w Domu Seniora

które na scenie zaprezentowały się
wraz z rodzicami. Zgromadzeni goście nie kryli zachwytu, widząc małe
aniołki i Świętą Rodzinę. W świąteczny klimat wprowadził zebranych
zespół „Perzowianie”, śpiewając najpiękniejsze polskie kolędy.
Po części artystycznej nastąpił
wzruszający moment podzielenia się
opłatkiem, który poświęcił proboszcz
parafii Domasłów ks. Arkadiusz
Wieczorek.
Z każdej strony można było
usłyszeć ciepłe życzenia świąteczne.
Pyszne dania serwowane przez panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Miechowie były dopełnieniem wigilijnej
wieczerzy.
Oprac. bem

W okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia dzieci z przedszkola w Turkowach wraz ze swoją
opiekunką Anną Świątek odwiedziły seniorów z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie. Na spotkanie z
dziećmi przybyła również wójt gminy Perzów Danuta Froń.
Przedszkolaki zaprezentowały
krótki, ale niezwykle ujmujący program artystyczny w świątecznym

klimacie. A. Świątek przygotowała
scenariusz i zadbała o przepiękne
stroje oraz choreografię.
Najmłodszym
akompaniowali
muzycy z zespołu „Perzowianie”.
W świątecznych nastrojach i pełni
radości wszyscy wspólnie śpiewali
kolędy.
Wzruszeni seniorzy przygotowali
dla małych artystów słodkie niespodzianki. 		
Oprac. bem

Przedszkolaki zaprezentowały program
artystyczny w świątecznym klimacie

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie zorganizował konkurs na kartkę świąteczną

Bożonarodzeniowy aniołek na gminnej kartce
Tematem przewodnim konkursu
był aniołek bożonarodzeniowy. Na
konkurs wpłynęło 126 prac w czterech kategoriach wiekowych.
Najpiękniejsze można zobaczyć
na kartkach świątecznych wydanych
przez Gminę Perzów, a wszystkie
aniołki wyeksponowane są w holu
Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie.		
Oprac. bem

Laureaci konkursu
Kategoria I

1. Tymoteusz Kapral
2. Julia Kruszelnicka
3. Nikodem Raczyński, Antonina Grzegorek
Wyróżnienia: Hanna Świtoń, Rozalia Wałek,
Kornelia Światlak, Zofia Domagała,
Iga Adamska, Barbara Balińska,
Antonina Małycha

Kategoria II
1. Maciej Kowalczyk
2. Nikola Snopek
3. Jessica Raczyńska
Wyróżnienia: Christian Menzel,
Zuzanna Świtoń

Kategoria III
1. Kornelia Dołgan
2. Milena Kubica
3. Adrianna Skiba
Wyróżnienie: Roxana Raczyńska

Kategoria IV
1. Michalina Wałek, Iwona Witczak
2. Aleksandra Rataj, Barbara Grzegorek
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Region

gmina
Mikołajki w Szkole Podstawowej w Opatowie

wieści znad pomianki
styczeń 2020, nr 1 (954)
Działający przy Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował zbiórkę darów dla podopiecznych Domu Dziecka w Ostrzeszowie

Z prezentami w Domu Dziecka

Przedświąteczny czas to idealna
okazja do czynienia dobra i dzielenia się sercem z osobami, które tego
najbardziej potrzebują. Już po raz
kolejny Szkolny Klub Wolontariatu
działający przy Szkole Podstawowej

mentem mikołajkowej paczki.
- Jesteśmy bardzo wdzięczni
wszystkim, którzy włączyli się w nasze działania i to na różne sposoby.
Przede wszystkim serdeczne podziękowania dla wójta Adama Kopisa

Wolontariusze z Łęki Opatowskiej po raz kolejny zorganizowali
zbiórkę darów dla podopiecznych Domu Dziecka w Ostrzeszowie

w Łęce Opatowskiej zorganizował
zbiórkę darów dla podopiecznych
Domu Dziecka w Ostrzeszowie.
Akcja trwała od 8 listopada
2019 r. Zbierano przybory szkolne,
zabawki, kosmetyki, środki czystości czy ubrania. Nie zabrakło też
słodyczy, które są nieodzownym ele-

- mówi opiekunka Klubu Renata
Klepacz. - Dzięki jego życzliwości
po raz kolejny mieliśmy zapewniony
transport do Ostrzeszowa, a podarowany przez niego miś sprawił wiele
radości dzieciom.
Do akcji włączyła się, oczywiście,
również społeczność szkolna, ale tak-

Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie zorganizowała spotkanie autorskie z podróżnikiem, reportażystą, korespondentem wojennym oraz
autorem książek Andrzejem Mellerem

W drodze do Kabulu

Czytelnicy spotkali się z podróżnikiem, reportażystą, korespondentem
wojennym oraz autorem książek Andrzejem Mellerem

Rządcówka w Łęce Opatowskiej była miejscem spotkania
czytelników z autorem książek: „Miraż. Trzy lata w Azji”, „Zenga zenga, czyli jak szczury zjadły króla Afryki”, „Czołem, nie ma
hien. Wietnam, jakiego nie znacie.” Spotkanie, które odbyło się
25 listopada 2019 r., bibliotekarzom pomogli przygotować członkowie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łęce Opatowskiej.
Bohater spotkania przedstawił relację z trwającej 9 miesięcy
podróży, którą odbył w tym roku z żoną kamperem do Afganistanu. Tylko do samej stolicy Afganistanu – Kabulu lecieli samolotem, ponieważ ze względu na panujące tam warunki przejazd kamperem był niemożliwy. Wśród odwiedzonych przez nich
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że: Żłobek i Przedszkole w Łęce Opatowskiej, Przedszkole w Piaskach,
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Proszowie, firma „Protea” z Kluczborka oraz Koło Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
z Łęki Opatowskiej, którego członkowie przeprowadzili zbiórkę pieniędzy
z myślą o świątecznych paczkach.
Dzięki wielkiemu sercu darczyńców wolontariusze mogli 11 grudnia
odwiedzić podopiecznych Domu
Dziecka i przekazać im zebrane prezenty. Szóstka wolontariuszy pod
opieką R. Klepacz oraz Zofii Kucharskiej spędziła środowe popołudnie na spotkaniu z dziećmi. W imieniu członków PZERiI Koło w Łęce
Opatowskiej przewodnicząca Z. Kucharska osobiście przekazała zebrane
pieniądze na ręce opiekunów.
Był to miły czas przepełniony
życzliwością i dobrym słowem. W
zamian za prezenty wolontariusze
otrzymali z rąk dzieci ręcznie robiony stroik oraz kartkę z życzeniami,
ale przede wszystkim ich uśmiechy,
które były cenniejsze niż niejedno
„dziękuję”.
- Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wsparli akcję i tym
samym okazali swoje serce. Pamiętajmy, że dobro wraca i czyni świat
lepszym – zaznacza R. Klepacz.
Oprac. bem
miejsc znalazły się: Bałkany, Turcja,
Iran, Afganistan, Azerbejdżan, Dagestan, Czeczenia i Rosja.
Dzięki opowieściom o miejscach
i ludziach oraz pokazowi zdjęć, który zaprezentował Andrzej Meller,
uczestnicy spotkania mogli chociaż
na chwilę przenieść się w te odległe
zakątki. Spotkanie obfitowało w niezwykle barwne i ciekawe opowieści
dotyczące odwiedzonych miejsc.
Pisarz opowiadał o obyczajach i
tradycjach, tle kulturowym i religijnym, sytuacji politycznej, a przede
wszystkim o napotkanych w drodze
ludziach. Obecnie podróżnik pisze
książkę pod tytułem „Droga do Kabulu”, będącą zapisem tej podróży.
Na zakończenie dyrektor biblioteki Gabriela Brzezińska wręczyła
panu Andrzejowi upominek. Następnie zainteresowani mogli kupić książkę „Czołem, nie ma hien. Wietnam,
jakiego nie znacie” z dedykacją i autografem autora.
Oprac. bem

Radosne chwile
z Mikołajem i Śnieżynkami

Tradycyjnie 6 grudnia do
wszystkich grzecznych dzieci przychodzi Święty Mikołaj. W Szkole
Podstawowej w Opatowie, pojawił
się już o godzinie 8:00. - Mam bardzo dużo pracy i dlatego taka ranna
pora – wyjaśnił niecodzienny gość,
a następnie odwiedził każdą klasę w
szkole oraz oddział dzieci sześcioletnich.
Uczniowie okazali się świetnie
przygotowani na jego wizytę. Zanim
zostali poczęstowani słodyczami

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Opatowie
współpracują z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Słupi
pod Kępnem

Współpraca i integracja

9.1.
9.2.
9.3.

Tym razem wolontariusze zostali
zaproszeni na imprezę integracyjną
z uczestnikami Warsztatu. Była to
zabawa andrzejkowa oraz prezentacja
etiudy pt. „Lustro”, którą przygotowały osoby niepełnosprawne. - Dla
wolontariuszy pracujących na rzecz
niepełnosprawnych z WTZ to wielki

zaszczyt, bo jesteśmy jedną z dwóch
szkół podstawowych w powiecie,
które współpracują z nimi. Zabawa
była bardzo udana, za co wolontariat
ze Szkoły Podstawowej w Opatowie
serdecznie dziękuje – podkreślają
uczniowie i nauczyciele z Opatowa.
Oprac. bem

W ramach międzynarodowego projektu czytelniczego
„Magiczna moc bajek”, czyli „Bajkowa podróż do krainy
wartości i dziecięcej wyobraźni” w Przedszkolu w Rakowie zorganizowany został konkurs na karocę Kopciuszka

Bajkowa podróż w dziecięcą wyobraźnię

W ramach projektu czytelniczego
przedszkolaki z Rakowa zaproszone
zostały do udziału w konkursie na
najciekawszą karocę Kopciuszka wykonaną z dyni.

Zainteresowani mogli kupić książkę
z dedykacją i autografem autora
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musieli bowiem zaśpiewać piosenkę
nawiązującą do świąt lub kolędę oraz
odpowiedzieć na zadawane przez
oczekiwanego gościa pytania.
Chwile z Mikołajem, którego
wspomagały dwie Śnieżynki, przyniosły szczególną radość uczniom
klas I-III oraz dzieciom 6-letnim.
Słodycze oraz piękne choinki
zdobiące klasy ufundowała Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Opatowie.
Oprac. bem

Bajeczne karoce przedszkolaki
wykonały wspólnie z rodzicami

Dzieci przygotowywały swoje dzieła wraz z rodzicami w domu.
Wśród dostarczonych prac znalazły się dynie budzące podziw swoją
wielkością, jak również te niewielkie.
Wszyscy uczestnicy wykazali
się niezwykłą pomysłowością
podczas ich rzeźbienia i ozdabiania.
Prace były pomysłowe,
misternie wykonane i w wielu
przypadkach bardzo czasochłonne. Jury nie było w stanie wyłonić jednego zwycięzcy i ostatecznie postanowiło
nagrodzić wszystkie prace.
Oprac. bem

10.1
10.2

11.1
11.2
11.3
11.4

15.1
15.2
15.3
15.4

Region

gmina
Poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczeniu

kurier baranowa
styczeń 2020, nr 1 (1146)

OSP Mroczeń z nowym
wozem bojowym
Wielopokoleniowe śpiewy i moc życzeń

Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora w Mroczeniu

Poświęcenia nowego samochodu ratowniczogaśniczego dokonał ks. kan. Jerzy Kondal

18 grudnia 2019 r. w Klubie Seniora w Mroczeniu odbyła się uroczysta wigilia z udziałem zaproszonych gości: wójta gminy Baranów
Bogumiły Lewandowskiej-Siwek
oraz przewodniczącego Rady Gminy Mariana Kremera. Klubowicze

podczas spotkania opłatkowego
składali sobie życzenia oraz śpiewali kolędy, a już następnego dnia
zawędrowali z kolędą do Przedszkola Samorządowego w Mroczeniu. Pokoleniowe śpiewy i rozmowy o świątecznych zwyczajach

rozbrzmiewały na przedszkolnych
korytarzach. Z okazji świąt Bożego
Narodzenia członkowie Klubu Seniora przygotowali dla dzieci słodkie upominki.
UG Baranów

Podczas spotkania nie mogło
zabraknąć wspólnego zdjęcia

.

1.
2.
3.
4.

go Funduszu Ochrony Środowiska
na zakup wyposażenia samochodu.
Całość sprzętu – dwie piły ratownicze, drabina specjalistyczna, aparat
oddymiający i agregat prądotwórczy – kosztowała 25 tysięcy złotych.
Przeprowadzono też remont pokrycia dachowego na garażu.
Poświęcenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dokonał
proboszcz parafii pw. św. Andrzeja
Apostoła i św. Wawrzyńca w Baranowie ks. kanonik Jerzy Kondal.
Dodajmy, że samochód, który
do tej pory był na wyposażeniu OSP
Mroczeń, trafił do sąsiedniej jednostki – OSP Grębanin.
Sobotnia uroczystość była okazją,
aby podziękować wszystkim tym,
którzy wspomagali strażaków w zakupie auta, a także wręczyć odznaczenia wzorowego strażaka oraz za
długoletni staż pracy strażaków,
działających w OSP Mroczeń.
Oprac. KR

Gminna wigilia w Mariance Mroczeńskiej

1.
2.

1.
2.
3.
4.

14 grudnia 2019 r. w jednostce
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczeniu odbyło się poświęcenie nowego
średniego samochodu ratowniczogaśniczego. Nowego auta gratulowali
strażakom liczni goście, w tym wójt
gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek. - To jest dla mnie
bardzo radosna chwila, że możemy
cieszyć się takim nowym sprzętem,
jakim jest samochód dla Mroczenia.
Długo oczekiwany, ale wreszcie jest.
Samochód kosztował prawie 800
tysięcy złotych, a dofinansowanie
z Gminy to 516 tysięcy złotych –
powiedziała.
Starania o pozyskanie nowego
samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostka w Mroczeniu czyniła
od 3 lat. To pojazd z napędem 4x4,
na ogumieniu terenowym, bardzo
dobrze spisującym się w trudnych
warunkach. Dodatkowo OSP Mroczeń pozyskała dotację w kwocie
18 tysięcy złotych z Wojewódzkie-

Całoroczna świetlica w Łęce Mroczeńskiej to doskonały pomysł na stworzenie bezpiecznego i interesującego miejsca na spędzanie wolnego czasu dla dzieci. W porozumieniu
z wójt gminy Baranów Bogumiłą Lewandowską-Siwek, opiekunami zostały: Małgorzata
Nowak i Irena Parzonka. Zajęcia odbywały się w budynku starej szkoły w Łęce Mroczeńskiej – siedzibie Stowarzyszenia „Brass Band Nutka”

Wspólnie zasiedli
do wigilijnego stołu

Świetlica pełna atrakcji
Celem działania świetlicy był
rozwój działalności kulturalnej adresowanej do poszczególnych grup wiekowych dzieci, organizowanie zajęć

opiekuńczych, kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci, promowanie sportu, podejmowanie działań rekreacyjnych oraz stała współpraca z Gminą

Do świetlicy uczęszczało 58 dzieci w wieku szkolnym
z Łęki Mroczeńskiej, Mroczenia i okolicznych wsi

Baranów i środowiskami lokalnymi
sołectwa. Do świetlicy bardzo licznie
uczęszczały dzieci w wieku szkolnym z Łęki Mroczeńskiej, Mroczenia
i okolicznych wsi. W sumie zgłoszonych zostało 58 dzieci.
W tym roku w świetlicy zorganizowane zostały warsztaty tworzenia
kartek walentynkowych, kwiatów
wiosennych z bibuły, gazetek tematycznych, zajęć relaksacyjnych z użyciem techniki Mandali czy pieczenie
ciastek. W pamięci pozostał na pewno wspaniały Dzień Kobiet, Dzień
Marchewki czy konkurs wielkanocny
ze wspaniałymi nagrodami.
Na ostatnim spotkaniu opiekunowie zorganizowali ognisko, na które
zaproszone zostały wszystkie dzieci
wraz z rodzicami.
UG Baranów

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej
zaprezentowali jasełka bożonarodzeniowe

13 grudnia 2019 r. mieszkańcy Gminy Baranów spotkali się na
wspólnej wigilii w Mariance Mroczeńskiej. Uroczystość rozpoczęli
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Łęce Mroczeńskiej, prezentując piękne jasełka bożonarodzeniowe. Licznie
zgromadzona widownia nagrodziła
dzieci rzęsistymi brawami, a wójt
gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek wręczyła im drobne
upominki. Następnie przyszedł czas
na życzenia, które składali kolejno:
wójt wraz z przewodniczącym Rady

Gminy Marianem Kremerem, wicestarosta kępińska Alicja Śniegocka
oraz przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich w Mariance Mroczeńskiej,
która chwilę później odebrała podziękowania od B. Lewandowskiej-Siwek
za przygotowanie uroczystości.
Przed przystąpieniem do wieczerzy wigilijnej, proboszcz parafii
w Grębaninie odmówił modlitwę i
pobłogosławił świąteczne potrawy,
po czym w miłej atmosferze wszyscy
zgromadzeni złożyli sobie życzenia,
dzieląc się opłatkiem. UG Baranów
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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 kawalerka 34 m2 z aneksem
kuchennym po kompletnym remoncie Kępno, od zaraz. Tel. 603 097 802.
(TK 248/12/19)

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

Do wynajęcia nowe mieszkanie 51 m2,
dwupokojowe, z windą - Os. Grafitowe.
Tel. 500 104 550.
(TK 247/12/19)
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)
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 1/01/20)
Korepetycje z matematyki. Tel. 532 926 856.
(TK 247/12/19)

28.02.2020 r., godz. 19.00

- 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. Część okien nowych plastikowych.
Klatka schodowa wyremontowana
(jest to część wspólna, jak również dach).

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 Weronikopolu.
Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z prądem jest na działce,
przepiękne miejsce przy lesie, na wzgórzu.
Do sklepu spożywczego bliski dojazd. Kontakt: 792 435 339.

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)

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 DZIAŁKI INWESTYCYJNE

rolnicze
Wysłodki buraczane. Tel. 605 743 178.
(TK 249/12/19)
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)
sprzedam
Sprzedam opał sosnowy: kora, klocki,
zrzyny. Odbiór w Mielęcinie.
Tel. 603 679 478.
(TK 248/12/19)
REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

Budynek znajduje się w centrum Kępno przy ul. Warszawskiej.
Telefon kontaktowy: 604 434 853.

(62) 78 292 84

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

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin
usługi elektryczne i elektromechaniczne

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

Telefon: 514 288 733
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Ogłoszenia

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

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

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

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
do wynajęcia

KUPIĘ

lokal handlowo-usługowy

ODZNAKI
I WPINKI

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

SPORTOWE

kontakt: 600 959 111.

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

TAPICERÓW i uczniów
w zawodzie tapicer
oraz do działu
reklamacji.
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Recenzje

reklamy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Bianca Iosivoni - „First last night”
Tate to młoda, arogancka kujonka, która udaje, że interesuje ją tylko nauka. Trevor, wysoki,
czarnowłosy i czarnooki chłopak, traktuje ją jak młodszą siostrę i cały czas próbuje się nią opiekować.
Odkąd pewnego chłodnego listopadowego wieczoru Tate i Trevor lądują w łóżku w akademiku, okazuje się, że jest im ze sobą bardzo dobrze. Oboje wiedzą, że intymne spotkanie pod wpływem nastroju
chwili było błędem, a jednak wciąż bardzo ich do siebie ciągnie. Pragną to powtórzyć. Za wszelką
cenę unikają ze sobą spotkań, choć myśl o drugiej osobie sprawia, że nie potrafią zaznać spokoju.
Kiedy Tate próbuje dowiedzieć się więcej na temat tajemniczej śmierci swojego brata i zbiera na ten
temat wszystkie możliwe informacje z różnych źródeł, okazuje się, że sprawa ma drugie dno i sytuacja robi się niebezpieczna… Do tego Trevor również kryje mroczny sekret z przeszłości… Z całych
sił stara się, by nikt nie dowiedział się, że wcale nie jest takim miłym, spokojnym chłopakiem, za
jakiego wszyscy go uważają… Okazuje się, że wszystkie tropy prowadzą Tate do pewnej obskurnej
piwnicy. Tam, w siłowni, odbywają się nielegalne walki. Co wspólnego miał z nimi jej brat, Jamie? I
co wspólnego ma z nimi Trevor? Dlaczego za wszelką cenę próbuje powstrzymać ją od chodzenia w
to miejsce? I dlaczego kiedyś walczył na tym ringu? Czy znał jej brata i czy jakimś cudem mógł przyczynić się do jego śmierci? Mroczna tajemnica zaczyna stopniowo zmieniać relacje Tate i Trevora.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Jankowy, Słupia pod Kępnem, Grębanin
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.
1945 ze zmianami) oraz uchwał Rady Gminy Baranów nr V/38/2019
z dnia 19 lutego 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Słupia pod
Kępnem, nr V/39/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Jankowy, nr V/40/2019 z dnia 19 lutego 2019r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grębanin, nr VIII/58/2019 z dnia 21 maja 2019r.
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jankowy zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jankowy, Słupia pod Kępnem, Grębanin, obejmującego obszar wybranych fragmentów wsi wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 10.01.2020 r. do 31.01.2020 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji, Rynek 21, 63-604 Baranów w poniedziałek w godzinach od
10.00 do 16.00, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.01.2020 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, Rynek
21, 63-604 Baranów o godzinie 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Baranów z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17.02.2020 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne: opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zmianami)
informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany planu w Urzędzie Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, Rynek 21, 63-604 Baranów. Uwagi
w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków
realizacji planu można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: gmina@baranow.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Baranów z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 17.02.2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Baranów.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Rafał Kosik - „Amelia i Kuba. Mi się podoba”
Wzruszająca i zabawna historia o dziewczynce, która marzy o psie, ale alergia nie pozwala jej na
posiadanie futrzastego zwierzęcia. Kiedy sześciolatka Mi spotka łysego kundelka na trzech łapkach,
zrobi wszystko, aby odmienić psi los i podarować mu ciepły dom z kochającym człowiekiem. Jedenastolatkowie Amelia i Kuba i ich młodsze rodzeństwo zostaną zamieszani w komedię pomyłek na
balu przebierańców i odwiedzą schronisko dla zwierząt, gdzie podejmą brawurową akcję uratowania
psa Zydla. Rafał Kosik wzrusza jak nigdy i bawi jak zawsze! To powieść o empatii,
współczuciu i wrażliwości na innych. Wspaniała lektura dla dzieci, ale i całkiem
przyjemna dla rodziców.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Adam Cioczek - „Zamieć”
„Zamieć” odsłania losy trzech osób, które nagle przepadają bez śladu. Łączy je wspólna nić.
Piotr wraz z policją i jasnowidzem poszukuje syna studenta, który nie wrócił z nocnej imprezy; kto
ukrywa rzeczywisty przebieg wydarzeń? Po dwudziestu latach pogodnego małżeństwa, Basia tropi
życie męża, odkrywając czyny i postawy, których przed jego zniknięciem nie podejrzewała. Janek, wnuk słynnego alpinisty, na kilka dni przed maturą ucieka z domu. Dlaczego
narzuca sobie tę przedwczesną, pełną zagrożeń inicjację w dorosłe życie? Książka jest
misternym portretem psychologicznym zaginionego i poszukującego. Lustrem, w którym przegląda się złudna i powierzchowna wiedza o naszych najbliższych.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 1
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

Wójt Gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska–Siwek
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 8 stycznia 2020 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. Bianca Iosivoni - „First last night”,
2. Rafał Kosik - „Amelia i Kuba. Mi się podoba”,
3.	Adam Cioczek - „Zamieć”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 51 nagrody otrzymuj¹:

Cecylia Płaza (Kępno),
Michał Kapuściak (Syców).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Będziesz zarządzał innymi i decydował o ważnych
przedsięwzięciach. Pomysły, w jakie włożyłeś mnóstwo zaangażowania i czasu, wreszcie zaczną
przynosić spodziewane efekty. Powinieneś działać
szybko i zdecydowanie.

Byk 21 IV – 21 V
Ktoś może ułatwić ci załatwienie trudnej sprawy tylko dlatego, że cię lubi lub mu się podobasz. Korzystaj z nowych możliwości i postaraj się zaprezentować otoczeniu z jak najlepszej strony.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W pracy sprawy układać się będą po twojej myśli.
Uda ci się szybko uporać z najtrudniejszymi obowiązkami. Możesz liczyć na wsparcie i uznanie ze
strony kobiety na wyższym stanowisku. Tydzień
sprzyja wydarzeniom rodzinnym.

Rak 23 VI – 22 VII
Pewna sprawa, która się opóźniała wreszcie ruszy
do przodu. Okaże się, że trudności jest mniej. Będziesz niecierpliwy i pełen energii. Ktoś, kto ci przeszkadzał, zajmie się innymi sprawami i zostawi ci
wolne pole do popisu.

Lew 23 VII – 22 VIII
Rozwiążesz dylemat zawodowy, jaki od jakiegoś
czasu spędza ci sen z powiek. Nadszedł czas podjęcia jasnej, jednoznacznej decyzji. W związkach
masz możliwość pogodzić się z partnerem i wyjaśnić sprawę, jaka was poróżniła.

DY¯URY APTEK
1.	Apteka „Pod Kasztanami” - 2.01.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
2.	Apteka „Św. Marcina” - 3.01.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
3.	Apteka „Na Kopie” - 4.01.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
4.	Apteka „Nowa” - 5.01.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
5.	Apteka „Prima” - 6.01.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
6.	Apteka „Centrum” - 7.01.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
7.	Apteka „Św. Maksymiliana” - 8.01.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.

Waga 23 IX – 23 X
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!

Skorpion 24 X – 21 XI
Ktoś będzie chciał zdobyć twoje serce. W pracy
czeka cię wiele imprez towarzyskich, nie przeholuj
jednak z alkoholem i zabawą, bo szef nie będzie
codziennie tolerował spóźnień. Możesz otrzymać
propozycję lepiej płatnej pracy.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II
Nie szastaj pieniędzmi, nie wydawaj wszystkiego
na zabawę, bo wpędzisz się w finansowe kłopoty.
Zauważ, kto potrzebuje pomocy w najbliższym otoczeniu i daj z siebie wszystko.

Ryby 19 II – 20 III
Zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. Zbyt
szumne obietnice mogą się źle dla ciebie skończyć.
Bądź uczciwy i skromny, a szczęście cię nie opuści.
Karta przestrzega przed wydatkami na rzeczy luksusowe, ale niepotrzebne.

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.

STOLARZY

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

tel.

Likwidator GS „SCh” w Bralinie
ogłasza do sprzedaży następujące
nieruchomości:
w Nowej Wsi Ks. działka o pow. 400 m2
i budynek o pow. 124,80 m2, sklep nr 2 w Bralinie
przy ul. Wrocławskiej 64 działka o pow. 210 m2
i budynek o pow. 142,38 m2, sklep nr 22 w
Bralinie przy ul. Miodowa 5 działka o pow. 1000 m2
i budynek o pow. 172,70 m2.
Informacje można uzyskać w biurze GS Bralin
ul. Wrocławska 64 w godz. od 7:30 do 11:30.

Telefon: 62 / 78 126 54.

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

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

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Uśmiechy i bagatelizowanie sprawy doprowadzi cię
do frustracji, która odbije się na relacjach z otoczeniem. Z dawnych niepowodzeń wyciągnij wnioski i
zacznij działać. Nawet, jeśli twój przeciwnik jest silny, to powinieneś dać sobie z nim radę.

kelnerka
/ Kelner.

ZATRUDNI

Weźmiesz udział w dyskusji, ktoś sprawdzi siłę
twoich argumentów. Bądź czujny i nie daj się zaskoczyć. Powodzenie jest po twojej stronie, a twoja
postawa zaimponuje pewnej ważnej osobie. Nowy
pomysł, dotyczący kariery, spotka się z uznaniem.

Koziorożec 22 XII – 19 I

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX
Pod wpływem natłoku obowiązków możesz zwątpić w swoje siły, a nawet w swoje kompetencje. Możesz nawet przeżyć mały duchowy kryzys. Nie ufaj
osobom, które podsuwają ci łatwe rozwiązania, bo
możesz wplątać się w trudną relację.

restauracja
hotel
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
20
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Rok 2020 pod znakiem
wielkich sportowych emocji

W nowym, 2020, roku z pewnością nie będziemy mogli narzekać na brak sportowych emocji. Piłkarskie mistrzostwa
Europy oraz letnie igrzyska olimpijskie w Tokio zdominują sportowe imprezy w 2020 roku. Imprez sportowych, ale zdecydowanie mniejszej rangi, nie zabraknie również w powiecie kępińskim. Życzymy zatem wszystkim kibicom, aby nie
byli minimalistami i od naszych sportowców oczekiwali jak najwięcej. Sportowcom zaś życzymy samych sukcesów, ale
takich wielkich i znaczących. Licznych zwycięstw i samych radości. Do siego roku!

20. kolejka | wiosna 2020
Zagłębie Lubin – Legia Warszawa ............– 2:1
Lech Poznań – Arka Gdynia .....................– 1:1
Cracovia – Śląsk Wrocław ........................– 2:0
Pogoń Szczecin – Korona Kielce ...............– 0:1
Wisła Płock – Piast Gliwice .......................– 2:1
Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa .......– 0:3
ŁKS Łódź – Wisła Kraków ........................– 2:4
Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok ......– 3:0
1. KP Legia Warszawa
20 38 40:20
2. MKS Cracovia SSA
20 36 29:16
3. MKS Pogoń Szczecin
20 35 22:16
4. WKS Śląsk Wrocław
20 34 27:21
5. KKS Lech Poznań
20 31 33:20
6. GKS Piast Gliwice
20 31 22:21
7. KS Lechia Gdańsk
20 30 23:22
8. Wisła Płock SA
20 30 25:32
9. Jagiellonia Białystok
20 29 31:26
10. KGHM Zagłębie Lubin
20 28 31:28
11. RKS Raków Częstochowa 20 28 24:29
12. KS Górnik Zabrze
20 23 24:27
13. MZKS Arka Gdynia
20 21 17:28
14. MKS Korona Kielce
20 21 12:24
15. Wisła Kraków SA
20 17 22:35
16. ŁKS Łódź
20 14 20:37

NASI
w LIGACH

Koniec 2019 roku to również finisz zmagań w trzeciej już edycji Grand Prix Top 10 w Tenisie Stołowym. O reprezentantach naszego regionu znów było głośno... Tym razem we Wrocławiu

Rafał Kurzawa
(Amiens SC)
Ligue1 Conforama

Nasi w czołówce Wielkiego Finału
Grand Prix Wrocławia

19. kolejka | jesień 2019
Paris Saint-Germain FC – Amiens SC – 4:1 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
(poza meczową 18-tką)
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

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

20. kolejka | wiosna 2020
Wisła Płock – Piast Gliwice – 2:1 (1:1)
NA BOISKU: 73-90 minuta

W hali Centrum Sportu i Rekreacji Sportwerk we Wrocławiu odbył się Wielki Finał 3. edycji Grand Prix Top 10 w Tenisie Stołowym. W silnej stawce czterdziestu zawodników bez podziału na wiek i płeć bardzo dobrze zaprezentowali się tenisiści stołowi z naszego powiatu: Andrzej Gogol z Mnichowiec (UKS Prosna Grabów) oraz
Jan Kasendra z Kępna. Najpierw obaj wygrali swoje grupy i tym samym wywalczyli awans do najlepszej ósemki turnieju. Andrzej Gogol po rozgrywkach grupowych,
w których pokonał między innymi drugiego zawodnika całego cyklu Andrzeja Wolfingera od razu trafił na późniejszego zwycięzcę czołowego tenisistę czwartoligowego
ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja Mateusza Kozaka i mimo ambitnej postawy przegrał ten mecz oraz kolejne i zakończył turniej na wysokim 8. miejscu. Natomiast Jan Kasendra najpierw pokonał gładko 3:0 Roberta Stężałę, później w półfinale zmierzył się po raz pierwszy z o 35 lat młodszym wspomnianym wcześniej czwartoligowcem
Mateuszem Kozakiem ze Złotoryi. Niezwykle wyrównany i zacięty bój zakończył się ostatecznie triumfem młodszego zawodnika. W meczu o trzecie miejsce kępnianin
pokonał 3:0 Tomasa Helmfridssona ze Szwecji, który w meczu o finał uległ po emocjonującym pojedynku Tomaszowi Wolskiemu 2:3 chociaż prowadził już 2:0.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Przeżyjmy to jeszcze raz.

Tygodnik Kępiński 2 stycznia 2020

21

Sport

rozmaitości
Rozmaitości >>> Początek Nowego Roku to okres, w którym większą część czasu poświęcamy na refleksję oraz przemyślenia, jaki był ten mijający rok i jaki będzie ten, który
właśnie się rozpoczął

Przeżyjmy to jeszcze raz

Koniec i początek roku to czas wszelkich podsumowań, analiz, czas nauki i wyciągania wniosków
na przyszłość. Co było dobre, co było złe, co trzeba poprawić, a co zupełnie zmienić. W kępińskim
sporcie w 2019 roku działo się dużo, a właściwie bardzo dużo. To, że w powiecie kępińskim króluje
piłka nożna tajemnicą nie jest. W minionym roku najpopularniejsza dyscyplina sportu przeżywała
bardzo radosne chwile. Miniony rok pod względem sportowym mógł zadowolić i miał kilka przebłysków. Warto więc wspominać. Rzeczy dobre ku pamięci, złe, by nauczyć się ich już nie popełniać.
Jaki był ten sportowy rok 2019? Pełen sukcesów i pełen porażek. Mamy jednak nadzieję, że większość kibiców zapamięta sukcesy, a o porażkach szybko zapomni.

STYCZEŃ
Pierwszy miesiąc nowego, 2020,
roku toczył się głównie wokół startu
przygotowań drużyn piłkarskich do
zbliżającej się rundy wiosennej. Nie
brakowało też akcentów związanych
z piłką ręczną. W Kielcach odbył się
II Ogólnopolski Festyn Mini Piłki
Ręcznej. Na to wydarzenie zaproszono około sto pięćdziesiąt dzieci z
czterech województw. W hali Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej pojawili się również młodzi
adepci szczypiorniaka z Akademii
Handballu z Kępna. Nie były to typowe mecze szczypiorniaka. Dzieci
miały do dyspozycji boiska do gry,
tory przeszkód, a także ćwiczenia
umysłowe, bo w zajęciach liczyła
się przede wszystkim dobra zabawa.
Nowy Rok rozpoczął się znakomicie dla Rafała Kurzawy. Zaczął on
regularnie pojawiać się w składzie
Amiens SC. W drugim ligowym występie w 2019 roku pochodzący ze
Świby zawodnik miał okazję zagrać
przeciwko naszpikowanemu gwiazdami Paris Saint-Germain. Meczu
20. kolejki francuskiej ekstraklasy
były gracz Zgody Olszowa, Sokoła
Świba i Marcinków Kępno nie będzie
jednak zbyt mile wspominać. Amiens
SC uległo PSG 0:3. Świbianin pojawił
się na placu gry w samej końcówce,
otrzymując od trenera nieco ponad
pięć minut gry. Nie zmieniło to faktu, że Kurzawa miał okazję stanąć
na murawie obok takich graczy jak
Edinson Cavani, Kylian Mbappe,
Dani Alves czy Angel Di Maria.
Piłkarze Marcinków Kępno (rocznik
2008 i młodsi) zajęli drugie miejsce
podczas XVI Memoriału Sławomira Harafa, który w ostatni weekend
stycznia rozgrywano w Dzierżoniowie. Zwycięzcą ubiegłorocznej edycji
prestiżowego i silnie obsadzonego
turnieju zostali młodzi piłkarze Śląska Wrocław, którzy w meczu finałowym rozbili rówieśników z Kępna.
W turnieju rywalizowały jeszcze
między innymi takie firmy jak Zagłębie Lubin, Chrobry Głogów czy
Górnik Wałbrzych. Organizatorzy
rozgrywek dla dzieci Deichmann Minimistrzostw 2019 ogłosili, że Kępno
po raz piąty w historii będzie gospodarzem eliminacji miejskich.
LUTY
Kluby Lotto Ekstraklasy wracają
do rywalizacji po zimowej przerwie.
W czasie przerwy w drużynach doszło do licznych zmian kadrowych.
Inauguracja wiosennej części rozgrywek odbywa się zawsze nieco
w cieniu sportów zimowych. Tak
też było w ubiegłym roku. Zespoły,
w których szeregach występowali
zawodnicy z naszego regionu, z odmiennymi nastrojami wracały do
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gry. Zarówno w zespołach Kamila
Drygasa, Fabiana Piaseckiego jak
i Patryka Tuszyńskiego panowały
odmienne nastroje. Jedni zaczynali
walczyć o ligowy byt, a jeszcze inni o
europejskie puchary. Runda wiosenna 2019 wystartowała najszybciej w
historii polskiej ligi. Zespoły jeszcze
nigdy nie grały o stawkę już 8 lutego.
Ostatnie godziny okna transferowego
w Europie przyniosły ważne zmiany
między innymi dla Rafała Kurzawy.
Kurzawa zamienia Francję na Danię.
Ta informacja wstrząsnęła nieco kibicami w Polsce. Pochodzący ze Świby były pomocnik Górnika Zabrze i
uczestnik mistrzostw świata w Rosji
wiosnę 2019 spędził w duńskim FC
Midtjylland. Jesienią Polak nie zdołał przebić się do składu Amiens, w
którego barwach grał bardzo mało.
26-letni skrzydłowy wystąpił w jedenastu meczach Ligue1 i zdobył jedną
bramkę. W lutym trafił on do zespołu, który będzie walczył z FC Kopenhaga o mistrzostwo Danii. Giganci
Siatkówki zagrają w Kępnie. Taką
informację przekazali organizatorzy
prestiżowego turnieju. Rozgrywana od blisko dziesięciu lat impreza

grać w ciągu prawie trzech i pół miesiąca. Polonia Kępno zainaugurowała
rundę wiosenną w czwartej lidze od
pewnego i okazałego zwycięstwa.
Gracze z Alei Marcinkowskiego
pokonali na wyjeździe Krobiankę
Krobia 4:1. Rozgrywki na szczeblu
okręgowym wkroczyły w decydująca
fazę. Na początku marca poznaliśmy
pierwszych półfinalistów. Zakończyła się między innymi pucharowa
przygoda Sokoła Bralin. Podopieczni
Michała Góreckiego tym razem nie
sprawili niespodzianki i ćwierćfinale Pucharu Polski na szczeblu okręgowym przegrali z trzecioligowym
KKS-em Kalisz aż 0:7 (0:5). Awans
do półfinału wywalczyli też gracze
Jaroty Jarocin. Dokończenie ćwierćfinałów miało miejsce kilka dni później. Do KKS-u Kalisz i Jaroty Jarocin dołączyły Ostrovia 1909 Ostrów
Wielkopolski oraz LKS Gołuchów.
Ostrowianie wyeliminowali po rzutach karnych Pogoń Nowe Skalmierzyce, a gołuchowianie wyrzucili za
burtę pucharowych rozgrywek KS
Opatówek. Sukcesy sekcji piłki ręcznej Polonii Kępni to nie tylko to, co
dzieje się w klubie. Sukcesy KKS

Klub Karate Kaminari Perzów zdołał już narobić wokół siebie medialnego
szumu. Nie przez przypadek, bowiem reprezentanci tego klubu odnieśli
w 2019 roku kilka wartych odnotowania sukcesów

po raz pierwszy w historii miała zagościć do naszego miasta. Ostatnie
edycje odbywały się w Wieluniu. W
lutym nie było wiadomo jeszcze jakie
kluby zagoszczą do Kępna, ale i tak
szykowała się gratka dla kibiców siatkówki. Rafał Kurzawa po przejściu do
FC Midtjylland nie otrzymał szansy
debiutu w duńskiej Superlidze. Jego
nowy klub pokonał na inaugurację
drugiej części sezonu Aalborg BK 2:1
(1:0). Dla świbianina zabrakło miejsca w meczowej osiemnastce i spotkanie z Aalborgiem musiał oglądać
z perspektywy trybun.
MARZEC
Ponad trzy miesiące musieli czekać kibice w regionie na wznowienie
czwartoligowych rozgrywek. Piłkarze rozpoczęli serię dziewiętnastu
spotkań ligowych, które musieli roze-

Polonii to także dokonania wychowanek kępińskiego klubu. Paulina
Kucharska i Andżelika Zimoch,
wychowanki Polonii Kępno a obecnie
szczypiornistki MTS Kwidzyn zostały Mistrzyniami Polski w kategorii
juniorek. Brązowe medale krajowego
czempionatu, których finały rozgrywano w Kielcach, wywalczyły szczypiornistki SPR-u Gdynia, w którego
barwach z kolei występuje Maja Nowakowska, również była zawodniczka kępińskiej Polonii. Wszystkie trzy
to byłe zawodniczki trenera Grzegorza Markiewicza, pod którego
skrzydłami przed kilkoma laty zdobywały już mistrzostwo Polski wśród
młodziczek (rocznik 2000). Pierwszy
ligowy występ w wyjściowej jedenastce, pierwsze dziewięćdziesiąt minut
spędzone w duńskiej Superlidze i

Tygodnik Kępiński 2 stycznia 2020

Kępno gościło uczestników Turnieju Giganci Siatkówki. Rozgrywana od blisko dziesięciu
lat impreza po raz pierwszy w historii zagościła do naszego miasta. Ubiegłoroczna edycja
zakończyła się triumfem Jastrzębskiego Węgla. W turnieju zagrali jeszcze siatkarze Skry
Bełchatów, Gas Sales Piacenza Volley i Power Volley Milano

pierwsze trafienie. Lepszej niedzieli
wypożyczony z Amiens SC do FC
Midtjylland Rafał Kurzawa nie mógł
sobie wyobrazić. FC Midtjylland wygrał z SoenderjyskE 2:1 w ramach
26. kolejki duńskiej Superligi. Premierowego gola w barwach ekipy
z Herning zdobył polski pomocnik
Rafał Kurzawa. Był to pierwszy gol
reprezentanta Polski w drugim ligowym występie w Danii. Jednocześnie dla świbianina był to pierwszy
występ w wyjściowej jedenastce oraz
pełne dziewięćdziesiąt minut w barwach wicelidera duńskiej Superligi.
Piłkarze Orła Mroczeń przegrali na
inaugurację wiosennej części rozgrywek w Lidze Międzyokręgowej
z ligowym średniakiem z Kobylina.
Grający przed własną publicznością
Piast ograł drużynę Marka Wojtasiaka 2:1 (1:1). Ten wynik to spore
rozczarowanie dla kibiców Orła. Katem podopiecznych Marka Wojtasiaka okazał się Jakub Smektała, który
w ostatnich latach występował między innymi w Wiśle Puławy, Zawiszy Bydgoszcz, Ruchu Chorzów czy
Piaście Gliwice. Marzec obfitował
też w sukcesy tenisistów stołowych.
W hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach koło Gliwic zakończył się cykl
czterech turniejów tenisa stołowego.
Bardzo dobrze zaprezentowali się
tenisiści stołowi z naszego regionu.
Wysoką formę potwierdził Jan Kasendra, który zwyciężył w kategorii
powyżej 46 lat, wyprzedzając aktualnego trzecioligowca Piotra Pudę
(MKS Czechowice-Dziedzice). Natomiast w kategorii open z udziałem
wszystkich uczestników zawodów
zajął znakomite drugie miejsce ustępując tylko czołowemu zawodnikowi
trzecioligowego ULKTS Pszczyna,
Pawłowi Suchodolskiemu. Do udanych należy zaliczyć występ Damiana Szymoszczyka z Olszowy, który
w kategorii do lat 19 zajął szóste miejsce.
KWIECIEŃ
W marcu ruszyły ligowe rozgrywki seniorskie w naszym okręgu.
W kwietniu powoli do gry wkraczać
zaczęły również kategorie młodzieżowe. Dzięki kilku nowym przepisom rywalizacja, zwłaszcza wśród,
młodzieży na być ciekawsza niż
w poprzednich latach, ale przede
wszystkim podnieść poziom sportowy drużyn oraz piłkarzy. Zmiany
są pochodną uchwał podjętych przez
Polski Związek Piłki Nożnej oraz nowych rozporządzeń wprowadzonych
jako unifikację szkolenia Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Dzięki finansowemu wsparciu na realizację
projektów w 2019 roku przez gminę
Kępno w kwocie 28 tysięcy złotych,
Kępiński Klub Tenisowy będzie kontynuował szkolenie dzieci i młodzie-

ży w tenisie ziemnym, zorganizuje
cykl turniejów tenisa dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz w pierwszych
dniach lipca zorganizuję dla dzieci
półkolonie sportowe. Jako priorytetowe zadanie klub stawia sobie szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie
ziemnym. Po raz dwunasty kępiński
klub rozpoczął szkolenie cykliczne w
tenisie ziemnym w czterech grupach
wiekowych, chłopcy i dziewczęta 7-8
lat, 9-10 lat, 11-13 lat oraz 14-18 lat.
Mecze w Ostrowie Wielkopolskim
i Gołuchowie wyłoniły finalistów
ubiegłorocznej edycji Okręgowego
Pucharu Polski. Do finału czterdziestej trzeciej edycji Pucharu Polski na
szczeblu okręgu kaliskiego awansowali piłkarze KKS-u Kalisz i Jaroty
Jarocin. W meczach półfinałowych
kaliszanie wyeliminowali Ostrovię, a
trzecioligowiec z Jarocina okazał się
lepszy od LKS-u Gołuchów. Ekipa
z Jarocina udział w finale zapewniła
sobie po zwycięstwie 3:1 nad LKS-em Gołuchów, z którym przegrała finał na szczeblu okręgowym w
2017 roku. Kaliszanie z kolei awans
zapewnili sobie dzięki zwycięstwu
w derbowym pojedynku z Ostrovią
Ostrów Wielkopolski. Kakaesiacy
pewnie pokonali odwiecznego rywala 3:0. Piłkarze Marcinków Kępno wznowili wiosenne zmagania w
Wielkopolskiej Lidze Juniora A2.
Kępnianie w dwóch inauguracyjnych
kolejkach zgarnęli komplet punktów.
Podopieczni Jacka Falszewskiego
rundę wiosenną rozpoczęli od domowego zwycięstwa nad Kanią Gostyń 2:1. Takim samym rezultatem
zakończyło się ostatnie zwycięstwo
kępnian nad Kotwicą Kórnik. Dla
juniorów Marcinków były to pierwsze mecze o stawkę w 2019 roku.
Kępno gościło Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w Badmintonie. W turnieju wystartowały kluby
reprezentujące województwa Wielkopolskie i Zachodniopomorskie. Barw
naszego miasta bronili zawodnicy
Klubu Badmintonowego Vol-Trick:
Julia Fras, Zuzanna, Maciej i Miłosz Zimoch, Dawid Lewandowski, Artur Jeż oraz debiutant Adam
Teper. Julia, Artur, Dawid i Adam
występowali w grach pojedynczych.
Niestety, Adam i Artur odpadli już w
pierwszej rundzie, natomiast Julia w
drugiej. W grach pojedynczych najlepiej wypadł Dawid, który w półfinale
uległ po zaciętej i wyrównanej walce
turniejowej „dwójce” z województwa
Zachodniopomorskiego i przegrał
2:1. Dawid ostatecznie w grach pojedynczych zajął trzecie miejsce. Nasi
reprezentanci występowali również
w grach mieszanych i deblowych.
Rodzeństwo Zuzanna i Maciej Zimoch oraz Miłosz Zimoch z Hanną
Wawrzyniak występowali w grach
mieszanych, gdzie zdobyli odpowied-
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nio drugie i trzecie miejsce. Zuzanna
Zimoch w parze z Mają Kurasiak
wywalczyła trzecie miejsce w kategorii gry podwójnej młodziczek. W
grach podwójnych młodzików występowali również bracia Zimoch którzy
tak jak siostra zajęli trzecie miejsce. Z
kolei pierwsze miejsce w tej kategorii
w parze z Frankiem Dąbrowskim
zajął Dawid Lewandowski. Reprezentanci Vol-Tricka zdobyli na tym
turnieju jeden złoty, dwa srebrne i
pięć brązowych medali. Rywalizację
województw wygrała Wielkopolska.
MAJ
Piłkarze KKS-u Kalisz zdobyli
ósmy Puchar Polski w historii klubu.
Podopieczni Dariusza Marca sięgnęli po okręgowe trofeum po trzech
latach przerwy. W meczu finałowym
KKS Kalisz nie dał najmniejszych
szans Jarocie Jarocin. Grający przed
własną publicznością kaliszanie wygrali aż 6:0 (4:0) i tym samym po
raz ósmy w historii sięgnęli po to
trofeum. To najwyższa wygrana w
decydującym spotkaniu w dotychczasowej historii pucharowych rozgrywek w naszym okręgu. Hattrickiem
popisał się Hubert Antkowiak a po
jednym golu dołożyli Robert Tunkiewicz, Patryk Jarantowicz i Alan
Janowski, który w 38. minucie pokonał własnego bramkarza. Tymczasem
bardzo złe wiadomości napłynęły z
Warszawy. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął bowiem
uchwałą Regulamin Ochrony Danych
dla PZPN. Regulamin upoważniał
wyłącznie członków PZPN, w tym
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej
do przetwarzania danych osobowych,
także związanych z rozgrywkami piłkarskimi. Zarząd PZPN postanowił,
że od 1 lipca 2019 roku wszystkie rozgrywki piłki nożnej odbywające się
na terenie działania Wojewódzkiego
Związku Piłki Nożnej, mogą być prowadzone wyłącznie przez związki –
jako organizacje członkowskie PZPN
lub działając z ich upoważnienia jednostki organizacyjne danego WZPN,
nie posiadające osobowości prawnej.
Oznaczało to, że swój byt zakończyć
miał wkrótce Okręgowy Związek
Piłki Nożnej w Kaliszu. Z dwoma
wygranymi i jedną porażką na koncie
zakończyły 1/16 finału Mistrzostw
Polski juniorki Polonii Kępno. Drużyna Marcina Tyca mimo kłopotów
kadrowych zdołała wywalczyć drugą
lokatę, premiowaną awansem do 1/8
finału. Podczas turnieju w Wąbrzeźnie biało-niebieskie wygrały dwa z
trzech spotkań, zapewniając sobie
jak najbardziej zasłużony awans. W
pierwszym spotkaniu podopieczne
Marcina Tyca wygrały z gospodyniami turnieju 25:19. Dzień później
musiały uznać wyższość drużyny ze
Szczecina 12:21. Trzecie starcie było
znakomite w wykonaniu kępnianek,
które ograły Świebodzin 31:19. Zwycięstwo to zapewniło im awans do
dalszych gier. Do Kępna po raz kolejny zawitała Mobilna Akademia Młodych Orłów. MAMO, bo tak nazywa
się w skrócie projekt Polskiego Związku Piłki Nożnej, ma na celu wyłonić
największe talenty w naszym kraju,
podnieść świadomość, a także jakość
piłkarskiej edukacji. Mobilne AMO
mają dotrzeć do wszystkich powiatów. 15 maja wykwalifikowany zespół trenerski dotarł do Kępna. Szkoleniowcy kształcili trenerów, a także
identyfikowali lokalne talenty. Niezwykle pracowity okres mieli kolarze
z UKS-u Sport Bralin. Młodzi bralinianie rywalizowali na trasach bike-
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maratonu, MTB oraz w BMX-ach. W
tej widowiskowej konkurencji tytuł
wicemistrzyni Polski w tej odmianie kolarstwa w kategorii elita kobiet
zdobyła Maja Drelak, która nie kryła zaskoczenia wynikiem, z uwagi na
to, że był to jej dopiero drugi wyścig
na BMX. Z kolei w MTB czwartym
juniorem Polski został Kacper Łukianowski. Ostrzeszowscy piłkarze
dopełnili formalności. Wydarzeniem
25. kolejki w lidze międzyokręgowej
był powrót piłkarzy z Ostrzeszowa na
czwartoligowy szczebel. Podopieczni
Piotra Konstanciaka dokonali tego
w imponującym stylu. Awans zapewnili sobie na pięć kolejek przed końcem sezonu, mając na chwilę obecną
aż siedemnaście punktów przewagi
nad wiceliderem. Na zapleczu czwartej ligi rozstrzygnięta była już zatem
kwestia awansu. Tymczasem wyłaniano kolejne zespoły, które żegnały
się z ligą. Taki los spotkał między
innymi Białego Orła Koźmin Wielkopolski, który zaliczyli drugi spadek z rzędu. Pod koniec maja dobiegła końca przygoda juniorek Polonii
Kępno z mistrzostwami Polski. Podopieczne Marcina Tyca zakończyły
rywalizację na 1/8 finału. W turnieju
kwalifikacyjnym tego szczebla zajęły
trzecie miejsce, a awans do dalszych
gier zapewniały sobie dwa najlepsze
zespoły. W pierwszym spotkaniu
kępnianki uległy Varsovii Warszawa
17:29. W drugim meczu biało-niebieskie musiały uznać wyższość Zgody
Ruda Śląska, z którą przegrały 12:29.
Polonia udanie zakończyła trzecie
starcie, w którym wygrała 27:23 z
Jutrzenką Płock. Mimo braku awansu do dalszych gier, Julię Olejnik z
Kępna, wybrano najlepszą bramkarką turnieju 1/8 finału. Juniorka UKS
Sport Bralin Julita Mendel postanowiła nie zwalniać tempa i startując
w XV Mistrzostwach Wielkopolski
w Pniewach zajęła pierwsze miejsce
w swojej kategorii, zdobywając tytuł
Mistrzyni Juniorek Województwa

W czeskim Nowym Mieście rozegrano zawody
kolarskiego Pucharu Świata Juniorów UCI
MTB World Cup. Debiut w Pucharze Świata
zaliczyła Milena Drelak, reprezentantka UKS
Sport Bralin

Wielkopolskiego. W sobotę, 25 maja
dotarła do naszej redakcji bardzo
smutna wiadomość o śmierci kolejnego zasłużonego działacza, piłkarza i
prezesa Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia. W wieku 73 lat zmarł
Henryk Rachel.
CZERWIEC
W najbliższych tygodniach
czerwca w ligach i klasach rozgrywkowych w naszym województwie
i okręgu dojdzie do rozstrzygnięć i
zapewne wyklaruje się hierarchia do
końcowego triumfu w rozgrywkach
ligowych. Awans z ligi międzyokręgowej do czwartej wywalczyli już
w maju gracze Victorii Ostrzeszów.
Jan Kasendra Mistrzem Polski Amatorów w Tenisie Stołowym. W hali
sportowej Uniwersyteckiego Centrum Sportu Uniwersytetu Mikołaja

Kopernika w Toruniu odbywały się
Mistrzostwa Polski Amatorów w Tenisie Stołowym pod patronatem Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
Udział w mistrzostwach mogli wziąć
zawodnicy, którzy nigdy nie występowali w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych organizowanych
przez PZTS (z wyjątkiem zawodów
weteranów). Zawody rozegrane zostały w 6 kategoriach: 19-39 lat, 4055 lat, 56-65 lat, powyżej 66 lat oraz
2 kategorie open. W szranki stanęła
rekordowa liczba 249 zawodników i
zawodniczek z całej Polski. Wielki
sukces osiągnął znany kępiński pasjonat tej dyscypliny Jan Kasendra,
który zwyciężył w bardzo silnie obsadzonej kategorii 56-65 lat i uzyskał zaszczytny tytuł Mistrza Polski.
Kępnianin przeszedł przez turniej jak
burza, gdyż najpierw wygrał swoją
grupę bez straty seta, później pokonał
m.in. Krzysztofa Tylskiego z Warszawy, Ryszarda Gruszkiewicza z
Olsztyna, w półfinale 3:1 Janusza
Grajkowskiego z Torunia, a w finale
również 3:1 Wojciecha Ratyńskiego z Warszawy. Kolarka z Bralina
zbierała pierwsze pucharowe szlify
w czeskim Nowym Mieście. Młodziutka zawodniczka miała okazję
rywalizować z najlepszymi juniorami
na świecie. W czeskim Nowym Mieście rozegrano zawody kolarskiego
Pucharu Świata Juniorów UCI MTB
World Cup. Debiut w Pucharze Świata zaliczyła Milena Drelak, reprezentantka UKS Sport Bralin. Start w
gronie najlepszych juniorów na świecie, na legendarnej i bardzo wymagającej trasie, to dla młodej bralinianki
przedsionek światowego kolarstwa
górskiego. Zawodniczka UKS Sport
Bralin, już jako pierwszoroczna juniorka, miała okazję po raz pierwszy
zasmakować ścigania na światowym
poziomie, po raz pierwszy w Nowym
Mieście, w czeskiej mekce kolarstwa
górskiego. Młodziutkie piłkarki ręczne Polonii Kępno zostały mistrzyniami Polski na orlikach. W hali Kalisz
Arena trwało wielkie święto tej nieco
innej odmiany szczypiorniaka. W
najstarszym mieście Polski, o tytuł
mistrza Polski na orlikach walczyły
32 drużyny dziewcząt i chłopców,
które by dotrzeć do turnieju finałowego musiały przejść przez gęste sito
eliminacji. Wielkopolskę w kategorii
dziewcząt reprezentowała Polonia
Kępno. W Kaliszu, w zastępstwie
trenera Macieja Nowickiego, którego zatrzymały obowiązki zawodowe,
drużynę prowadził trener Marcin
Kalarus. W meczu półfinałowym
Polonia pokonała 13:12 zawodniczki
z kujawsko-pomorskiego. W ścisłym
finale ograła 12:10 reprezentantki
Śląska. Kępnianki oprócz pucharów,
medali, nagród rzeczowych, wywalczyły także nagrodę główną, którą
był obóz sportowy w Radziejowie.
Juniorzy Marcinków Kępno zakończony sezon 2018/2019 mogą zaliczyć do bardzo udanych. Prowadzona
przez Jacka Falszewskiego drużyna
zdobyła bowiem wicemistrzostwo
rozgrywek szczebla wojewódzkiego.
Pewna awansu do trzeciej ligi Nielba Wągrowiec rozbiła w niezwykle
efektowny sposób Tarnovię Tarnowo
Podgórne 10:1 (3:0) w jednym z ciekawie zapowiadających się meczów
kończących niezwykle wyczerpujący
sezon 2018/2019. Wicemistrzostwo
rozgrywek wywalczył Lubuszanin
Trzcianka, zaś najniższe podium

przypadło Unii Swarzędz. Jedyny
nasz przedstawiciel na tym szczeblu rozgrywkowym, Polonia Kępno,
zakończyła sezon na dwunastym
miejscu. Kępnianie w ostatnim meczu sezonu ulegli Centrze Ostrów
Wielkopolski. Z końcem czerwca
wyłoniono młodzieżowych mistrzów
okręgu kaliskiego w poszczególnych
kategoriach wiekowych. Dwa tytuły
mistrzowskie trafiły do Kalisza, a po
jednym zgarnęli młodzi adepci futbolu z Wierzbna, Odolanowa, Nowych
Skalmierzyc, Pleszewa i Jarocina. Jedyne medale dla naszego regionu wywalczyli młodzi piłkarze Marcinków
Kępno. Młodzi kępnianie wywalczyli
wicemistrzostwo okręgu w kategorii
U-12.
LIPIEC
Rafał Kurzawa wraca do Ligue1
walczyć o skład, a jeśli się to nie uda,
rozważy kilka ofert, które się pojawi-

Warszawa 2:1 (0:0). Jednym z reżyserów zwycięstwa nad wicemistrzem
Polski był Kamil Drygas. Nieco
mniej udaną inaugurację miał Patryk
Tuszyński. Jego Zagłębie Lubin tylko
zremisowało na własnym stadionie z
Cracovią, która kilka dni wcześniej
pożegnała się z europejskimi pucharami.
SIERPIEŃ
Po dwumiesięcznej przerwie
zainaugurowano
ligowy
sezon
2019/2020. Wystartowały również
rozgrywki pucharowe na szczeblu
okręgowym i centralnym. Inauguracyjna kolejka w czwartej lidze dostarczyła emocji i bramek. W sobotę,
10 sierpnia zainaugurowali kampanię
rozgrywkową, która to po raz drugi
przechodzi zmianę formatu rozgrywek. Dobre humory na inaugurację
towarzyszyły zawodnikom i kibicom
Polonii Kępno. Drużyna Bogdana

Młodziutkie piłkarki ręczne Polonii Kępno zostały mistrzyniami Polski na orlikach. W Kaliszu,
o tytuł mistrza Polski na orlikach walczyły 32. drużyny dziewcząt i chłopców, które by
dotrzeć do turnieju finałowego musiały przejść przez gęste sito eliminacji

ły wraz z otwarciem letniego okienka transferowego. Dla Kurzawy był
to pierwszy rok gry za granicą. Po
mundialu w Rosji świbianin trafił do
francuskiego Amiens, w którym miał
jednak problemy z wywalczeniem
miejsca w składzie. Z tego powodu
zimą zdecydowano się na wypożyczenie 26-latka do duńskiego FC
Midtjylland. Po zakończeniu sezonu
Duńczycy byli zdecydowani na wykupienie pomocnika, ale były gracz
Zgody Olszowa, Marcinków Kępno
i Sokoła Świba zdecydował się na
powrót do Francji. Kolarze z UKS
Sport Bralin tym razem wzięli udział
w nietypowej dla siebie odmianie kolarstwa, mianowicie Mistrzostwach
Polski BMX Racing. Bralinianie
udział w zawodach BMX wzięli w
ramach szkolenia techniki jazdy na
rowerze, a przede wszystkim przeżycia kolejnej rowerowej przygody. Po
raz pierwszy w swojej przygodzie z
kolarstwem, w zawodach BMX wystartowali: Rafał Noculak i Beniamin Dąbrowski. W kategorii żak,
Rafał po niefortunnym początku,
gdzie zaliczył upadek, zdołał zająć
szóstą lokatę. Natomiast w kategorii
młodzik, Beniamin Dąbrowski po
zaciętej walce, przegrał nieznacznie
walkę o podium, zajmując nielubiane
przez zawodników czwarte miejsce.
W kategorii juniorek i elity kobiet
o czołowe lokaty walczyły siostry
Drelak. Zarówno Milena jak i Maja
zdobyły brązowe medale mistrzostw
Polski, potwierdzając, iż należą do
czołowych zawodniczek w kraju w tej
widowiskowej odmianie kolarstwa. Z
końcem lipca wystartował nowy sezon PKO Ekstraklasy. Inauguracja
sezonu 2019/2020 była wymarzona
dla piłkarzy Pogoni Szczecin, którzy
pokonali przy Łazienkowskiej Legię

Kowalczyka rozpoczęła sezon od
mocnego uderzenia, a tak przynajmniej wyglądało to do przerwy. Polonia, po trzech kwadransach prowadziła bowiem z Ostrovią 1909 Ostrów
Wielkopolski 4:1. Ostatecznie mecz
zakończył się zwycięstwem kępnian
4:3. Zespoły rozegrały też pierwszą
rundę Totolotek Pucharu Polski w
strefie kaliskiej. Na pierwszym etapie
zreformowanych rozgrywek obyło się
bez niespodzianek. Spośród reprezentantów naszego regionu do kolejnego
etapu walki o trofeum awansowały
LKS Jankowy, Sokół Świba, Płomień Opatów oraz Sokół Bralin. Rozgrywki „Pucharu tysiąca drużyn”,
jak zwykło się nazywać rozgrywki
o Puchar Polski, wystartowały w
sobotę, 10 sierpnia. W premierowej
rundzie LKS Jankowy wyeliminował
KS Hanulin, Sokół Świba okazał się
wyraźnie lepszy od Orła II Wysocko Wielkie, Płomień Opatów rozbił
Zryw Kierzno, a Sokół Bralin wyrzucił za burtę Orła Wysocko Wielkie. Nieoczekiwany transfer Piasta
Gliwice stał się faktem. W ostatnich
dniach okienka transferowego Patryk
Tuszyński został nowym zawodnikiem mistrza Polski. Pochodzący z
Domasłowa zawodnik w ostatnim
czasie występował w Zagłębiu Lubin.
Wychowanek kępińskich Marcinków
podpisał dwuletni kontrakt z Piastem,
ale w umowie została zawarta opcja
przedłużenia o kolejny sezon.
WRZESIEŃ
Głuchołazy były areną zmagań
zawodników startujących w szóstej
edycji Pucharu Polski XC-MTB oraz
corocznego Maratonu Gold Hill. Na
starcie tych imprez nie mogło zabraknąć oczywiście reprezentantów UKS
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rozmaitości
Sport Bralin. W wyścigu juniorek
szóstej edycji Pucharu Polski, Milena
Drelak pod nieobecność ósmej zawodniczki mistrzostw Świata Matyldy Szczecińskiej, startowała jako faworytka i jak na faworytkę przystało,
od początku narzuciła bardzo mocne
tempo, czym wypracowała sobie
znaczną przewagę nad resztą stawki.
W drugiej części wyścigu na drugim
miejscu znalazła się Patrycja Zawierta z WKK Wieruszów, która na ostatnim okrążeniu rzuciła się w pogoń za
bralińską juniorką. Ostatecznie po
Żukowie i Lublinie, Milena Drelak
po raz trzeci w sezonie wygrała Puchar Polski w kategorii juniorek. Nie
był to koniec sukcesów. Pod koniec
września w Boguszowie-Gorcach
odbyła się siódma i zarazem finałowa
edycja Pucharu Polski w MTB XCO,
podczas której nie zabrakło kolarzy
UKS-u Sport Bralin. Na trudnej i
urozmaiconej technicznie trasie błysnęła Milena Drelak. Bralinianka
pomimo upadku podczas objazdu
trasy zdołała wspiąć się na wyżyny
swoich umiejętności i odegrać kluczową rolę w wyścigu juniorek. Milena Drelak zajęła drugie miejsce,
tuż za Matyldą Szczecińską z WKK
Warszawa. Tym samym zawodniczka
UKS Sport Braina zdobyła Puchar
Polski, wygrywając klasyfikację
generalną. Szczypiornistki Polonii
Kępno zajęły drugie miejsce podczas
rozgrywanego w Świebodzicach II
Memoriału Edmunda Walczaka. W
meczu finałowym kępnianki przegrały z rezerwami KPR Kobierzyce
21:30. W turnieju zagrało w sumie
osiem drugoligowych zespołów. Na
otwarcie kępnianki pokonały APR
Świdnica 21:14. W kolejnych spotkaniach biało-niebieskie ograły Karkonosze Jelenią Górę 19:16, a z Victrorią
Świebodzice przegrały 16:21. W finałowym spotkaniu Polonia przegrała
z rezerwami KPR Kobierzyce 21:30.
Agata Staniszewska została wybrana do siódemki turnieju, jako najlepsza lewoskrzydłowa. Trzecie miejsce

w Świebodzicach zajęły gospodynie. wym dla amatorów oraz zawodników
W turnieju wystąpiły jeszcze takie czwartej i piątej ligi. W jednej z katezespoły jak Pantery Dopiewo, TOR gorii bezapelacyjnym zwycięzcą turDobrzeń Wielki czy Zagłębie II Lu- nieju został Jan Kasendra. W finale
bin. Wyczekiwany sukces Klubu Ka- pokonał zawodnika Startu Wrocław,
rate Kaminari Perzów stał się faktem. Marka Dubińskiego 2:0. Zawodnicy
Reprezentant klubu z Perzowa wy- i kibice GKS-u Grębanin przez pięć
walczył złoty medal podczas najważ- dni przeżywali zaprzepaszczenie
niejszych zawodów w Polsce. Tym sa- szansy historycznego awansu do finamym Klub Karate Kaminari Perzów łu Pucharu Polski w strefie kaliskiej.
doczekał się pierwszego i od razu tak Drużyna Janusza Luberdy odpadła
dużego sukcesu. Jest nim wywalczo- w półfinale, przegrywając decydująny złoty medal na najważniejszych cy pojedynek z GKS-em Jaraczewo
zawodach w Polsce w Karate WKF 0:1. W sprawie tego meczu nastąpił
w danej kategorii wiekowej-Mistrzo- jednak nieoczekiwany zwrot akcji i to
stwach Polskiej Unii Karate Juniorów piłkarze z Grębanina zagrają w wielMłodszych, Juniorów i Młodzieżow- kim finale. Wszystko przez formalny
ców. W kategorii kumite indywidual- błąd drużyny z Jaraczewa, która ukanie wśród juniorów młodszych +70kg rana została walkowerem.
LISTOPAD
najlepszy w kraju okazał się Cyprian
Piłkarze GKS-u Grębanin po raz
Jarczak. To największy sukces sporpierwszy w historii zdobyli Puchar
towy klubu z Perzowa.
PAŹDZIERNIK
Polski w strefie kaliskiej. W finałoHala Widowiskowo-Sportowa w Kępnie gościła uczestników jubileuszowej, bo dziesiątej
edycji Turnieju Giganci
Siatkówki. Rozgrywana
od blisko dziesięciu lat
impreza po raz pierwszy w
historii zagościła do naszego miasta. Ostatnie edycje
odbywały się w Wieluniu. X Międzynarodowy
Turniej
Charytatywny
Tauron Giganci Siatkówki Rok 2019 to także liczne sukcesy tenisistów stołowych.
wygrał Jastrzębski Wę- Bez wątpienia liderem tej dyscypliny w regionie był Jan
giel. Podczas dwudniowej Kasendra, który wygrał kilka znaczących turniejów i cykli
tenisowych
rywalizacji siatkarze Skry
Bełchatów oraz Jastrzębskiego Węgla wym meczu podopieczni Janusza
rywalizowali na przemian z benia- Luberdy pokonali w Koźminie Wielminkiem Serie A Gas Sales Piacenza kopolskim Białego Orła 4:1 (3:0). W
Volley i piątym zespołem poprzed- wielkim finale Totolotek Pucharu
niego sezonu Power Volley Milano. Polski było wszystko, co powinno
Obie, włoskie drużyny prowadzone być: emocje, akcje i bramki. Dzięki
były przez trenerów bardzo dobrze zwycięstwu GKS otrzymał nagroznanych z polskich parkietów – Ro- dę w wysokości 4 tysięcy złotych
berto Piazzę oraz Andreę Gardinie- oraz zagwarantował sobie udział w
go. We wrocławskim Klubie Anima rozgrywkach pucharowych szczebla
odbył się pierwszy turniej IX Mi- wojewódzkiego. GKS Grębanin był
strzostw Wrocławia w Tenisie Stoło- rewelacją rozgrywek pucharowych

Piłka nożna >>> Tym razem tuż po świętach Bożego Narodzenia odbyła się tegoroczna edycja Pokoleniowego Turnieju Marcinków Kępno. Zagrali byli i obecni zawodnicy kępińskiego
klubu. Zmagania po raz kolejny organizował Jacek Falszewski

Futbol znów połączył pokolenia

Już po raz szósty w Hali Widowiskowo-Sportowej Projekt Kępno rozegrany został Pokoleniowy
Turniej Marcinków Kępno z udziałem byłych oraz obecnych piłkarzy tego klubów. Na parkiecie kępińskiej hali w barwach Marcinków można było ponownie zobaczyć między innymi Patryka Tuszyńskiego z Piasta Gliwice czy Rafała Kurzawę, uczestnika mistrzostw świata w Rosji, który tym razem
zmaganiom przyglądał się z trybun. W tym roku pokoleniowy turniej był też jednym z punktów
obchodów 20-lecia istnienia przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Marcinki.
Szósta edycja Pokoleniowego Turnieju Marcinków Kępno była rozgrywana o Puchar Prezesa Zarządu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego Marcinki. W tym roku
okazja do spotkania była niezwykle
szczególna, bowiem kępiński klub obchodzi 20-lecie istnienia. W turnieju
wystąpili piłkarze niemal wszystkich
grup wiekowych, jakie szkolił i w
dalszym ciągu szkoli Międzyszkolny
Uczniowski Klub Sportowy Marcinki
Kępno. O zwycięstwo w szóstej edycji
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turnieju walczyło dziewięć drużyn. Na
parkiecie kibice mogli zobaczyć piłkarzy, którzy tworzyli drużyny roczników 1989, 1991, 1992, 1993, 1994-1995,
1996, 1997, 1998, 1999-2000 oraz 2001
i młodsi. – Ten turniej jest zarówno dla
mnie jak i dla wszystkich osób związanych z naszym klubem sporą satysfakcją. Spotykamy się już po raz szósty,
ale w tym roku okazja jest szczególna, bowiem klub obchodzi dwudzieste
urodziny. Bardzo nas cieszy, że żadnego piłkarza nie trzeba zapraszać na

nasz turniej. Wszyscy sami, chętnie
się stawiają. Widać, że te dwadzieścia
lat pracy klubowej nie idzie na marne. Piłka nie tylko uczy gry, ale także
wychowuje – powiedział Jacek Falszewski, inicjator i jeden z organizatorów turnieju. W Hali Widowiskowo-Sportowej Projekt Kępno można było
zobaczyć w tym roku między innymi
Patryka Tuszyńskiego z Piasta Gliwice, Fabiana Piaseckiego z Zagłębia
Sosnowiec, Pawła Baraniaka z RKS-u
Radomsko czy Mateusza Stempina ze
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w strefie kaliskiej. Zespół, który
jeszcze kilka lat temu balansował
między dwoma najniższymi szczeblami rozgrywkowymi, zdobył Puchar Polski i wiosną 2020 roku zagra
o trofeum na szczeblu wojewódzkim.
Zakończyła się piłkarska jesień w
rozgrywkach grupy trzeciej piątej
ligi. Przed rundą wiosenną walka
o mistrzostwo i awans do czwartej
ligi zapowiada się niezwykle ciekawie. Na czele tabeli panuje ogromny
ścisk, któremu przewodzi Odolanovia. Drużyna z Odolanowa rzutem
na taśmę została mistrzem półmetka.
Piłkarze Odolanovii w decydującym
o losach mistrzostwa meczu pokonali
przed własną publicznością rewelację rozgrywek z Wilczyna. Wilki
prowadziły w tabeli przez całą rundę, ale w ostatniej kolejce straciły
przodownictwo w tabeli i przerwę w
rozgrywkach przezimuje na drugim
miejscu ze stratą dwóch oczek do lidera. Ostatnią kolejkę gier rozegrano
też w wielkopolskiej czwartej lidze.
Polonia Kępno 2019 rok zakończyła
remisem, podczas wyjazdowego spotkania, z zamykającą ligową tabelę
Olimpią Koło.
GRUDZIEŃ
Niecodziennego i wręcz niezwykłego wyczynu dokonał w ostatnich
tygodniach czołowy tenisista stołowy naszego regionu. Mowa o Janie
Kasendrze, który wygrywając pięć
silnie obsadzonych turniejów z rzędu udowodnił, że w końcówce roku
błyszczy formą. Znany kępiński pasjonat tenisa stołowego Jan Kasendra
w dwa weekendy listopada dokonał
niezwykłego wyczynu, a mianowicie
wygrał 5 turniejów z rzędu. Najpierw
10 listopada zwyciężył w V rundzie
VI Grand Prix Sycowa w kategorii
open powyżej 40 lat z udziałem zawodników IV i V ligi, a dzień później
- o czym już wspominaliśmy - triumfował w Ogólnopolskim Turnieju
z okazji Święta Niepodległości w
kategorii 40-60 lat, również z udziałem IV i V ligi. Z kolei w sobotę, 16

listopada był najlepszy w III rundzie
X Grand Prix Ziemi Kluczborskiej
w Bogacicy w kategorii open bez
podziału na wiek z uczestnictwem
licencjonowanych tenisistów stołowych z IV i V ligi. Kolejnego dnia
(17 listopada) zajął pierwsze miejsce
w Otwartych Mistrzostwach Oleśnicy w kategorii amatorów wyprzedzając zawodników o 40 lat i 35 lat
młodszych od siebie, a po południu
tego samego dnia wygrał zdecydowanie III turniej z cyklu IX Mistrzostw
Wrocławia w kategorii powyżej 15
lat. Polski Związek Piłki Nożnej
podjął ostateczne decyzje w sprawie
przyznania szkółkom Certyfikatów
PZPN. Gwiazdki otrzymały 694. kluby, w tym 61. z Wielkopolski. Otrzymane przez podmioty certyfikaty
obowiązywać będą do 30 czerwca
2021 roku. Najwięcej certyfikatów
przyznano w województwie śląskim
– 85. Wśród nich 48 jest brązowych,
19 srebrnych, a 18 złotych. W tej
ostatniej kategorii lepsza od Śląska
jest wyłącznie Małopolska, gdzie najcenniejszą z gwiazdek może poszczycić się aż 25 szkółek. Nieco gorzej w
tym zestawieniu wypada Wielkopolska oraz najbardziej nas interesujący
powiat kępiński, w którym ani jedna
szkółka nie otrzymała związkowego
certyfikatu. Już po raz szósty w Hali
Widowiskowo-Sportowej
Projekt
Kępno rozegrany został Pokoleniowy
Turniej Marcinków Kępno z udziałem byłych oraz obecnych piłkarzy
tego klubów. Na parkiecie kępińskiej
hali w barwach Marcinków można
było ponownie zobaczyć między innymi Patryka Tuszyńskiego z Piasta
Gliwice czy Rafała Kurzawę, uczestnika mistrzostw świata w Rosji, który
tym razem zmaganiom przyglądał się
z trybun. W tym roku pokoleniowy
turniej był też jednym z punktów obchodów 20-lecia istnienia przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Marcinki. Szósta edycja turnieju
zakończyła się zwycięstwem piłkarzy
z rocznika 2001-2002.
BAS

Ślęzy Wrocław. Szczególnym zainteresowaniem wśród najmłodszych kibiców
cieszył się zwłaszcza Fabian Piasecki,
który jesienią był jedną z kluczowych
postaci pierwszoligowego Zagłębia.
Napastnik drużyny z Sosnowca najbardziej cieszył się jednak ze spotkania z
kolegami. – Po raz ostatni spotkaliśmy
się w 2017 roku, bo przed rokiem do
spotkania nie doszło. Dlatego cieszę
się, że w tym roku wszystko dopisało.
Ten turniej i spotkania stały się już tradycją i fajnie jest gościć tutaj przy okazji świąt – stwierdził Fabian Piasecki.
Do Kępna dotarł też Rafał Kurzawa,
uczestnik FIFA World Cup 2018 i gracz
francuskiego Amiens SC. W tym roku
nie zdecydował się on jednak na grę w
turnieju, ale zmagania kolegów śledził
z trybun. Zabrakło natomiast Kamila
Drygasa, który wraca do zdrowia po
kontuzji. Turniej tradycyjnie rozpoczął
się meczem pokazowym z udziałem
najmłodszych grup szkoleniowych kępińskiego klubu. Później na parkiecie
rywalizowali już byli oraz obecni piłkarze Marcinków w swoich drużynach.
Trudno było wskazać faworyta turnieju,
choć za takiego mogli uchodzić gracze
z rocznika 1993. W tym roku drużyna,
która zapisała się złotymi zgłoskami
w historii klubu, nie mogła skorzystać
z usług Rafała Kurzawy, ale pierwszoplanową postacią był Paweł Baraniak, snajper trzecioligowego RKS-u
Radomsko. Starsze roczniki miały w

tym roku bardzo silną konkurencję w
postaci dwóch młodszych zespołów,
występujących w rozgrywkach wojewódzkich. Pierwsza z nich składała się
z piłkarzy z roczników 2001-2002. Druga zaś skompletowana była z chłopców
urodzonych w 2003 roku. Piłkarzy z
tego rocznika wspomógł gościnnie Adrian Gawlik (rocznik 2002). Zawodnik
ten jeszcze nie tak dawno występował
w Marcinkach, ale teraz stawia coraz
pewniejsze kroki w Gwarku Zabrze, z
którym występuje w Centralnej Lidze
Juniorów. Pochodzący z Siemianic zawodnik jest bardzo ważnym ogniwem
swojego zespołu, ale jak mówi zainteresowanie jego osobą wykazują już
kluby seniorskie. – Póki co jest zawodnikiem Gwarka i tylko na tym trzeba
się skupiać. Jakieś zainteresowanie
moją osobą wykazują rezerwy Górnika
Zabrze, ale ja mam przed sobą jeszcze
pół roku gry dla Gwarka – powiedział
Adrian Gawlik. On i jego koledzy z
rocznika 2003 ulegli starszym kolegom
z rocznika 2001-2002 tylko gorszym
bilansem bramkowym. Najlepszym
strzelcem został Dawid Rachel (2003).
Tytuł dla najlepszego bramkarza trafił w ręce Jakuba Pieprzyka (1993),
a najlepszym zawodnikiem wybrano
Adriana Gawlika (2002), który na co
dzień reprezentuje barwy występującej
w Centralnej Lidze Juniorów drużyny
Gwarka Zabrze.
BAS

