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100 lat temu Kępno
włączono w granice Polski
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17 stycznia br. w Kępnie świętowano 100. rocznicę powrotu Kępna do Polski. Wydarzenie rozpoczęła uroczysta sesja Rady Miejskiej w Kępnie, która odbyła
się w kinie „Sokolnia”. Kolejnym punktem obchodów
była msza święta w intencji ojczyzny w kościele pw.
św. Marcina w Kępnie. Następnie liczne poczty sztandarowe oraz przedstawiciele władz państwowych,
parlamentarnych i samorządowych, delegacje instytucji, stowarzyszeń, organizacji, placówek oświatowych, duchowieństwa, a także tłumy mieszkańców
udały się na kępiński Rynek.
str. 5

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

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

Co tydzień
w „TK”

raport

Noworoczne życzenia
i filatelistyczne podsumowania

SMOG-owy!
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Przepraszam

Pana Rafała Kamińskiego,
prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą
Produkcja-Usługi-Handel
„PARTNER ANRALLOGIN”
Rafał Kamiński
z siedzibą w miejscowości Sopel,
za naruszenie
przeze mnie zarejestrowanego
przez Pana Rafała Kamińskiego
wzoru przemysłowego mebli.
Bartosz Cichosz
P.P.H.U. PRO-MEBEL
z siedzibą w Myjomicach

Informacje

wiadomości
Grupa „SPEED” działała na drogach powiatu kępińskiego

46 mandatów

Fot. www.olsztyn.policja.gov.pl

w jeden dzień

Działania grupy „SPEED” prowadzone będą
cyklicznie na terenie powiatu kępińskiego

41 skontrolowanych pojazdów,
36 nałożonych mandatów karnych
na kierowców, którzy nie stosowali
się do ograniczeń prędkości, 10 mandatów za inne wykroczenia w ruchu
drogowym, zatrzymane 2 dowody
rejestracyjne – to wynik ostatnich
działań grupy „SPEED” na drogach
powiatu kępińskiego, która miała
miejsce 17 stycznia br. W trakcie działań mundurowi zatrzymali też dwóm
kierującym prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w
terenie zabudowanym. W piątkowej
akcji wymierzonej w piratów drogowych udział wzięli funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz policjanci z Ostrzeszowa i
Ostrowa Wielkopolskiego. Podczas
działań wykorzystany był nieoznakowany radiowóz z wideorejestratorem.
Przed godziną 10.00 na ul. Poznańskiej w Siemianicach zatrzymano do kontroli kierującego samocho-

dem marki Volkswagen, 45-letniego
mieszkańca gminy Łęka Opatowska,
który przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 72
km/h, poruszając się z prędkością
122 km/h. Natomiast przed godziną
11.00, na ul. Poznańskiej w Opatowie, mieszkaniec powiatu wieruszowskiego, kierujący osobowym
bmw, przekroczył prędkość w terenie
zabudowanym o 66 km/h, poruszając
się z prędkością 116 km/h. Na kierujących zostały nałożone mandaty karne wraz z systemem punktowym oraz
zostało im zatrzymane prawo jazdy
na najbliższe trzy miesiące.
- Apelujemy do wszystkich kierujących o rozwagę i bezpieczną
jazdę. Jednocześnie informujemy,
że tego typu działania prowadzone
będą cyklicznie na terenie powiatu kępińskiego – podkreśla oficer
prasowy KPP Kępno st. post. Rafał
Stramowski.
Oprac. KR

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie podsumowała działalność jednostki w 2019 roku

Policjanci w służbie mieszkańcom

15 stycznia br. w Starostwie
Powiatowym w Kępnie odbyła się
uroczysta odprawa roczna, podsumowująca wyniki pracy Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie w 2019
roku.
W wydarzeniu udział wzięli
m.in.: zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu Roman Kuster, komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie bryg. Wojciech Grabarek, zastępca komendanta st. kpt. Jarosław
Kucharzak, prokurator rejonowy w
Kępnie Emilia Mielcarek-Wojciechowska, przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Kępnie i władz samorządowych gmin powiatu kępińskiego oraz funkcjonariusze policji.
Podczas odprawy p.o. komendanta powiatowego Policji w Kępnie podinsp. Mirosław Wiśniewski
przestawił wyniki pracy kępińskiej
jednostki w 2019 r. i poziom realizacji Strategii Wielkopolskiej Policji.
Podsumował działania każdego z
wydziałów oraz strukturę etatową.
Na chwilę obecną stan etatowy kępińskiej komendy wynosi 109 etatów,
w służbie pozostaje również 109 policjantów. Cześć z nich przebywa w tej
chwili na szkoleniach podstawowych
w szkołach policyjnych. - W ostatnich latach borykaliśmy się z bardzo
dużymi problemami kadrowymi. Na
szczęście to jest już za nami. W 2019
r. wyszliśmy na prostą. Na chwilę
obecną nie mamy żadnego wakatu,
mamy stuprocentowe zatrudnienie
– podkreślił podinsp. M. Wiśniewski.

uszkodzenie mienia), dokonano 261
przestępstw. To najlepszy rok, jeżeli
chodzi o ich wykrywalność. Ogólna wykrywalność sprawców przestępstw była na poziomie 87,6%.
Bolączką pozostają jednak statystyki
dotyczące kradzieży samochodów,
gdzie wykrywalność to zaledwie
25%.
W 2019 r. stwierdzono wzrost
ilości przestępstw narkotykowych.
Policja wszczęła 47 spraw w tym obszarze, sprawcom udowodniono 288
czynów. W wyniku działań zabezpieczono do czynności procesowych
5 kilogramów różnego typu środków
narkotycznych.

Pracę kępińskiej jednostki
pozytywnie ocenił insp. R. Kuster

Na terenie powiatu miało miejsce
798 kolizji – to o 92 kolizje więcej niż
w 2018 roku. Doszło do 26 wypadków drogowych, w których rannych
zostało 20 osób, a 14 osób zginęło,
czyli aż o 8 więcej niż w 2018 r. Za-

Zdarzenie z udziałem dwóch samochodów na 107 km trasy S8 w kierunku Warszawy

Bus zderzył się
z osobówką na drodze S8
W sobotę, 18 stycznia br., o godzinie 21.41, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie dotarło zgłoszenie o zdarzeniu
z udziałem samochodu osobowego
i busa na 107 km trasy S8 w kierunku Warszawy. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie.
Wszyscy uczestnicy zdarzenia (3
osoby) opuścili pojazd samodzielnie
przed przybyciem na miejsce służb

ratunkowych i nie wymagali pomocy
medycznej. - Jeden pas ruchu został
zablokowany na potrzeby działań.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie, po zakończeniu czynności
prowadzonych przez policję, udrożniono ruch na trasie – mówi oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Przyczyny zdarzenia ustala Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

P.o. komendanta powiatowego Policji w Kępnie podinsp.
M. Wiśniewski przestawił wyniki pracy kępińskiej jednostki w 2019 r.

Ogółem w 2019 r. kępińscy policjanci interweniowali 5670 razy.
Potrzebowali średnio 9 minut i 26
sekund, aby dotrzeć na miejsce zdarzenia.
W minionym roku na terenie
powiatu kępińskiego miało miejsce
946 przestępstw. 550 z nich to przestępstwa kryminalne. W wybranych
siedmiu kategoriach przestępstw
najbardziej uciążliwych społecznie
(kradzież, kradzież z włamaniem,
kradzież samochodu, rozbój, bójka i pobicie, uszkodzenia ciała i

tyczyły one przekraczania prędkości.
Podinsp. M. Wiśniewski podsumował też liczne działania prewencyjne,
które prowadzone były przez kępińską jednostkę.
Istotnym tematem podjętym
podczas podsumowania była budowa
nowego Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach. Przewidywany termin zakończenia budowy
przypada w tym roku. Podinsp. M.
Wiśniewski podziękował samorządowcom za wsparcie zakupów nowych radiowozów.
Pracę kępińskiej jednostki pozytywnie ocenił insp. R. Kuster. Dziękował on za dobre rezultaty pracy ko-

trzymano 137 nietrzeźwych kierowców i rowerzystów oraz wystawiono
6.227 mandatów, z czego 3.247 dotyczyło przekroczenia prędkości. Administracyjnie prawo jazdy straciło
32 kierowców, a fakultatywnie – 90
kierowców.
Komendant podsumował też
działanie na terenie powiatu kępińskiego Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa, działającej od września 2016 r. W 2019 r. odnotowano
na niej 573 zgłoszenia. 389 z nich
potwierdziło się – w większości do-

mendy i zwrócił szczególną uwagę na
działania Wydziału Kryminalnego,
który w znaczący sposób podniósł
wskaźnik wykrywalności sprawców
przestępstw w niemal każdej kategorii. Podkreślił też, jak ważne są
działania profilaktyczne w każdej
tematyce, prowadzone przez kępińskich funkcjonariuszy. - Osiągacie
bardzo dobre wyniki, ale zawsze jest
jeszcze coś do zrobienia. Jednak nie
dojdziemy do 100% wykrywalności
we wszystkich kategoriach, to jest
nieosiągalne. (...) Mimo wzrostu
liczby ofiar śmiertelnych na drogach
powiatu kępińskiego, chciałbym podziękować całej jednostce policji za
dobrą pracę w 2019 roku. Zarówno
dla jednostki w Kępnie, jak i całego
garnizonu wielkopolskiego, był to
dobry rok z bardzo dobrymi wynikami. Wiem, jakie zadania czekają nas
w 2020 r. Te zadania staramy się realizować na dobrym, wysokim poziomie i tę poprzeczkę będziemy sobie
podnosić – mówił. Następnie głos zabrali goście obecni w sali, m.in. prokurator E. Mielcarek-Wojciechowska,
która podziękowała policjantom za
współpracę. - Praca z kępińskimi policjantami przynosi dużo satysfakcji,
zwłaszcza, że wyniki, zarówno komendy, jak i prokuratury, są na tak
wysokim poziomie – zaznaczyła.
Oprac. KR
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Aktualności

informacje

W piątek, 17 stycznia 2020 r., w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło się
spotkanie noworoczne kępińskiego Koła Polskiego Związku Filatelistów im. T. P. Potworowskiego

Noworoczne życzenia
i filatelistyczne podsumowania
Uczestników spotkania, wśród
których znaleźli się kępińscy filateliści oraz ich długoletni przyjaciele
i współpracownicy, powitał prezes
Zarządu Koła PZF im. T. P. Potworowskiego w Kępnie Edward Stankowiak.
- Dzisiejsze spotkanie jest naszym
pierwszym
styczniowym
spotkaniem, które być może zapoczątkuje nową tradycję spotkań
noworocznych, do tej pory były to
bowiem grudniowe uroczystości wigilijne – wyjaśniał prezes. - Chcemy

złożyć sobie życzenia pomyślności w
nowym roku i nakreślić plany dotyczące naszej działalności. Wydarzenie ma uroczysty charakter, a dodatkowo jest okazją do promocji nowo
wydanego „Albumu Filatelistyki
Ziemi Kępińskiej”.
Promocji książki autorstwa E.
Stankowiaka, prezentującej działalność wydawniczą kępińskiego Koła
PZF, które w 2018 roku świętowało 60-lecie istnienia, towarzyszyły
możliwość obejrzenia zbiorów filatelistycznych i wysłuchania ciekawych

opowieści dotyczących prezentowanych eksponatów.
- Dzisiejsza data jest wyjątkowa
dla historii naszego miasta, 17 stycznia przypada bowiem 100-lecie powrotu Kępna do Polski. Dla uczczenia tej rocznicy wspólnie z Pocztą
Polską, naszymi wypróbowanymi
przyjaciółmi - naczelnikiem Poczty w Kępnie Andrzejem Weissem i
niezastąpioną Marią Maciejewską
- przygotowaliśmy kopertę okolicznościową wraz ze znaczkiem personalizowanym – poinformował E.

Podczas uroczystego spotkania podsumowano
działalność Koła PZF w Kępnie

Stankowiak. Kopertę i znaczek upamiętniające powrót Kępna do Macierzy zakupić już można w kępińskiej
placówce Poczty.
Dodatkowo,
specjalnie
dla
uczestników uroczystości w PBP
przygotowana została niespodzianka.
W ich ręce trafiła opatrzona datownikiem numerowana koperta okolicznościowa, na której znalazła się informacja o noworocznym spotkaniu
kępińskich filatelistów i ich przyjaciół połączonym z promocją książki.
Tego dnia podsumowana została
działalność kępińskich filatelistów w

teliści zorganizowali w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Kępnie 11
pokazów i wystaw filatelistycznych.
- Mogliśmy tego dokonać, dzięki
uprzejmości dyrektora biblioteki
Wiesława Walasa, który nas przygarnął i umożliwił spotkania – zaznaczył
E. Stankowiak. - Poza przedsięwzięciami organizowanymi w bibliotece
odbyły się też duże wystawy filatelistyczne w Bralinie i Perzowie, które
cieszyły się dużym powodzeniem. Ponadto wspólnie z Tadeuszem Hanuszewiczem zostaliśmy zaproszeni do
stworzenia wystawy filatelistycznej o

Tradycyjnie już w styczniową niedzielę w kościele pw. św. Marcina w Kępnie odbył się
Powiatowy Koncert Kolęd

Powiatowe kolędowanie
u świętego Marcina

Kępińscy filateliści wspólnie z Pocztą Polską przygotowali
kolejne okolicznościowe walory filatelistyczne

trakcie 4-letniej kadencji. - Sporo się
przez ten czas działo, a ostatnio jesteśmy dumni z tego, iż udało nam się
za pośrednictwem naszego krajana,
znanego artysty Zdzisława „Chico”
Mikołajczaka nawiązać kontakt z
filatelistami z niemieckiej miejscowości Kempen, która w połowie XIX
wieku w zaborze pruskim otrzymała
kodowy numer 711. Nasze Kępno
miało wtedy numer 712, czyli sąsiadujemy w tym wykazie – informował
E. Stankowiak.
W ciągu minionej kadencji fila-

Mieszkańcy powiatu kępińskiego zapełnili kościelne
ławki podczas powiatowego kolędowania

W niedzielę, 19 stycznia 2020 r.,
przed publicznością zaprezentował
się Reprezentacyjny Chór Powiatu
Kępińskiego „Con Brio” pod dyrekcją Ewy Olek.
Koncert kolęd w kępińskiej świątyni to już tradycja. Corocznie w
jedną ze styczniowych niedziel swój
kunszt wokalny prezentują chórzyści
Reprezentacyjnego Chóru Powiatu
Kępińskiego.
Kolędy i pastorałki w wykonaniu „Con Brio” to przede wszystkim
wszechobecna radość śpiewania i pasja, którą wykonawcy starają się przekazać słuchaczom. Z powodzeniem.
Oprac. bem

samochodach oraz ekspozycji modeli
w muzeum w Sycowie. Mieliśmy również wystawę w Ostrzeszowie – relacjonował prezes.
W wyniku przeprowadzonych
tego dnia wyborów prezesem Zarządu Koła na kolejną kadencję pozostał
E. Stankowiak, a skarbnikiem Maciej Nowak.
Uroczyste spotkanie zwieńczone
zostało degustacją pysznego tortu,
ufundowanego przez najmłodszą z
grona kępińskich filatelistów Annę
Lemiesz. 			
bem

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

historia
Drukujemy następną część historii kępnian w obozie w Woldenbergu autorstwa Izabeli
Choraszewskiej

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

Korespondencja
Damazego Choraszewskiego
Jak już wcześniej wspominałam, jedną z form łączności jeńców
ze światem zewnętrznym była korespondencja. Na listy od bliskich
czekali oni z utęsknieniem, a każdy,
który otrzymali, czytany był wielokrotnie i przechowywany jak bezcenny skarb. Okresy, gdy korespondencja z różnych przyczyn nie docierała

kreślał nieodpowiednie treści oraz
zbierał dla Abwehry informacje o
piszącym i jego rodzinie. Świadomi
tego jeńcy nauczyli się zaszyfrowywać zakazane treści oraz czytać pomiędzy wierszami to, czego ich bliscy
nie mogli napisać wprost. Dopiero po
ocenzurowaniu listów i opatrzeniu
ich pieczątką „Geprüft”, mogły zostać doręczone adresatom.
Paczki przekazywano jeńcom w

Damazy z kolegami z baraku

do obozu, były dla przebywających izbie pocztowej, po wcześniejszym
w niewoli żołnierzy wyjątkowo trud- zrewidowaniu ich przez podoficene. Brak wiadomości od rodziny ra niemieckiego. Przeszukiwanie
odbijał się fatalnie na ich stanie psy- przesyłek odbywało się w obecności
chicznym.
adresata i polskiego oficera poczListy z oflagu, podobnie jak towego, wybieranego najczęściej
wspomnienia czy dzienniki, są skarb- przez komórkę konspiracyjną, gdyż
nicą informacji o realiach obozowego do jego obowiązków należało także
życia, ale przede wszystkim stano- przechwycanie nielegalnych przedwią niezastąpione źródło wiedzy o miotów przemycanych dla oflagoproblemach, potrzebach i dylema- wego ruchu oporu. Było to możliwe
tach, jakim każdego dnia musiał stawiać czoła oficer polski
w niewoli niemieckiej. Dziś, po
wielu latach, z przelanych na
papier myśli i uczuć, dowiadujemy się, jak trudno było przetrwać ten długi okres rozłąki i
fizycznego zniewolenia.
Z korespondencji Damazego zachowało się kilkadziesiąt
listów i kart pocztowych wysłanych do matki i przyszłej żony.
Niestety, nie przetrwał ani jeden list adresowany do niego.
Listy i paczki
Konwencja genewska zapewniała jeńcom wojennym
prawo do wysyłania i otrzymywania ograniczonej liczby przesyłek. Pierwszą kartkę pocztową, informującą o wzięciu do
niewoli i stanie zdrowia, wolno
im było wysłać po upływie najwyżej tygodnia od przybycia
do obozu. Na mocy tej międzyWybrane znaczki woldenberskie
narodowej umowy internowani żołnierze mogli też otrzymywać tylko wtedy, gdy rewidenta udało się
osobiste paczki, zawierające artykuły przekupić szczególnie atrakcyjnymi
spożywcze i odzieżowe oraz książki. dla Niemców artykułami, takimi jak
Przesyłki te były zwolnione z wszel- czekolada, kawa czy amerykańskie
kich opłat pocztowych.
papierosy. W ten sposób do obozu
Jeńcy otrzymywali specjalne przedostawały się przesyłki zawieblankiety, na których mogli skreślić rające grypsy, nielegalne wydawkilka zdań do rodziny, oraz kartę nictwa, niedozwolone przedmioty, a
zwrotną na odpowiedź. Pisać moż- nawet broń. Po rewizji, często okana było wyłącznie ołówkiem, czy- zywało się, że zawartość paczki była
telnie i tylko na liniach. Wszystkie znacznie uszczuplona lub znajdujące
listy wysyłane z oflagu i przysyłane się w niej artykuły docierały do adz zewnątrz przechodziły przez ręce resata w stanie nienadającym się do
cenzora, który wymazywał lub wy- użycia.

4

Damazy Choraszewski w listach do bliskich pisał o wszystkim:
o stanie zdrowia, warunkach w jakich przebywa, zajęciach, pogodzie,
o znajomych, o tym, co jest mu potrzebne do codziennej egzystencji.
27 października 1943 r. napisał do
matki:
„Potrzebuję kawałek mydła do
prania. Karty dołącz, no i to szkiełko, obojętnie jakie, dla mnie ważne.
Od p. Maleszowej odebrałem
paczkę dn. 4 X – mąkę, fasolę,
kawę zbożową „Inka”, rzeczy
do gotowania. Podziękuj jej w
moim imieniu. Bambosze nie,
natomiast wkładki z piętami i
palcami wzmocnionymi skórą.
Tu jest cegła, nie podłoga, a ja
mam na zimę drewniaki”.
W innym liście, z 1 marca
1943 r., adresowanym do narzeczonej czytamy:
„Por. Pierszkała, ten z wojny, przesyła Tobie i Siostrze
ukłony i pozdrowienia. Jest
tu blisko rok. W czasie wojny stracił żonę. Ewakuowana, wyjechała samochodem
ze znajomą i jej dziećmi. W małej
mieścinie, dn. 5 IX 1939, w dom uderzyła bomba lotnicza. Wszyscy zginęli. Byli bezdzietni. Myśmy tamtędy
przejeżdżali i oglądali grób, nie wiedząc o tym. Dziś, wyrwany z apatii,
zacznie nowe życie”.
Nie użalał się nad sobą, ubolewał
jedynie nad tym, z czym nie mogli
pogodzić się wszyscy zniewoleni
polscy żołnierze – nad brakiem możliwości zbrojnej walki z hitlerowskim okupantem. Wyznaje
to często w swoich listach:
„Losy świata toczą się szybko naprzód, historia zmienia się
błyskawicznie, a my niestety
jesteśmy biernymi widzami. I
w tym leży największy tragizm
chwili obecnej.”
„Wy ciężko pracujecie, my
siedzimy bezczynnie, czyż to
nie paradoksalne!”
„Człowiek niekiedy dochodzi do wściekłości, lecz jest
bezsilny. Siły me żywotne opanowała gnuśność, trudno mi
siedzieć z założonymi rękami,
a nie mogę również nic zrobić.”
„Ubolewam nad mą rolą
biernego obserwatora, podczas
gdy świat cały płonie. Kiedyś
przecież to się skończy.”
„Trochę nowości wniósł
przybyły do nas sztab główny
armii z Warszawy. Biedny ten
Naród Polski. Będziemy jednak
dobrej myśli”.
Jest jednak w tych listach także
coś, co zadziwia – zważywszy na
okoliczności, w jakich były pisane
– nawet w chwilach załamanie nie
opuszczał go optymizm i wiara, że
prędzej czy później ten koszmar
się skończy, oraz nadzieja na życie w wolnej ojczyźnie. Zawsze też
starał się podtrzymywać na duchu
osoby, do których pisał. Ogromną
wolę przetrwania odczytać można
ze słów Damazego kierowanych do
matki:
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„Moja kochana Matko! Byłem
ostatnio trochę rozbity duchowo.
Mam już wszystkiego dość, a tu kto
wie, jak długo jeszcze? Chandra dusi,
smutno, tęskno, lecz żyć trzeba. Nerwy mam opanowane i to mnie ratuje.
Równowagę odzyskałem, a siła woli
i nadzieja robią swoje. Przetrwam z
pogodnym umysłem”.
Poczta obozowa
W Woldenbergu oprócz urzędowej funkcjonowała także poczta
wewnętrzna. Powstała ona w 1942
r. z inicjatywy Zarządu Funduszu
Wdów i Sierot (pieniądze gromadzone na tym funduszu przekazywano
najbardziej potrzebującym żonom
poległych żołnierzy). Po akceptacji
pomysłu przez władze niemieckie
i Najstarszego Obozu uruchomiono działalność placówki oraz powołano do kierowania nią Komisję
Pocztową. W początkowej fazie
organizatorzy tego przedsięwzięcia
musieli zmierzyć się z problemami
związanymi z brakiem niezbędnych

piła olejna otrzymana od obozowych
artystów.
Tematyka znaczków woldenberskich była różnorodna, ale każdy motyw musiał zostać zatwierdzony przez
niemieckich i polskich kontrolerów.
Matryce do ich produkcji wykonywano w drewnie. Początkowo znaczki
odbijano ręcznie – papier kładziono
na drzeworycie, zabarwionym wcześniej za pomocą gumowego wałka, a
następnie przycinano do odpowiednich rozmiarów. Od polowy 1942 r.
zaczęto posługiwać się prasą drukarską wykonaną w obozowym warsztacie stolarskim. Z czasem zaczęto
przywiązywać dużą wagę do jakości
emitowanych naklejek. Ogłaszano
konkursy na projekty znaczków i kasowników okolicznościowych.
Dla usprawnienia pracy instytucji Komisja Pocztowa powołała trzy
sekcje – techniczną, zaopatrzeniową
i propagandową, którym przydzieliła
ściśle określone zadania. Ostatnia z
nich miała popularyzować filatelistykę i namawiać jeńców
do korzystania z usług
pocztowych, ale okazała się
zbędna. Zainteresowanie
społeczności
woldenberskiej działalnością urzędu
przerosło oczekiwania pomysłodawców.
Powstało
nawet Koło Filatelistów,
które już w listopadzie 1942
r. zorganizowało pierwszą
wystawę.
Oprócz znaczków w
Oflagu II C wydawano także kartki pocztowe, na których przedstawiane były, w
technice drzeworytu, widoki największych miast polskich, oraz symboliczne obrazy upamiętniające ważne
rocznice i wydarzenia.
Znaczną część dochodów pozyskiwanych ze
Okolicznościowa karta pocztowa wydana w Oflagu II C
sprzedaży znaczków oraz
usług pocztowych przeznamateriałów i doświadczenia. W mia- czano na Fundusz Wdów i Sierot.
rę upływu czasu instytucja ta działaWytwory poczty woldenberskiej
ła jednak coraz prężniej i sprawniej. zostały docenione przez powojenZa jej pośrednictwem członkowie nych filatelistów i kolekcjonerów. Są
społeczności jenieckiej kontakto- prezentowane na wystawach, wystawali się między sobą. Drogą pocz- wiane na aukcjach, gdzie cieszą się
tową przekazywali sobie
informacje, składali życzenia, pozdrawiali się,
wysyłali zawiadomienia
o ważnych wydarzeniach,
spotkaniach i zebraniach,
zamawiali książki w
obozowej bibliotece. Za
odpowiednią opłatą doręczano przesyłki zwykłe,
polecone i ekspresowe,
prywatne oraz urzędowe.
Działalność poczty
rozpoczęto
wydaniem
dwóch znaczków – „Wdowy” i „Gońca”, które
ukazały się w okresie
świąt wielkanocnych. Na
pierwszym z nich znalazł
się wizerunek kobiety z
dzieckiem nad grobem
żołnierza – symbol Funduszu Wdów i Sierot. Był
to znaczek o nominale 10
Strony adresowe kartki pocztowej oraz listu Damazego
fenigów wydany w nakłado najbliższych
dzie 12 tysięcy egzemplarzy. Z powodu braku papieru do jego duża popularnością. Wydano też speprodukcji wykorzystywano wszelkie cjalny katalog, w którym zgromadzodostępne papierowe skrawki, stąd no dorobek poczty woldenberskiej.
różnorodność materiału, na którym
Izabela Choraszewska
został odbity. Farbę drukarską zastą-
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Uroczysta inauguracja obchodów 100-lecia powrotu Kępna do Macierzy

100 lat temu Kępno
włączono w granice Polski

17 stycznia br. w Kępnie świętowano 100. rocznicę powrotu Ziemi
Kępińskiej do Polski. Wydarzenie
rozpoczęła uroczysta sesja Rady
Miejskiej w Kępnie, która odbyła się
w kinie „Sokolnia”. Udział w niej
wzięli liczni goście. Podczas obrad
radni jednogłośnie podjęli uchwałę
w sprawie nadania parkowi miejskiemu w Kępnie nazwy: „Park imienia
100-lecia powrotu Ziemi Kępińskiej
do macierzy”. Przewodniczący Rady
Andrzej Stachowiak podkreślił, że
nadanie proponowanej nazwy jest
doskonałą okazją, aby uhonorować
odwagę, bohaterstwo i patriotyzm
mieszkańców ziemi kępińskiej.
Kolejnym punktem obchodów
była msza święta w intencji ojczyzny
w kościele pw. św. Marcina w Kępnie. Następnie liczne poczty sztandarowe oraz przedstawiciele władz
państwowych, parlamentarnych i samorządowych, delegacje instytucji,
stowarzyszeń, organizacji, placówek
oświatowych, duchowieństwa, a także tłumy mieszkańców udały się na
kępiński Rynek, gdzie kontynuowano
obchody 100. rocznicy tego ważnego
dla kępnian dnia. Oprawę muzyczną
zapewniła Miejska Orkiestra Dęta z
Ostrzeszowa.
Po dźwięku syren, wystrzale armatnim i uroczystym odśpiewaniu
hymnu Polski, okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz miasta
i gminy Kępno Piotr Psikus, przy-

pominając zebranym o tej ważnej dacie w dziejach ziemi kępińskiej. - O
przynależności narodowej zdecydowali mieszkańcy, ich niestrudzona i
niezłomna postawa. Aby wywalczyć
prawo do posiadania własnej ojczyzny, Polacy swój los brali we własne
ręce. Jednak na naszym terenie,
wobec przewagi oddziałów niemiec-

ców w tym okresie było wyjątkowe.
(...) Byli to zwyczajni mieszkańcy,
którzy zdobyli się na nieprzeciętne
postawy. Dbali o mowę ojczystą i
wskrzeszali ducha patriotyzmu (...).
Niemcy zdzierali odznaki narodowe, ograniczali działalność sklepów,
przeprowadzali rewizje, konfiskaty
i aresztowania członków rodzin, z

W kościele pw. św. Marcina w Kępnie odprawiona
została msza święta w intencji ojczyzny

kich, wszelka próba organizacji polskich struktur powstańczych nie była
możliwa. Ziemia Kępińska pozostała
w rękach niemieckich w warunkach
wojskowej okupacji. Lata 1918-1919
dla Kępnian żyjących w okowach
okupacji były bardzo trudne. Jednocześnie zaangażowanie mieszkań-

Delegacje złożyły kwiaty i znicze pod Pomnikiem
Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację

których wywodzili się powstańcy
wielkopolscy. Ludność polska w powiecie kępińskim otwarcie podczas
wieców wyrażała, że do Republiki
Niemieckiej należeć nie chce. (...)
Nikt z nas tu stojących nie jest w stanie wyobrazić sobie dramatu tamtego pokolenia, które wyrywało się,
by ocalić swoją tożsamość, ale pod
groźbą śmierci, ogromu sił nieprzyjacielskich, nie mogło tej niepodległości urzeczywistnić w czynach.
Smutny i okrutny był los mieszkańców tamtego Kępna. (...) Kiedy nadszedł upragniony 17 stycznia 1920
r. do miasta wkroczyli witani przez
wiwatujących Kępnian żołnierze 11.
Pułku Strzelców Wielkopolskich na
czele z bohaterskim już wtedy płk.
Stanisławem Thielem. (...) Tamte solidarne decyzje i postawy pozwoliły
doczekać momentu obowiązywania
postanowień Traktatu Wersalskiego,
na mocy którego Ziemia Kępińska
powróciła do Polski, a ludność polska mogła odetchnąć pełnią wolności – mówił, podkreślając zasługi

Obchody rocznicy zakończyły się wspólnym śpiewem pieśni
patriotycznych wraz z chórem pod dyrekcją E. Olek

przodków, których starania przyczyniły się do ostatecznego sukcesu i
zapewniły wolność. - Dzisiaj wolność jest dla nas sprawą oczywistą.
(...) Nie musimy się zastanawiać,
jak wygląda kraj bez wolności. Jak
okrutny może być dzień codzienny
bez swobody działania, bez możliwości wypowiadania opinii w znanym
od rodziców i dziadków języku? Jak
to jest, gdy nie można kupić lokalnej
gazety i przeczytać w ojczystym języku o sprawach ważnych dla każdego
z nas, naszych bliskich czy naszych
sąsiadów? Jak to jest, gdy trzeba
patrzeć na prześladowania osób
cieszących się społecznym autorytetem? Jak to jest, gdy do spokojnego
miasteczka nad ranem w szyku bojowym wkracza 300 żołnierzy? Kiedy
ginie młody człowiek w drodze do
domu przy ulicy Kilińskiego, bo nie
zatrzymał się na wezwanie patrolu?
Ówcześni kępnianie zapewne czuli
pustkę, bezsilność, ale i wściekłość.
Nie ugięli się jednak. Bo wolność
dla narodu jest wartością najwyższą.
Wolność jest warunkiem wszelkiego
rozwoju – dodał włodarz. - Myślę,
że dzisiaj warto z dystansem spojrzeć na siebie samych i pomyśleć o
tym, jak nasze indywidualne obawy,
marzenia i aspiracje wpisują się w
zbiorową wspólnotę mieszkańców

List od prezydenta RP Andrzeja
Dudy odczytał sekretarz stanu w
Kancelarii Prezydenta RP Andrzej
Dera. Głos zabrali również przybyli
goście.
Następnie delegacje, na czele
z: sekretarzem stanu w Kancelarii
Prezydenta RP A. Derą, posłami na
Sejm RP Tomaszem Ławniczakiem
i Andrzejem Grzybem, dyrektorem
Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Włodzimierzem Mazurkiewiczem, starostą
Robertem Kieruzalem oraz burmistrzem P. Psikusem, złożyły kwiaty
i znicze pod Pomnikiem Bohaterów
Walk o Wolność i Demokrację oraz
tablicą upamiętniającą powrót Ziemi
Kępińskiej do Macierzy, w ten sposób oddając cześć bohaterom walczącym o wolną i niepodległą ojczyznę.
Po uroczystej części spotkania
uczniowie zaprezentowali niezwykle
ciekawą rekonstrukcję wydarzeń historycznych sprzed 100 lat. Obchody
rocznicy zakończyły się wspólnym
śpiewem pieśni patriotycznych wraz
z chórem pod dyrekcją Ewy Olek.
Sygnałem do rozpoczęcia śpiewów
było uroczyste odpalenie ogniska,
którego dokonał burmistrz P. Psikus.
Strażnikiem Ognia był komendant
Hufca ZHP Kępno phm Marcin
Szajdak. Zgromadzeni mieszkańcy

Uczniowie zaprezentowali niezwykle ciekawą
rekonstrukcję wydarzeń historycznych sprzed 100 lat

wolnego Kępna i naszej niepodległej
Ojczyzny. Bo niepodległość jest wartością nie tylko ogólnonarodową.
Niepodległość, wolność jest cenna
przede wszystkim we wspólnocie
ludzi odczuwających tę samą trwałą więź. Ludzi, którzy do tej samej
wspólnoty przynależą, nie tylko mówią tym samym językiem, kultywują
te same zwyczaje, ale też identyfikują
się ze swoim miastem i jego mieszkańcami. Wierzę, że tutaj tworzymy
właśnie taką wspólnotę, a barwy jej
są biało-czerwone – podsumował.

mogli rozgrzać się przy gorącej herbacie i grochówce z kotła.
Obchodom 100-lecia powrotu
Kępna do Polski towarzyszyła wystawa plenerowa „Tego mogłeś nie
widzieć...”, zorganizowana przez Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego. W ramach ekspozycji
przedstawione zostały wielkoformatowe wydruki rzadko prezentowanych kart pocztowych oraz fotografii
pochodzących ze zbiorów muzeum.
KR
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wiadomości
Pożar w nieczynnym zakładzie ślusarskim przy ul. Lipowej w Rychtalu

W kotłowni wybuchł pożar
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG Kępno,
OSP Rychtal i OSP Krzyżowniki. Fot. OSP Krzyżowniki

14 stycznia br., tuż przed godziną
16.00, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o pożarze warsztatu ślusarskiego przy ul. Lipowej w Rychtalu. Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP Rychtal
i OSP Krzyżowniki. - Po przybyciu
na miejsce pierwszych jednostek
ochrony przeciwpożarowej stwierdzono pożar pomieszczenia kotłowni
w nieczynnym zakładzie ślusarskim.

Po przeprowadzeniu dokładnego
rozpoznania nie stwierdzono osób
wymagających pomocy medycznej.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
podaniu dwóch prądów wody w natarciu na pożar, co doprowadziło do
jego ugaszenia. Następnie oddymiono pomieszczenia objęte pożarem za
pomocą wentylatora osiowego oraz
sprawdzono je kamerą termowizyjną
– poinformował oficer prasowy KP
PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Zdarzenia drogowe na terenie powiatu kępińskiego spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków

W środę, 15 stycznia 2020 r., odbyło się oficjalne przekazanie nowego nieoznakowanego
samochodu dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie

Nowa skoda dla Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie

Pojazd, który będzie służył naszym policjantom to skoda octavia
combi.
W uroczystości przekazania samochodu udział wziął
I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu
- inspektor Roman Kuster, a
także włodarze gmin powiatu
kępińskiego oraz zaproszeni
goście. Poświęcenia auta dokonał kapelan kępińskiej policji
ksiądz Sławomir Nowak.
Koszt zakupu pojazdu to
130.000,00 złotych, połowę tej
kwoty przekazał Powiat Kępiński w ramach własnego budżetu, druga część to środki Komendy Wojewódzkiej Policji w
Poznaniu. Kluczyki kępińskim
policjantom oficjalnie wręczył
starosta Robert Kieruzal.
Jak podkreślił starosta: Samorządy partycypują w kosztach
pozyskiwania nowych samochodów
patrolowych, w tym również Sta-

rostwo Powiatowe. Podziękowania
muszą płynąć do całego Zarządu,
jak i radnych za to, że w swoim bu-

Kluczyki kępińskim policjantom oficjalnie
wręczył starosta Robert Kieruzal

dżecie wyasygnowali kwotę, którą
wspólnie z Komendą Wojewódzką
mogliśmy przeznaczyć na ten samo-

Samochód został zakupiony dzięki środkom Powiatu
Kępińskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Nie zachowali
bezpiecznej odległości
Niedostosowanie prędkości do
warunków drogowych i niezachowanie bezpiecznej odległości – to przyczyny zderzenia się pojazdów 9 stycznia br., przed godziną 18.00, na ul.
Topolowej w Kępnie. 28-letni mieszkaniec Baranowa, kierujący samochodem marki Volkswagen, doprowadził
do najechania na tył poprzedzającego
go pojazdu marki Mazda, którym
kierowała mieszkanka powiatu kępińskiego.
Chwilę później doszło do podobnego zdarzenia w Baranowie. Kierująca samochodem marki BMW,
mieszkanka Jankowych, nie zachowała bezpiecznej odległości od

poprzedzającego ją pojazdu marki
Audi, kierowanego przez mieszkańca
gminy Baranów i doprowadziła do
zderzenia.
Podobnie sytuacja wyglądała 10 stycznia br., po godzinie 8.00,
na ul. Poznańskiej w Kępnie, gdzie
60-letni kierowca samochodu marki
Daewoo nie zachował bezpiecznej
odległości od poprzedzającego go
pojazdu i doprowadził do zderzenia
z samochodem marki BMW, kierowanym przez 40-letnią mieszkankę
Kępna.
Uczestnicy wszystkich trzech zdarzeń byli trzeźwi. Sprawców ukarano
mandatami karnymi.
Oprac. KR

Rozszczelnienie butli gazowej w budynku Domu Ludowego w Rakowie

Z butli ulatniał się gaz
17 stycznia br., o godzinie 17.23,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o rozszczelnieniu butli
gazowej w budynku Domu Ludowego w Rakowie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP
Opatów i OSP Łęka Opatowska. Na
szczęście nikt nie wymagał pomocy
medycznej. - Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony
przeciwpożarowej stwierdzono, że
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z butli 11 kg LPG, z powodu nieszczelności zaworu, ulatnia się gaz.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie butlę wyniesiono z budynku
na zewnątrz i dokręcono jej zawór,
usuwając nieszczelność. Budynek
przewietrzono oraz sprawdzono detektorem wielogazowym pod kątem
występowania atmosfery wybuchowej. Zagrożenia nie stwierdzono –
relacjonuje oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

chód. Różni się on diametralnie od
innych pojazdów, które patrolują
nasz powiat. Nie będzie się on tak

rzucał w oczy, jak te oznakowane.
Jest również w odpowiedni sposób
zabezpieczony, oznakowany i wyposażony – tłumaczył R. Kieruzal.
Samochód posiada dwulitrowy
silnik o mocy 200 koni i napęd na
cztery koła. - Będzie wykorzystywany do służby operacyjnej, ale nie
tylko. W związku z tym, że posiada
wymagane oświetlenie może być wykorzystywany przez funkcjonariuszy
Ruchu Drogowego do przemieszczenia się, gdzie faktycznie przy wykorzystywaniu tego samochodu mogą
np. używać ręcznych mierników
prędkości, a nie rzucając się w oczy
samochodem oznakowanym – powiedział p.o. komendanta powiatowego Policji w Kępnie podinspektor
Mirosław Wiśniewski.
Oprac. bem

Koła Gospodyń Wiejskich, które skorzystały z finansowego wsparcia udzielonego przez
ARiMR, do końca stycznia mają czas na złożenie sprawozdania rozliczającego

29,7 milionów złotych
dla Kół Gospodyń Wiejskich
Koła Gospodyń Wiejskich, które
w 2019 r. skorzystały z finansowego
wsparcia udzielonego przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do końca stycznia br. mają
czas na złożenie sprawozdania rozliczającego, na co konkretnie wydały
otrzymane środki.
W 2019 r. Agencja przekazała
Kołom łącznie 29,7 milionów złotych. W 2018 r. kwota ta wyniosła
16,3 milionów złotych.
Od 29 listopada 2018 r., czyli od
dnia wejścia w życie nowych przepisów o Kołach Gospodyń Wiejskich, do końca 2019 r., powstało
ponad 5,8 tysięcy nowych Kół. Łącznie w prowadzonym przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa rejestrze wpisano 8.780
tego typu stowarzyszeń. Najwięcej z
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nich zarejestrowano w Wielkopolsce
–1.350, na Lubelszczyźnie – 1.136 i
na Mazowszu – 1.105.
Otrzymane fundusze Koła przeznaczają najczęściej na realizację
zadań związanych z działalnością
społeczno-wychowawczą oraz oświatowo-kulturalną. Prawie 25% środków pożytkowanych jest na rozwój

kultury ludowej, a w szczególności
kultury lokalnej, w tym zakup strojów ludowych. Koła promują również
przedsiębiorczość swoich członkiń.
Na ten cel przeznaczają ponad 15%
otrzymanego dofinansowania – m.in.
na zakup wyposażenia AGD, artykułów kuchennych i spożywczych.
Oprac. KR

Wiadomości

informacje

Wykluczenie transportowe dotyka blisko 14 mln Polaków. Co raz modniejsze stają
się portale długodystansowych wspólnych przejazdów, jakim przykładem jest serwis
BlaBlaCar

Jak łatwiej dojechać z Kępna?

W powiecie kępińskim mieszka ponad 56 tys. osób. Wielu z nich
pracuje we Wrocławiu, studiuje lub
przyjeżdża na zakupy lub w celach
turystycznych. Tymczasem wiele
połączeń kolejowych zostało zlikwidowanych, a te istniejące są źle skomunikowane między sobą. Skutkuje

to wybieganiem z pracy, żeby zdążyć
na ostatni autobus, a w piątek po południu wszystko jest przepełnione.
Jak wynika z badań prowadzonych przez Klub Jagielloński, aż 14
mln osób w Polsce jest wykluczonych
transportowo, a do 20% wsi nie dociera żaden transport publiczny. Bla-

BlaCar, serwis skupiający największą
na świecie społeczność korzystającą
ze wspólnych przejazdów, chce stawić czoła problemowi. Świadomie
rozwija swoją wyszukiwarkę w taki
sposób, aby użytkownicy z mniejszych miejscowości i przedmieść
mogli łatwo znaleźć połączenia ko-

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie zorganizowana została VII Międzyszkolna Corrida Ortograficzna o tytuł Mistrza Ortografii

munikacyjne, gdy muszą wyjechać
z miasta i na przykład dostać się do
Warszawy czy Wrocławia.
Codziennie przez Kępno przejeżdża średnio 462 kierowców. Jest to
możliwe dzięki funkcji, która działa
w serwisie od początku roku. Ci kierowcy nie wyjeżdżają bezpośrednio z
Kępna, ale najczęściej jadą w dłuższą
trasę - z Warszawy do Wrocławia.
Nowy algorytm sprawdza, czy miejsce z którego odjeżdża pasażer, znajduje się blisko trasy kierowcy (max. 3
km). Jeśli tak - jego przejazd pojawia
się w wynikach wyszukiwania. Pasażer wybiera najbardziej dogodny
przejazd, wysyła zapytanie do kierowcy, który potwierdza, czy jest w
stanie zjechać ze swej głównej trasy,
aby go odebrać. W ten sposób pasażer znajduje przejazd bliżej siebie i
nie musi jechać przez całe miasto, by
dotrzeć do swojego środka transportu. Kierowca zaś łatwiej znajduje pasażerów i wypełnia swój samochód,
redukując koszty podróży.
- Patrząc na przejazdy z Kępna,
czyli osób, które wyruszają w podróż bezpośrednio z miasta, to przez
ostatni miesiąc zaoferowanych
przez kierowców miejsc było około
820 - w różnych kierunkach - informuje Joanna Krobicka, PR & Communications Manager@ BlaBlaCar
BlaBlaCar, dokonawszy analizy
danych z wielu przejazdów, wprowadził do systemu punkty na mapie, które są dogodnymi miejscami
spotkań pasażerów i kierowców. Są
to miejsca znajdujące się wzdłuż i w
pobliżu najpopularniejszych tras pokonywanych przez kierowców korzystających z serwisu. Do większości
z tych punktów dojechać można komunikacją miejską, znajdują się one
przy głównych ulicach lub w charakterystycznych miejscach, a kierowca
z reguły może tam wygodnie i bezpiecznie zaparkować, by poczekać na
pasażerów. W Polsce takich punktów
spotkań jest już ponad 50 tysięcy,

co ułatwia pasażerom znaleźć takie
miejsce w swojej bliskiej okolicy.
BlaBlaCar tak rozwinął swoją
wyszukiwarkę, żeby pasażerowie mogli łatwo odnaleźć przejazdy, których
trasy przebiegają w ich najbliższej
okolicy. - Tuż obok przejeżdżają samochody z pustymi miejscami - najwyższy czas zagospodarować ten potencjał! W tym roku wprowadziliśmy
algorytm, który pozwala pasażerom
dosiadać się do kierowców w dowolnym punkcie na trasie ich przejazdu.
Dba on o to, aby dla kierowcy dotarcie do miejsca odbioru pasażera było
łatwe i szybkie, a pasażerowi umożliwia niemal bezpośrednią podróż
od drzwi do drzwi. To jedno z podejmowanych przez nas działań, mających na celu ułatwienie dostępu do
wolnych miejsc w samochodach kierowców oferujących podwiezienie
i wyjście naprzeciw milionom osób
wykluczonych transportowo - mówi
Michał Pawelec, Country Manager
BlaBlaCar w Polsce.
Kolejnym działaniem podjętym
przez serwis carpoolingowy jest nieszablonowa kampania outdoorowa
przeprowadzona w kilku miastach
o utrudnionej sytuacji transportowej - w tym w Kępnie, leżącym przy
ruchliwej trasie Warszawa-Wrocław.
W grudniu można było zobaczyć
tam charakterystyczne naklejki na
witrynach sklepów oraz oklejone
autobusy miejskie. Prezentują one
liczbę kierowców BlaBlaCar, którzy codziennie przejeżdżają przez
najbliższą okolicę - i mogą zabrać
pasażerów. Celem kampanii jest pokazanie mieszkańcom miasta, jak
łatwo, szybko i wygodnie mogą znaleźć transport jeszcze bliżej siebie.
Podobnych miast, jak Kępno, zarówno w regionie, jak i w całej Polsce
jest bardzo wiele. Dla każdego z nich
wspólne przejazdy mogą być realnym
rozwiązaniem problemu wykluczenia
transportowego.
Oprac. m

W ubiegłym tygodniu kępińscy funkcjonariusze wyeliminowali z dróg powiatu kolejnych nietrzeźwych kierowców

Zatrzymano trzech kierowców

na „podwójnym gazie”
Walczyli o ortograficzną Złotą Muletę
Kolejna odsłona Międzyszkolnej Corridy Ortograficznej o tytuł
Mistrza Ortografii miała miejsce 10
stycznia 2020 r.
Konkurs ortograficzny corocznie
organizowany jest przez wicedyrektor Barbarę Mędel oraz polonistki
ZSP nr 2: Aleksandrę Klimecką,
Barbarę Noculak, Dorotę Tokarek,
Marię Rachlak, a także Jarosława
Dominika.
Dziewięcioro uczestników ze
szkół ponadpodstawowych powiatu
kępińskiego zmagało się z niezwykle
trudnym tekstem dyktanda pt. „Ekscentryczna ekshrabina”, który stanowił wielkie wyzwanie dla piszących.
O tym jak wielkie, niech zaświadczy jego fragment: „A że na dworze
ziąb, mróz i śnieżyca, woźnica Ja-

kub, cierpiący na próchnicę zębów,
przygotował podkuwki płóz do sań
i małe podkówki dla wpółdrzemiących kucyków. Następnie udał się do
przydrożnej oberży i zażądał od hożej kucharki uwarzenia naprędce co
najmniej superpożywnej zupy jarzynowej, tudzież paru pizz z mozzarellą
i curry albo z sosem bolognese”.
Jury w składzie: Marek Froń,
Maria Połomska-Wojtasik, Aleksandra Klimecka, B. Noculak, D.
Tokarek i M. Rachlak po wnikliwym
sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniło zwycięzców – pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Ortografii oraz
Złotą Muletę zdobyła Małgorzata
Taras z LO nr I. Drugie miejsce przyznano Julii Michalskiej z ZSP nr 1,
a trzecie uzyskał również uczeń tej

szkoły - Jan Panek.
Najlepsi uczniowie otrzymali z
rąk dyrektor Zespołu Barbary Howis nagrody rzeczowe ufundowane
przez Radę Rodziców przy ZSP nr 2
w Kępnie.
Pozostałym uczestnikom ortograficznych zmagań: Kamili Belce
(LO nr I), Hannie Biegańskiej (LO
nr II), Laurze Antoszków (ZSP nr 2),
Martynie Składnikiewicz (LO nr I),
Julii Ruszkowskiej (ZSP nr 2) oraz
Zuzannie Gąszczak (ZSP nr 2) wręczono upominki i pamiątkowe dyplomy. Dyrektor szkoły złożyła także
podziękowania jury za wytężoną pracę oraz wszystkim polonistom przygotowującym uczniów do konkursu.
Dorota Tokarek

14 stycznia br., po godzinie 16.00,
funkcjonariusze Posterunku Policji w
Laskach w miejscowości Piotrówka
zatrzymali do kontroli 39-letniego
mieszkańca gminy Trzcinica, który
kierował motorowerem w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało prawie promil alkoholu w wydychanym
powietrzu. Podczas wykonywania
dalszych czynności służbowych okazało się, że mężczyzna posiada aktualny zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych.
17 stycznia br., po godzinie
10.00, w Myjomicach funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie zatrzymali do kontroli pojazd marki Citroen. Jak się okazało,
45-letni mieszkaniec gminy Kępno
kierował po spożyciu alkoholu. Dodatkowo mężczyzna posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów
oraz nie posiadał aktualnego przeglądu technicznego, a pojazd nie

był przerejestrowany w ustawowym
terminie.
18 stycznia br., o godzinie 23.00,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o kolizji, która miała miejsce na ul. Wiosny
Ludów w Kępnie. Jak ustalili policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, 35-letni obywatel Ukrainy, kierujący samochodem marki Volkswagen,
uderzył w prawidłowo zaparkowany
pojazd marki Audi. W toku czynności
wykonywanych przez funkcjonariuszy okazało się, że mężczyzna kierował w stanie nietrzeźwości – wynik
badania wykazał ponad 2 promile w
wydychanym powietrzu. Mężczyzna
został osadzony w pomieszczeniu dla
osób zatrzymanych.
Wobec wszystkich trzech kierowców czynności prowadzi KPP w Kępno i w najbliższym czasie mężczyźni
odpowiedzą za swoje czyny przed
sądem.
Oprac. KR
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policja / straż pożarna
Zapaliła się sadza w przewodzie kominowym budynku
mieszkalnego w Trzcinicy

Zdarzenie z udziałem samochodu osobowego na drodze wojewódzkiej nr 482 w Goli

Na „starej ósemce” dachował samochód

Fot. KP PSP Kępno

W niedzielę, 12 stycznia br., o godzinie 8.29, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu
z udziałem samochodu osobowe-

Strażacy gasili
pożar sadzy w kominie
12 stycznia br., o godzinie 18.52,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze sadzy w
przewodzie kominowym budynku
mieszkalnego w zabudowie szeregowej przy ul. Lipowej w Trzcinicy. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Trzcinica. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie

wygaszono palenisko w piecu CO i,
po sprawieniu drabiny mechanicznej, ugaszono pożar sadzy za pomocą piasku i zestawu kominiarskiego.
Po ugaszeniu pożaru oddymiono
pomieszczenie kotłowni oraz za pomocą kamery termowizyjnej sprawdzono komin na całej wysokości.
Nie stwierdzono zagrożenia – mówi
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski.
Oprac. KR

Fot. KP PSP Kępno

Pożar samochodu osobowego na ul. Wiosny Ludów
w Kępnie

Jedna osoba, podróżująca samochodem, opuściła go o własnych
siłach i nie wymagała pomocy medycznej. Fot. KP PSP Kępno

go na drodze wojewódzkiej nr 482
(„stara ósemka”) w miejscowości
Gola. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Gola
i OSP Bralin. - Po przybyciu na
miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że
miało miejsce dachowanie samochodu osobowego. Pojazd znajdował się
w przydrożnym rowie. Jedna osoba,
podróżująca samochodem, opuściła
go o własnych siłach i nie wymagała pomocy medycznej. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu
zasilania w uszkodzonym pojeździe
oraz sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych – poinformował oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

Kolizja na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Grabowską w Kępnie

Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem
prowadzenia pojazdów doprowadził do kolizji

11 stycznia br., po godzinie
12.00, na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Grabowską w Kępnie doszło
do kolizji. Jak się okazało, sprawca
kolizji odjechał z miejsca zdarzenia.
Funkcjonariusze Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie bardzo szybko ustalili kierującego. 33-letni mieszkaniec gminy
Kępno nie dostosował prędkości do

warunków panujących na drodze
i uderzył w bok prawidłowo jadącego pojazdu marki Ford, kierowanego przez mieszkańca powiatu
kępińskiego. 33-latek kierował bez
uprawnień, posiadał sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów. Okazało się
również, że był pijany – wynik badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wskazał pra-

wie 3 promile.
Mężczyźnie zostaną postawione
odpowiednie zarzuty. Odpowie za
spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, niezastosowanie się do sądowego zakazu
prowadzenia pojazdów oraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe w miejscowości Stogniew

Zapaliła się komora Pijany wjechał w opłotowanie posesji
silnika citroena
W środę, 15 stycznia br., o godzinie 18.13, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu
osobowego na ul. Wiosny Ludów w
Kępnie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie. - Po przybyciu
na miejsce pierwszych jednostek
ochrony przeciwpożarowej stwierdzono pożar komory silnika samochodu osobowego, znajdującego się
na jezdni. Kierujący pojazdem podjął próbę gaszenia pożaru za pomocą

gaśnicy samochodowej. Po przeprowadzeniu dokładnego rozpoznania
nie stwierdzono osób wymagających
pomocy medycznej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz podaniu
prądu gaśniczego piany ciężkiej w
natarciu na pożar, co doprowadziło
do jego ugaszenia. Następnie komorę silnika dokładnie przelano wodą
oraz sprawdzono kamerą termowizyjną, nie stwierdzając podwyższonej temperatury – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

5 stycznia br., przed godziną ponad 1,5 promila w jego organizmie.
12.00, dyżurny Komendy Powiato- Mężczyzna stracił prawo jazdy, zowej Policji w Kępnie został powia- stał zatrzymany w policyjnym areszdomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło
w miejscowości Stogniew
w gminie Łęka Opatowska.
Funkcjonariusze Posterunku
Policji w Łęce Opatowskiej,
prowadzący czynności na
miejscu zdarzenia, ustalili, że
kierujący samochodem marki
Ford Transit, 20-letni obywatel Ukrainy, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w
opłotowanie jednej z posesji.
Badanie alkomatem wykazało Fot. https://radomsko.naszemiasto.pl

cie i przed sądem odpowie za jazdę na
„podwójnym gazie”.
- Apelujemy do wszystkich
uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozsądku i rozwagi na drodze oraz o bezwzględne stosowanie
się do obowiązujących przepisów.
W tym przypadku nikomu nic się
nie stało i kolejny nieodpowiedzialny kierowca został wyeliminowany z
naszych dróg. Pamiętajmy, że sami
mamy największy wpływ na bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego – podsumowuje oficer prasowy KPP Kępno st.
post. Rafał Stramowski.
Oprac. KR

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Syngeos, dotyczące poziomu pyłów PM 2.5 i PM 10 w Kępnie (ul. H. Sienkiewicza 21), Baranowie (ul. Ogrodowa 2)
i Perzowie, w najgorszym momencie dnia, kiedy poziom zanieczyszczeń jest najwyższy. W Polsce dobowa norma stężenia pyłu PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom informowania występuje
przy 200 µg/m3, a alarmowy – przy 300 µg/m3.

Kępno (ul. H. Sienkiewicza 21)
DATA	 PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01

102 (204%)
Bywało lepiej
363 (726%) Zagrożenie dla zdrowia
59 (118%)
Umiarkowana
76 (152%)
Umiarkowana
195 (390%)
Zła
66 (132%)
Umiarkowana
80 (160%)
Umiarkowana

61 (244%)
219 (872%)
35 (141%)
45 (179%)
115 (458%)
39 (157%)
48 (192%)

JAKOŚĆ
POWIETRZA

DATA	 PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01

42 (167%)
154 (616%)
36 (142%)
85 (338%)
62 (249%)
79 (316%)
47 (189%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

69 (138%)
Umiarkowana
257 (514%) Zagrożenie dla zdrowia
59 (118%)
Umiarkowana
140 (280%)
Bywało lepiej
108 (216%)
Bywało lepiej
132 (264%)
Bywało lepiej
78 (156%)
Umiarkowana

Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/
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Perzów

baranów (ul. Ogrodowa 2)
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DATA	 PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01

35 (138%)
106 (420%)
34 (135%)
79 (316%)
86 (334%)
71 (283%)
44 (176%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

57 (114%)
178 (356%)
56 (112%)
131 (262%)
148 (296%)
118 (236%)
74 (148%)

Umiarkowana
Zła
Umiarkowana
Bywało lepiej
Zła
Bywało lepiej
Umiarkowana

Raport będziemy publikować co tydzień.

Oznaczenie kolorów:
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Bywało lepiej
Zła
Zagrożenie dla zdrowia

Wiadomości

informacje

Akcja „Czytanie na dywanie” w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Świbie

Z książką za pan brat

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w
Świbie realizuje program pn. „Zaczytane przedszkole”.
Jednym z punktów programu było zorganizowanie akcji „Czytanie na dywanie” promującej czytelnictwo, która
jednocześnie angażuje dzieci i bibliotekę. W ramach tego
przedsięwzięcia przedszkolaki ze Świby odwiedziły szkolną bibliotekę, gdzie poznały sposób jej funkcjonowania
oraz wysłuchały ciekawych fragmentów książek.
Następnym etapem akcji były odwiedziny krewnych
dzieci, w tym rodziców, rodzeństwa i innych bliskich,
którzy z zapałem czytali milusińskim literaturę dziecięcą.
Ciekawym urozmaiceniem były też teatrzyki wystawiane
przez starsze rodzeństwo. Akcja „Czytanie na dywanie”
wyniosła wiele radości i uśmiechu do przedszkola.

Kolejnym punktem programu była debata na temat
książek oraz utworzenie „Wielkiej księgi grupy”. W kronice grupy „Rybki”, czyli „starszaków”, zamieszczane są
wszystkie najważniejsze i najprzyjemniejsze wydarzenia
z życia grupy i przedszkola. Urocze fotografie, okraszone
opisami wycieczek, wizyt gości, urodzin czy wielu pięknych uroczystości, będą wspaniałą pamiątką czasu spędzonego wspólnie w przedszkolu. Wpisy i rysunki dzieci są natomiast miłym urozmaiceniem tej wielkiej księgi
wspomnień. Dzięki niej cudowne chwile w przedszkolnym gronie trwale zapiszą się w historii placówki.
T. Stachowicz

Przedstawienie pt. „Kozucha Kłamczucha” na podstawie
bajki Janiny Porazińskiej w oddziale przedszkolnym przy
Szkole Podstawowej w Świbie

Przygody niesfornej kozy
i bajkowa sesja zdjęciowa

15 stycznia br. w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej
w Świbie goszczono aktorów, którzy wystawili dla dzieci ciekawe i
pouczające przedstawienie pt. „Kozucha Kłamczucha”. Przedszkolaki
z grup „Rybki” i „Żabki” z wielkim
zainteresowaniem oglądały zawiłe

przygody niesfornej kozy.
To miłe, kulturalne wydarzenie
zakończyło się sesją fotograficzną, w
której dzieci mogły wcielić się w bohaterów bajki „Kraina Lodu”: dziewczynki – w popularną Elsę, natomiast
chłopcy – w jej bajkowego przyjaciela
Kristoffa.		
T. Stachowicz

Dzieci z zainteresowaniem
oglądały przedstawienie
pt. „Kozucha Kłamczucha”
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Region

gmina
echo rychtala
styczeń 2020, nr 4 (918)
20 stycznia br. mija 100-letnia rocznica włączenia Kraiku Rychtalskiego do Polski, stąd drukujemy opracowanie rychtalskiego regionalisty Macieja Oscendy opisujące włączenie tych ziem do Polski. Artykuł na ten temat stanowi poniekąd
wyciąg z „Kroniki Gminy Rychtal”, którą M. Oscenda pisze od 2012 roku

Jak w Rychtalu rodziła się Polska
Rychtal leży w południowej części dostał się pod panowanie Austrii. Niekonflikt zbrojny w Europie od czasu wowojewództwa wielkopolskiego i w pół- stety, XVI- i XVII-wieczne źródła histojen napoleońskich. Wojna zakończyła się
nocno-wschodniej części Kotliny Ślą- ryczne nie podają żadnych wiadomości
klęską państw centralnych, likwidacją
skiej, 25 km od Kępna i 14 km od Namy- o dziejach Rychtala. W wyniku wojen
mocarstw Świętego Przymierza oraz
słowa, położonego już w województwie śląskich w 1741 r. król pruski Fryderyk
powstaniem w Europie Środkowej i Poopolskim. Położony jest 165 m n.p.m i II Wielki podbił niemal cały Śląsk i w
łudniowej licznych państw narodowych.
ma zabudowę miejską. Ukształtowanie rezultacie tego Rychtal znalazł się w ręByła też jedną z głównych przyczyn
wokół wsi jest płaskie. Okolica Rychta- kach Prus.
rewolucji lutowej i rewolucji paździerla jest niezwykle urocza. Przez Rychtal
Do 1810 r. Rychtal był własnością
nikowej w Rosji. W jej wyniku zginęło
przepływają strumienie: Studnica i Głu- biskupów wrocławskich. 30 październiponad 14 milionów ludzi. Mimo ogromu
szynka – lewy dopływ Widawy. Pierw- ka 1810 r. wszedł w życie edykt likwistrat i wstrząsu wywołanego nimi, wojna
szy ma swoje źródło w rychtalskim lesie, dacyjny króla Fryderyka Wilhelma III
ta nie rozwiązała większości konfliktów,
a drugi – w okolicy wsi
co 21 lat później doprowaDrożki.
dziło do wybuchu II wojny
We wczesnym śreświatowej.
dniowieczu ziemie okoI wojna światowa była
lic dzisiejszego Rychtala
zderzeniem XX-wiecznej
nie należały do Piastów.
techniki z XIX-wieczną
Świadczą o tym m.in.
strategią i taktyką. Wygraniczne grodziska nad
buch I wojny światowej
górną Widawą i górną
wyznaczył symboliczny
Prosną koło Byczyny. W
koniec wieku XIX oraz
wyniku ugody ziemie te
koniec hegemonii europrzejął książę wielkopolpejskiej na świecie. Od
ski Mieszko Stary. Późjej zakończenia coraz
niej, zgodnie z umową na
większą rolę w stosunzamianę, przesłaną 9 maja
kach międzynarodowych
1218 r. do wiadomości
zaczęły odgrywać Stany
papieżowi Honoriuszowi
Zjednoczone i utworzony
Protest Niemców z Rychtala przeciwko przyłączeniu miasta do Polski - 1920 r.
III, książę śląski Henryk I
w 1922 r. Związek SocjaZdjęcie pochodzi z książki: H. Rogmann, Schlesiens Ostgrenze im Bild,
Brodaty przejął te ziemie
listycznych Republik RaBreslau [1936], s. 92
od księcia wielkopolskiedzieckich. Pierwsza wojna
go Władysława Laskonogiego w zamian Hohenzollerna, likwidujący 56 klaszświatowa trwała do 11 listopada 1918 r.
za śląską wtedy ziemię lubuską. Henryk torów męskich i 13 żeńskich na terenie
Wcześniej, bo w październiku 1918 r.,
I Brodaty zarządzał tymi ziemiami do Śląska. Chociaż dekret dotyczył całego
Roman Dmowski w imieniu Polskiekońca swego życia, nadal jednak ksią- państwa pruskiego, to jednak jedynie
go Komitetu Narodowego sformułował
żęta piastowscy mieli prawa dziedziczne na Śląsku zrealizowano go natychmiast
żądanie Polski, w memoriale przedstado tych ziem. Henryk I Brodaty dla no- i całkowicie. Bezpośrednią przyczyną
wionym prezydentowi USA Woodrow
wej i tymczasowo nabytej ziemi ustano- wydania edyktu była pilna konieczność
Wilsonowi, włączenia całego powiatu
wił kasztelanię śląską Recen. Nazwa ta zapłacenia kontrybucji wojennej nałożonamysłowskiego, a więc także Rychtala
pochodzi od łacińskich słów: re –czyli na nej na Prusy przez Napoleona. Prusy w
i okolic, do Polski.
powrót oraz cen – czyli centrum, tj. śro- dobie wojen napoleońskich znalazły się
18 stycznia 1919 r. w Wersalu pod Padek kraju. Aby zasiedlić te nowe tereny bowiem w trudnej sytuacji finansowej,
ryżem rozpoczął się kongres pokojowy.
o słabych glebach, nadano je w 1222 r. zwłaszcza po narzuconym im traktacie
Ustalona 5 lutego 1919 r. linia demarkaw lenno Zakonowi Krzyżackiemu NMP. w Tylży z 9 lipca 1807 r., w myśl którego
cyjna pozostawiła po stronie niemieckiej
Zapis tej umowy wymienia miejscowo- zostały zmuszone do wypłacenia repanawet najbardziej polskie miejscowości
ści: Bandlovici (dziś Rychtal, Zgorzelec i racji wojennych w wysokości 154 miliopowiatu namysłowskiego, m.in. Rychmłyn Bandlów) oraz wieś Lasusici (dziś nów franków. Decyzję o kasacie tłumatal, Krzyżowniki i Skoroszów. Wstępny
Krzyżowniki i Sadogóra). Było to pierw- czono jednak racjami oświeceniowymi,
projekt komisji kierowanej przez Jules’a
sze przekazanie ziem polskich Krzyża- twierdząc, iż zakony utraciły swoją rację
Cambona, przedstawiony 12 marca 1919
kom.
bytu. Natychmiast po wydaniu edyktu
r., również przewidywał całkowite pozoWedług dokumentu z 19 czerwca przystąpiono do jego wykonania. Cały
stawienie powiatu namysłowskiego wraz
1233 r., komtur namysłowski i prokurator majątek ruchomy i nieruchomy klasztoz Kraikiem Rychtalskim w granicach
Krzyżaków Herman Balk, za zezwole- rów i kolegiat uznano za własność pańNiemiec. Jeszcze tego samego miesiąca
niem księcia Głuszyny, przekazał Rychtal stwową. Do realizacji kasaty powołano
podążyła do Paryża delegacja, w skład
kapłanowi Idziemu – kapelanowi z Na- Główną Komisję Sekularyzacyjną dla
której weszli m.in.: Józef Nowak z Wielmysłowa, z przeznaczeniem na osiedlenie Śląska. W praktyce komisarze wkraczali
kiego Buczku i Seweryn Szulc z Drożek.
przez kolonistów, a także na parcelację. do poszczególnych klasztorów, odczyUdali się oni do ambasady polskiej w PaZalecił mu starania o lokację osad Lassu- tywali zakonnikom dekret informujący
ryżu, przez którą zostali dopuszczeni do
sino i Bandlovici na prawie zachodnim i o zwolnieniu ich ze ślubów zakonnych,
Rady Ambasadorów. Delegacja ta, pod
osiedlenie w nich Wallonów i innych ko- zakazie noszenia habitu i konfiskacie
przywództwem Franciszka Przykuty z
lonistów. Wallonowie z Belgii i ich ruch całego mienia oraz dawali cztery tygoSycowa, dowodziła, że lud mieszkający
religijny pod nazwą Waldeusi zmuszeni dnie na opuszczenie klasztoru. Kapłani
w powiatach sycowskim i namysłowzostali do opuszczenia swego kraju.
zakonni przeszli pod jurysdykcję arcybiskim posługuje się polską mową, etnicz14 marca 1249 r. brat z Zakonu N. M.P. skupa wrocławskiego oraz w mniejszym
nie przedstawia ten sam typ polski, co
– Henryk von Holstein, wicemagister w stopniu praskiego i ołomunieckiego.
w Poznańskiem i na Górnym Śląsku, i
Prusach i w Polsce – odstąpił całą posia- Siostry zakonne zgrupowano w klaszto nie tylko w mowie, ale i w sposobie
dłość krzyżacką w okolicy Bandlowic torach etatowych, a braci zakonnych
myślenia, w zwyczajach, obyczajach
(później Rychtal) biskupowi wrocław- pozostawiono samym sobie. Kasata nie
i pieśniach ludowych. W tym miejscu
skiemu Tomaszowi II. Przez te wszyst- objęła jedynie 2 klasztorów bonifratrów
należy dodać, że oprócz Józefa Nowakie lata osada lokowana była na prawie i 4 żeńskich, które, w ocenie władz, były
ka i Seweryna Szulca bardzo dużą rolę
polskim. Miasteczko założone zostało pożyteczne dla społeczeństwa.
odegrał również ksiądz Paweł Polednia
natomiast na prawie niemieckim dopiero
23 lipca 1914 r. pomiędzy ententą
– proboszcz z Krzyżownik, który już w
w 1294 r. i posiadało już wówczas ratusz. (Trójporozumieniem), tj. Wielką Bry1918 r., właśnie wraz z Sewerynem SzulW 1336 r. Rychtal spłonął. Po od- tanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią,
cem z majątku w Drożkach, włączył się
budowie w 1348 r. miasteczko przeszło Włochami (od 1915 r.) i Stanami Zjedw przygotowania do tworzenia polskiej
pod panowanie Czech. W tym czasie,z noczonymi (od 1917 r.) a państwami
administracji w nowym, odradzającym
niewiadomych przyczyn, przeżyło gwał- centralnymi (Trójprzymierzem), tj.
się państwie polskim. Ksiądz Paweł Potowny kryzys i opustoszało. Miasto po- Austro-Węgrami i Niemcami, wspieralednia był poniekąd do tego zobowiązanownie lokowane zostało w 23 stycznia nymi przez Imperium Osmańskie oraz
ny jako dziekan dekanatu rychtalskiego,
1386 r. na prawie magdeburskim przez Bułgarię, wybuchła I wojna światowa
aby organizować życie duchowe i paraówczesnego biskupa wrocławskiego Wa- (przed II wojną światową nazywana
fialne w nowej rzeczywistości. Warto też
cława II z Pogorzeli. W 1626 r. Rychtal „Wielką Wojną”). Był to największy
dodać, że był przy tym kapłanem poboż-
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nym, prostym i skromnym, powszechnie
szanowanym i cenionym przez mieszkańców Kraiku Rychtalskiego jak i kapłanów z sąsiednich parafii.
Podpisany 28 czerwca 1919 r. Traktat
Wersalski przewidywał podział powiatu
namysłowskiego i sycowskiego. Artykuł
27 tegoż traktatu mówił o wytyczeniu
granicy między: Rychtalem, Trębaczowem, Ślizowem, Dziadową Kłodą, Kozą
Wielką, Pisarzowicami, Rybinem, Niwką
Książęcą, a pozostawionymi po stronie
niemieckiej: Woskowicami Małymi, Kowalowicami, Głuszyną, Dalborowicami,
Radzowicami, Stradomią, Sycowem,
Kraszowem, Międzyborzem i Domasłowem. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała ten traktat 31 lipca 1919 r. Wszedł on
w życie, po ratyfikowaniu go przez rządy
5 mocarstw, 17 stycznia 1920 r. Ziemie
śląskie części powiatów sycowskiego i
namysłowskiego wróciły do Macierzy
między 17 a 21 stycznia 1920 r. Rychtal
i okoliczne wsie zostały uroczyście wcielone do Polski i przyłączone do powiatu
kępińskiego 20 stycznia 1920 r.
Ignacy Wierusz, adiutant 12. Pułku
Strzelców Wielkopolskich, tak zrelacjonował ten dzień: (...) W dniu 19 stycznia
1920 roku dopełnia biegu marsz wojska
polskiego ku nowym granicom Polski.
Na ostatnich krańcach ziemi wyzwolonej powiewa sztandar wolności. Choć
nastrój tego dnia zmącił incydent przy
wkroczeniu wojska do Rychtala, który
odmiennie od siostrzanego Bralina przez
burmistrza dał wyraz niezadowolenia ze
zmiany swego politycznego położenia,
to niezrażony żołnierz polski silną stanął
stopą na granicy, by odtąd czujną pełnić
na niej straż, by strzec całości ziem Rzeczypospolitej, zawsze gotów do odparcia
zakusów wroga na ich całości (...). W tym
czasie burmistrzem Rychtala był Eduard
Gralke. Motywy, jakimi się kierował,
są bliżej nieznane. Po podpisaniu Traktatu Wersalskiego propaganda niemiecka rozpoczęła szykany wobec władz
polskich, drukując i rozprowadzając
różne propagandowe ulotki. Określały
one ustaloną granicę jako „krwawiącą”.
Szerzeniu propagandy proniemieckiej
sprzyjało wysokie bezrobocie i niezadowolenie niższych warstw społecznych
(chłopów i robotników). Rosły antagonizmy między Ślązakami i Polakami.
19 stycznia 1920 r., gdy miasto Rychtal oraz cały Kraik Rychtalski miały
przejść pod panowanie władz polskich,
do miasteczka przyjechał oddział wojska
polskiego, by przejąć to miasto od lokalnej administracji niemieckiej. Polski oficer wszedł do urzędu miasta i udał się do
burmistrza Eduarda Gralki, który nie zamierzał opuszczać budynku, po dłuższej
chwili został jednak do tego zmuszony.
Po wyjściu z ratusza burmistrz Eduard
Gralke oznajmił ludności zebranej na
rychtalskim rynku: Jetzt wird here Polen
sein, czyli: Teraz tu będzie Polska. Wtedy tłum odpowiedział na to krzykiem:
Wir wollen Deutschland, czyli My chcemy Niemiec. Początkowo tylko rodzina
Stolarków wywiesiła w oknie polską
flagę. Rychtal był wówczas w zdecydowanej większości niemieckojęzycznym
miasteczkiem, choć wsie na północ od
Rychtala były głównie polskie. Rychtal
został włączony do Polski we wtorek
20 stycznia 1920 r. Odłączenie Rychtala i Kraiku Rychtalskiego od Niemiec i
administracji wrocławskiej stworzyło
dużą groźbę upadku i bankructwa miasta i gminy Rychtal. Rychtal był małą
jednostką administracyjną, ze stroną
niemiecką nie utrzymywał żadnych kontaktów, a Kępno nie chciało go przyjąć.
Również położenie Głuszyny pomiędzy
Skoroszowem, Rychtalem, Drożkami,
Zbyczyną i Trębaczowem sprawiło, że
Polacy bardzo chcieli przyłączenia Głuszyny do Polski. Pierwszy dom w Głuszynie od strony Kowalowic był na ziemi
należącej do Skoroszowa (tzw. Smyk),
czyli Polski.
O włączeniu Rychtala do Polski
tak 4 lutego 1920 r. donosił sycowski
dziennik „Stadtbort”: Ze skoczną muzyką wkroczyli Polacy do Rychtala,

niemiecki Rychtal jest jednak głuchy,
żadnej flagi na zewnątrz. Polski major
poleca sprowadzić z ratusza burmistrza
i żąda wywieszenia polskich flag i powitania. Dzielny burmistrz odpowiada
równie prosto, co zdecydowanie: „Jestem Niemcem i wywieszam flagi tylko
dla Niemiec!”. Polacy uznali to twarde słowo na swój sposób, tymczasem
odważny burmistrz został odsunięty
i aresztowany. Burmistrzem został mianowany proboszcz z oddalonej o sześć
kilometrów wioski, który swoje kwalifikacje do tego urzędu w pełni udowodnił (jedynie) przez swoje polskie
przekonanie. Powoływano wiele komisji
w Głuszynie i Rychtalu, aby przekonać
mieszkańców do poparcia przyłączenia
Głuszyny do Rychtala.
Z kolei w marcu 1920 r. niemiecka,
prowincjonalna gazetka, kolportowana w Sycowie, donosiła o żołnierzach
polskich: Jak tylko wkroczyli do Rychtala, zaczęły się grabieże i łupiestwa.
Zamożniejszym obywatelom zostawili
tylko dwie pary spodni, dwie koszule,
ubożsi musieli się zadowolić jedną parą
spodni i jedną koszulą. Na to odpowiada
burmistrz, Gralka, we wrocławskim niemieckim dzienniku, że nikt nie zauważył, aby mu czegokolwiek brakowało
przed przybyciem wojska polskiego, tak
też i potem mieli wszyscy mieszkańcy
swojo spodnie, koszule, kalesony na tym
samym miejscu i w tym samym stanie.
Zachowanie się żołnierzy polskich było
beznaganne. Tak pisze uczciwy Niemiec
czy jednak polakożerecza gazetka sprostuje kłamstwa, świadomie rozsiewane,
aby zohydzić Polaków?
7 kwietnia 1920 r., na jednej z komisji na rynku w Rychtalu, w której
skład weszli: polski oficer, Niemiec,
Francuz, Włoch i Anglik, komisja ustaliła granice między Głuszyną i Rychtalem. Przyznanie tych terenów do Niemiec sprawiło, że mieszkańcy Drożek
i Trębaczowa musieli jeździć do Rychtala
dłuższą drogą. Duże naciski urzędników
z Polski i Francji sprawiły, że zaczęły
się rozruchy. Jednak postawa Niemiec
zadecydowała, że Głuszyna pozostała
niemiecka. Komisja w Głuszynie odbywała się w gospodzie u Mentzla. Oprócz
Polaków i Niemców byli tam również
przedstawiciele z Francji, Włoch, Anglii i Japonii. Polacy mieszkający w
Głuszynie mówili, że Głuszyna należy
do Polski i nie ma możliwości wyrzeczenia się jej, jak również nie będzie
komunikacji kolejowej, apteki, szpitala
i innej możliwości załatwiania spraw
prawnych i biurowych, oraz że duża
grupa mieszkańców Głuszyny mówi po
polsku. Rząd Niemiecki jednak temu
stanowczo zaprzeczył i nie zgodził się
na przyłączenie Głuszyny do Polski.
Przy biernej postawie rządu polskiego
i bagatelizowaniu ważności zebrania,
komisja potwierdziła, że Głuszyna jest
niemiecka i tak już pozostanie.
W mroźny, zimowy dzień 1921 r.,
przybył do Rychtala starosta kępiński, dr
Zygmunt Zielewicz. Tego samego dnia
miała przybyć do Rychtala Aliancka
Komisja Delimitacyjna z przedstawicielami Francji, Anglii, Japonii, Niemiec,
Włoch i Polski. Zadaniem tej komisji
było wysłuchanie życzeń ludności oraz
ostateczne ustalenie granicy państwowej między Polską i Niemcami. Granice te w zasadzie miały uzgodnić kraje
bezpośrednio zainteresowane, jednak
z powodu niemożności uzgodnienia i
ciągłych rozbieżności zdań ze strony
delegacji niemieckiej, komisja była zmuszona sprawę tę rozstrzygnąć w charakterze arbitralnym. Przewodniczącym tej
komisji był francuski generał Charles
Joseph Dupont, a jej członkami – m.in.:
hrabia Carlo Sforza, włoski polityk i dyplomata, oraz hrabia Aleksander Szembek. Delegację przyjęły bardzo uroczyście rzesze polskich dzieci oraz ludność
Rychtala. To uroczyste przyjęcie sprawiło, że hrabia Sforza wraz z delegatami
Francji i Polski poparli przynależność
tzw. Kraiku Rychtalskiego do Polski.
Oprac. Maciej Oscenda – Rychtal
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Spotkanie z muzyką świąteczną było wspaniałym
przeżyciem dla wykonawców i słuchaczy

19 stycznia br. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego na Osiedlu Murator miało miejsce
Gminne Kolędowanie

Na chwałę Boga i ku uciesze ludzi
Parafia Miłosierdzia Bożego w
Baranowie należy do najmłodszych
w diecezji kaliskiej. Utworzona zo-

stała w 2006 r. Miejscowy kościół
wyróżnia się cudowną akustyką, co
stanowi niebagatelny powód, by co

roku, już od kilku lat, organizować
tam wspaniałe spotkania z muzyką
świąteczną. W Gminnym Kolędo-

waniu biorą udział nie tylko parafianie z Muratora, ale i liczni miłośnicy
pięknego śpiewu „na chwałę Boga
i ku uciesze ludzi”. Doskonałą okolicznością do realizacji tej maksymy
jest organizowany koncert kolęd.
Niewątpliwą atrakcją tegorocznego
wydarzenia był występ zespołu „Joyful Gospel” z Ostrzeszowa pod batutą Aleksandry Marszałkowskiej.
Dzięki uprzejmości ks. proboszcza
Dariusza Woźniaka można było
usłyszeć również kolędy w wykona-

niu dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Baranowie pod artystyczną opieką
Jacka Klyty oraz laureatów XVII
Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Łęce Mroczeńskiej. Warto
podkreślić, że młodzi muzycy grali
na własnych instrumentach.
Wszyscy otrzymali upominki
ufundowane przez Urząd Gminy.
Wręczyli je: sekretarz gminy Ilona
Skiba, przewodniczący Rady Gminy
Marian Kremer oraz radna Marta
Wylęga.			
ems

Konsekwencją powstania wielkopolskiego był powrót Ziemi Kępińskiej do Macierzy. 17 stycznia 1920 r. żołnierze
11. Pułku Strzelców Wielkopolskich pod wodzą Stanisława Thiela wjechali na kępiński Rynek. Dla Zespołu Szkół
w Baranowie te daty są szczególne. Mając za patrona powstańców wielkopolskich, społeczność szkolna kultywuje
pamięć o męstwie przodków, którzy upomnieli się o polskość tej ziemi

XVII Gminny Konkurs Kolęd w Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej

„Kolęda płynie z wysokości,
śpiewa na całego i uczy miłości...”
Wszyscy wykonawcy zachwycili swoim
śpiewem zgromadzoną publiczność i jury

WYNIKI KONKURSU
Klasy I-III:
rio, czy Ty wiesz?”
1. Wiktoria Weso ła (SP Baranów) – „Ma
„Do szopy, hej pasterze”
–
ka)
zeńs
Mroc
2. Agata Pomiankowska (SP Łęka
Mroczeńska) – „Skrzypi wóz”,
3. Ex aequo: Amelia Namyślak (SP Łęka
– „Pastorałka od serca do ucha”
Tomasz Sadura (SP Słupia pod Kępnem)
Klasy IV-VI:
Nowak (SP Mroczeń) – „Babci zegar”
Maja
i
k
Gode
elina
1. Duet Marc
– „Maleńka miłość”
2. Iga Olejnik (SP Łęka Mroczeńska)
znało.
przy
nie
jury
sca
miej
Trzeciego
lia Gattner (SP Łęka Mroczeńska)
Nata
em),
Kępn
pod
ia
Słup
(SP
wicz
Wyróżnienia: Marta Kolankie
Klasy VII-VIII:
Mroczeń) – „Kolęda dla nieobecnych”
(SP
ega
1. Patrycja Rabi
ekali, uciekali…”
3. Agata Kawula (SP Mroczeń) – „Uci
znało.
przy
nie
jury
Drugiego miejsca

16 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej odbył
się XVII Gminny Konkurs Kolęd,
który rokrocznie cieszy się dużym
zainteresowaniem uczniów z terenu
gminy Baranów.
W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych 29 wykonawców,
podzielonych na trzy kategorie wiekowe. Występy uczniów oceniało
jury, składające się z profesjonalnych
nauczycieli muzyki: Agnieszki Podejmy-Wieczorek z Zespołu Szkół
w Trzcinicy oraz Antoniego Janaszewskiego. Wszyscy wykonawcy
zachwycili swoim śpiewem zgromadzoną publiczność, jak i wspomniane
jury, które miało twardy orzech do
zgryzienia podczas wyboru laureatów.
Wszyscy wykonawcy oraz laureaci otrzymali dyplomy, upominki
i nagrody książkowe ufundowane
przez Gminę Baranów.
Dyrektor szkoły Ilona Grząka
podziękowała nauczycielom za organizację konkursu, fundatorom – za
nagrody, a młodym artystom – za
piękne wykonanie kolęd i pastorałek,
po czym tradycyjnie zaprosiła zebranych uczestników na wspólne kolędowanie za rok.
SP Łęka Mroczeńska

Chwała bohaterom!
Tegoroczne obchody Dnia Patrona
Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Baranowie były
niezwykłym spotkaniem uczniów,
rodziców i nauczycieli z dziećmi i
wnukami powstańców, a także z przyjaciółmi szkoły.
Przed południem pod pomnikiem bohaterów złożono kwiaty, a
po południu powołany na tę okazję
Sztab Powstańczy wydał rozkazy

dla drużyn, do których wcieleni zostali uczniowie, rodzice i przyjaciele
szkoły. Zadania sprawdzały wiedzę
o historii powstania, a także o symbolach i miejscach upamiętniających
powstańczy sukces. Drużyny musiały wykazać się też znajomością piosenek tego okresu, a na koniec wszyscy zawodnicy zmierzyli się z gwarą
wielkopolską.
ems

Pod pomnikiem bohaterów
złożono kwiaty
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WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
styczeń 2020, nr 4 (1230)
Ziemia Bralińska obchodziła 100. rocznicę powrotu do Polski

Mieszkańcy uczcili
wielkie święto gminy Bralin

Wydawnictwa pocztowe na 100. rocznicę powrotu Ziemi
Bralińskiej do Polski

Uczcili bralińskich działaczy
niepodległościowych

18 stycznia br. obchodzona była
100. rocznica powrotu Bralina i okolic
do Polski. Z tej okazji Towarzystwo
Rozwoju Gminy Bralin, wspólnie z
Pocztą Polską, wydały trzy wzory
znaczków, na których umieszczono
wizerunki działaczy niepodległościowych: ks. Tomasza Gabriela, Bene18 stycznia br. gmina Bralin
obchodziła 100. rocznicę powrotu
Ziemi Bralińskiej do Polski. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej
w kościele parafialnym pw. św. Anny
w Bralinie. Uroczystą liturgię, w której uczestniczyły m.in. poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele szkół oraz
organizacji pozarządowych z terenu
gminy, odprawił ksiądz proboszcz
Roman Krzyżaniak.
Następnie delegacje złożyły
kwiaty pod pomnikiem pamięci, a
członkowie Bractwa Kurkowego w
Kępnie wystrzelili salwy honorowe.
Mieszkańcy gminy oraz goście, przystrojeni w patriotyczne kotyliony, podążyli w biało-czerwonym pochodzie
ulicami Bralina. Na czele konno podążał Józef Chałupka przebrany za
marszałka Józefa Piłsudskiego, dalej
szła grupa rekonstrukcyjna, tworzona
przez uczniów szkół w Bralinie i Nowej Wsi Książęcej, poczty sztandarowe, władze samorządowe różnych
szczebli oraz mieszkańcy, którzy

tłumnie przybyli, aby wspólnie świętować tę wyjątkową rocznicę.
Najbardziej podniosłym momentem przemarszu było wciągnięcie
biało-czerwonej flagi na maszt przed
Urzędem Gminy Bralin i wspólne
odśpiewanie hymnu państwowego.
„Marsz, marsz Dąbrowski...” – radośnie rozbrzmiało na bralińskim
Rynku.
Druga część uroczystości odbyła
się w Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej „Tęcza” w Bralinie. Rozpoczęła się minikoncertem Orkiestry
Dętej z Kobierzyc, która przez cały
dzień towarzyszyła obchodom. Retrospekcję zdarzeń sprzed 100 lat przedstawili: Maria Dwernicka i Marian
Lorenz, którzy poprzez swoje referaty pięknie uchwycili ducha Ziemi
Bralińskiej. Uczestnicy mogli też
wsłuchać się w koncert muzyków
grupy kameralnej „Orfeus”, na co
dzień grających w Filharmonii Wrocławskiej. Przygotowany repertuar
oddał ducha patriotyzmu, który drzemie w każdym Polaku.

Wójt gminy Bralin Piotr Hołoś
w swoim wystąpieniu podkreślał, że
każdego dnia powinniśmy być dumni
ze swojej małej ojczyzny. Podziękował mieszkańcom gminy za tak liczny udział w wydarzeniu oraz przedstawił całoroczny program obchodów
100-lecia. W ramach obchodów zorganizowane zostaną konkursy: plastyczny – dla dzieci, wiedzy – dla
młodzieży, konkurs na logo gminy
Bralin, liczne wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne. Wójt zaprezentował także okolicznościową
pocztówkę wydaną specjalnie na tę
okazję.
Obchody zakończyła słodka niespodzianka dla wszystkich zebranych. Spotkanie było także okazją
do obejrzenia wystawy pt. „Bralin w
starej i nowej fotografii”, która prezentuje zdjęcia sprzed 100 lat w zestawieniu z dzisiejszymi obrazami.
Wystawa została przygotowana przez
dyrektor Biblioteki Publicznej w Bralinie, Ewę Jędrysiak.
KW

Ferie zimowe w gminie Bralin

Moc atrakcji dla młodych mieszkańców

Zbliżają się ferie zimowe. W województwie wielkopolskim rozpoczną się 27 stycznia i trwać będą do
7 lutego br. Życzymy uczniom pięknej pogody, radości i przede wszystkim bezpiecznego wykorzystania
czasu wolnego od zajęć szkolnych.
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W gminie Bralin zaplanowano
wiele różnych imprez, zawodów i
wyjazdów dla dzieci korzystających
z 2-tygodniowego wypoczynku.
W Zespole Szkół w Nowej Wsi
Książęcej zajęcia odbywać się będą
od 27 stycznia do 9 lutego br. Będą

to: nauka programowania, gry i zabawy sportowe, wyjazdy na łyżwy do
Oleśnicy i na narty do Zieleńca. Zakończeniem ferii zimowych będzie
Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego,
który odbędzie się 9 lutego br.
Natomiast w Szkole Podstawowej
w Bralinie przewidziano zajęcia od
27 stycznia do 4 lutego br. Będą to:
gry i zabawy komputerowe, zabawy
z klockami lego, konkursy i zawody
sportowo-rekreacyjne
(siatkówka,
halowa piłka nożna, tenis stołowy i
inne).
W Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej „Tęcza” w Bralinie
zajęcia odbywać się będą we wtorki,
środy i czwartki w godzinach 10.0013.00, od 28 stycznia do 6 lutego br.
Przewidziano różne zabawy, gry i
uroczystości, a także wyjazd, będący
jeszcze niespodzianką dla przyszłych
uczestników.
Sławomir Bąk
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dykta Jańskiego i Jana Rybarka.
Ponadto wydano okolicznościową
kartkę pocztową i okolicznościowe
koperty związane z rocznicą powrotu
Ziemi Bralińskiej do Polski.
Wydawnictwa pocztowe można
nabyć w budynku Poczty Polskiej w
Kępnie.
Marian Kucharzak

Program pn. „Umiem pływać” był realizowany w gminie Bralin

Pływanie im niestraszne!
Od września do grudnia 2019 r.
Gmina Bralin realizowała kolejny raz
program pn. „Umiem pływać”. W tej
edycji programu z nauki pływania
skorzystało aż 90 uczniów z dwóch
szkół podstawowych. Udział w zajęciach był bezpłatny. Gmina wniosła
też swój wkład własny, aby program
mógł być w pełni zrealizowany.
To kolejny program współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki, a realizowany we współpracy Gminy Bralin i Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu. Program nauki
pływania dla uczniów spotyka się z
wielką życzliwością i przychylnością
władz samorządowych.
Program powszechnej nauki
pływania jest ciekawą propozycją
uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy
chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami

wychowania fizycznego. Kierowany
jest do dzieci – uczniów klas I-III
szkół podstawowych w całym kraju
– bez selekcjonowania na mniej lub
bardziej sprawnych czy uzdolnionych
ruchowo.
Program realizowany był na
basenie pływackim Zespołu Szkół
Specjalnych w Słupi pod Kępnem.
- Pragniemy podziękować dyrektor Beacie Lebek, koordynatorce
nauki pływania Agnieszce Kłodnickiej, instruktorom i wszystkim
pracownikom szkoły za wszelką pomoc i bezinteresowność w realizacji
programu nauki pływania dzieci
z gminy Bralin. Dziękujemy także
dyrektorom szkół podstawowych:
Beacie Czaczkowskiej i Monice Słowińskiej, a także Elżbiecie Kuropce,
nauczycielom i Agnieszce Kozioł-Zmyślonej, Barbarze Kamoś, Alinie
Lisowskiej i Janinie Habelskiej, Teresie Kurant, Justynie Rybczyńskiej.
Słowa podziękowania kierujemy
także do Mariana Zaczyńskiego i
Wiesława Brząkały, właścicieli firmy transportowej – podkreśla wójt
gminy Bralin Piotr Hołoś.
Koordynatorami z ramienia
Urzędu Gminy Bralin byli: Sławomir Bąk i Karol Wanzek. Program
kontynuowany będzie w gminie od
września do grudnia 2020 r.
Sławomir Bąk
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wieści znad pomianki
styczeń 2020, nr 4 (957)

Najpiękniejsze polskie kolędy oraz pastorałki zostały wykonane przez ponad stuosobową grupę dzieci i młodzież
z terenu gminy Łęka Opatowska podczas tegorocznego
koncertu noworocznego

Noworoczny koncert kolęd
i pastorałek w Siemianicach

- Spotykamy się dziś, by celebrować ten piękny zwyczaj śpiewania kolęd i pastorałek. W kolędach z pewnością odnaleźć można czystą poezję,
najpiękniejsze pomysły muzyczne, ale również wiele śladów dawnych polskich obyczajów. Oby w każdym polskim domu w okresie świąt Bożego Narodzenia nie zabrakło tej pięknej tradycji… Święta to czas, kiedy Bóg się
rodzi, kiedy moc truchleje, kiedy cały świat kochamy. Święta to czas, kiedy
jedno serce podróżuje dla wszystkich... dla smutnych, opuszczonych - tymi
słowami w święto Trzech Króli, 6 stycznia 2020 r., rozpoczął się wyjątkowy noworoczny koncert kolęd i pastorałek. Wydarzenie odbyło się, dzięki
uprzejmości księdza proboszcza Marka Olszewskiego, w kościele parafialnym w Siemianicach.
W trakcie koncertu licznie zgromadzeni goście mogli usłyszeć utwory,
takie jak m.in.: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Mędrcy świata”, „Nie płacz
Jezu”, „Gloria”, „Jedyna taka noc”, „Święta w nas”, „Kolęda dla nieobecnych”,
„Uciekali” i „Maryjo, czy Ty wiesz?”.
Nastrojowe kolędy i pastorałki przeplatane były tekstami głoszącymi narodzenie Pana Jezusa, czytanymi przez pracownice Urzędu Gminy: Karolinę
Goj i Dominikę Pośpiech.
Finałem gminnego kolędowania było wspólne wykonanie utworu „Przekażmy sobie znak pokoju”, zwieńczone owacyjnymi oklaskami zgromadzonych widzów.
Na zakończenie ksiądz proboszcz M. Olszewski i wójt gminy Łęka Opatowska Adam Kopis dziękowali wykonawcom za piękne chwile podczas występu, opiekunom za przygotowanie młodych wykonawców oraz wszystkim
zgromadzonym za przybycie.				
Oprac. bem
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G£OS TRZCINICY
styczeń 2020, nr 3 (1121)

W gminie Trzcinica tradycją stały się styczniowe Festiwale Kolęd, Pastorałek i
Piosenek Świątecznych. Także w tym roku, 12 stycznia, po raz ósmy odbyło się
takie wydarzenie

Ósmy Festiwal Kolęd, Pastorałek
i Piosenek Świątecznych
Wykonawców, rodziców, opiekunów, dyrygentów, media oraz licznie zebranych mieszkańców powitała Katarzyna Kuboszek, pracownica Urzędu
Gminy Trzcinica. Głos zabrał również wójt Grzegorz Hadzik, dziękując proboszczowi parafii w
Laskach ks. Rafałowi Czmyrowi za udostępnienie
kościoła. Podziękował również uczestnikom festiwalu, dyrygentom oraz wszystkim, którzy włączyli
się w przygotowania muzycznego wydarzenia.
Festiwal rozpoczął występ chóru Zespołu
Szkół w Trzcinicy, którego dyrygentem jest Renata
Adamska, a zakończył występ chóru „Violino” z
Zespołu Szkół w Laskach, którego dyrygentem jest
Danuta Wieczorek.
Uczestnicy zaprezentowali się w kategoriach
wiekowych.
Przedszkole: zespół (ZS Laski) - Malwina Biczysko, Aurelia Stężały, Alicja Ertel, Gabriela
Bukowska, Oliwia Kowalińska, utwór „Przybieżeli do Betlejem”; zespół (ZS Trzcinica) - Natalia
Małecka, Julia Przybyła, Martyna Pieles, utwór
„Zima”; zespół (ZS Laski) - Wiktoria Nawrocka,
Marta Skiba, Lena Powroźnik, Nadia Sołtysiak,
Olga Nawrot, utwór „Bosy Pastuszek”; zespół (ZS
Trzcinica) - Michał Ozdoba, Karolina Hojeńska,
Brajan Balcerzak, utwór „Pierwsza Gwiazdka”.
Kategoria klasy I-III: duet (ZS Laski) - Magdalena Parzonka, Martyna Laske, utwór „A ja
siedzę na kominie”; zespół (ZS Trzcinica) - Amelia Aleksandrowicz, Maja Kozikowska, Marcel
Krzyżański, Alicja Pietrzak, Szymon Uszycki,
utwór „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”; zespół
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(ZS Laski) - Wiktoria Skiba, Oliwia Trzęsicka,
Oliwia Maryniak-Stodolska, Hanna Woźnica, Franciszek Lorenc, utwór „Witaj, Zbawco
świata”; zespół (ZS Trzcinica) - Zuzanna Sikora,
Aleksandra Raszewska, Blanka Krzyształowicz,
Lena Hojka, Agnieszka Graczyk, utwór „Skrzypi
mróz”.
Kategoria IV-VI: Nadia Woźnica (ZS Laski),
utwór „Mozaika Kolęd” - gra na organach; duet (ZS
Trzcinica) - Michalina Jokiel, Zuzanna Durlej,
utwór „Hej, ludzie idą święta”; Patryk Bakalarz
(ZS Laski), utwór „Śpij Jezu synku”; zespół (ZS
Trzcinica) - Marcin Stefański, Michalina Walczak, Natalia Zimoch, Zuzanna Durlej, Weronika Uszycka, Magdalena Adamska, utwór „Tryumfy Króla Niebieskiego”.
Kategoria klasy VII-VIII: duet (ZS Laski) Martyna Hojeńska, Martyna Namyślak, utwór
„Wśród nocnej ciszy”; duet (ZS Trzcinica) - Patrycja Biegańska, Angelika Sobik, utwór „Gdy
śliczna Panna”; duet (ZS Trzcinica) - Paweł Pulit,
Mikołaj Mańka, utwór „Święta całe białe są”;
Aleksandra Fiołka (ZS Laski), utwór „Oto dziś
narodziła się miłość”.
Każdy z wykonawców otrzymał dyplom i tradycyjnego aniołka, wręczone przez wójta gminy,
proboszcza parafii w Laskach, przewodniczącego
Rady Gminy Trzcinica Zdzisława Mikołajczyka
oraz sekretarz gminy Renatę Ciemny.
Na zakończenie wszyscy zaśpiewali kolędę
„Wśród nocnej ciszy”.
Oprac. bem

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 15

Region

gmina

cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 14
W sobotę, 11 stycznia 2020 roku, w Domu Ludowym w Laskach odbyło się noworoczne spotkanie kolędowe

GONIEC PERZOWSKI
styczeń 2020, nr 3 (908)
Od 1 marca br. w gminie Perzów obowiązywać będą wyższe stawki miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Noworoczne
kolędowanie w Laskach Wzrosła opłata za odbiór śmieci

Na scenie zaprezentował się
m.in. zespół „Laskowianie”

Organizatorzy to: sołectwo, Koło
Gospodyń Wiejskich, parafia w Laskach oraz Urząd Gminy w Trzcinicy.
Przybyłych powitała sołtys
Karolina Giel, życząc udanego
i radosnego spotkania. Na scenie
wystąpili uczniowie z Zespołu
Szkół w Laskach wchodzący w

skład chóru „Violino” oraz zespół
„Laskowianie”.
Wójt gminy Trzcinica Grzegorz
Hadzik oraz sekretarz gminy Renata
Ciemny podziękowali za organizację
tego bardzo miłego spotkania, przekazując słodki upominek.
Oprac. bem

W Smardzach odbyło się pierwsze z tegorocznych zebrań strażackich na terenie gminy Trzcinica

Strażacy obradowali
Obecni w trakcie podsumowania
złożyli gratulacje i podziękowania

Projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki
tej opłaty Rada Gminy Perzów zajęła
się podczas sesji, która miała miejsce
w czwartek, 16 stycznie 2020 r.
Zgodnie z podjętą uchwałą stawka opłaty za odbiór odpadów, które są
zbierane i odbierane w sposób selektywny wzrasta z 13 na 19 zł od osoby
na miesiąc. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie śmieciami niesegregowanymi wyniesie natomiast 38 zł. Dotychczas było to 26
zł. Przypomnijmy, że dotychczasowe
stawki uchwalone zostały przez Radę
Gminy 28 marca 2019 r., a obowiązywały od 1 maja ubiegłego roku.
Jak czytamy w uzasadnieniu
uchwały, konieczność jej podjęcia
wynikała z potrzeby dostosowania
stawek opłat za gospodarowanie odpadami do obecnych kosztów funkcjonowania systemu. Po dokonaniu
szczegółowej analizy aktualnych i
prognozowanych kosztów funkcjo-

nowania systemu na terenie gminy
Perzów stwierdzono, iż od grudnia
2019 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi oparty na dotychczas obowiązującej stawce nie
pokrywał ponoszonych z tego tytułu
kosztów. Obowiązująca od 1 marca
2020 r. podwyżka stawek opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi musi pokryć koszty funkcjonowania za wcześniejsze miesiące
tego roku, tj. za styczeń i luty oraz za
kolejne miesiące, tak aby system gospodarowania odpadami się samofinansował.
- Podwyżka była konieczna ze
względu na rosnące opłaty za zagospodarowanie odpadów w ZZO
Olszowa, jak również podniesioną
przez Urząd Marszałkowski opłatę
środowiskową. Poprzednia opłata
dla mieszkańców gminy wynosiła 13
złotych od osoby, ta kwota podniesiona była niedawno. Cena za śmieci
idzie drastycznie do góry. Według
wyliczeń, który przedstawił nam
Urząd Gminy w Perzowie kwota,

żeby się zamykał na dzień dzisiejszy
budżet, wynosiła 17,46 zł. Zabezpieczamy tę kwotę do 19 złotych, nie
chcemy bowiem podnosić ceny śmieci w połowie roku ponownie, czyli
tę złotówkę dajemy wyżej za osobę
- tłumaczył przewodniczący Rady
Gminy Przemysław Łytka. - Myślę, że sposób przeliczania na osobę
jest sprawiedliwy, nie ze względu na
ilość osób w domu mieszkających,
tylko od osoby zamieszkałej. Kwota
za niesegregowanie odpadów jest
podwojona i wynosi 38 zł. Trzeba
pamiętać, że teraz mieszkaniec nie
ma do wyboru, selektywna odbiórka
czy nieselektywna, musi segregować
śmieci. Jeśli firma stwierdzi przy odbiorze, że te śmieci były źle posegregowane, wtedy ta kwota wzrasta do
38 zł od osoby – wskazywał przewodniczący, przyznając jednocześnie, iż
nie ma stuprocentowej gwarancji, że
jest to ostatnia podwyżka tej opłaty w
tym roku.
12 radnych zagłosowało za podwyżką stawek, a 3 było przeciw. bem

W sobotę, 11 stycznia 2020 r., Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Perzowie zorganizował bal noworoczny, podczas którego
nie zabrakło tańca, śpiewu oraz szampańskiej zabawy

Zebranie sprawozdawcze jednostki OSP w Smardzach odbyło
się 4 stycznia 2020 r. W jego trakcie
przekazane zostały sprawozdania Zarządu, naczelnika oraz skarbnika jednostki. Swoją opinię wyraziła także
Komisja Rewizyjna. Przedstawiono
działania podjęte w 2019 roku oraz
plany i zamierzenia na bieżący rok

Miłym akcentem było wręczenie wyróżnienia za 60-letnią działalność druhowi Stanisławowi Jędrzejakowi.
Obecni w trakcie podsumowania
złożyli gratulacje i podziękowania za
kolejny rok działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Oprac. bem

Noworoczny bal perzowskich seniorów

Wyróżnienie za 60-letnią działalność wręczono
druhowi Stanisławowi Jędrzejakowi

Przybyłych do restauracji „Brzezie” uroczyście powitała prezes Zarządu Krystyna Zapolna, życząc im wspaniałej zabawy. Ciepłe słowa do wszystkich zebranych
skierowały również wójt gminy Perzów Danuta Froń
oraz sekretarz gminy Weronika Urbańska.
Po mszy koncelebrowanej przez ks. Pawła Świątka
oraz sutym obiedzie wszyscy zgromadzeni ruszyli do
wspólnej zabawy. O tym jak chętnie może świadczyć

fakt, że gdy muzyka grała, miejsca przy stołach były puste, zaś sala taneczna pełna. Doskonałą atmosferę współtworzył wyjątkowy występ zespołu ,,Perzowianie”, któremu towarzyszyły chóralne śpiewy gości.
Uczestnicy balu wracali do domu w szampańskich
nastrojach. Zgodnie też zapewnili, że z niecierpliwością
czekają na kolejne okazje, aby spotkać się w tak miłym,
roztańczonym i rozśpiewanym gronie.
Oprac. bem
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Drobne

ogłoszenia

Pracodawca do 31 stycznia
ma czas na PIT-11

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

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniali w 2019 r. osoby fizyczne,
muszą sporządzić imienne informacje o wysokości dochodów
tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). Na przesłanie ich do urzędu skarbowego mają czas do 31 stycznia 2020 r.

Sprzedam dom z zabudowaniami gospodarczymi na działce 0,5 ha - Mirków.
Tel. 691 474 604.
(TK 16/01/20)

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

W tym roku muszą oni również pamiętać o poprawnym wpisaniu ulgi dla młodych pracowników (do 26 r. ż.).

Sprzedam działkę rolną w Trzcinicy o pow.
4500 m2 w trakcie przekształcania pod
działkę przemysłową, handel, produkcja,
magazyny, fabryka mebli.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)

Podczas rozliczania za 2019 r. przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę
na właściwe (aktualne) wzory formularzy za 2019 r. (np. w przypadku PIT-11
jest to wersja 25).
Interaktywne dokumenty można znaleźć na podatki.gov.pl w zakładce
e-deklaracje-pit/dla-platnikow. Oznaczenie wersji znajduje się w prawym
dolnym rogu formularza.
Od tego roku nowością jest tzw. ulga dla młodych w PIT. Tylko złożenie
PIT-11 w wersji 25. formularza pozwoli na uwzględnienie jej w usłudze
Twój e-PIT.
Aby zapobiec przesyłaniu drogą elektroniczną PIT-11 za 2019 r. na nieaktualnych formularzach, do końca stycznia aktywna będzie jedynie najnowsza wersja. Możliwość przesyłania wcześniejszych wersji (do składania
korekt za poprzednie lata), przywrócona zostanie od lutego.
Termin na przekazanie formularzy do urzędu skarbowego mija
31 stycznia 2020 r. Dodatkowo PIT-11 i PIT-R powinny być przekazane
osobom, których dotyczą, najpóźniej do 2 marca 2020 r.
Więcej informacji na ten temat – w tym do kiedy przygotować
i jak podpisać oraz wysłać formularze – na podatki.gov.pl
w zakładce pit/dla-pracodawcy-platnika.

Sprzedam działki - Tabor Wielki.
Tel. 692 954 115.
(TK 13/01/20)

Sprzedam działkę rolną w Lipce k. Kępna,
pod domek holenderski lub domek całoroczny z bali drewnianych. Pow. 1 ha.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum
pod mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2.
Wszystkie media. Można wybudować 30-45
mieszkań. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2
każda. W cenie warunki zabudowy. Wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
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.
(TK 10/01/20)

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.
(TK 10/01/20)
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.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę 17 arów + budynki gospodarcze - Tabor Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 9/01/20)
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)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Mieszkanie do wynajęcia 83 m2 koło szpitala
w Kępnie. Tel. 733 44 06 02.
(TK 11/01/20)

pogotowie

Do wynajęcia kawalerka w Kępnie.
Tel. 722 391 351.
(TK 7/01/20)

kredytowe

Wynajmę dom dla 2 rodzin, mogą być z
Ukrainy - okolice Kępna.
Wiadomość: 604 556 851. (TK 6/01/20)

DZWOŃ CODZIennie
tel. 795 805 687 - do godziny 20:00
Kępno - Rynek 3
16

US£UGI
Usługi hydrauliczne. Tel. 505 602 594.
(TK 18/01/20)
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 5/01/20)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
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)
rolnicze

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.
(TK 10/01/20)

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin

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

Wynajmę mieszkanie w Kępnie.
Tel. 784 846 118.
(TK 4/01/20)
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
45 m2 - Kępno, Os. Grafitowe.
Tel. 784 013 277.
(TK 2/01/20)
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Wysłodki granulowane, śruta rzepakowa.
Tel. 605 743 178.
(TK 14/01/20)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 3/01/20)
sprzedam
Sprzedaż drewna opałowego: liściaste, iglaste.
Tel. 510 183 522.
(TK 19/01/20)
Sprzedam: krajzegę z silnikiem 5,5 KW oraz
przyczepę do przewozu zwierząt.
(TK 8/01/20)
Tel. 885 394 472.
praca
Zatrudnię pracownika w zawodzie sprzedawca.
(TK 17/01/20)
Tel. 603 117 666.
Zatrudnię kucharkę i pomoc kuchenną - „Złoty
kłos” - Bralin. Tel. 531 067 477
lub 62 / 78 12 003.
(TK 12/01/20)
różne
Oddam buldoga francuskiego - suczka z rodowodem z powodu rodzinnego.
(TK 15/01/20)
Tel. 532 362 109.

Drodzy Czytelnicy, „Tygodnik
Kępiński” można znaleźć także
w internecie. Serdecznie zapraszamy
na stronę www.tygodnikkepinski.pl
oraz na Facebook pod adres
www.facebook.com
/tygodnikkepinski

SPRZEDAM DZIAŁKI INWESTYCYJNE
Sprzedam działkę rolną w Trzcinicy o pow. 4500 m2
w trakcie przekształcania pod działkę przemysłową
handel, produkcja, magazyny, fabryka mebli.
Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę rolną w Lipce k. Kępna,
pod domek holenderski lub domek całoroczny
z bali drewnianych. Pow. 1 ha. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum
pod mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2. Wszystkie media.
Można wybudować 30-45 mieszkań. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda.
W cenie 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.

Firma zatrudni osobę na stanowisko
ślusarz - monter maszyn oraz tokarz.
Bardzo dobre warunki płacy.
Więcej informacji
pod numerem telefonu 793 308 355.

Ogłoszenia

reklamy

sprzedam
piękne działki

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

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

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.

Przyjmę
do pracy
pracownika
na stację
paliw LPG.
Kontakt:
668 434 856.

Najważniejsze we wspomnieniach jest to,
żeby mieć się, gdzie zatrzymać i tam je wspominać.
Terry Pratchett (z książki Blask fantastyczny)

Szanowni Absolwenci i Sympatycy!
W 2020 r. mija sto lat od powstania szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim. Do snucia wspomnień – jak twierdzi Terry Pratchett
– potrzebne jest jednak miejsce, dlatego też na obchody tego pierwszego
stulecia proponujemy Państwu naszą szkołę. Już w tym roku podjęliśmy
przygotowania do uroczystych obchodów jubileuszu, ponieważ chcemy
znacząco zaakcentować tę ważną dla społeczności lokalnej rocznicę. Zamierzamy wydać publikację, będącą uzupełnieniem i dopełnieniem monografii z 2010 r. zatytułowanej „Wspomnienie z tamtego wczoraj”, zorganizować konferencję naukową oraz inne ciekawe przedsięwzięcia.
Pragnęlibyśmy, aby ta znacząca rocznica wyeksponowała przede
wszystkim zmiany, jakie zaszły w stuletnim funkcjonowaniu szkół, przygotowujących do pracy w administracji, przemyśle, handlu, rzemiośle i
służbie zdrowia. Realizacja tych zadań wymaga znacznych nakładów finansowych, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na konto
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
Z dopiskiem: „100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie”
Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych
inicjatyw i będzie wkładem w rozwój oraz edukację następnych pokoleń.
Z wyrazami szacunku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Dyrektor Bogumiła Drobina
Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Nowacki
zsz1-kepno@oswiata.org.pl
Komitet Obchodów Jubileuszu
Tel. 62 78 299 00

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

SUKNIE ŚLUBNE

do wynajęcia

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

lokal handlowo-usługowy

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony

kontakt: 600 959 111.

 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

TAPICERÓW i uczniów
w zawodzie tapicer
oraz do działu
reklamacji.

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236
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Recenzje

reklAMY

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Anna H. Niemczynow - „Sto dni wdzięczności”
Wdzięczność stała się moją siłą – siłą, która pokierowała mnie na dobre tory. Wdzięczność działa
cuda. Pomyśl, może wdzięczność przyda się również Tobie? Ona jest bezpłatna, więc tak samo jak ja
kiedyś, nie masz nic do stracenia. Możesz tylko zyskać. Pragnę podzielić się z Tobą tym, czego przez
ostatnie lata się nauczyłam. Dlatego oddaję w Twoje ręce dziennik, który zaplanowałam tak, abyś
mogła podarować sobie sto dni wdzięczności. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz,
a nie że jesteś źle zorganizowana. JESTEŚ CUDEM i nadszedł czas, abyś to sobie uświadomiła.
Na kartach tego dziennika znajdziesz miejsce, które przy odrobinie dobrej woli zapełni się Twoimi
dobrymi i wspierającymi Ciebie myślami. Stanie się swego rodzaju maleńką biblią pozytywności, do
której w każdej chwili będziesz mogła wrócić, by wzmocnić swoją duszę i serce. Podaruj sobie ten
czas. Nie żałuj go na dobro, które odmieni Twoje życie. Pamiętaj, życie Cię kocha!
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Eliza Korpalska - „Niewinność Lukrecji”
Szef Specjalnej Agencji Wywiadowczej generał Twigg zleca młodemu, ambitnemu agentowi
specjalnemu Paulowi Hornowi misję dotarcia do skorumpowanego senatora i zdobycia dowodów
dotyczących działalności bossa lokalnej mafii. W tym celu angażuje byłą funkcjonariuszkę agencji o pseudonimie Lukrecja.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Alice Zeniter - „Sztuka tracenia”
Do niedawna Algieria była dla Naïmy tylko nieciekawym tłem rodzinnej historii. We francuskim
społeczeństwie, które wciąż stawia sobie pytanie o własną tożsamość, wszystko zdaje się jednak
odsyłać ją do własnych korzeni. Rzecz w tym, że nikt nigdy nie opowiedział Naïmie o przeszłości
przodków. Czy na jej życie i tożsamość może mieć wpływ coś, o czym nie ma pojęcia? Dziadek
Naïmy – kabylski góral – zmarł, zanim zadała mu pytanie, dlaczego historia określiła go mianem
„harki”. Jej babcia być może mogłaby udzielić odpowiedzi – gdyby tylko mówiła w języku zrozumiałym dla wnuczki… Milczeniem zbywa ją także ojciec, który przybył do Francji latem 1962 roku
i zamieszkał w pośpiesznie zbudowanym obozie przejściowym. Nigdy nie usłyszała od niego ani
słowa o Algierii jego dzieciństwa. W tym wielkim powieściowym fresku Alice Zeniter opowiada o
losie kolejnych pokoleń rodziny uwięzionej w przeszłości zawieszonej między Algierią
a Francją. „Sztuka tracenia” to historia wolności, jaką ma w sobie każdy, niezależnie od
swojego dziedzictwa oraz nakazów społecznych. To powieść o emigracji i integracji, o
powrocie do korzeni i odkrywaniu własnej tożsamości.

prośba o pomoc

POTRZEBNA POMOC
W ODBUDOWANIU DOMU
DLA RODZINY SPOD KĘPNA
Osoby, chcące wesprzeć akcję, znajdą informację,
wpisując link: www.pomagam.pl/basia3

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 4
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 29 stycznia 2020 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez wydawnictwa:
„Znak”, „Zysk i S-ka”, „Fronda” / „Zona Zero”, „Mando”, „Powergraph”, „Oficynka”,
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Novae Res”, „Kobiece”, „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1.	Anna H. Niemczynow - „Sto dni wdzięczności”,
2.	Eliza Korpalska - „Niewinność Lukrecji”,
3.	Alice Zeniter - „Sztuka tracenia”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 3 nagrody otrzymuj¹:

Tomasz Hoja (Lipie),
Beata Pyzałka (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Zajmiesz się swoim życiem wewnętrznym i będziesz szukał prawdziwych przyczyn życiowych
niepowodzeń. Możesz jednak wyolbrzymiać trudności lub przesadnie obwiniać się. Zachowaj umiar,
bo inaczej stracisz dobry humor.

Byk 21 IV – 21 V
Postanowisz uporać się z trudnymi i zaległymi sprawami. Kiedy inne osoby w twoim otoczeniu ogarnie
marazm i zniechęcenie, ty poczujesz przypływ
energii. Wykorzystasz każdą okazję, aby zaistnieć
publicznie i pokazać innym swoje talenty.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Przed tobą bardzo dobry tydzień. Powiodą się sprawy, na których ci bardzo zależy. Nie siedź jednak z
założonymi rękoma i pomóż losowi! Przedsięwzięcia, w jakie się teraz zaangażujesz okażą się korzystne, warto o nie bardziej zabiegać.

Rak 23 VI – 22 VII
Pojawi się szansa, aby porzucić stare schematy i
zacząć wszystko od nowa. Najgorsze już za tobą.
W tym tygodniu musisz pogodzić się porażką lub
niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu.

Lew 23 VII – 22 VIII
Sprawy zawodowe pochłoną cię bez reszty, a rodzina i przyjaciele będą musieli prosić cię o odrobinę
zainteresowania. Pewna osoba może zepchnąć na
ciebie swoje obowiązki lub będziesz musiał naprawiać cudze błędy.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skorpion 24 X – 21 XI
Zrobisz listę ważnych spraw, które musisz załatwić
i bez wahania rzucisz się w wir ważnych wydarzeń.
Będziesz dyskutować i przekonywać innych do
swoich planów. Wpadniesz na dobre pomysły, zyskasz nowych pomocników.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II

Otrzymasz wiadomości od osób, których dawno
nie widziałeś. Popatrzysz w przeszłość i poszukasz
rozwiązania starych zagadek i nieporozumień. Zapragniesz samotności i spokoju, a bieżące sprawy
nie wydadzą ci się zbytnio interesujące.

Ryby 19 II – 20 III
Dojdziesz do wniosku, że czas pozbyć się części
obowiązków, a nawet zakończysz pewną niechcianą znajomość. Nie wymagaj od siebie nadludzkiego
wysiłku, bo staniesz się zestresowany i przemęczony. Wobec nowych propozycji zachowasz dystans.

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.

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

Nikt nie zdoła sprawić, abyś zmienił swoje zdanie.
Jeśli ktoś cię zawiedzie, to obrazisz się na niego i
nie pozwolisz się przeprosić. W miłości możliwe są
przejściowe nieporozumienia.

kelnerka
/ Kelner.

STOLARZY

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

Koziorożec 22 XII – 19 I

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

ZATRUDNI

Otrzymasz nowe wiadomości, które popchną cię
do działania. Energii ci nie zabraknie i poradzisz
sobie ze wszystkimi ambitnymi pomysłami. Karta
wróży nowe propozycje, możliwość wyjazdu.

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

restauracja
hotel

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX

Waga 23 IX – 23 X

Apteka „Pod Wagą” - 23.01.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 24.01.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 25.01.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 26.01.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 27.01.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 28.01.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 29.01.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

WWW.AURAMEBLE.PL

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

BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SIEDZIBIE FIRMY:
Łęka Opatowska, ul Kępińska 5 lub pod numerem telefonu 509 877 122
20
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Rusza ministerialny program,
15 milionów do rozdania

Ministerstwo Sportu ogłosiło pilotażową edycję programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich. Na dofinansowania przeznaczono
15 milionów złotych, a o wsparcie starać się mogą przede wszystkim podmioty, które już przygotowują się do tego typu inwestycji.
Celem Programu jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. Jego realizacja przyczyni się
do zwiększenia dostępności do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesienno-zimowym. Program jest elementem szerszej rządowej
koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce.

Dwie kępińskie drużyny awansowały do Igrzysk Wielkopolski w halowej piłce nożnej. Podczas finałowego turnieju na
szczeblu rejonowym zagrało siedem drużyn

Kępiński finał rejonu
W czwartek 16 stycznia odbył się Finał Rejonu Kaliskiego w Halowej Piłce Nożnej Chłopców, rozgrywany w ramach XXI Licealiada
2019/2020. Do rozgrywek przystąpiło łącznie siedem zespołów. W zawodach, które rozegrano w ZSP nr 2 w Kępnie oprócz gospodarzy i ZSP nr 1 zagrali także reprezentanci ZSBE Ostrów Wielkopolski, ZSP Zduny, ZSCKR Marszew, ZS nr 1 Ostrzeszów i ZSP nr
2 Kalisz. Po eliminacjach grupowych, dwie kępińskie szkoły przeszły także udanie półfinały. W pierwszym z nich piłkarze z ZSP
nr 1 pokonali swoich rówieśników z Ostrowa 2:0. W drugim gospodarze 5:0 wygrali z Marszewem. Finał był niezwykle zacięty i
wyrównany, a triumfatora rozgrywek musiała wyłonić dopiero seria rzutów karnych, w której skuteczniejsi byli piłkarze z ZSP nr 1.
Zwycięzcy i przegrani finału zagrają na szczeblu wojewódzkim. Warto dodać, że na najniższym podium stanęli piłkarze z Ostrowa
Wielkopolskiego. Najlepszym zawodnikiem wybrano Mateusza Dyducha (ZSP nr 1), najlepszym bramkarzem Marcina Młodrzyniaka
z Ostrowa, a królem strzelców został Gracjan Słupianek z ZSP nr 2.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Region już po pierwszych sparingach.

Kurs Grassroots C
startuje na wiosnę
Wydział Szkolenia i Piłkarstwa
Młodzieżowego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej informuje o trwającej rejestracji na
kurs trenerski Grassroots C.
Kurs, który uzależniony jest od
ilości chętnych kandydatów rozpocznie się wiosną 2020 roku w
Ostrowie Wielkopolskim. Warunkami niezbędnymi do przyjęcia
na szkolenie są posiadanie wykształcenia minimum średniego,
skan zaświadczenia z Krajowego
Rejestru Karnego, oświadczenia
antykorupcyjnego (do wydruku w
trakcie rejestracji), zaświadczenia
lekarskiego o zdolności do podjęcia zajęć oraz zaświadczenia
o ukończeniu kursu pierwszej
pomocy. O przyjęciu decyduje
spełnienie wymogów formalnych
i kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 604-585271. Zapisy kandydatów odbywają się tylko przez zalogowanie na
pzpn24.

Koniec
z honorowaniem
licencji PZPN A i B
Z początkiem 2020 roku przestały
być honorowane licencje PZPN A
i B. Szkoleniowcy legitymujący
się takimi uprawnieniami jeszcze w końcówce 2019 roku mieli
ostatnią szanse na uzupełnienie
swoich kwalifikacji. Uprawnienia zostały przekształcone na
licencje Grassroots niższej kategorii. Wygaśnięcie uprawnień
dotyczyło instruktorów sportu
w dyscyplinie piłka nożna oraz
dyplomów Klasy Mistrzowskiej,
pierwszej i drugiej wydanych
przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT
systemu kształcenia instruktorów
i trenerów sportowych oraz wydanych po 23 sierpnia 2013 roku, ale
pod warunkiem, że dyplom został
uzyskany na kursie rozpoczętym
przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku
przez MSiT systemu kształcenia
instruktorów i trenerów sportowych. Licencje PZPN B oraz PZPN
A straciły swoją ważność z dniem
31 grudnia 2019 roku. Szkoleniowcy, którzy legitymują się powyższymi uprawnieniami mieli
ostatnią szansę na ukończenie
kursów wyrównawczych. Osoby,
które nie zdecydowały się na uzupełniające szkolenia, otrzymały
w wyniku przekształcenia nowe
licencje Grassroots D – dla trenerów z uprawnieniami PZPN B oraz
Grassroots C – dla trenerów z licencją PZPN A.
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Sport

piłka nożna

Co słychać u rywali
naszych zespołów?

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej podał terminarz
rozgrywek czwartej ligi w rundzie rewanżowej obecnego sezonu. Wiosenna część rozgrywek o awans do trzeciej ligi rozpocznie się w połowie marca. W pierwszej kolejce
kępińską Polonię czeka wyjazdowe starcie z Ostrovią Ostrów Wielkopolski

Za półtora miesiąca czwartoligowcy oraz zespoły z jego zaplecza
rozpoczną drugą część sezonu 2019/2020. Wiosna w obu klasach
rozgrywkowych zapowiada się pasjonująco, a walka pójdzie zarówno o awans, jak i utrzymanie. O tym, co dzieje się w kępińskim
i mroczeńskim klubie piszemy na bieżąco. Postanowiliśmy więc
sprawdzić, co dzieje się w klubach rywali piłkarzy występujących w
klubach naszego regionu.

KS Opatówek
W ubiegłym tygodniu do treningów, po siedmiotygodniowej przerwie, wrócili piłkarze Klubu Sportowego Opatówek. Drużynę Dawida Jóźwiaka czeka
wiosną ciężka walka o utrzymanie na czwartoligowym froncie. Przypomnijmy, że pierwszą część sezonu gracze spod Kalisza zakończyli w dolnej strefie
tabeli, dokładniej na piętnastym miejscu, a więc tuż
nad strefą spadkową. Na przełomie listopada i grudnia piłkarze z Opatówka odbyli ostatnie treningi przed
urlopową przerwą. Z kolei w minionym tygodniu,
spotkali się natomiast na pierwszym treningu w ramach przygotowań do rundy
wiosennej. Podopieczni Dawida Jóźwiaka do rundy rewanżowej będą przygotowywać się więc przez niespełna dwa miesiące. W trakcie zimowych przygotowań
drużyna rozegra aż osiem meczów kontrolnych. Pierwszy z przedsezonowych
sprawdzianów gracze KS Opatówek mają już za sobą. W miniony piątek w Pleszewie, KS Opatówek zmierzył się z tamtejszą Stalą i już w pierwszym meczu
kontrolnym zadziwił swoich kibiców. Czwartoligowiec spod Kalisza rozbił czołowy
zespół piątej ligi aż 6:0. Czwartoligowcy w dobrych nastrojach przystąpią więc do
pracy w kolejnych tygodniach. Ciężkie treningi będą przeplatane kolejnymi meczami kontrolnymi. Drugim tegorocznym rywalem KS Opatówek będzie Jutrzenka
Warta, a spotkanie z przedstawicielem łódzkiej czwartej ligi zaplanowano na najbliższą sobotę, 25 stycznia w Uniejowie. Niezwykle intensywny będzie dla graczy z Opatówka drugi miesiąc przygotowań. W lutym czwartoligowiec rozegra aż
sześć meczów sparingowych. 1 lutego rywalem Opatówka będzie Pogoń Nowe
Skalmierzyce. W lutym KS Opatówek rozegra jeszcze mecze z Kujawianką Izbica
Kujawska (8 lutego), Odolanovią Odolanów (15 lutego w Pleszewie), KKS-em Kalisz (18 lutego w Kaliszu) oraz Klubem Sportowym Kutno (22 lutego w Uniejowie).
Tydzień później (29 lutego) piłkarzy Dawida Jóźwiaka czeka sprawdzian z Piastem
Czekanów, który będzie próbą generalną przed startem rozgrywek pucharowych
oraz ligowych. 8 marca piłkarzy z Opatówka czeka pierwszy mecz o stawkę w
2020 roku. W ramach 1/16 finału Totolotek Pucharu Polski KS Opatówek zagra na
własnym obiekcie z Victorią Września. Tydzień później ekipę spod Kalisza czeka
kolejne spotkanie z drużyną z Wrześni. Tym razem jednak starcie z Victorią zainauguruje rozgrywki ligowe.

MLKS Odolanovia Odolanów
Przygotowania do rundy wiosennej rywal mroczeńskiego Orła w piątej lidze rozpoczął w środę, 15
stycznia. W trakcie zimowych przygotowań lider piątoligowych rozgrywek rozegra sześć meczów kontrolnych.
Piłkarze Odolanovii mecze kontrolne rozpoczną 1 lutego spotkaniem z LKS-em Czarnylas. Tydzień później
na graczy z Odolanowa czeka pojedynek z Ogniwem
Łąkociny. LKS i Ogniwo będą, przynajmniej teoretycznie, jednymi z najłatwiejszych przeciwników Odolanovii
podczas zimowych sparingów. 15 lutego rywalem Odolanovii będzie KS Opatówek (IV liga grupa wielkopolska). 22 lutego Odolanovię czeka starcie z kolejnym przedstawicielem czwartej
ligi, a tym razem rywalem ekipy Leszka Krutina będzie Victoria Ostrzeszów. W
lutym gracze z Odolanowa zagrają jeszcze z Baryczą Janków Przygodzki (29 lutego). Ostatni sprawdzian gracze Odolanovii zaplanowany mają na 7 marca. Jedyną niewiadomą pozostaje rywalem, z którym lider piątej ligi zmierzy się w próbie
generalnej przed startem rozgrywek. Sztab szkoleniowy Odolanovii jest w trakcie
dogrywania ostatniego sparingpartnera.

KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
Na pierwszych zajęciach po świąteczno-noworocznej przerwie piłkarze Białego Orła spotkali się
we wtorek, 14 stycznia. W trakcie zimowych przygotowań gracze siódmego zespołu pierwszej części rozgrywek w klasie okręgowej będą korzystać z
obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i w Koźminie
Wielkopolskim. Gracze Białego Orła chcą jak najlepiej przygotować się do rundy wiosennej, w której głównym celem będzie włączenie się do walki o
awans. Zadanie wcale nie jest takie trudne, bowiem
koźminianie będą atakowali z siódmej pozycji, mając siedem oczek straty do wicelidera. Pierwszy mecz kontrolny gracze z Koźmina Wielkopolskiego rozegrają już
w najbliższą sobotę, 25 stycznia, a ich pierwszym rywalem będzie Piast Kobylin.
Łącznie drużynę Adama Zielińskiego czeka siedem meczów kontrolnych. Przygotowania zakończy starcie z Prosną Kalisz (7 marca). Po drodze piłkarzy Białego
Orła czeka jeszcze pięć meczów sparingowych. 1 lutego koźminianie zagrają na
własnym boisku z Astrą Krotoszyn. 8 lutego Biały Orzeł wybierze się do Pleszewa, gdzie zmierzy się z tamtejszą Stalą. W lutym koźminianie rozegrają jeszcze
pojedynki ze Zjednoczonymi Rychwał (15 lutego) oraz UKS-em Śrem (22 lutego).
1 marca piłkarzy Białego Orła czeka jeszcze test-mecz z Raszkowianką Raszków,
a 7 marca starcie z Prosną Kalisz. Dla ekipy Adama Zielińskiego będzie to próba
generalna przed startem rozgrywek ligowych.
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Polonia zacznie od derbów regionu
W rundzie jesiennej podopiecznym Bogdana Kowalczyka nie udało się zrealizować celu, którym
było zajęcie miejsca gwarantującego spokojny wiosenny byt. Runda rewanżowa obecnego sezonu, w której kępnian czeka niezwykle trudna walka o utrzymanie, rozpocznie się w weekend
14-15 marca, wtedy biało-niebiescy na wyjeździe zmierzą się w derbach regionu z Ostrovią 1909
Ostrów Wielkopolski. W rundzie wiosennej piłkarzy z Alei Marcinkowskiego czeka siedemnaście
kolejek ligowych.
Wydział Gier Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej ogłosił zestaw
par w wiosennym terminarzu rozgrywek grupy wielkopolskiej czwartej
ligi. Runda rewanżowa obecnego
sezonu rozpocznie się w połowie
marca. Po przerwie zimowej piłkarze
wybiegną na boiska w weekend 14-15
marca. Tymczasem ostatnia kolejka
sezonu zostanie rozegrana 20 czerwca. Polonia Kępno, będzie miała wymagający początek sezonu, bowiem
już w pierwszej kolejce zmierzy się
na wyjeździe z szesnastym zespołem
pierwszej części sezonu, a więc ekipą
Ostrovii 1909 Ostrów Wielkopolski.
Pierwszy, domowy mecz podopieczni Bogdana Kowalczyka rozegrają
21 marca, a kępnianie zmierzą się na
Stadionie Miejskim w Kępnie z Lubuszaninem Trzcianka. Tydzień po
meczu z Lubuszaninem piłkarze Polonii ponownie zagrają na wyjeździe,
a w trzeciej wiosennej kolejce biało-niebiescy udadzą się do Kórnika na
mecz z tamtejszą Kotwicą. Wśród dat,
które każdy kibic kępińskiej Polonii
powinien w kalendarzu zaznaczyć na
czerwono, jako spotkanie z gatunku

tych obowiązkowych, powinny znaleźć się: 1 maja (do Kępna przyjeżdża Victoria Ostrzeszów), 20 maja
(wyjazdowe derby regionu z Centrą
Ostrów Wielkopolski), 23 maja (kolejne derby regionu, tym razem z
LKS-em Gołuchów) czy 6 czerwca
kolejne derby i zarazem mecz przyjaźni z Pogonią Nowe Skalmierzyce.
Pozostałe pojedynki drużyny Bog-

dana Kowalczyka także powinny dostarczyć emocji. Ciekawie powinno
być między innymi w starciu z Victorią Września (25 kwietnia). Większość wiosennych meczów Polonia
rozegra na wyjazdach. W dziewięciu
przypadkach kępnianie zagrają na
wyjeździe, a w ośmiu przed własną
publicznością.		
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2019/2020
Mecze Polonii Kępno w rundzie wiosennej sezonu
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Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ogłosił I Plebiscyt na Najlepszych
Zawodników i Trenerów Wielkopolski w 2019 r. Zwycięzcy wybrani zostaną w pięciu kategoriach

WZPN ogłosił plebiscyt

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ogłosił I Plebiscyt na Najlepszych Zawodników i Trenerów Wielkopolski w 2019 r. Zwycięzcy wybrani zostaną w pięciu kategoriach. Konkurs skupia się na piłce
amatorskiej, a więc rozgrywkach czwartej ligi i klas niższych. Kapituła konkursowa wytypuje nominowanych w czterech kategoriach – piłkarka, piłkarz, trener i trener-wychowawca dzieci.
Na podstawie osiągnięć w roku
2019, w każdej z nich wyłoniona zostanie piątka osób, na którą będzie
można oddawać głosy. Dodatkowo,
już głosami wyłącznie kapituły, wyróżniony zostanie Klubowy Działacz
Roku. Zwycięzców wybierze środowisko piłkarskie. Głosy oddawać
będzie można od 20 stycznia do 9
lutego na dwa sposoby: poprzez po-

Tygodnik Kępiński 23 stycznia 2020

lubienie zdjęcia z nominacją danej
osoby na stronie Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej na Facebooku
oraz sms-em o dedykowanej dla każdej nominowanej osoby treści. Głosy
z obu kanałów zostaną zsumowane
i ustalą klasyfikację końcową plebiscytu. Najlepsi zostaną nagrodzeni 14 lutego podczas 62. Wielkiego
Balu Sportowca, organizowanego

przez Głos Wielkopolski w IBB Hotel Andersia w Poznaniu. Zwycięzcy
otrzymają zaproszenie na bal wraz z
osobą towarzyszącą, a podczas ceremonii odbiorą z rąk prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej,
Pawła Wojtali pamiątkowe statuetki
oraz atrakcyjne nagrody ufundowane
przez związek oraz partnerów plebiscytu.			
BAS

Sport

piłka nożna

Piłka nożna >>> Kluby strefy kaliskiej na dobre rozpoczęły przygotowania do rundy
wiosennej. Rozgrywane są także pierwsze mecze kontrolne

Młodzi piłkarze baranowskiego „Pioniera” i mroczeńskiego Orła udanie rozpoczęli sportowy rok

Region już po pierwszych sparingach Niedosyt? Jednak radość
Część drużyn reprezentujących strefę kaliską ma już za sobą pierwsze mecze kontrolne.
Dwa mecze kontrolne ma za sobą natomiast trzecioligowy przedstawiciel regionu, który
grał między innymi z ligowym rywalem. W szeregach niemal wszystkich zespołów nie
brakowało nowych twarzy.
Pierwszy tegoroczny mecz kontrolny w regionie rozegrali piłkarze
Jaroty Jarocin. Trzecioligowiec w
pierwszym meczu kontrolnym tej
zimy pokonał czwartoligowy LKS
Gołuchów 2:0. Wszystko co najważniejsze w tym spotkaniu miało
miejsce w ostatnich dwudziestu minutach, w których padły obie bramki dla jarocinian. W pierwszej części gry kontrolnej Piotr Garbarek,
szkoleniowiec Jaroty gry dał szanse
na zaprezentowanie swoich umiejętności sporej grupie zawodników
testowanych.. Kibice od pierwszych
minut oglądali zacięty pojedynek.
Ostatni kwadrans przyniósł kilka
strzałów z dystansu, ale piłkarzom

brakowało precyzji i wykończenia.
Tym samym obie drużyny zeszły na
przerwę przy bezbramkowym remisie. Druga część gry była już zdecydowanie bardziej ciekawa. Głównie
za sprawą pięknych goli, które padły
po stałych fragmentach gry. Zanim
to jednak nastąpiło jarocinianie mieli
kilka dogodnych sytuacji. Jedną nim
zmarnował młodziutki Szymon Piekarski. Pomocnik Jaroty przestrzelił jednak nad poprzeczką. Większą
precyzją wykazał się wychowanek
Jaroty Alan Janowski, który w 72.
minucie pięknym strzałem w samo
okienko dał prowadzenie swojej
drużynie. Goście mogli szybko doprowadzić do wyrównania po kontrataku. LKS zmarnował jednak swoją
doskonałą okazję, po tym jak gołuchowianie nie trafili praktycznie do

pustej bramki. W końcówce meczu
więcej do powiedzenia mieli gracze
z Jarocina. Ponownie groźnie uderzał Szymon Piekarski, ale górą był
golkiper ekipy LKS-u. W ostatniej
minucie regulaminowego czasu gry
bramkarz gołuchowian był już bez
szans. Szymon Piekarski podszedł
do piłki ustawionej na trzydziestym
metrze i huknął jak z armaty. Futbolówka odbiła się jeszcze od słupka, a
następnie zatrzepotała w siatce. Dzięki temu trafieniu jarocinianie wygrali
2:0, odnosząc pierwsze zwycięstwo
podczas tegorocznych przygotowań.
– Myślę, że zaprezentowaliśmy się z
dobrej strony. To tylko sparing, ale
każda wygrana cieszy. Jeżeli cho-

dzi o zawodników testowanych, to
z częścią pożegnaliśmy się po tym
spotkaniu, a pozostali dostaną jeszcze szansę. Być może pojawią się też
kolejni. Skupiamy się przede wszystkim na sobie i będziemy dążyć do
tego, aby pod koniec lutego być na
przygotowanym do meczów o stawkę – powiedział po spotkaniu, trener
Piotr Garbarek. Kilka dni później, w
swoim drugim tegorocznym meczu
sparingowym zespół Jaroty Jarocin
Wyniki pierwszych sparingów
Jarota Jarocin – Polonia Środa Wlkp. .......– 1:0
LKS Gołuchów – Górnik Konin ..................– 1:1
Stal Pleszew – KS Opatówek .................... – 0:6
Warta Sieradz – Ostrovia Ostrów .............– 2:2
Victoria Ostrzeszów – Górnik Konin .......... – 1:1
Jarota Jarocin – LKS Gołuchów ................– 2:0

pokonał Polonię Środa Wielkopolska 1:0. Na listę strzelców wpisał się
tym razem Mateusz Dunaj. Starcie z
dziewiątą ekipą trzecioligowych rozgrywek lepiej rozpoczęli podopieczni
Piotra Garbarka, którzy częściej byli
przy piłce i oddali kilka groźnych
strzałów. Jarocinianie dopięli swego
w trzydziestej piątej minucie. Piłkę
z prawej strony boiska zgrał Szymon
Gałczyński, a na piątym metrze do
futbolówki dopadł Mateusz Dunaj.
Jak się później okazało była to bramka, która ustaliła losy spotkania. Dla
jarocińskiego zespołu była to druga
wygrana w zimowym okresie przygotowawczym. Teraz piłkarzy Jaroty
czeka pojedynek z kolejnym trzecioligowcem – Sokołem Kleczew, który
zaplanowano na sobotę, 25 stycznia.
Dwa mecze kontrolne rozegrali
także czwartoligowcy z Gołuchowa.
Po porażce z Jarotą Jarocin, gołuchowianie zmierzyli się z kolejnym trzecioligowcem. Mecz z Górnikiem Konin rozegrano na boisku ze sztuczną
nawierzchnią w Pleszewie. Grający
bez Tomasza Szymkowiaka, Krystiana Benuszaka, Jakuba Szymkowiaka i Macieja Marcinkowskiego
LKS objął prowadzenie po samobójczym trafieniu Bartosza Zakrzewskiego. Przyjezdni zdołali również
trafić do właściwej bramki i mecz
zakończył się remisem. W ekipie z
Gołuchowa siedemdziesiąt minut
rozegrał Bartłomiej Kubiak. Drugi
bramkarz Jaroty Jarocin przebywa w
Gołuchowie na testach. Tymczasem
remisem 2:2 zakończył się niedzielny sparing Ostrovii 1909 Ostrów
Wielkopolski z Wartą Sieradz, który
rozegrano w Sieradzu. Ostrowian na
wiosnę czeka trudne zadanie, dlatego biało-czerwoni chcą jak najlepiej
przygotować się do pojedynków na
czwartoligowych boiskach. Ostrowianie zagrali przeciwko Warcie w
testowym ustawieniem. Sprawdzian
nie wypadł okazale, ale nie dostarczył
też powodów do obaw. Wynik spotkania w 30. minucie otworzył Maciej Mikulski po asyście Mateusza
Rachwalskiego. Po zmianie stron
dwie bramki zdobyli gracze z Sieradza. Tuż przed końcowym gwizdku
do wyrównania doprowadził Maciej
Mikulski.			
BAS

zimowa GIEŁDA TRANSFEROWA W wielkopolsce
Przerwa w rozgrywkach ligowych oznacza początek transferowej karuzeli. W klubach
okręgu kaliskiego zaczął się wielki handel. Zimowa przerwa w rozgrywkach spędza sen
z oczu kibicom większości drużyn z Wielkopolski. Tymczasem transferowa karuzela w
strefie kaliskiej także nabiera tempa, ale już wiadomo, że w klubach zapowiadają się
zmiany. Ciekawsze transfery oraz wszelkie spekulacje przedstawiamy w naszym zestawieniu. Nie brakuje w nim również transferowych pogłosek, piłkarzy z list transferowych
lub list życzeń prezesów.
Marcin Antczak
LKS Gołuchów => JKS Jarota Jarocin
Tomasz Kapałka	KS Stal Pleszew => LKS II Gołuchów
Kamil Miś
SKS Pogoń Syców => KP Victoria Ostrzeszów

Kamil Sztukowski	KP Victoria Ostrzeszów => KS Zenit Międzybórz
Damian Izydorski LKS Centra Ostrów Wlkp. => TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
Szymon Szczęsny	KS Sokół Kleczew => MKS Victoria Września

UWAGA: Tłustym drukiem zaznaczyliśmy transfery już przeprowadzone bądź zakończenie okresu wypożyczenia. Pozostałe nazwiska to transferowe pogłoski, plotki, zawodnicy
testowani, piłkarze z listy transferowej lub listy życzeń.

Orliki...
Znacie uczucie niedosytu? Naszym Orlikom zabrakło dwóch goli,
by wdrapać się na podium (2010/2011)
turnieju zorganizowanego przez KS
Krążkowy. Jednak mimo wszystko
i to czwarte miejsce przyjmujemy z
ogromną radością. W starciu z bardzo
mocnymi rywalami tylko raz przegraliśmy (niesamowite Krążkowy),
a gole Kuby Świątka, Wiktora Szuberta, i Olka Lipińskiego dały nam
remis i zwycięstwa w meczach z Łużyczanką, Wrocławiem i Wieluniem.

ale w koźmińskim turnieju rywale
byli o dwa lata starsi. Drugi powód
związany jest właśnie z tą młodszą
drużyną. Oto Orzeł II dzielnie stawia czoła pierwszemu teamowi krotoszyńskiej Astry. Po pięknym golu
Adasia Gąszczaka sensacja jest bardzo blisko. Niestety,15 sekund przed
ostatnim gwizdkiem Astra wyrównuje. Później okazało się, że to był
kluczowy mecz turnieju. Ten remis
wyniósł Astrę do półfinału, a piłkarzy Orła II jeden punkcik zdobyty z

... Młodziki

Sukces w tym turnieju dedykujemy
Kacperkowi, który już w pierwszym
meczu nabawił się kontuzji. Uczucia niedosytu doświadczyliśmy z
pewnością po turnieju młodzików w
Koźminie. Zawody te zapamiętamy z
kilku powodów. Pierwszy z nich, to
odwaga naszych piłkarzy, którzy nie
zawahali się przed udziałem w turnieju przewidzianym dla starszych
od nich graczy. W naszych drużynach tylko Fabian i Kuba urodzili się
w 2007 r., natomiast Piotrek, Adaś,
Bartek, Adrian, Oskar, Bartek J.,
i Szymon to chłopcy z r. 2009. Mają
już spore doświadczenie, w ubiegłym roku przebili się aż do finału
wojewódzkiego Turnieju Tymbarka,

takim rywalem natchnął nadzieją na
dobry wynik w całych zawodach. W
następnym meczu przegrywali już
0:2, ale zdołali wygrać 4:3. I sensacyjnie zameldowali się w półfinale,
w którym zmierzyli się z ...Orłem I.
Trzeci powód dotyczy wyczynu golkipera Orła I. Adi Krawczyk nie puścił gola w żadnych z pięciu meczów!
Ostatni powód, dla którego zapamiętamy styczniowy turniej w Kożminie, to… pech. Orzeł I nie przegrał
żadnego meczu, nie stracił gola, a i
tak nie wygrał turnieju. W finale, po
bezbramkowym remisie, w serii rzutów karnych lepsza okazała się Astra
Krotoszyn I.
ems

mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import
wiesław waloszczyk

adres zakładu:
ul. Poniatowskiego 24, 63-600 Kępno,
tel. (62) 78 245 58, 602 570 336
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Sport

piłka nożna

wielkopolska liga okręgowa grupa 1
SEZON 2019/2020
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