www.tygodnikkepinski.pl

Tygodnik
Kêpiñski
nr indeksu 379662, ISSN 1232–6445

y
m
a
z
as ortal
r
p
a
Z wy p ski.pl
o
na n godnikkepin

.ty
www

Nr 4 (1259), rok XXIX, 25.01.2018 r.

Cena 2.10 zł

(w tym 5% VAT)

9

Baranów – Bralin – Kępno – Łęka Opatowska – Perzów – Rychtal – Trzcinica

99

kiełbasa
biała SUROWA

17 stycznia pamiętny dla kępnian
17 stycznia br. w Kępnie odbyły się obchody upamiętniające 98. rocznicę powrotu Kępna do
Macierzy. Po uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. Marcina w Kępnie liczne delegacje, pod
przewodnictwem pocztów sztandarowych, przeszły pod Pomnik Bohaterów Walk o Wolność i
Demokrację, aby tam oddać hołd i złożyć symboliczne wiązanki kwiatów.
str. 7

Z Kępna
do Wrocławia
w 8 minut?

By seniorom żyło się lepiej Uwaga Czytelnicy!!!
Zapraszamy na nowy portal
społeczno-kulturalny
regionu kępińskiego
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www.tygodnikkepinski.pl
Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie
naszej gazety.

Nietrzeźwy kierowca opla
wjechał do rowu
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Co tydzień w „Tygodniku Kępińskim”

raport SMOG-owy!
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Wiadomości

informacje

W 2018 r. wnioski o dopłaty do materiału siewnego po raz pierwszy można złożyć w kępińskim Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wszystkim, którzy w tak bolesnych
dla nas chwilach dzielili z nami smutek
i żal, okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli we mszy św.
i ceremonii pogrzebowej

śp.

Dariusza Kozłowskiego
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, delegacjom,
za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty
serdeczne „Bóg zapłać” składają

żona z dziećmi i rodzicami.

Łącząc się w żałobie
i smutku po śmierci
śp.

Sławomira Pawlaka,

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”
składa kondolencje
rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim.

Jesteśmy głęboko zasmuceni
odejściem naszego wieloletniego
redakcyjnego współpracownika

Dopłaty do materiału siewnego
pierwszy raz w ARiMR

Do tej pory obsługą tych wniosków zajmował się Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu. Nabór wniosków rozpoczął
się 15 stycznia i potrwa do 25 czerwca 2018 r.
Dopłaty udziela się rolnikom z
tytułu zużytego materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany
do upraw roślin zbożowych, strączkowych i ziemniaków. Warunkiem
otrzymania pomocy jest złożenie
wniosku w wymaganym terminie

Serdeczne podziękowania
kapłanom, rodzinie, przyjaciołom,
znajomym, sąsiadom i delegacjom
za wyrazy współczucia, życzliwość,
modlitwy, kwiaty, intencje mszalne
oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli
we mszy św. i w ostatnim pożegnaniu

śp.

Sławomira Pawlaka
składa rodzina.

składa

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

Najbliższy rok w ARiMR będzie
szczególnie intensywny, gdyż poza
obowiązkami przejętymi z ARR
planuje się rozpoczęcie kolejnych naborów wniosków w ramach działań
inwestycyjnych dla rolników. Już w
lutym uruchomiony zostanie nabór
dotyczący działania „Modernizacja
gospodarstw rolnych”. Następnie w
marcu planowane jest działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw”,
w maju „Premia dla młodych rolników” a w czerwcu „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.
Oprac. bem

KUPIĘ

ODZNAKI I WPINKI
SPORTOWE
najlepiej większe
kolekcje.

Tel. 602 639 236

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Jerzego Wojciechowskiego

śp.
Jerzego Wojciechowskiego.
Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim

wraz z załącznikami, czyli dowodem
zakupu ziarna lub sadzonek. Dodatkowo przedstawić należy decyzje dotyczące materiału siewnego wydane
przez ARR w ostatnich dwóch latach
oraz innych pomocy de minimnis pozyskanych w rolnictwie.
Stawki dopłaty zostaną ustalone
we wrześniu. W 2017 roku wynosiły one 92,45 zł za 1 ha zbóż, 147,90
zł za 1 ha roślin strączkowych oraz
462,25 zł w przypadku 1 ha uprawy
ziemniaków.

wieloletniego Dyrektora Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. T. P. Potworowskiego.
Jego odejście dotknęło nas wszystkich.
Wyrazy współczucia rodzinie składa:
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminz Kępno

Przewodniczący oraz Radni
Rady Miejskiej w Kępnie
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Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Sióstr Boromeuszek tradycyjnie już obchodzony
jest przez prawie cały styczeń

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Kępnie zdobywają umiejętności zawodowe podczas zajęć
praktycznych prowadzonych w okolicznych firmach

Kształcenie dualne

kluczem do zdobycia zawodu

Odznaki „Super Babci”
i „Super Dziadka” od wnucząt
Już od początku miesiąca babcie i dziadkowie zapraszani byli do
przedszkola na uroczyste świętowanie w poszczególnych grupach. Prezentowane były artystyczne występy,
podczas których przedszkolaki mogły pokazać swoje talenty teatralne,
muzyczne i taneczne. Nie brakowało
również wspólnej zabawy i słodkiego
poczęstunku. Babcie i dziadkowie
mogli zwiedzić przedszkole, a niezapomnianą pamiątką były wręczane

przez wnuczęta odznaki „Super Babci” i „Super Dziadka”.
20 stycznia br. babcie i dziadkowie zostali natomiast zaproszeni
do kościoła pw. św. Marcina w Kępnie. W kępińskiej świątyni wszyscy
wspólnie uczestniczyli we mszy św.,
odprawionej z prośbą o Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne
dobro dla babć i dziadków. Eucharystia tradycyjnie odprawiona została
przez ojca Cherubina, franciszka-

nina z Dusznik.
Po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie wszyscy udali się do
Domu Katolickiego, gdzie można
było wsłuchać się w przesłanie jasełek przedstawionych przez Zespół
Teatralny z Kulej. Na scenie wystąpiły dzieci wraz z rodzicami oraz
dziadkami, przekazując z wielką
radością, entuzjazmem i zaangażowaniem przesłanie płynące z betlejemskiej groty.
Dzień Babci i Dziadka to
Przedszkolaki przygotowały dla babć i dziadków
święto, o którym
prezentacje teatralne, muzyczne i taneczne
nie powinno zapomnieć żadne z
wnucząt. Przedszkolaki z Przedszkola Sióstr Boromeuszek życzą
swoim babciom i
dziadkom zdrowia, pomyślności,
miłości, pogody
ducha i Błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień.
Oprac. bem

Kształcenie dualne jest odpowiedzią
na potrzeby lokalnego rynku pracy

Kształcenie dualne to połączenie
kształcenia teoretycznego z kształceniem praktycznym. Jego celem jest
zastosowanie oraz pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach
pracy, przy zachowaniu określonych
proporcji pomiędzy liczbą godzin
kształcenia zawodowego realizowanego w szkole i u pracodawcy. Rozpowszechniony w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Norwegii i Francji

c e n tr
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korzystane zostaną podczas dalszej
współpracy. Spotkanie było też okazją do podziękowania dyrekcji firmy
„Propart” za zorganizowanie centrum szkoleniowego do prowadzenia
zajęć z zakresu użytkowania obrabiarek skrawających oraz za podjęcie
starań o uzyskanie uprawnień ośrodka egzaminacyjnego do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie technik mechanik. Wszyst-

19 stycznia 2018 r. w Mikorzynie odbyła się uroczystość, na którą przedszkolaki zaprosiły babcie i dziadków
Odbyło się spotkanie dyrekcji, nauczycieli i uczniów ZSP nr 1 z przedstawicielami
firm, w których zakończyła się praktyczna nauka zawodu

Dzień Babci i Dziadka w Mikorzynie
Dzień Babci i Dziadka to jedno z
najpiękniejszych, łączących pokolenia
świąt obchodzonych w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie.
Na początku uroczystości dyrektor przedszkola Ewa Derkacz powitała
przybyłych gości: babcie i dziadków, a
także emerytów z Mikorzyna i Mechnic.
Odświętnie ubrane dzieci przedstawiły najpierw jasełka, po których każda z
grup zaprezentowała program artystyczny, dotyczący tego uroczystego dnia.
Poruszeni i wzruszeni goście nagrodzili
występy dzieci gromkimi brawami. Po
występach wnuczęta wręczyły wykonane własnoręcznie laurki, a następnie
wraz ze swoimi dziadkami delektowały
się słodkimi wypiekami.
L. Langner

system kształcenia dualnego znajduje
coraz więcej zwolenników także w
Polsce
Właśnie w tej formie uczniowie ZSP nr 1 w Kępnie w zawodzie
technik mechanik uczą się obsługi
obrabiarek skrawających w trzech
firmach: „Propart” Sp. z o. o. w Mianowicach, Zakład Urządzeń Mechanicznych w Kępnie i „Konstal Bralin”
Sp. z o. o.
15 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie dyrekcji, nauczycieli przedmiotów mechanicznych i uczniów z
przedstawicielami firm, w których
zakończyła się naukę zawodu w formie zajęć praktycznych. Każda ze
stron przedstawiła ocenę realizacji
programu oraz wnioski, które wy-

kim pracodawcom podziękowano za
wysiłek włożony w kształtowanie u
uczniów umiejętności zawodowych i
kultury pracy.
Dyrektor szkoły Bogumiła Drobina podkreśliła znaczenie umiejętności zawodowych na współczesnym
rynku pracy i zapewniła uczniów,
że na terenie powiatu kępińskiego
umiejętności techniczne są bardzo
cenione. Swoje predyspozycje zawodowe będą mogli oni sprawdzić w
przyszłym roku, realizując staże zawodowe w ramach programu „Czas
zawodowców BIS”. Obecni na spotkaniu przedstawiciele pracodawców
zadeklarowali chęć zatrudnienia absolwentów szkoły.
Oprac. bem
Podkreślano znaczenie umiejętności
zawodowych na współczesnym rynku pracy

Przedszkolaki zaprosiły na uroczystość
ukochane babcie i dziadków
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Historia

informacje
Wincenty Lutosławski, filozof końca dziewiętnastego i pierwszej połowy dwudziestego wieku,
dziś zapomniany, choć nadal ceniony na świecie znawca dzieł Platona; patriota i twórca ruchu
„Eleusis”, profesor Uniwersytetu Wileńskiego. Osobowość kontrowersyjna, ekscentryk. Oryginalny i trudny we współżyciu człowiek, wielokrotnie cierpiący na załamania nerwowe. Propagator jogi, poliglota i niestrudzony epistolograf (w ciągu pięćdziesięciu lat napisał ponad sto
tysięcy listów!). Gorący patriota, uwielbiany i szanowany wychowawca młodzieży studenckiej.
Z wykładami i odczytami zjechał pół świata, ale bywał też w… mielęcińskim dworze. Dowodzi
tego wydana niedawno jego korespondencja z profesorem Kazimierzem Twardowskim

Lutosławski w Mielęcinie
Wincenty Lutosławski pochodził ze znanej ziemiańskiej rodziny.
Urodził się w 6 czerwca 1863 roku
w majątku Drozdowo, w ówczesnej
guberni łomżyńskiej. Był pierworodnym synem Franciszka i Marii
Ludwiki. Gospodarstwo hodowlane,
gorzelnia, fabryka krochmalu, a później znany browar przynosiły spore
dochody. Senior rodu nie chciał, aby
jego synowie kształcili się w słabym
rosyjskim gimnazjum w Łomży. Początkowo Wincenty i jego młodszy
brat Stanisław uczyli się w domu pod
kierunkiem nauczyciela z francuskojęzycznej części Szwajcarii. Później
do Drozdowa przybył nauczyciel z
Breslau, Oskar Rumpe. Egzaminy
chłopcy zdawali w Łomży. Naukę
kontynuowali w niemieckim gimnazjum klasycznym w łotewskiej
Mitawie, ich opiekunem tamże był
nadal Oskar Rumpe, który u swego
ucznia rozbudził zainteresowania filozoficzne i matematyczne. W 1881
roku Lutosławski immatrykulował
się na Politechnice w Rydze. Zgodnie z wolą ojca, acz wbrew sobie,
studiował chemię, by przygotować
się do prowadzenia w przyszłości
rodzinnego browaru. Już w gimnazjum ujawniły się humanistyczne
zainteresowania Wincentego. Czytał
z upodobaniem utwory Krasińskiego,
Mickiewicza i Słowackiego. Zdawane celująco przez Lutosławskiego
egzaminy z nauk przyrodniczych
zwróciły nań uwagę wykładowcy
Wilhelma Ostwalda (1853-1932). Ów
chemik i filozof przyrody (laureat
Nagrody Nobla z 1909 roku) zasugerował młodemu Lutosławskiemu, aby
przeniósł się na Uniwersytet w Dorpacie, gdzie mógłby lepiej rozwinąć
swe talenty. „A na słowach Ostwalda
można było polegać - pisze prof. Kazimierz Orzechowski. - Trzech jego
bliskich współpracowników otrzymało nagrody Nobla z chemii /…/”.
W grudniu 1884 roku Lutosławski
uzyskał stopień kandydata chemii.
Pracę końcową wydał własnym nakładem w następnym roku w Halle.
Nie była to sztampowa rozprawa.
Zdaniem prof. Orzechowskiego: „Nie
można jednak wykluczyć, że gdyby
Lutosławski poświęcił się nie filozofii, ale chemii, to czwarta zasada termodynamiki nie byłaby obecnie kojarzona z Onsagerem i Prigoginem, lecz
z naszym rodakiem – Wincentym
Lutosławskim”. Kolejne studia, na
wydziale historyczno-filologicznym,
zakończył pracą aprobowaną przez
profesora Gustava Teichmuellera, ale
odrzuconą przez recenzenta. Studiuje już wtedy w Paryżu, szybko pisze
pracę na inny temat, która zostaje zaakceptowana. W kwietniu 1886 roku
wyjeżdża do Londynu, by korzystać z
zasobnej biblioteki British Museum.
Z Anglii, po krótkim pobycie w Portugalii, udaje się do Hiszpanii, gdzie
poznaje swą przyszłą żonę – poetkę
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Sofię de Perez Eguia y Casanova. Ku
zaskoczeniu obu rodzin Sofia i Wincenty biorą ślub 18 marca 1887 roku.
Lutosławski szuka pracy. Na jego
ofertę odpowiada pozytywnie tylko
Uniwersytet Moskiewski. Lutosławski przyjmuje stanowisko docenta
prywatnego.
Uniwersytet w Kazaniu to kolejny jego pracodawca. Polska Akademia Umiejętności wydaje pierwszą
część pracy „O logice Platona” (1891)
i Lutosławski ma nadzieję objąć ka-

Wincenty Lutosławski (fot. www.pauart.pl)

tedrę filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Splot różnych wydarzeń
a także układy lokalne sprawiają, że
stanowisko to obejmuje ks. profesor
Stefan Pawlicki.
Lutosławski był (głównie dzięki
publikacjom o Platonie) przez kilkadziesiąt lat najbardziej znanym
polskim filozofem, co w rodzimym
środowisku przysporzyło mu wielu
wrogów (niepochlebnie wyrażał się
o nim np. Tadeusz Kotarbiński). Rok
później na podstawie przedstawionej
w języku niemieckim rozprawy „O
podstawach i wynikach indywidualizmu”, Uniwersytet Helsiński przyznał mu tytuł doktora. Lutosławski
podjął ponownie próbę uzyskania
pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Filozof sprowadził z Hiszpanii
rodzinę (miał już trzy córki). Decyzja Wydziału Filozoficznego była
szokująca dla Lutosławskiego: przyznano mu tylko prywatną docenturę.
Wykłady Lutosławskiego cieszyły
się popularnością wśród studentów.
Jednak próba uzyskania habilitacji
nie powiodła się. Pomysł wykładania
„filozofii narodowej” także nie został
zaakceptowany przez Wydział Filozoficzny. Senat UJ ocenił zachowanie
Lutosławskiego w trakcie wykładów „jako dziwaczne i z godnością
Uniwersytetu niezgodne”. Uczelnia

wysyła go na urlop zdrowotny. Lutosławski broni się, publikując listy
w prasie. Neomesjanista, propagator
filozofii narodowego mesjanizmu
nie mógł liczyć na wyrozumiałość w
stańczykowskim Krakowie.
Postanawia uzyskać habilitację w
Szwajcarii. Na tamtejszych uniwersytetach wygłasza wykłady m. in. o
Mickiewiczu, Platonie. Lekarz Forel wystawia mu świadectwo, iż jest
zdrowy psychicznie, ale władze UJ
pozostają nieugięte. W grudniu 1901
r. odwiedzili Lutosławskiego dziennikarz Joachim Sołtys i robotnik Jan
Wycisk. „Na kilka
dni przed Bożym
Narodzeniem 1901
roku – wspominał
Lutosławski w 1932
roku – przybyli do
mnie przedtem nieznani mi Joachim
Sołtys i Jan Wycisk,
którzy się przedstawili jako delegacja
robotników śląskich,
mająca mnie wezwać do pracy dla
Śląska. Oświadczyli
mi, że moje «Wykłady Jagiellońskie»,
wydane w Krakowie, dotarły do Zabrza i Gliwic i znalazły tam licznych
czytelników wśród
górników. Więc postanowili do mnie się zwrócić, abym
dla nich nadal pisał. /…/ Zawiązały
się stosunki, które trwały potem bez
przerwy do czasu obecnego. Gdym
wrócił w 1902 roku do Krakowa, zacząłem potajemnie jeździć do Gliwic
i Zabrza, gdzie późną nocą miewałem
wykłady i objaśniałem zmęczonym
całodniową pracą górnikom pisma
Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Odpowiadałem na ich pytania, zachęcałem, aby do mnie pisali,
i zacząłem wydawać dla nich pismo«
Iskra», którego redakcję powierzyłem Sołtysowi/…/”.
Odtąd praca społeczna będzie
jednym z ważnych celów życiowych
Lutosławskiego. Wkrótce zakłada
stowarzyszenie „Eleusis”, które „ma
na celu – jak mówi jego statut – szerzenie wśród młodzieży szkolnej i
kształcącej się prywatnie wstrzemięźliwości poczwórnej: od trunków
alkoholicznych; od tytoniu; od gry w
karty i innych gier hazardowych, jak:
loterya, totalizator, ruleta; od rozpusty płciowej”.
„Eleusis” szczególnie popularny
był na Górnym Śląsku, ale też w polskich skupiskach w Westfalii. Wśród
krakowskich uczniów i studentów
działało też, z inicjatywy Lutosławskiego, „Seminarium Wychowania
Narodowego”. Rozliczne wyjazdy za-
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graniczne (Egipt, Stany Zjednoczone,
Włochy, Anglia) przeplatały się z potajemnymi spotkaniami na Górnym
Śląsku, gdzie Lutosławski propagował myśl narodową i idee „Eleusis”.
Wielu z jego słuchaczy i uczniów było
szykanowanych przez pruską policję i
sądy. Lutosławski rozstaje się z żoną.
Wkrótce jego życiową partnerką zostaje Wanda Peszyńska, członkini
„Eleusis”. Algier to kolejny kraj, w
którym na krótko osiada filozof. W
1912 roku niektórzy działacze „Eleusis” zaczynają krytykować twórcę
stowarzyszenia (jednym z powodów
było prywatne życie Lutosławskiego). Na zjeździe Elsów dochodzi do
rozłamu. Lutosławski zabrania oponentom używania dawnej nazwy i z
grupą działaczy opuszcza zjazd. W
czasie I wojny światowej Lutosławski
wynajmuje dom w Barby (Sabaudia).
Wykłada na uniwersytetach w Genewie i w Lozannie. Znacząca jest
działalność Lutosławskiego w kuluarach Konferencji Pokojowej w Paryżu. Pracował w Polskim Biurze Prac
Kongresowych. Lutosławski pisał
artykuły do angielskiej i francuskiej
prasy oraz anglojęzyczne broszury
propagujące polskie żądania terytorialne, argumentował m. in. za odrzuceniem pomysłu przeprowadzania
plebiscytów na spornych terytoriach.
Ostrzegał europejskie elity polityczne przed niebezpieczeństwem bolszewizmu.
Marzył o własnej katedrze uniwersyteckiej w wolnej Polsce. Ministerstwo Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego proponuje
mu w sierpniu 1919 roku tylko stanowisko docenta na Uniwersytecie
Wileńskim. W maju następnego roku
uzyskuje jednak nominację na profesora zwyczajnego filozofii i wtedy
rodzina Lutosławskich decyduje się
na przeprowadzkę z Francji do Polski.
W tym to okresie, podróżujący
często do Wilna, Poznania i Warszawy, Wincenty Lutosławski umieszcza
żonę i syna Tadeusza w mielęcińskim
dworze. Dokumentuje to opublikowana niedawno korespondencja
Wincentego Lutosławskiego z filozofem Kazimierzem Twardowskim.
Pierwsza wzmianka pochodzi z listu
pisanego w Warszawie 16 grudnia
1920 roku. Lutosławski informuje
profesora Twardowskiego: „adres

po 20 grudnia: Mielęcin przez Kępno, Poznańskie”. Pozostałe zapisy są
tego samego rodzaju, informują 13
stycznia, 15 i 19 marca 1921 roku:
adres najbliższy: Mielęcin – dwór, p.
Kępno, Poznańskie. A list z 28 marca
tegoż roku pisany jest właśnie w Mielęcinie.
W korespondencji brak jakichkolwiek innych wzmianek o Mielęcinie. Profesor Tomasz Mróz, badacz
i znawca biografii i twórczości Lutosławskiego nie zna odpowiedzi na
pytanie o związki Lutosławskiego z
dworem w Mielęcinie (nie ma chyba
wyjaśnienia tej kwestii w archiwaliach Lutosławskiego). Najprawdopodobniej właścicielem majątku w
Mielęcinie był wówczas Franciszek
Życki. Nie ma jednak śladu na znajomość rodziny Lutosławskich z
Franciszkiem Życkim. Wincenty
Lutosławski znał jednak na pewno
Witolda Hulewicza, syna Leona (właściciela mielęcińskiego majątku do
1910 roku), obaj w tym samym czasie
mieszkali w Wilnie. Potwierdza to
opublikowana korespondencja Witolda Hulewicza z Emilem Zegadłowiczem.
W 1931 roku Lutosławski przeszedł na emeryturę, krótko mieszkał
na wsi pod Cieszynem, by przenieść
się do Krakowa, gdzie zmarł 28 grudnia 1954 roku.
Wzmiankę o prawdopodobnie
ostatnim pobycie Lutosławskiego w mielęcińskim dworze można
przeczytać w jego autobiografii Jeden krótki żywot (wydanej w 1933):
„Wielkanoc 1921-go roku spędziliśmy w Mielęcinie pod Kępnem,
i tam doznałem najdziwniejszego
natchnienia. Wstałem w dzień Wielkiejnocy bardzo rano, przed czwartą
i pisałem cały dzień z krótką przerwą
na rezurekcję. To com napisał stanowiło nową teorię materii, wydaną najprzód w «Nowym Przeglądzie Literatury i Sztuki» (czerwiec 1921) potem
po angielsku w «Monist» w Chicago
(lipiec 1929), a w ostatecznej swej
formie wcieloną do dzieła The Knowledge of Reality, wydanego w 1930-m
r. /…/ Krótki pobyt w Mielęcinie był
jakby epilogiem owocnego siedmiolecia spędzonego w Barby i utwierdził mnie w przekonaniu, że tylko na
wsi mogę najowocniej pracować”.
Piotr Kokociński

JOACHIM SOŁTYS (1865-1948), publicysta, działacz narodowy. Urodził się
w 1865 w Kępnie, był synem Łukasza (szewca) i Zuzanny z Marędowskich.
Rodzice jego wzięli ślub w kościele w Baranowie w 1850 roku. Joachim ukończył szkołę ludową w Kępnie. Był samoukiem, ukończył też kursy handlowe.
Praktykę zawodową zdobywał w biurach adwokackich w Kępnie, Poznaniu,
Pile i Kluczborku. W 1891 roku w Poznaniu wziął ślub z Heleną Neyman (ur.
w 1860 w Środzie Wielkopolskiej, zmarła w 1948 w Tarnowie), działaczką
społeczną, publicystką, poetką. Później Sołtys prowadził własne biura prawne na Górnym Śląsku. Był m.in. działaczem „Sokoła”, redaktorem i wydawcą
polskich czasopism. W czasie III powstania śląskiego – oficer łącznikowy Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych. Przeszedł w stan spoczynku w 1935
roku w stopniu podpułkownika. W czasie okupacji hitlerowskiej był więziony
w obozie koncentracyjnym Stutthoff. Zmarł w 1948 roku w przytułku dla starców w Obrytem pod Pułtuskiem. Sołtysowie to rodzina zasłużona dla Polski.
Żona Helena, córka Bożena, synowie Janusz, Bogdan i Miłosz mają biogramy
w Encyklopedii powstań śląskich, w Polskim Słowniku Biograficznym.
Literatura przedmiotu (wybór):
Korespondencja Wincentego Lutosławskiego z Kazimierzem Twardowskim: lata 1895-1936.
Listy z oryginałów przeczytali, przepisali, opracowali oraz wstępem poprzedzili Radosław Kuliniak,
Dorota Leszczyna, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak, Kęty 2017
Lutosławski Wincenty: Jeden łatwy żywot, Drozdowo 1994 (Przedruk wydania z 1933 r.)
Lutosławski Wincenty: Moja praca na Śląsku,[w:] „Zaranie Śląskie” R. 8 (1932), z. 3
Mróz Tomasz: Wincenty Lutosławski 1863-1954: jestem obywatelem Utopii, Kraków 2008
Orzechowski Kazimierz: Wincenty Lutosławski - dusza filozofa w zgodzie ze ścisłym umysłem, [w:] Wincenty
Lutosławski - oblicza różnorodności, pod red. Adama Pawłowskiego i Roberta Zaborowskiego, Drozdowo 2006
Podgórska Teresa: Stowarzyszenie Patriotyczno-Religijne „Eleusis” w latach 1902-1914, Lublin 1999
Targ Alojzy: Przyczynek do historii Elsów Śląskich: uwagi wstępne, [w:]  „Zaranie Śląskie” R. 27 (1964), nr 2.
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Czy za niespełna 20 lat dojedziemy z Warszawy do Wrocławia, przez Kępno, w ciągu 37 minut? Ten - dziś wydać by się mogło - kosmiczny pomysł, staje się realny poprzez przyjęcie
przez rząd 7 listopada. br. koncepcji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z
otaczającą go infrastrukturą

Z Kępna do Wrocławia w 8 minut?

Centralny Port Komunikacyjny
w Stanisławowie (gmina Baranów)
na Mazowszu ma być gigantycznym
lotniskiem i węzłem drogowo-kolejowym między Warszawą a Łodzią
i dalej Wrocławiem, Katowicami,
Krakowem, Poznaniem i Gdańskiem.
Jak zapowiedział Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. budowy CPK
będzie to - najlepiej skomunikowane
miejsce na mapie Polski. Ma być też
przystosowane do obsługi zupełnie
nowych środków transportu - takich
jak Hyperloop, czyli tunel, w którym
z prędkością 1100 km/h przemieszczają się specjalne wagoniki. Rewolucyjny środek transportu opracował
Elon Musk (SpaceX, Tesla). To on
zorganizował konkurs i zaprosił do
zaprojektowania Hyperloopa uczelnie techniczne oraz firmy inżynierskie z całego świata. We wrześniu
2015 roku nad pojazdem przyszłości
zaczęli pracować absolwenci Politechniki Warszawskiej, założyciele inżynierskiego startupu Carbon
Workshop. Ostatecznie w projekt zaangażowało się 25 osób, z Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej, oraz
firm projektowych.

Morawiecki wówczas pracownik
naukowy Politechniki Wrocławskiej
na spotkaniu u ówczesnego wicestarosty Zenona Kasprzaka zachęcał
władze powiatowe do zintensyfikowania działań na rzecz przywrócenia
połączenia kolejowego na linii Kępno
— Wrocław. - Na Politechnice Wrocławskiej opracowaliśmy już bardzo
dokładnie zasady poruszania się w
rękawach próżniowych pociągów
osobowych. Taki prototyp linii próżniowej mógłby powstać na odcinku
Kępno — Wrocław. Pociąg w tunelu próżniowym porusza się z dużą
prędkością bez zużycia dużych ilości
energii. Wyliczone przez nas koszty
budowy takiej linii są mniejsze niż
położenie torów tradycyjnym sposobem. Naszym projektem zainteresował się już prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz – mówił przywódca i
założyciel „Solidarności Walczącej”.
- Wiem, że swoim pomysłem mogę
wzbudzić uśmiech na twarzy niektórych przedstawicieli władzy, ale
kilkadziesiąt lat temu, gdy walczyliśmy o niepodległą Polskę bez żołnierzy sowieckich w naszym państwie,
też uchodziłem za niepoprawnego

Prototyp pociągu próżniowego.
Fot. Business Insider Polska

Opracowali oni projekt, w którym w rurze poruszałby się pojazd
podobny do samolotu, tyle że zamiast skrzydeł miałby poduszki powietrzne lub poduszki magnetyczne.
Klasyczny pojazd poruszający się
w rurze z tak ogromną prędkością
(prędkość zbliżona do prędkości
dźwięku) powodowałby ogromne
sprężenie powietrza przed sobą. Takie opory aerodynamiczne są trudne
do przezwyciężenia. Zespół Hyper
Poland chce rozwiązać ten problem
przez zasysanie powietrza przed pojazdem, jego sprężenie, schłodzenie,
dostarczenie cienką rurą omijającą
przedział pasażerski do tylnej części
kapsuły i rozprężenie w dyszy napędzającej pojazd. Proponowane przez
inne drużyny klasyczne sprężarki
osiowe w tych warunkach nie pozwalają na pracę przy prędkościach przydźwiękowych.
I właśnie trasa Wrocław-Warszawa dzięki staraniom grupy Hyper
Poland jest jedną z 35 wyłonionych
w konkursie Hyperloop One Global
Challenge. Długość zaprojektowanej
trasy to 415 km. Oznacza to, że wsiadając do Hyperloop w Warszawie,
podróż do Wrocławia zajęłaby raptem 37 minut. Dojazd do Łodzi? 6 minut. Z Kępna do Wrocławia 8 minut.
Wspomnieć tu trzeba, że gdy
w 2008 r. gościł w Kępnie Kornel

wizjonera. Zachęcam władze powiatowe do zainteresowania się tym
pomysłem, a jego realizacja nie tylko wypromuje Kępno w świecie, być
może wkrótce okaże się, że będziecie
pierwszym miastem, które podejmie
takie wyzwanie. Nie czekajmy, aby
w tym zagadnieniu technologicznym
wyprzedzili nas Amerykanie czy Japończycy, którzy jeszcze pracują nad
takim projektem, a my już go mamy
w wersji gotowej. Wystarczy tylko
dobra wola, aby zacząć go realizować — stwierdził wówczas wizjonersko K. Morawiecki.
W tym roku zespól inżynierów
z Hyper Poland, który od dwóch
lat prace nad własnym projektem
Hyperloopa, podpisał z Instytutem
Kolejnictwa list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz rozwoju tej technologii. Razem zbudują
pierwszy polski tor doświadczalny
dla tego ultranowoczesnego środka
transportu. Instytut Kolejnictwa jest
instytutem badawczym, który od
65 lat zajmuje się transportem kolejowym. Ma własny tor badawczy i
zaplecze niezbędne do prac badawczych i naukowych. Hyper Poland
zaprojektował już kapsułę Hyperloopa, która ma poruszać się z prędkością 450 km/h.
Perspektywa
błyskawicznych
podróży wygląda cudownie. Opty-

mizm może trochę zelżeje po podaniu orientacyjnych cen biletów
Hyperloop? I tu możemy się pozytywnie zdziwić, albowiem nad podobnym projektem trwają zaawansowane prace na Słowacji i tam cena
biletu ma być taka, jak autobusu
międzymiastowego.
Science fiction staje się realne
W dokumencie przyjętym przez
rząd koncepcji budowy CPK, jest załącznik, który opisuje potencjalny
scenariusz budowy kolei próżniowej w Polsce do 2030 roku wraz z
trasami i analizą kosztów. Jak podkreślają autorzy projektu jest to scenariusz poglądowy. W podsumowaniu opracowania napisali, że „kolej
próżniowa stanie się kolejnym środkiem transportu w przeciągu następnej dekady”.
Scenariusz projektu zakłada w
pierwszym etapie budowę odcinka na
trasie Warszawa - CPK - Łódź w korytarzu planowanej dotychczas linii
„Y” Kolei Dużych Prędkości. „Trasa
Warszawa - Łódź jest obecnie najbardziej ruchliwą arterią komunikacyjną w Polsce, (...) co roku może
korzystać z niej między 16 a 20 mln
pasażerów, z czego około 30 proc.
porusza się koleją a pozostali transportem drogowym” - napisali autorzy
dokumentu. „Prace prowadzone po
2030 roku powinny objąć trasy CPK
- Katowice i CPK Kraków, mające
na celu połączenie Metropolis Centralnej z Metropolis Południową”
- czytamy. To plan minimum, bowiem - według autorów - dalsze prace mogłyby objąć kolejne odcinki do
wschodnich, zachodnich i południowych granic Polski.
W dokumencie czytamy, że obecnie nie ma na świecie regulacji prawnych, które uwzględniałyby wykorzystanie kolei próżniowej. W Polsce
działają zespoły zajmujące się tą tematyką. „Przy odpowiednim wsparciu będą w stanie wdrożyć tą przełomową innowację transportową”
– czytamy. „Polska mogłaby stać się
liderem w implementacji technologii
kolei próżniowej w Europie, a być
może i na świecie. Pilotażowy odcinek wdrożony na trasie Warszawa
- CPK - Łódź mógłby odegrać rolę katalizatora rozwoju potencjału eksportowego polskich firm produkujących
tę nowoczesną technologię” - napisano w podsumowaniu dokumentu.
Minister M. Wild w rozmowie z
Business Insider Polska zapowiadał,
że CPK musi być gotowy na rozbudowę o tzw. nowe środki transportu
- Z pewnością CPK musi być „Hyperloop-friendly”, co oznacza że jego
projekt będzie musiał zakładać dostateczne rezerwy przestrzenne, abyśmy
nie byli zaskoczeni przez wdrożenie
tej technologii. W pewnym zakresie
CPK może również stymulować innowacyjne rozwiązania w zakresie
transportu.
Potwierdzenie tych słów znajdujemy w przyjętej przez rząd koncepcji. Zakłada ona przygotowanie CPK
do obsługi także kolei próżniowych
i włączenie głównego węzła do sie-

Mapa poglądowa trasy kolei próżniowej. Fot. Business Insider Polska

ci linii Hyperloopa na terenie Polski.
Koncepcja nie przesądza sposobu sfinansowania każdej z inwestycji składających się na projekt Centralnego
Portu Komunikacyjnego. Jako potencjalnego inwestora wskazano w dokumencie Polski Fundusz Rozwoju.
„Punktem wyjścia do finansowania komponentu lotniczego jest realizacja tego przedsięwzięcia przez (...)
100-procentową spółkę Skarbu Państwa” - napisano w dokumencie.
Jak twierdzą projektanci, Hiperloop będzie największym przełomem w komunikacji od czasu lotu

braci Wright z 1903 r. I szkieletem
sieci transportowej nowej generacji.
Nie zastąpi pociągu i samolotu lecz
je uzupełni. Hiperloop odmieni życie milionów ludzi. Większość z nas
rezygnuje z codziennych dojazdów
trwających ponad godzinę. Ta bariera
drastycznie ogranicza naszą ekspansję zawodową i towarzyską. Hiperloop sprawi, że podróż z miasta do miasta potrwa tyle, co przez miasto. To
jakby międzymiastowe metro. I nie
chodzi tu tylko o prędkość podróży,
ale też o jej łatwość i dostępność.
m

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”

Gmina Kępno
z dofinansowaniem
Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził ostateczną
listę rankingową wniosków o dofinansowanie na rok 2018 w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016–2019”.
Na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r.
znalazło się 26 zadań wnioskowanych
przez Gminy oraz 13 zadań wnio-

skowanych przez Powiaty. Wniosek
Gminy Kępno na przebudowę
ul. Ruchu Oporu w Kępnie zajął 20.
pozycję na liście wniosków zakwalifikowanych. Wartość całego zadania
opiewa na kwotę 3.000.000 zł. Kwota
dofinansowania wynosi 1.497.238 zł.
Gmina Kępno jako jedyna w powiecie kępińskim otrzymała dotację.
Oprac. KR

Burmistrz jest dumny
z otrzymanego dofinansowania
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Coroczny festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych „Kępińskie kolędowanie”

Wspaniałe spotkanie wśród
świątecznych brzmień

Młodzi artyści otrzymali dyplomy
i upominki. Fot. RadioSUD

Po raz kolejny odbył się festiwal
„Kępińskie kolędowanie”. Podczas
specjalnych warsztatów młodzi artyści zostali przygotowani przez wokalistę i wykładowcę instytutu jazzu
Akademii Muzycznej w Katowicach
Marcina Wawrzynowicza. Po zakończeniu warsztatów, 16 stycznia
br., w sali widowiskowej Kępińskiego
Ośrodka Kultury w Kępnie przeprowadzono przesłuchania konkursowe,
podczas których wyłoniono najlepsze
osoby zakwalifikowane do finału –
dwóch koncertów galowych.
W konkursie mogli wziąć udział
soliści i zespoły (do 6 osób) – uczniowie szkół podstawowych (od 8. roku
życia), gimnazjów, szkół średnich

oraz dorośli. Rywalizacja odbywała
się w kategoriach: kategoria I – 8-12
lat; kategoria II – powyżej 12 lat; kategoria III – Rodzinne kolędowanie
(zespoły rodzinne).
19 stycznia br. w kościele pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej w
Hanulinie odbył się pierwszy koncert finałowy „Kępińskie kolędowanie 2018”, podczas którego laureaci
konkursu wokalnego zaprezentowali
swoje talenty większemu gronu słuchaczy.
Na muzyczne spotkanie w Hanulinie tłumnie przybyli mieszkańcy, aby wysłuchać tradycyjnych,
polskich kolęd i pastorałek w pięknych aranżacjach młodych artystów.

Utwory przywołały radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia i
wprowadziły zgromadzonych w ten
wyjątkowy klimat. - To była taka rewolucja duchowa, umocnienie, młodzi wykonawcy, którzy mają ogromny talent. Zawsze stawiam na takie
przeżycia. I to się udało dzisiejszego
wieczoru w Hanulinie. O to mi również chodziło, żeby przeżywać takie
rzeczy – podkreślił proboszcz hanulińskiej parafii ks. Marek Nagler.
Podczas koncertu wokalistom
akompaniował zespół muzyczny w
składzie: Kajetan Borowski – instrumenty klawiszowe, Adam Tadel
– kontrabas i Piotr Baraniak – perkusja. Oprócz laureatów konkursu

W Hanulinie zaśpiewał też Kępiński
Chór Męski „Cantamus”. Fot. KOK

wokalnego „Kępińskie kolędowanie 2018” w Hanulinie zaśpiewał
też Kępiński Chór Męski „Cantamus”.
Podsumowaniem
koncertu
było ogłoszenie laureatów. Młodzi
artyści otrzymali dyplomy i upominki, wśród których była także
nagroda pieniężna.
To pierwszy z dwóch finałowych koncertów „Kępińskie kolędowanie 2018”, jakie zaplanował
Kępiński Ośrodek Kultury. Drugi
z nich odbędzie się w najbliższą
niedzielę, 28 stycznia br., w Sanktuarium pw. św. Idziego w Mikorzynie.		
Oprac. KR

KĘPIŃSKIE KOLĘDOWANIE 2018

– LAUREACI (KONCERT W HANULINIE):
Kategoria I:
GRAND PRIX – Hanna Włodarczyk
2. Iga Wojciechowska, Adrianna Włodarczyk
Kategoria II:
GRAND PRIX – Julia Stańczak
1. Aleksandra Płatek, Zuzanna Bonczol
2. Wiktoria Jędrysiak, Dawid Rabiega
3. Szkoła Podstawowa w Opatowie, Stanisław
Napierała, Wiktoria Bielińska
Wyróżnienie:
Dominika Gruszka, Natalia Sikora, Julia Jokiel
i Filip Smyrek, Paulina Jarząb, Paweł Maryniak,
zespół wokalny „SONG”
Kategoria III:
Wyróżnienie: Sara i Maja Kasprzak

Mieszkańcy przybyli tłumnie by wysłuchać
pięknego koncertu. Fot. KOK

XLIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kępnie

By seniorom żyło się lepiej
18 stycznia br. odbyła się XLIX
sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w
Kępnie. Jej zwołanie było niezbędne
ze względu na konieczność podjęcia
dwóch uchwał związanych ze staraniami Gminy Kępno o dofinansowanie projektu pn. „Budowa budynku
z przeznaczeniem na Klub Seniora
i Centrum Wsparcia Opiekunów w
Kępnie”. Zmiany podyktowane są
koniecznością zwiększenia wkładu
własnego do zadania inwestycyjnego.
Gmina Kępno złożyła dwa wnioski o dofinansowanie ze środków
unijnych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 na utworzenie Klubu Seniora
i Centrum Wsparcia Opiekunów w
Kępnie przy ul. Sikorskiego w Kępnie (była siedziba KOK). - To jest
inwestycja skierowana do dwóch
grup odbiorców. Pierwsza to osoby
starsze, a więc nasi seniorzy. Dla
nich powstanie coś w rodzaju świe-
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tlicy, w której osoby przez cały dzień
będą mogły się spotykać i spędzić
miło czas, a druga część to Centrum Wsparcia Opiekunów. Będzie
to instytucja wspierająca poprzez
swoją działalność, np. wypożyczalnie sprzętu, pomoc pedagogów i
psychologów. Będzie można też na
jeden lub dwa dni zostawić pod opieką osobę niepełnosprawną, jeśli np.
ktoś będzie musiał pilnie wyjechać.
Zwiększony wkład własny zadania
pozwoli na skuteczne aplikowanie o
środki zewnętrzne – wyjaśnił wiceburmistrz Artur Kosakiewicz.
Jeden złożony przez gminę wniosek dotyczy bieżącej działalności planowanej instytucji przez okres 3 lat
(tzw. wniosek miękki), drugi wniosek natomiast – wybudowania siedziby dla tej instytucji (wniosek inwestycyjny). Wniosek miękki został
wysoko oceniony, jednak do otrzymania dofinansowania niezbędne
jest również zdobycie wysokiej oceny wniosku inwestycyjnego. Urząd

Marszałkowski, oceniając wniosek
inwestycyjny Gminy Kępno, zwrócił
się o dokonanie niezbędnej korekty
polegającej m.in. na zrezygnowaniu
z niektórych wydatków wskazanych
przez Gminę Kępno w ramach dotacji, takich jak budowa pomieszczeń
socjalnych czy biurowych. Aby sprostać tym wskazówkom, Gmina Kępno w ciągu 5 dni od daty otrzymania
pisma musiała skorygować wniosek
wraz z harmonogramem wydatków.
W tym celu konieczne było podjęcie
przez Radę Miejską w Kępnie uchwał
dotyczących zmian w budżecie Gminy Kępno oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata
2018-2041.
Wartość projektu inwestycyjnego
wyniosła 2.474.230 zł (w tym wnioskowana dotacja 2.172.980 zł), a wartość projektu miękkiego – 1.721.910
zł (w tym wnioskowana dotacja –
1.635.814 zł). Inwestycja ma zostać
zrealizowana jeszcze w 2018 r.
Oprac. KR
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Dzieci zaprezentowały swoje
talenty wokalne. Fot. KOK

Występy artystów były piękne
i niepowtarzalne. Fot. KOK
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Obchody 98. rocznicy powrotu Kępna do Macierzy

17 stycznia pamiętny dla kępnian
17 stycznia br. w Kępnie odbyły
się obchody upamiętniające 98. rocznicę powrotu Kępna do Macierzy. Po
uroczystej mszy świętej w kościele
pw. św. Marcina w Kępnie delegacje
władz samorządowych, parlamentarnych oraz przedstawiciele m.in.
instytucji, szkół, przedszkoli, straży
pożarnej, policji i okolicznych organizacji, pod przewodnictwem pocztów
sztandarowych, przeszły pod pomnik
Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację, aby tam oddać hołd i złożyć
symboliczne wiązanki kwiatów.
Uroczystości rozpoczęto dźwiękiem strażackiej syreny i hymnem

Polski. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie
Andrzej Stachowiak, który w okolicznościowym przemówieniu nawiązał do historii i tej szczególnej daty w
dziejach naszego miasta. - 17 stycznia 1920 r. był pierwszym dniem niepodległości naszego miasta. Jak do
tego doszło? Pierwsza wojna światowa przypomniała o sprawie polskiej,
a w Polaków wstąpił nowy duch.
Po latach zapomnienia i beznadziei
wiara ożyła i przerodziła się w czyn.
Walka o wolność prowadzona była
na polach bitew i w dyplomacji, ale
walką była też dbałość o zachowanie

języka, kultury i tradycji ojczystej.
Polacy z niecierpliwością wyglądali
dnia ratyfikacji traktatu wersalskiego z 1919 r., który ustalał granice pomiędzy Polską a Niemcami. Zgodnie
ze swymi postanowieniami, traktat
obowiązywał dopiero po ratyfikacji
przez 5 wielkich mocarstw i wszedł
w życie z dniem 17 stycznia 1920 r.
Niemcy zmuszeni byli opuścić ziemie przyznane Polsce. W związku z
tym także Kępno odzyskało wolność.
Kurzawa i Nawrocki w „Dziejach
Kępna” podkreślają: „Kępno przyznane zostało Polsce dzięki temu,
że wśród jego mieszkańców przewa-

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Kępno oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

żali Polacy, którzy mimo wielkiego
nacisku niemczyzny manifestowali
w okresie zaborów swój patriotyzm
i brali czynny udział w życiu narodowym” – podkreślał A. Stachowiak,
wspominając działania mieszkańców
walczących o wolność i wymieniając
nazwiska niektórych kępnian, którzy
wykazali się nieprzeciętnymi postawami i wskrzeszaniem ducha patriotyzmu: ks. Ignacy Nowacki, Paweł
Jasiński, Wacław Hącia, Teodozja

1918 r. ziściła się dla Kępna właśnie 17 stycznia 1920 r. Świętujmy
i pamiętajmy naszych lokalnych
bohaterów z tamtych ważnych dni.
Nie wstydźmy się przywiązania do
rodzinnego miasta, naszych uczuć
do Polski. Jesteśmy przecież dumni
z własnego pochodzenia, z naszych
rodzimych tradycji i zwyczajów,
kochamy naszą kulturę i cieszymy
wolnością. To właśnie z tych uczuć
wyrasta nasz patriotyzm. Okazujmy

12 stycznia br. w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło się spotkanie
„Poczytaj mi mamo, tato… w nosidle”

Z niemowlakiem w bibliotece

Wydarzenie miało na celu promowanie czytania dzieciom już w wieku
niemowlęcym. Szczególnie zaś cenne
dla uczestniczących w nim rodziców
było spotkanie z doradcą noszenia
dzieci w chuście – fizjoterapeutką
Hanną Tomalik.
Jak ważne jest głośne czytanie
dziecku już od pierwszych tygodni
życia, wyjaśniała Agata Moska, bibliotekarka z Oddziału dla Dzieci i
Młodzieży. Zaprezentowała także
typy książek najbardziej polecane do
czytania w poszczególnych etapach
życia dziecka. Okazuje się, że dla
niemowlaków najlepsze są książki…
czarno-białe! Niemowlęta nie rozróżniają bowiem kolorów, za to wyraźnie
zarysowane kontrasty figur widoczne
na kartach książki to dobra stymulacja rozwoju wzroku i wyobraźni. Podczas spotkania rodzice dowiedzieli
się, nie tylko jak czytać i jakie korzyści przynosi czytanie pociechom, ale
dzięki zawiązaniu oczu i kilku prostym sztuczkom mogli również sami
doświadczyć, że czytanie angażuje
wszystkie zmysły, nie tylko wzrok.
Okazuje się, że dla niemowlaków
najlepsze są książki… czarno-białe!

Podczas drugiej części spotkania H. Tomalik, zaprezentowała
bezpieczne sposoby noszenia dzieci
w chustach i nosidłach. Dlaczego to
ważne? Bo to nie tylko sposób na za-

słup rodzica i ukoić kolki maluszka.
Dzięki chuście/nosidle rodzic może
także zachować wolne ręce, co pozwala m.in. na ułatwienie korzystania
z zasobów biblioteki.

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku
Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację

Raport SMOG-owy

W placówce przy ul. Kościuszki
działa „Biblioteka Chustowa”

pewnienie maleństwom bliskości i
poczucia bezpieczeństwa, ale też doskonały sposób, by odciążyć kręgo-

go, ucząc nasze dzieci miłości do
ojczyzny i szacunku dla innych narodów. Dzięki temu możemy cieszyć
się poczuciem wspólnoty w naszej
wielkiej i małej ojczyźnie. Bądźmy
dumnymi Polakami, bądźmy także
dumnymi mieszkańcami ziemi kępińskiej – apelował przewodniczący
Rady Miejskiej w Kępnie.
Na zakończenie uroczystości
wiązanki kwiatów złożono także pod
tablicą upamiętniającą powrót Ziemi
Kępińskiej do Macierzy oraz przy
pomniku ku czci powstańców wielkopolskich pod Korzeniem.
KR

Karłowska, Jan Siwek, Edmund
Karłowski, Aleksander Całkosiński, Paweł Jasiński, Teofil Cieciński, Tomasz Godzina Wacław Kokociński, Ignacy Szafarkiewicz i
wielu innych. Przypomniał też postać
gen. Stanisława Thiela, który służył
Polsce do końca swych dni i miał bezpośredni wpływ na powrót Kępna do
Macierzy, a którego nazwisko nosić
będzie jedna z kępińskich ulic.
- W tym roku świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Miejmy jednak świadomość, że niepodległość z listopada

Wszystkich rodziców z pewnością ucieszy informacja, że biblioteka
przy ul. Kościuszki jest już wyposażona w chusty i nosidełka przekazane przez H. Tomalik. W ramach
„Biblioteki Chustowej” rodzice lub
opiekunowie z małymi dziećmi mogą
wypożyczyć na czas przebywania w
bibliotece chustę/nosidło w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Rodzic
może wypożyczyć książkę, skorzystać z czytelni czy nawet odwiedzić
wystawy biblioteczne lub też wziąć
udział w spotkaniu autorskim - ręce
ma bowiem wolne, a maluch wtulony
w opiekuna spokojnie śpi czy odpoczywa.
Szczegóły znajdują się na stronie
internetowej www.waszabiblioteka.
pl w zakładce „Kluby” – „Biblioteka
Chustowa”.
Oprac. bem

W ostatnim (3.) numerze „Tygodnika Kępińskiego” publikowaliśmy
dane pomiarowe z sensora Airly dotyczące poziomu smogu w centrum
Kępna (Rynek 2). Od poprzedniego
numeru co tydzień będziemy publikować dane smogowe zanieczyszczo-

nego powietrza w centrum miasta.
Pomiary – codziennie o godz. 18.00.
W Polsce dobowa norma stężenia PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom
informowania występuje przy 200
µg/m3, a alarmowy – przy 300 µg/m3.

DATA

PYŁ PM 2.5 (µg/m3)
– % NORMY

PYŁ PM 10 (µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01

22 (88%)
31 (124%)
77 (308%)
127 (508%)
113 (452%)
82 (328%)
183 (732%)

32 (64%)
47 (94%)
108 (216%)
178 (356 %)
161 (322%)
116 (232%)
262 (524%)

Dobra
Bywało lepiej
Zła
Bardzo zła
Bardzo zła
Zła
Bardzo zła

Oznaczenie kolorów:          Wspaniała

Dobra

Bywało lepiej

Zła

Bardzo zła

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

Tygodnik Kępiński 25 stycznia 2018

7

Wiadomości

informacje
Opady śniegu, mróz, śliska nawierzchnia – wszystko to
powoduje utrudnienia w ruchu i częstą utratę kontroli nad
pojazdem

Kierowca wjechał do rowu
17 stycznia br., około godz. 7.20,
oficer dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie został powiadomiony o zdarzeniu drogowym w Nowej
Wsi na odcinku leśnym. Patrol, który
udał się na miejsce kolizji ustalił, że
29-letni mieszkaniec Byczyny, kierujący iveco, nie dostosował prędkości
do trudnych warunków drogowych,
nie utrzymał panowania nad pojazdem i wjechał do rowu.
Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej: JRG Kępno i

OSP Mroczeń. - Po dotarciu na miejsce strażacy zabezpieczyli teren działań oraz uszkodzony pojazd. Następnie na rozlane płyny eksploatacyjne
zastosowano sorbent – poinformował
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie kpt. Jarosław Kucharzak.
Mężczyzna był trzeźwy. Nie odniósł poważnych obrażeń ciała. Został ukarany mandatem karnym.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe na drodze krajowej nr 39 w Mroczeniu

Nietrzeźwy kierowca opla
wjechał do rowu
18 stycznia br., o godz. 20.25,
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymało zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej nr 39 w
Mroczeniu. Według zgłoszenia samochód ciężarowy wpadł tam do
rowu, a kierowca odniósł obrażenia głowy. Na miejsce skierowano
łącznie 4 zastępy straży pożarnej:
3 z JRG Kępno i jeden z OSP Baranów. - Po dojeździe na miejsce
okazało się, że w rowie znajduje się
samochód osobowy, a nie ciężarowy, a kierujący pojazdem obywatel
Ukrainy, po przebadaniu przez Zespół Ratownictwa Medycznego, nie
wymagał transportu do szpitala.
Dalsze czynności prowadziła przybyła na miejsce policja – relacjonuje

rzecznik prasowy KP PSP Kępno
kpt. Jarosław Kucharzak.
Patrol Komendy Powiatowej Policji w Kępnie ustalił, że 21-latek z
Ukrainy, mieszkający czasowo na
terenie powiatu kępińskiego, kierując oplem, nie zachował ostrożności
i nie utrzymał panowania nad pojazdem. Na skutek tego wjechał do
rowu. - Podczas rozmowy z kierowcą, który na szczęście nie odniósł
poważnych obrażeń ciała, mundurowi wyczuli wyraźną woń alkoholu. Jak się okazało, kierowca opla
był kompletnie pijany. W wydychanym powietrzu miał aż 2 promile alkoholu – mówi oficer prasowa KPP
Kępno st. sierż. Anna Lubojańska.
Postępowanie w sprawie zdarzenia prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

Sprzedam mieszkanie
94,40 m2 (I piętro) z piwnicą,
budynkiem gospodarczym
i tarasem w budynku wolno stojącym
w centrum miasta.

Telefon: 606 365 377.
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W Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyła się doroczna odprawa podsumowująca wyniki pracy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie

Policjanci

podsumowali miniony rok
17 stycznia br. w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Kępnie
odbyła się uroczysta odprawa roczna
z udziałem zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp.
Romana Kustera. Podczas odprawy komendant powiatowy Policji w
Kępnie podinsp. Tomasz Paziewski
podsumował wyniki pracy kępińskiej
jednostki i miniony rok. Przedstawił
działania każdego z wydziałów oraz
strukturę etatową jednostki.
W Komendzie Powiatowej Policji
w Kępnie obecnie służy 100 policjantów na 109 policyjnych stanowisk.
Część z tych osób pozostaje w chwili
obecnej na szkoleniach podstawowych w szkołach policyjnych.
Komendant T. Paziewski podsumował pracę Wydziału Prewencji
– w tym ilość służb policjantów na
drogach i działania dzielnicowych.
W minionym roku policjanci z Kępna zatrzymali ponad 200 osób na
„gorącym uczynku” popełnienia
przestępstwa – w tym 37 z kategorii
przestępstw najbardziej uciążliwych
społecznie. W 2017 r. na terenie powiatu kępińskiego miały miejsce 933
przestępstwa, w tym 471 to przestępstwa kryminalne, a 205 – z siedmiu
kategorii najbardziej uciążliwych
społecznie. Wykrywalność sprawców przestępstw pozostaje na poziomie 87,9%.
Na terenie powiatu miało miejsce
645 kolizji – to o 147 kolizji więcej
niż w latach ubiegłych. Doszło do 23
wypadków drogowych, w których

ranne zostały 22 osoby, a 4 osoby zginęły. Zatrzymano 122 nietrzeźwych
kierowców, wystawiono 5.403 mandaty, z czego 2.570 dotyczyły przekroczenia prędkości.
Istotnym tematem podsumowania było otwarcie dwóch nowych
posterunków – w Bralinie i w Łęce
Opatowskiej z siedzibą w Opatowie.
Komendant podziękował samorzą-

szenia dotyczące przekraczania prędkości.
Głos zabrała także prokurator
rejonowy w Kępnie Emilia Mielcarek-Wojciechowska, która podziękowała za całoroczną pracę Wydziału
Kryminalnego KPP w Kępnie. Podziękowania za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa złożył także
starosta Witold Jankowski.

W rocznej odprawie udział wzięli funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie

dowcom za wsparcie w realizacji tej
inwestycji, a także za wsparcie zakupów nowych radiowozów.
Innym istotnym aspektem podjętym podczas podsumowania była
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Działa ona od 20 września
2016 r. W 2016 r. odnotowano na niej
98 zgłoszeń, a w 2017 r. – 439 zgłoszeń. 346 z nich potwierdziło się – w
znakomitej większości były to zgło-

Na zakończenie odprawy głos
zabrał insp. R. Kuster. Również on
podziękował za dobre rezultaty pracy jednostki. Zwrócił szczególną
uwagę na działania Wydziału Kryminalnego, który w znaczący sposób
podniósł wskaźnik wykrywalności
sprawców przestępstw w niemal każdej kategorii przestępstw.
Oprac. KR

Strażacy z JRG Kępno i OSP Kępno walczyli z pożarem w Lisinach

Paliło się drewno i izolacja budynku
14 stycznia br., o godz. 19.05, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o palącej
się stercie drewna przy budynku mieszkalnym w Lisinach. - Strażacy zastali pożar drewna opałowego zgromadzonego
przy budynku, który miał już częściowo
spaloną izolację. Strażacy podali prąd
wody na palące się materiały, co doprowadziło do ugaszenia pożaru. Następnie
przystąpiono do częściowej rozbiórki
podbitki dachowej, celem wykluczenia
możliwości przedostania się pożaru do
wnętrza budynku oraz na dach – poinformował rzecznik prasowy KP PSP
Kępno kpt. Jarosław Kucharzak.
W działaniach udział brały dwa zastępy z JRG Kępno oraz OSP Kępno.
Oprac. KR
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Strażacy ugasili pożar i rozebrali podbitkę dachową,
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru

Wiadomości

reklama

Nad Polską przeszedł orkan „Fryderyka”, który siał spustoszenie. Na szczęście nie wyrządził szkód w powiecie kępińskim

Orkan dla regionu okazał się niegroźny

18 stycznia br. oraz w nocy z 18
na 19 stycznia br. orkan „Fryderyka”,
siejący spustoszenie w zachodniej
Europie, dotarł nad Polskę. Komunikaty wybrzmiewały z każdej strony,
ostrzegając przed bardzo silnym wiatrem (w porywach przekraczającym
110-120 km/h) i przywołując wspomnienia letniego orkanu „Ksawery”,
który przyniósł niemałe szkody rów-

znad Islandii – niżu Evi, który odpowiada za całą cyrkulację mas powietrza nad północnym Atlantykiem.
Choć w wielu miejscach Polski
wichura w połączeniu z intensywnymi opadami śniegu wyrządziła poważne szkody, nasz region tym razem
pozostał prawie „nietknięty”, podobnie jak całe południe Wielkopolski.
Strażacy z Komendy Powiatowej

W związku z orkanem „Fryderyka” najbardziej ucierpieli mieszkańcy województw: wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego iśląskiego. Fot. www.crazynauka.pl

nież w powiecie kępińskim.
W wyniku orkanu „Fryderyka” w
Holandii, Niemczech i Belgii zginęło
w sumie 5 osób.
Orkan to bardzo silny wiatr związany z głębokim niżem. Niż, który
jest przyczyną powstania orkanu
„Fryderyka”, przybył znad Morza
Północnego. Niż ten utworzył się na
skraju potężnego układu barycznego

Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie nie otrzymali żadnego zgłoszenia
w związku z silnym wiatrem czy opadami śniegu. - Wichury, które przeszły nad terenem Polski, oszczędziły
powiat kępiński. Nie zanotowaliśmy
w tym okresie żadnego zdarzenia
związanego z silnymi wiatrami –
podkreślił rzecznik prasowy KP PSP
Kępno kpt. Jarosław Kucharzak.

Jaka sytuacja w kraju?
Niestety, nie wszyscy mieli tyle
szczęścia. W związku z orkanem
„Fryderyka” najbardziej ucierpieli
mieszkańcy województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i śląskiego. W
żadnym z województw nie było ofiar
śmiertelnych, ale dwie osoby zostały
ranne – to pasażerowie autokarów,
które silny wiatr zepchnął do rowu.
Ze skutkami gwałtownych wichur i opadów śniegu w całej Polsce
walczyło prawie 3.800 strażaków
państwowej i ochotniczej straży pożarnej, interweniując ponad 700 razy.
Większość interwencji (prawie 450)
była związana z silnym wiatrem.
Strażacy usuwali połamane konary,
nieśli pomoc poszkodowanym, a także pomagali energetykom, naprawiającym awarie. Wezwania dotyczyły
głównie setek powalonych przez wichurę i przywalonych pod ciężarem
śniegu drzew.
Wichura uszkodziła też w sumie
65 budynków, w tym 45 mieszkalnych i 20 gospodarczych.
Orkan pozbawił dostaw prądu
prawie 55.000 gospodarstw domowych. Atak zimy spowodował również spore zamieszanie na większości lotnisk: W Warszawie, Modlinie,
Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu,
Gdańsku i Szczecinie. Nieznaczne
opóźnienia wystąpiły też na trasach
kolejowych. Gwałtowne pogorszenie
się warunków drogowych zwiększyło
także liczbę zdarzeń drogowych. KR

Prywatny Gabinet
Otolaryngologiczny
lek. Paulina Lepka

Specjalista Otorynolaryngologii

Diagnostyka i leczenie chorób:
uszu • nosa • zatok przynosowych
• gardła • krtani
Badanie odbywa się w sposób tradycyjny oraz przy pomocy
endoskopów – nowoczesnej metody obrazowania struktur
anatomicznych przy pomocy kamery wraz z dokumentacją
fotograficzną

OTWARCIE

JUŻ 14 PAŹDZIERNIKA 2017
63-600 Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 46
REJESTRACJA: 508 177 121

JUŻ OTWARTY!!!

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny

Ogólnopolska kampania pn. „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”

Zadbaj o swoje światła – i o bezpieczeństwo

lek. Paulina Lepka
Specjalista Otorynolaryngologii
Kępno, ul. ks. P. Wawrzyniaka 46, Kępno.
Rejestracja: tel. 508 177 121.

Źródło: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

W okresie zimowym prawidłowe
oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia, bowiem potęgują
się negatywne zjawiska niekorzystnie wpływające na proces widzenia, zwłaszcza przy występowaniu
złych warunków atmosferycznych.
Jak ważna jest rola prawidłowego
oświetlenia pojazdu dla bezpieczeństwa własnego i innych uczestników
ruchu, przekonywali policjanci na
inauguracji ogólnopolskiej kampanii
pn. „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”.
Od świtu do zmierzchu światła
pełnią jedynie rolę oznaczania pozycji pojazdu na drodze. Po zapadnięciu zmroku dodatkowym zadaniem
przednich świateł pojazdu jest również oświetlanie drogi, i co szczególnie istotne – wszelkich nieoświetlonych przeszkód.

Prawidłowe działanie świateł
ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników
ruchu drogowego, ponieważ zasięg
pola oświetlonego przez reflektory,
zwłaszcza przy użyciu świateł mijania, jest determinowany, poza ich
ogólnym stanem technicznym, takimi czynnikami jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia
oraz natężeniem emitowanego światła. Wszelkie niedomagania w tym
zakresie mogą skutkować między innymi niedostatecznym oświetleniem
drogi i jej poszczególnych części
albo prowadzić do oślepienia innych
uczestników ruchu drogowego np.
przy zastosowaniu niehomologowanych świateł samowyładowczych.
W grudniu ubiegłego roku w Polsce zginęło 171 pieszych, czyli pra-

wie 7–krotnie więcej niż w maju (25
osób). W związku z tym, to wcześnie
zapadający zmrok i pogorszenie widoczności były czynnikami determinującymi podwyższone ryzyko zaistnienia wypadku. Niewątpliwie części
tych zdarzeń udałoby się uniknąć,
gdyby kierowca miał sprawne technicznie, prawidłowo wyregulowane
światła i wcześniej dostrzegł pieszego
na jezdni, bądź też nie doprowadził
do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.
Aby uzmysłowić kierowcom, jak
ważne jest prawidłowe oświetlenie
pojazdów, szczególnie w okresie zimowym policjanci zainicjowali ogólnopolską akcję „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”, z ramach której
przeprowadzane są wzmożone działania związane z kontrolą oświetlenia
zewnętrznego pojazdów. Oprac. KR
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G£OS TRZCINICY
styczeń 2018, nr 4 (1019)
Umowa na budowę przedszkola w Laskach podpisana

W przyszłym roku pójdą
do nowego przedszkola

12 stycznia 2018 roku w Urzędzie
Gminy Trzcinica została zawarta
umowa na „Przebudowę z rozbudową
przedszkola w miejscowości Laski”.
Wykonawcą zadania będzie
PPHU „JOKPOL” za kwotę 2.195.550
zł. Podpisanie umowy poprzedziło
postępowanie przetargowe, w ramach
którego wpłynęły 4 oferty, a wartość

dydaktyczne i zabawki. Zaplanowano
kuchnię wraz z wszystkimi magazynami i pomieszczeniami pomocniczymi. W obiekcie znajdzie się jadalnia
wraz z holem z systemem drzwi rozsuwanych, umożliwiających stworzenie dużej powierzchni na spotkanie
integracyjne lub środowiskowe. Kolejnymi pomieszczeniami są: pokoje

Umowa z wykonawcą inwestycji
została zawarta 12 stycznia br.

prac wyceniono od 3.005.859,97 zł do
2.195.550 zł. Zgodnie z umową całość
prac wykonana zostanie do 28 czerwca 2019 roku, tak aby zajęcia w nowym obiekcie rozpocząć 1 września
2019 roku.
Na powierzchni 467,78 metrów
kwadratowych znajdą się sale dydaktyczne, każda z własną łazienką i
własnym pomieszczeniem na pomoce

logopedy, pielęgniarki, personelu, a
także pomieszczenie socjalne i techniczne zgodnie z obowiązującymi
wymogami. Budynek projektowany
jest w technologii energooszczędnej, z
systemem odzysku ciepła podobnym
do zastosowanych w obiektach przedszkola i biblioteki w Trzcinicy oraz
zmodernizowanego w ubiegłym roku
Zespołu Szkół w Laskach.

Gmina Trzcinica pozyskała
środki zewnętrzne w wysokości
999.957,19 zł (maksymalnie można
było wnioskować o 1.000.000 zł) w
ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”,
Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1
„Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Gmina pozyskała środki także
na realizację projektu „Akademia
wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w
Laskach”, którego wartość całkowita wynosi 157.987,50 zł, a dofinansowanie 134.289,37 zł. Zgłoszenie
tego projektu do realizacji było warunkiem koniecznym otrzymania
dofinansowania na przebudowę i rozbudowę istniejącej placówki. - Rozpoczynamy kolejny etap modernizacji i
rozbudowy bazy oświatowej w naszej
gminie – mówi wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik. - W ubiegłym
roku udało się kompleksowo zmodernizować obiekt Zespołu Szkół w
Laskach. Teraz przychodzi kolej na
przebudowę rozbudową przedszkola w Laskach. Po zakończeniu tego
zadania będziemy dysponować 175
miejscami dla dzieci przedszkolnych
w obu wybudowanych i rozbudowanych od podstaw przedszkolach – dodaje wójt.
Oprac. bem

Gmina Trzcinica w projekcie „Szkolny Klub Sportowy 2018”
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przez nauczycieli wychowania fizycznego, głównie na terenie obiektów szkolnych. W Zespole Szkół w
Trzcinicy powstanie jedna grupa
męska prowadzona przez Krzysztofa Stefańskiego (gry zespołowe)
oraz jedna grupa kobieca prowadzona przez Elżbietę Godek (zajęcia
ogólnorozwojowe). Natomiast w Zespole Szkół w Laskach utworzona
zostanie grupa mieszana prowadzona przez Małgorzatę Drzazgę (gry
zespołowe). We wszystkich tych zajęciach uczestniczyć będzie łącznie
46 uczniów.

Życzenia z okazji
Dnia Babci i Dziadka

Uroczystość rozpoczął występ
chóru Zespołu Szkół w Trzcinicy
pod kierunkiem Renaty Adamskiej. Wszystkich obecnych powitała
przewodnicząca ZERiI w Trzcinicy Agnieszka Dubiel. Wójt Gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik wraz
z przewodniczącym Rady Gminy
Zdzisławem Mikołajczykiem prze-

kazali uczestnikom spotkania życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Każdy z uczestników spotkania
otrzymał wraz z życzeniami słodki
upominek. Podobne życzenia przekazali Bożena Tomalik i Grzegorz
Florczak z ZERiI w Kępnie, a w
uroczystości uczestniczyli również
przedstawiciele policji. Oprac. bem

Uroczystość uświetnił występ
chóru Zespołu Szkół w Trzcinicy

Pytania do...
Grzegorza Hadzika
wójta gminy Trzcinica

Czy w tym roku przewidywana jest przebudowa drogi powiatowej Trzcinica – Laski, która w związku ze zmniejszeniem puli środków, wypadła z listy inwestycji drogowych
przewidzianych do dofinansowania przez wojewodę?

Zwiększają ofertę
zajęć sportowo-rekreacyjnych
Gmina Trzcinica wraz z Zespołem Szkół w Laskach i Zespołem
Szkół w Trzcinicy przystąpiła do projektu „Szkolny Klub Sportowy 2018”,
który dofinansowany jest ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki (ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a jego
realizatorem na terenie województwa
wielkopolskiego jest Szkolny Związek Sportowy w Poznaniu.
Program polega na uruchomieniu i organizacji pozalekcyjnych
zajęć sportowych prowadzonych

20 stycznia 2018 roku Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzcinicy zorganizował Dzień Babci i Dziadka

Główne cele programu to: promocja zdrowego i aktywnego stylu
życia wśród dzieci i młodzieży oraz
zwiększenie oferty ogólnodostępnych
i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zajęcia prowadzone będą
do 15 grudnia 2018 roku z częstotliwością 2 razy w tygodniu, w wymiarze czasowym 2 razy po 60 minut.
Wszyscy uczestnicy zajęć objęci są
ubezpieczeniem zapewnionym przez
Wielkopolski Szkolny Związek Sportowy. Gmina Trzcinica jako wkład
własny zakupi zestawy koszulek.
Oprac. bem
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Nie rezygnujemy z doprowadzenia do realizacji modernizacji. Na
chwilę obecną wojewoda wielkopolski otrzymał zmniejszoną pulę pieniędzy na dofinansowanie budowy dróg powiatowych. Środków wystarczy na
13 inwestycji powiatowych w Wielkopolsce - według pierwotnego planu
na 18. Wniosek Powiatu Kępińskiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej Trzcinica - Laski znalazł się na 17. pozycji, a więc był pierwotnie
przewidziany do dofinansowania.
12 stycznia 2018 roku spotkałem się ze starostą kępińskim Witoldem
Jankowskim i wicestarostą Grażyną Jany oraz przedstawicielami Powiatu, w celu podjęcia działań i nierezygnowania z tej inwestycji. W związku
z tym, iż Powiat Kępiński odwołał się od tej decyzji, należy jeszcze chwilę
poczekać, gdyż istnieje możliwość pozytywnego rozpatrzenia odwołania.
W przypadku, gdyby to nie przyniosło rezultatu, należy przeprowadzić
modernizację objętego wnioskiem odcinka drogi powiatowej Trzcinica Laski w oparciu o zabezpieczone w budżecie Powiatu niemałe już środki.
Ponadto Gmina Trzcinica zabezpieczyła w swoim budżecie środki, które
powinny wystarczyć na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na wnioskowanym odcinku w 100%, a więc nawet w sytuacji braku dotacji, a jest to
element budowany od podstaw.
Poprosiłem obecnego na spotkaniu dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg Macieja Hojeńskiego o skalkulowanie kosztów modernizacji drogi,
nowego przepustu, odcinków, które będą poszerzone i ścieżki pieszo-rowerowej. Ustalono, że takie działania są realne i należy je podjąć oraz
zrealizować inwestycję modernizacji drogi powiatowej Trzcinica - Laski
w 2018 roku.

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 11

Gmina

region
cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 10

GONIEC PERZOWSKI
styczeń 2018, nr 4 (806)

O babciach i dziadkach pamiętano w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy

Żłobek w Perzowie został doposażony w nowe zabawki i
pomoce dydaktyczne

Nowy sprzęt dla żłobka
Dzieci doskonale radzą sobie
z obsługą nowoczesnego sprzętu

Laurka dla babci i dziadka
Trudno wyobrazić nam sobie
dzieciństwo bez dziadków – bez ich
radosnych twarzy, opieki, ciekawych
opowieści i cennych rad. W styczniu
obchodzą oni swoje święto, dlatego
też Gminna Biblioteka Publiczna w
Trzcinicy 18 stycznia br. zorganizowała poświęcone im spotkanie z najmłodszymi czytelnikami.
Uczestnicy zajęć przed wykonaniem laurek dla swoich babć i dziadków wysłuchali fragmentu książki
autorstwa Renaty Piątkowskiej
,,Dziadek na huśtawce”, przeczytanego przez dyrektor biblioteki Renatę
Gość. Tradycyjnie już, dla tych, którzy poprawnie odpowiadali na pytania dotyczące tekstu, przygotowano

W salach perzowskiego żłobka
pojawiły się w nowe szafki, zabawki
oraz zestaw multimedialny. Zakupiona została tablica interaktywna z
programem edukacyjnym wspomagającym rozwój dzieci żłobkowych
i przedszkolnych. Program wykorzystywany jest przez opiekunki w
żłobku, gdyż wspiera wszechstronny
rozwój dziecka, wspomaga i stymuluje wielozmysłowo oraz pozwala na
ewentualną wczesną terapię zaburzeń
Podczas zajęć dzieci
wysłuchały fragmentu książki

drobne upominki. Dzieci chętnie też
opowiadały o swoich bliskich. Mówiły, za co kochają dziadków i jak bardzo lubią spędzać z nimi czas wolny.
Następnie w ruch poszły ozdobne kwiatki, brokaty, kryształki,
wstążeczki, gwiazdki i wiele innych
ozdób. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci, ich niesamowitej
wyobraźni, przy pomocy dyrektor
biblioteki i Ewy Wdowik – bibliotekarki z Filii Bibliotecznej w Laskach,
powstały urocze laurki dla babć i
dziadków.
Zajęcia były koleją odsłoną
„Czwartkowych spotkań z książką”,
odbywających się w bibliotece w
Trzcinicy już od blisko trzech lat.
Oprac. bem

Efektem zajęć są piękne laurki wykonane
dla ukochanych babć i dziadków

W Gimnazjum w Trzcinicy odbyła się lekcja wiedzy o społeczeństwie, w trakcie której
wójt Grzegorz Hadzik przedstawił rolę i zadania samorządu lokalnego

Lekcja samorządności
W trakcie zajęć 16 stycznia 2018 r.
omówiono zadania, które realizuje samorząd gminny, a także źródła

funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Zakupiony został
również między innymi tunel rehabilitacyjny.
Dzieci bardzo chętnie pracują z
tak nowoczesnym sprzętem i doskonale radzą sobie z jego obsługą. Z
pewnością przyczyni się on do właściwego rozwoju umysłowego maluchów i zapewni kreatywną zabawę.
Koszt całości doposażania wyniósł
26.752, 00 zł.
Oprac. bem

ich finansowania. Lekcja była także
okazją do zadania pytań i pogłębienia
wiedzy na temat funkcjonowania or-

ganów samorządowych i możliwego
wpływu mieszkańców na działania
samorządowców.
Oprac. bem

Zakupiona została m.in. tablica interaktywna
z programem edukacyjnym

Zdarzenie drogowe w Perzowie

25-latek bez uprawnień
sprawcą kolizji
17 stycznia br., około godz. 8.00,
oficer dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie został powiadomiony, że w Perzowie doszło do kolizji
drogowej. Patrol, który udał się na
miejsce ustalił, że 25-latek z gminy
Baranów, kierujący bmw, w wyniku
niedostosowania prędkości do warunków drogowych uderzył w mazdę,
za kierownicą której siedziała młoda

kobieta z Kępna.
Podczas dokonywania policyjnych sprawdzeń ustalono, że 25-letni
kierowca audi ma obecnie wydaną
decyzję o cofnięciu uprawnień do
kierowania pojazdami mechanicznymi. Decyzja została wydana jeszcze
w 2016 roku.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

Drodzy Czytelnicy, „Tygodnik Kępiński” można znaleźć także
w internecie. Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski
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WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
styczeń 2018, nr 4 (1129)

Rozstrzygnięcie dwóch konkursów plastyczno-technicznych – „Ozdoba świąteczna” i „Kalendarz ekologiczny na
2018 rok”

Aby zachęcić do częstszego sięgania po książki, uczniowie spotkali się z emerytowaną
bibliotekarką Reginą Marczak

Rozstrzygnięto
konkursy plastyczne
Nie chcemy być statystycznymi
Polakami – my czytamy książki
W ramach działań zmierzających do poprawy stanu czytelnictwa
wśród uczniów Szkoły Podstawowej
w Bralinie odbyło się już 7. spotkanie
z ciekawą osobą. Tym razem zaproszenie przyjęła Regina Marczak,
emerytowana bibliotekarka, która
zachęcała uczniów wszystkich klas
pierwszych do świadomego sięgania
po książkę. W spotkaniu – na zaproszenie Krystyny Hołoś, wychowawczyni klasy I b – udział wzięły pozostałe klasy pierwsze.
R. Marczak z wielkim zaangażo-

waniem i ekspresją czytała dzieciom
opowiadania o tematyce świątecznej,
które uczyły empatii i wrażliwości.
Mali słuchacze wykazywali ogromne
zaciekawienie i chętnie rozmawiali o
lekturze. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w konkursie zaproponowanym
przez czytającą, zdobywając upominki w postaci pamiątkowych książeczek. Spotkanie przyniosło dzieciom
mnóstwo frajdy i zapewniło wartościową zabawę i rozrywkę. Ogromne
zaciekawienie, aktywne uczestnictwo, miła atmosfera oraz symboliczny

kwiatek były wyrazem wdzięczności i
podziękowań ze strony dzieci.
Każde wydarzenie z cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi ma wpływ
na większe zainteresowanie dzieci
księgozbiorem bibliotecznym i przekłada się na częstsze wizyty w bibliotece szkolnej i nie tylko. Będzie
to przedmiotem stosownej analizy.
Uczniowie, obcując z zaproszonymi
gośćmi, których pasją jest czytanie
książek, również w sobie spróbują
odkryć to zainteresowanie.
Krystyna Hołoś

W świetlicy „Tęcza” odbyło się
uroczyste rozstrzygnięcie dwóch
konkursów plastyczno-technicznych
– „Ozdoba świąteczna” i „Kalendarz
ekologiczny na 2018 rok”.
Dzieci dbają
o środowisko
Konkurs „Kalendarz ekologiczny na 2018 rok” zorganizowała
i prowadziła Małgorzata Krzak z
Urzędu Gminy Bralin, zajmująca
się na co dzień ochroną środowiska.
Uczestnicy konkursu mieli w szczególności uwzględnić kwestie spalania
odpadów w paleniskach domowych.
Konkurs obejmował trzy kategorie
wiekowe. Za jednym wyjątkiem,
laureatami zostali uczniowie Szkoły
Podstawowej w Bralinie.
Wśród klas „0” 1. miejsce przyznano Martynie Ziomko. Wyróż-

różnienie otrzymał Rafał Noculak z
klasy IV b.
W świątecznym nastroju
Drugi z konkursów związany był
z okresem świątecznym. Podobnie,
jak na konkurs dotyczący kalendarza
ekologicznego, tu również wpłynęło
sporo prac. Konkurs „Ozdoba świąteczna” także został podzielony na
kategorie wiekowe.
Uczestnikom konkursu z klas „0”
przyznano cztery 1. miejsca. Nagrodzono więc: Marię Pieczonkę, Zofię
Droszcz, Szymona Wróbla i Juliana Szczepańskiego.
Oddzielnie przyznane zostały
nagrody dla uczniów z klas I. Zwycięską pracę wykonał Tomasz Bednarek. 2. miejsce zajęła N. Peukert.
Na 3. miejscu znalazły się ex-aequo
Nadia Paluszek i Julia Sasin.

Uczestnicy zebrania wiejskiego w Nowej Wsi Książęcej jednogłośnie podjęli uchwałę o
przystąpieniu do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Nowa Wieś Książęca w programie

W czwartkowy wieczór, 18 stycz- m.in. radny Rady Powiatu Kępińskienia br., w Domu Ludowym w Nowej go Ryszard Dachowski oraz miejWsi Książęcej odbyło się zebranie scowi radni Rady Gminy Bralin.
wiejskie. Uczestniczył w nim wójt
Zebrani mieszkańcy sołectwa
Roman Wojtysiak i zastępca wójta w Nowej Wsi Książecej jednogłoRobert Kieruzal. Choć cały cykl śnie przyjęli uchwałę. Teraz wniozebrań wiejskich w gminie
Bralin jest planowany po za- W spotkaniu uczestniczyła
kończeniu zebrań w Ochot- spora grupa mieszkańców
niczych Strażach Pożarnych,
to w przypadku zebrania w
Nowej Wsi Książecej nastąpił wyjątek. Był on związany z podjęciem uchwały
przez mieszkańców sołectwa
o przystąpieniu do programu
prowadzonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
Mimo niesprzyjających
warunków atmosferycznych
w zebraniu uczestniczyło ponad trzydziestu mieszkańców,

sek zostanie skierowany do Urzędu
Marszałkowskiego, jako że termin
upływa w połowie lutego, a następny
nabór wniosków jest przewidziany
dopiero w sierpniu tego roku.
G. Banaszak

Szkoła Podstawowa w Bralinie i Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej zostały zgłoszone
do projektu „SKS 2018”

Bralińskie szkoły w projekcie „SKS 2018”

Gmina Bralin zgłosiła dwie placówki oświatowe – Szkoła Podstawowa w Bralinie i Zespół Szkół w Nowej
Wsi Książęcej – do Szkolnego Związku Sportowego w Poznaniu, który realizuje projekt Ministerstwa Sportu i
Turystyki. W przypadku Szkoły Podstawowej w Bralinie do projektu zostało zgłoszonych 68 uczniów w czte-
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rech grupach, natomiast w Zespole
Szkół w Nowej Wsi Książęcej – 40
uczniów w dwóch grupach. Zajęcia
będą odbywały się poza lekcjami. Poprowadzą je nauczyciele wychowania
fizycznego.
Podstawowym celem tego programu jest promowanie zdrowego
stylu życia wśród uczniów. Projekt

przewiduje zajęcia dwa razy w tygodniu po 60 minut. Program zakończy
się 15 grudnia br. Obecnie oczekuje
się na decyzję z Wielkopolskiego
SKS, dotyczącą rozpoczęcia programu. Gmina Bralin ponosi koszty
związane z uruchomieniem projektu.
G. Banaszak
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W spotkaniu uczestniczyli
nie tylko nagrodzeni

nienia otrzymali: Hanna Bednara,
Michał Górecki, Martyna Górecka
i Agata Nikodem.
W kategorii klas I-III 1. miejsce
zajął Maciej Krzak z klasy III b. Jury
przyznało dwa 2. miejsca ex-aequo
dla Klary Małeckiej i Alicji Rusajczyk z klasy III b. Specjalne wyróżnienie dostała klasa III b: Sebastian
Kania, Jakub Mularczyk, Bruno
Gaweł, Lena Piszczałka, Aleksander Moś, Zuzanna Witak, Jakub
Krzemień, Julia Słupianek i Nadia
Bolek. Nagrody za udział otrzymali: Zuzanna Głowinkowska z klasy
III c, Jakub Stachurski z klasy II,
Bartłomiej Szczepaniak z klasy II,
Antoni Brzana z klasy II i Nikola
Peukert z klasy I c.
Wreszcie pośród najstarszej grupy wiekowej, czyli uczniów klas IV-VII, najwyżej oceniono pracę Hanny Gniteckiej z klasy IV a. 2. miejsce
zajęła Julia Nowakowska z klasy VII
z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej, a 3. miejsce ex-aequo Michał
Krzak z klasy VI b oraz Agnieszka
Składnikiewicz z klasy IV b. Wy-

Bardzo dużo prac wpłynęło na
konkurs od uczniów klas II i III. Jak
podkreślali członkowie jury, wybór
najlepszych prac był bardzo trudny,
ponieważ wszystkie zasługiwały na
szczególną uwagę. Ostatecznie 1.
miejsce przypadło dla L. Piszczałka.
2. miejsce zajął M. Krzak, a trzecie
Z. Głowinkowska. Jednocześnie jury
postanowiło wyróżnić pozostałe prace, których autorami byli: Konrad
Stawirej, Jakub Stacherski, Filip
Rybczyński, Barbara Piotrowiak,
Wiktoria Stakhiv, Bartek Szczepanik, Katarzyna Kępa, A. Rusajczyk,
K. Małecka i S. Kania.
Mimo iż konkurs był dla indywidualnych autorów prac, to klasa III b przygotowała pracę zbiorową. W związku
z tym otrzymała dyplom i nagrodę
dodatkową. Podobnie było też z pracami uczniów klas IV. Konkurs nie
obejmował już tych klas, jednak poza
konkursem prace przygotowali A.
Składnikiewicz, Tomasz Hoja, Amelia Michalska i Weronika Witek.
Wszyscy wymienieni otrzymali wyróżnienia.
G. Banaszak
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cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH ze str. 12
Dzień Babci i Dziadka w Mnichowicach

Święto okazją do profilaktyki
Uczniowie Zespołu Szkół w Nowej Wsi
Książęcej przedstawili piękne jasełka

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Rada Sołecka Mnichowic we współpracy z Zespołem Szkół w Nowej Wsi Książęcej
przygotowali spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dnia
Dziadka.
W imieniu organizatorów zebranych powitali Małgorzata Klofta i
Stanisław Mirowski. Wójt Roman
Wojtysiak złożył życzenia wszystkim obecnym babciom i dziadkom.
Korzystając z okazji, naczelnik
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kępnie nadkom.
Mirosław Wiśniewski przekazał seniorom krótką informację dotyczącą

bezpieczeństwa. Szczególnie uczulał
na tzw. „telefony od wnuczka”. Natomiast dzielnicowy asp. Bogdan
Garczarek przypomniał o bezpieczeństwie poruszania się najmłodszych. W spotkaniu uczestniczył też
drugi dzielnicowy – st. sierż. Tomasz
Kapral. PZERiI w Bralinie reprezentowały – pod nieobecność prezesa
Alojzego Leśniarka – Mirosława
Szudy i Bronisława Howańska.
Następnie dzieci z Zespołu Szkół
w Nowej Wsi Książęcej przedstawiły
piękne jasełka. Nad całością przedstawienia czuwały Elżbieta Ślipiko i
Zofia Koryciak.
Oprac. KR

Występ dzieci wzruszał
i zachwycał

Wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak podpisał List Intencyjny z Polską Spółką Gazową

Krok w stronę gazyfikacji
Bralina i Chojęcina
Gmina Bralin podjęła starania,
których celem ma być powstanie sieci
gazowej. W związku z tym wójt Roman Wojtysiak podpisał List Intencyjny z Polską Spółką Gazową. Z jego
treści wynika, że obie strony są zain-

W Bralinie i Chojęcinie
ma powstać sieć gazowa

teresowane podjęciem współpracy w
tym zakresie. Polska Spółka Gazowa
rozważy możliwość gazyfikacji na
podstawie analizy techniczno-ekonomicznej. W przypadku podjęcia
decyzji o realizacji inwestycji gazyfikacji, Polska Spółka Gazowa
podejmie starania zmierzające
do wykonania na własny koszt
i ryzyko wymaganej dokumentacji projektowej w możliwie
krótkim terminie. Następnie
zaś zostałaby wybudowana
sieć gazowa. Jej budowa dotyczyłaby miejscowości Bralin
oraz części Chojęcina – Szum
i Chojęcina – Parcele.
G. Banaszak

ECHO RYCHTALA
styczeń 2018, nr 4 (822)
Ukazał się piąty tom cyklicznego wydawnictwa „Śląskie organy”

O rychtalskich organmistrzach

Nakładem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego ukazał się piąty tom cyklicznego wydawnictwa „Śląskie organy”. Od 2007
roku, co dwa lata, w Opolu organizowane są konferencje organoznawcze.
Omawiany tom zawiera materiały z
konferencji naukowej, która odbyła
się 5 kwietnia 2017 r. Znajdziemy tu
m.in. 2 teksty o firmie Rieger z Karniowa na Śląsku Opawskim.
Ks. Krzysztof Kmak omawia
twórczość i biografię Karola Hoppego (1883−1946), katowickiego
nauczyciela muzyki i śpiewu, kompozytora, założyciela chóru oraz organisty. Z innych tekstów dowiemy
się o działalności Carla Berschdorfa czy Hermanna Stillera, budowniczego organów, autora patentów
związanego z Kożuchowem, Berlinem i Wrocławiem. Andrzej Prasał opisał działalność firmy „Lux”
z Lądka-Zdroju, istniejącej w latach
1862−1926. Referat ks. Franciszka
Koeniga omawia historię budownictwa organowego w Pyskowicach.
Mieszkańców Ziemi Kępińskiej
powinien zainteresować tekst Ka-

zimierza Cieplika – „Rychtalscy
organmistrzowie. Fakty”. Autor
omawia w skrócie historię zakładu
organmistrzowskiego w Rychtalu,

istniejącego w latach 1786−1950 (jej
fragmenty są opublikowane na stronie
internetowej rychtalskiej parafii). Założycielem był Franciszek Majew-

ski, po nim prowadził firmę jego zięć
– Jakob Spiegel. Zakład dziedziczyli
syn Johan, a później wnukowie Jakoba Spiegla, Karl i Albert. Ostatnim
właścicielem był organmistrz Joseph
Bach, który ożenił się z wdową po
Albercie Spieglu. Praca Kazimierza
Cieplika, który przeprowadził wiele
kwerend archiwalnych, zawiera sporo nowych informacji i koryguje błędy faktograficzne zawarte w starych
opracowaniach, m.in. w pracy „Der
Orgelbau in Schlesien” Ludwiga
Burgemeistera (1863−1932).W zakończeniu swego referatu Kazimierz
Cieplik pisze: „Historię tego zakładu
i biografie wszystkich tamtejszych
organmistrzów udokumentowane ponad stoma dokumentami i fotografiami autor opisał w książce zatytułowanej «Rychtalscy organmistrzowie»,
przygotowanej do druku”.
Książka miała ukazać się w
ubiegłym roku, jednak termin jej
wydania przesunął się i całość o organmistrzach rychtalskich ukaże się
drukiem w pierwszym półroczu bieżącego roku.
Oprac. PKok

Podsumowanie w parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu

Miniony rok w rychtalskiej parafii

Styczeń obfituje zawsze w podsumowania minionego roku. Rozrachunku dokonał także proboszcz
parafii pw. Męczeństwa św. Jana
Chrzciciela w Rychtalu ks. Mariusz
Białobłocki.
- Do naszej parafii należy 1350
wiernych. Przynależność do Kościoła rozpoczyna się od momentu chrztu
świętego, a w ubiegłym roku sakrament ten przyjęło w naszej parafii
26 dzieci. Kolejnym wielkim wydarzeniem w życiu dziecka jest Pierwsza Komunia Święta, do której w
minionym roku przystąpiło 34 dzieci
– podsumowuje proboszcz. Ważnym
wydarzeniem w życiu rychtalskiej
parafii w minionym roku była kwietniowa wizytacja kanoniczna księdza biskupa ordynariusza Edwarda Janiaka, który na zakończenie
mszy świętej wypowiedział słowa
wdzięczności za zaangażowanie tak
wielu osób w budowanie wspólnoty
parafialnej i wielką troskę o świątynię, która jest Domem Bożym. - Z rąk
księdza biskupa 66 uczniów z klas I,
II i III gimnazjum oraz I i II szkół
ponadgimnazjalnych przyjęło sakrament bierzmowania. Podstawową
komórką każdej społeczności, także
kościelnej są małżeństwo i rodzina.
Sakrament małżeństwa, zawarło w
minionym roku 10 par. Szczególną
rolę w Kościele odgrywają także ludzie starsi i chorzy zwłaszcza, jeśli
swój krzyż dźwigają razem z Chrystusem. W ubiegłym roku odwiedzałem każdego miesiąca 12 osób,
więcej przed świętami Wielkiej Nocy
i Bożego Narodzenia. Ostatnim etapem na ziemskiej drodze człowieka

do wieczności jest pogrzeb. W ubiegłym roku odprowadziliśmy na miejsce spoczynku 12 naszych bliskich,
przyjaciół i sąsiadów – reasumuje.
Życie parafii to jednak nie tylko sakramenty i modlitwa, ale także
praca duszpasterska i coraz częściej
kulturalno-edukacyjna. - W naszej parafii działają grupy i wspólnoty takie,
jak: KSM, ERM, ministranci, lektorzy, asysta, chór, Schola „FIO”, Rady
Ekonomiczna i Duszpasterska, Żywy
Różaniec i Zespół Charytatywny.
Wspólnoty te i grupy, chociaż każda z
nich jest inna, służą całej wspólnocie
parafialnej. Od 10 lat prowadzę też
internetową stronę parafii Rychtal,
na którą od początku jej istnienia
zaglądano już ponad 3 miliony razy –
podkreśla ks. M. Białobłocki.
Parafia to jednak nie tylko ludzie,
ale także mienie materialne. - Dzięki ofiarności i zaangażowaniu parafian, a nawet osób spoza naszej
parafii, udało się w tym roku wykonać dwie duże inwestycje: odnowić
wnętrze kościoła i wymienić dach na
plebanii. Dokończyliśmy też budowę
parkanu wokół terenu kościelnego.
Ze wszystkich wydatków dokonałem
wraz z Radą Ekonomiczną szczegółowego rozliczenia, z którego wynika, iż w mijającym roku na nasze inwestycje wydaliśmy ponad 250.000
zł. Do spłacenia w najbliższych miesiącach pozostało 10.000 zł. kredytu.
Suma ta była by znacznie większa,
gdyby nie ofiarność parafian i rychtalskich rzemieślników wykonujących te prace – podkreśla proboszcz.
Ks. M. Białobłocki nie zapomniał
również o podziękowaniach dla

wszystkich parafian, którzy pomagają dbać o wspólnotę oraz życzeniach
na bieżący rok. - Chcę podziękować
tym, którzy na różne sposoby włączają się bardziej aktywnie w życie parafialne: członkom wszystkich grup
duszpasterskich, osobom pomagającym przy dekoracjach i wszelkiego
rodzaju pracach. Bardzo dziękuję za
pracę katechetyczną i w parafii katechetkom Alinie Bakalarz i Wiesławie Ptak. Dziękuję za ofiarną pracę
w kościele Anicie Gabor. Dziękuję
naszym muzykom: Oli Łakomy,
Michałowi Stasiakowi, Amandzie
Nawrot, Marlenie Opac, Tomaszowi Talarowi i Tomaszowi Dziergwie,
scholistom, chórzystom, ministrantom i lektorom za zaangażowanie w
liturgię i ofiarną posługę. Dziękuję
wszystkim parafianom, którzy okazują mi pomoc, tę którą widać, i tę,
która może nie przez wszystkich jest
zauważana, ale jednak bardzo potrzebna i owocna. Pragnę podziękować za życzliwą współpracę władzom
i pracownikom Gminy Rychtal, dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkoły i przedszkola, Polskiemu
Związkowi Emerytów, Rencistów i
Inwalidów oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej. Mam świadomość, że nie
zawsze mogłem i umiałem sprostać
powierzonym mi zadaniom. Dlatego
korzystając z okazji, chcę wszystkich
zawiedzionych bardzo przeprosić. Na
początku 2018 roku chciałbym życzyć, by nasza parafia coraz bardziej
była wspólnotą, by wszyscy, którzy do
niej należą, czuli się coraz bliżsi Pana
Boga – zaznaczył.
Oprac. KR
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14 stycznia 2018 r. w sali widowiskowej Urzędu Gminy w
Łęce Opatowskiej odbył się „Wieczór kolędowy”

wieści znad pomianki
styczeń 2018, nr 4 (855)
9.285,64 zł zebrano w gminie Łęka Opatowska podczas tegorocznego 26. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wolontariusze WOŚP
kwestowali dla noworodków Spotkanie z kolędą

Wolontariusze z szefem kępińskiego
sztabu WOŚP Wiesławem Walasem

W akcji wzięło udział 18
wolontariuszy – Karolina Pregiel, Weronika Wiśniewska,
Natalia Hadryś, Wiktoria Szubert, Patrycja Nawrot, Sara
Kasprzak, Kinga Kowalińska, Maja Kasprzak, Karolina
Zimoch, Lena Kołek, Nikola
Zimoch, Paulina Cicharska,
Karol Jerczyński, Milena
Sieczka, Kinga Dyla, Dawid
Pryszmont, Dawid Stasiowski,
Kinga Macioszczyk.
Zbiórkę pieniędzy dla wyrównania szans w leczeniu
noworodków
zorganizowała
Gminna Biblioteka Publiczna,
a nad całością kwesty patronat
pełnił kępiński sztab WOŚP.
Oprac. bem

Tego wieczora piękne kolędy
i pastorałki wykonał chór „Echo”
działający przy Kole Emerytów w
Łęce Opatowskiej. Chór pod kierownictwem Jadwigi Kłodnickiej
w pięknej, świąteczno-zimowej
scenerii zaprezentował następujące
utwory: „Bracia patrzcie jeno”, „Cicha noc”, „Gdy śliczna Panna”, „Z
Narodzenia Pana”, „Nie było miejsca
dla Ciebie”, „Jest taki dzień” oraz
„Maleńka miłość”. Kolędy przepla-

tane były nastrojowymi tekstami o
tematyce bożonarodzeniowej.
Obecni w sali goście nie szczędzili słów uznania i podziękowań pod
adresem J. Kłodnickiej i wszystkich
wykonawców. Piękne wykonanie kolęd i pastorałek przeplatane tekstami
przywołującymi atmosferę świat Bożego Narodzenia nagrodzono, oczywiście, gromkimi brawami.
Oprac. bem

17 stycznia 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatowie spotkali się z autorką książek: „Jak w 7 krokach odkryć prawdy życiowe i zrozumieć sens życia?” oraz „Prezent na
dziś, czyli 365 motywacji dla Ciebie”

Motywacyjny prezent dla uczniów

Spotkanie z autorką książek Barbarą Gruszką odbyło się w ramach
zajęć doradztwa zawodowego. Jest
ona pasjonatką rozwoju osobistego.
Jej książka „Jak w 7 krokach odkryć
prawdy życiowe i zrozumieć sens życia?” jest przewodnikiem, który prowadzi nas krok po kroku, pokazując,

jak na nowo zbudować swoje życie,
odzyskać radość, sięgnąć po należne
sobie miejsce i przede wszystkim poczuć, że się żyje.
Mówiła uczniom o roli pasji życiowej oraz pozytywnego myślenia.
Podkreślała znaczenie posiadania
marzeń i dążeniu do ich realizacji.

Spotkanie miało zachęcić uczniów
do sięgania po książkę w każdej sytuacji życiowej. Młodzież przekonana została, że warto czytać nie tylko
literaturę beletrystyczną, lecz także
biografie, poradniki oraz różnego rodzaju przewodniki.
Oprac. bem

Podczas „Wieczoru kolędowego”
wystąpił chór „Echo”

Rada Gminy Łęka Opatowska zabezpieczyła w budżecie na
2018 r. kwotę 327.803,66 zł z przeznaczeniem na fundusz
sołecki poszczególnych sołectw

Zaplanowali fundusz sołecki

We wrześniu każdego roku
mieszkańcy poszczególnych sołectw
gminy Łęka Opatowska decydują o
przeznaczeniu pieniędzy w ramach
tzw. funduszu sołeckiego. To pieniądze, które przekazywane są na realizację lokalnych potrzeb, ważnych
dla mieszkańców poszczególnych

miejscowości. - Dzięki wspólnym
wysiłkom lokalnych społeczności i
władz samorządowych fundusz sołecki wpływa na poprawę naszego
najbliższego otoczenia. Liczymy, że
będzie tak dalej w kolejnych latach podkreślił wójt Adam Kopis.
Oprac. bem

Na co fundusz sołecki?
Sołectwo Opatów: przebudowa Sali Wiejskiej przy OSP Opatów, zakup kruszywa na
utwardzenie drogi gminnej kamieniem (ul. Parkowa i Lipowa), zamontowanie piłkochwytów
na boisku sportowym;
- Sołectwo Siemianice: zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP (wykonanie parkingu, drogi dojazdów), wykonanie projektu oświetlenia ulicy Zimnej i łącznika, wykonanie
projektu oświetlenia chodnika od szkoły do Granic;
-	Sołectwo Biadaszki: wykonanie projektu drogi gminnej Biadaszki - Kuźnica Skakawska, modernizacja Sali OSP Biadaszki oraz zagospodarowanie terenu wokół sali, w tym remont
podłogi, ogrodzenie;
-	Sołectwo Trzebień: rozbudowa Sali OSP w Trzebieniu, projekt i budowa oświetlenia
ulicznego (4 lampy) przy drodze gminnej;
-	Sołectwo Łęka Opatowska: remont Domu Strażaka-Rolnika w Łęce Opatowskiej,
wykonanie opłotowania przy boisku sportowym w Łęce Opatowskiej, zakup kruszywa wraz
z utwardzeniem na drogi gminne w Łęce Opatowskiej;
- 	Sołectwo Zmyślona Słupska: zagospodarowanie terenu wokół Sali Wiejskiej, w
tym: opłotowanie, przebudowa szamba;
-	Sołectwo Lipie: projekt i montaż lampy ulicznej na drodze gminnej, zagospodarowanie
terenu wokół Sali OSP Lipie oraz zakup wyposażenia sali i zaplecza kuchennego;
-	Sołectwo Marianka Siemieńska: zakup kamienia na utwardzenie drogi gminnej,
modernizacja Centrum Pszczelarstwa oraz zagospodarowanie terenu wokół niego;
-	Sołectwo Raków: zakup kamienia na drogi polne, czyszczenie rowów melioracyjnych
przy drodze gminnej, remont podłogi i doposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym w
Rakowie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, remont Sali OSP w Rakowie, w tym:
wymiana oświetlenie oraz doposażenie kuchni i zaplecza kuchennego;
-	Sołectwo Kuźnica Słupska: wyposażenie placu zabaw w Kuźnicy Słupskiej;
-	Sołectwo Piaski: modernizacja Sali OSP Piaski, w tym; nagłośnienie, doposażenie zaplecza kuchennego, zadaszenie przed wejściem na salę;
-	Sołectwo Szalonka: remont podłogi w Sali OSP Szalonka, zakup kamienia z utwardzeniem na drogi gminne w Szalonce.
-

Uczniowie zachęceni zostali do sięgania
po książkę w każdej sytuacji życiowej

Spotkanie odbyło się w ramach
zajęć doradztwa zawodowego

Po wyłączeniu z eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemieńskiej rozpoczęto działania zmierzające do znalezienia innego źródła wody

Stacja wyłączona z eksploatacji
Wyłączenie SUW w Mariance
Siemieńskiej, zasilającej w wodę
dla celów spożywczych i bytowych
miejscowości: Marianka Siemieńska,
Raków, Siemianice, Granice, Klasak,
Wesoła, Szalonka, nastąpiło 30 listopada ubiegłego roku.
- Wyłączenie stacji nastąpiło z
powodu przekroczenia parametrów
mikrobiologicznych w próbkach
wody pobranych ze stacji – informuje
wójt Adam Kopis. - Realizacja dostaw wody odbywa się z zastępczego
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źródła wody z miejscowości Opatów,
a dostarczana woda spełnia wszystkie wymagania dotyczące jakości
wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz
organoleptyczne.
W ujęciu wody zastosowano
długotrwałą dezynfekcję chemiczną
z odpowiednio wyższymi dawkami
i dłuższym czasem kontaktu. - Przeprowadzane są systematyczne badania wody w studni, po osiągnięciu

wymaganych norm nastąpi przywrócenie Stacji Uzdatniania Wody
w Mariance Siemieńskiej do eksploatacji - dodaje wójt.
Wyjaśnia też, że po przeanalizowaniu sytuacji i w związku z zaobserwowanym zwiększeniem zapotrzebowania na wodę, związanym z
rozwojem i rozbudową gminy, rozpoczęte zostały działania zmierzające
do znalezienia innego źródła - studni.
Oprac. bem
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XV Gminny Konkurs Kolęd w Łęce Mroczeńskiej

„Kolęda na ziemi, kolęda na niebie...”

W rolę konferansierów wcieliły się
Z. Kossek i K. Gattner

Kamińska. Uczniowie zaprezentowali zarówno tradycyjne kolędy, jak
i pastorałki. Jak stwierdziła przewodnicząca jury M. Pacholik, poziom zaprezentowanych utworów był bardzo
wysoki i wyrównany, dlatego komisja
postanowiła wyłonić laureatów oraz
przyznać wyróżnienia pozostałym
uczestnikom. Wszyscy wykonawcy
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe oraz pamiątkowego aniołka.
W oczekiwaniu na werdykt jury,
uczestnicy konkursu oraz zebrani na
kolędowaniu udali się na herbatkę i
ciasto.
Nagrody oraz poczęstunek dla
uczestników konkursu ufundowała
Gmina Baranów. Konkurs przygotowały nauczycielki Zespołu Szkół w
Łęce Mroczeńskiej: A. Kamińska i
Anna Lekki, która wykonała również
dekorację. W rolę konferansjerów
wcieliły się uczennice klasy VI: Zuzanna Kossek i Kornelia Gattner.
Kolejna edycja konkursu kolęd już za
rok!		
Oprac. KR

17 stycznia br. w Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej odbył się XV Gminny Konkurs Kolęd. Tradycyjnie, już od 17 lat,
w murach szkoły w Łęce Mroczeńskiej rozbrzmiewają kolędy i
odbywa się wspólne kolędowanie. Od 15 lat konkurs ma rangę
gminnego i biorą w nim udział uczniowie szkół podstawowych
gminy Baranów.
Zebranych na wspólnym kolędowaniu powitała dyrektor
szkoły Ilona Grząka. Na Gminny Konkurs Kolęd przybyli rodzice, opiekunowie wykonawców oraz nauczyciele.
W tym roku na scenie wystąpiło 19 uczestników z 6 szkół
gminy Baranów. Młodzi artyści zmierzyli się ze sobą w trzech
kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VII oraz gimnazjum. Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Kępnie Magdalena
Pacholik, organista Tomasz Michalski i nauczycielka Anna

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem osiągnęli sukces w VII Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego

WYNIKI KONKURSU

Kategoria klas I-III:
1. Hanna Wylęga (SP Baranów),
Tomasz Sadura (SP Słupia)
2. Maja Nowak (SP Łęka Mroczeńska)
3. Martyna Jerczyńska (SP Grębanin)
oraz duet: Nikola Rak i Maja Gruszka
(SP Donaborów)
Wyróżnienia:
Marcelina Godek (SP Łęka Mroczeńska),
Lena Pniak ( SP Słupia),
Zuzanna Kubik (SP Grębanin)
Kategoria klasy IV-VII:
1. Oliwia Kremska (SP Baranów)
2. Paweł Moś (SP Słupia),
Alicja Rabiega (SP Baranów)
3. Jagoda Lipińska (SP Łęka Mroczeńska)
i Patrycja Rabiega (SP Grębanin)
Wyróżnienia:
Nikola Rak (SP Donaborów),
Maja Nowak (SP Donaborów),
Oliwia Namyślak (SP Łęka Mroczeńska),
Agata Kawula (SP Słupia)
Kategoria gimnazjum:
1. Nikola Łyczkowska ( SP w Mroczeniu)

Wszyscy młodzi artyści
otrzymali dyplomy i upominki

Między 14 a 19 kwietnia 1940 r. Gestapo ujęło 145 Polaków
w powiecie kaliskim. W powiecie kępińskim 23 kwietnia zatrzymano 175 osób

Zapomniana rocznica

Z angielskim za pan brat
16 stycznia br. w Zespole Szkół
Specjalnych im. Janusza Korczaka

w Ostrowie Wielkopolskim odbył
się VII Międzyszkolny Konkurs z

Uczennice ZSS w Słupi pod Kępnem
wykazały się ponadprzeciętną wiedzą

Języka Angielskiego. Zespół Szkół
Specjalnych w Słupi pod Kępnem
reprezentowali: Justyna Fras i Natalia Sarnowska w kategorii klas VII
i gimnazjalnych oraz Nikodem Młot
w kategorii klas IV-VII. Uczniowie
musieli wykazać się ponadprzeciętną
wiedzą dotyczącą Wielkiej Brytanii.
Nikodem zdobył 1. miejsce w kategorii klas IV-VII, a Natalia 2. miejsce w kategorii klas VII i gimnazjalnych. Justynie natomiast zabrakło
niewiele punktów do podium.
Po raz kolejny uczniowie udowodnili, że trudności można pokonać
i dzięki ciężkiej pracy osiągnąć sukces. Reprezentantów ZSS w Słupi do
konkursu przygotowywała nauczycielka języka angielskiego Joanna
Rachel. 		
Oprac. KR

Mija równie tragiczna, co zapomniana rocznica. Na przełomie 1939
r. i 1940 r. okupant niemiecki przeprowadził w podbitej Polsce akcję o
nazwie „Intelligenzaktion” wymierzoną w najaktywniejszą część naszego narodu. Wielkopolska została
włączona do Rzeszy jako Wahrtegau.
Przez Kraj Warty przetoczyła się fala
aresztowań.
W pierwszych dniach kwietnia
policja zatrzymała około czterystu
Polaków, a między 14 a 19 kwietnia
1940 r. Gestapo ujęło 145 Polaków
w powiecie kaliskim. W powiecie
kępińskim 23 kwietnia zatrzymano 175 osób. Aresztowani trafili w
większości do KL Mauthausen-Gusen oraz do KL Dachau. Większość
poniosła śmierć. Wśród ofiar hitlerowców byli również mieszkańcy
Gminy Baranów.
Wytyczne dotyczące osób objętych akcją nie zostawiają wątpliwości. Chodziło o „Polaków, którzy
w sposób oczywisty są skłonni do
przeciwstawiania się środkom stosowanym przez niemieckie władze”
lub „ze względu na swoje stanowisko
i osobiste cechy mogą siać niepokój”.
Odnosiło się więc do ludzi, których
cechowały aktywność i umiejętność
kierowania działalnością społeczną.
Zakres pojęć „warstwa przewodząca” lub „element antyniemiecki” był
bardzo szeroki. Rozkazy dotyczyły

aresztowania całej polskiej inteligencji, a więc nauczycieli, duchownych,
adwokatów, właścicieli ziemskich,
lekarzy, byłych oficerów, jak również
byłych urzędników. Zalecano także
aresztowanie osób, które mogły być
społecznym autorytetem.
Nocą z 5 na 6 października 1939
r. w Kraju Warty aresztowano 541
księży. Wśród nich byli: ks. Czesław Gmerek, proboszcz parafii
Grębanin, nr obozowy 28124 – zmarł
6 maja 1942 r. w Dachau; ks. Jan
Karbowiak, administrator parafii
Donaborów, nr obozowy 28297 –
zmarł 6 maja 1942 r. w Dachau. W
obozach i więzieniach zginęli urzędnicy państwowi i działacze społeczni
z naszego regionu. Dramat lat wojny
pogłębiały wysiedlenia mieszkańców, które rozpoczęły się już 1 i 2
listopada 1939 r. Wówczas wywłaszczono z Kępna 50 rodzin.
Następna akcja wysiedleńcza
miała miejsce 6 grudnia 1939 r.
Wysiedlonych zwożono do Domu
Katolickiego i Strzelnicy w Kępnie.
Przede wszystkim były to rodziny
policjantów. Marian Wykrota z
Baranowa uniknął obozowej śmierci. Nie podzielił też losu swoich kolegów, których zawierucha wojenna
rzuciła na Wschód, gdzie wpadli w
łapy sowieckich siepaczy i zginęli w
Katyniu, Miednoje czy Charkowie.
es
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia
w 1,
redakcji
w godz.
9.00-16.00
lub tel.7829285
62 / 78 292 84
63–600 drobne
Kêpno,przyjmujemy
ul. Pocztowa
tel. (062)
7829284,
fax (062)
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Sprzedam działkę pod budowę - Kępno,
ul. Potworowskiego. Tel. 512 55 80 71.
(TK 37/01/18)

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe Kępno. Tel. 728 312 906 (po 17:00).
(TK 38/01/18)

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

Sprzedam mieszkanie 50 m2, III piętro
- Os. Kopa. Tel. 502 338 553.
(TK 33/01/18)

Do wynajęcia mieszkanie 62 m2, nowe Wieruszów. Tel. 692 694 782.
(TK 34/01/18)

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

Sprzedam działki budowlane - Bralin
ul. Wiśniowa w okolicy Pólka.
Tel. 539 623 820.
(TK 25/01/18)

Do wynajęcia mieszkania: 64 m2 i 58 m2,
ogrzewanie C.O., kaucja - Kępno.
Tel. 509 728 685.
(TK 28/01/18)

Sprzedam pszenżyto 620 zł/t - Laski.
Tel. 606 854 932.
(TK 17/01/18)

Sprzedam 2 działki budowlane w Bieszczadach - 3 km od Cisnej, Ciekawa lokalizacja,
wielkość jednej działki ok. 1000 m2, dojazd
drogą asfaltową. Tel. 608 654 244.
(TK 20/01/18)

Do wynajęcia kawalerka w Mianowicach.
Tel. 601 952 466.
(TK 26/01/18)

Sprzedam słomę suchą 120x120 (bale).
Tel. 692 369 458.
(TK 14/01/18)

Pokoje dla pracowników w Kępnie, wysoki
standard. Tel. 605 314 046. (TK 24/01/18)

Sprzedam źrebaka, 8 m-cy, ogier, maść
kara, po śląskim ogierze. Tel. 609 072 757.
(TK 12/01/18)

Sprzedam działkę budowlaną 834 m2,
Kępno przy ul. Młyńskiej.
Tel. 537 560 653.
(TK 16/01/18)

Do wynajęcia mieszkanie około 40 m2 Kępno. Tel. 605 260 116, 693 717 751.
(TK 21/01/18)

Sprzedam dom na działce 23 arów - Bralin.
Tel. 691 023 693.
(TK 11/01/18)

Do wynajęcia lokal handlowy 28 m2 w
centrum Kępna. Tel. 604 904 358.
(TK 15/01/18)

Sprzedam: działki budowlane z warunkami
zabudowy + budynki gospodarcze, maszyny
rolnicze. Tel. 885 394 472.
(TK 7/01/18)

Do wynajęcia mieszkanie 43 m2 - Kępno.
Tel. 691 023 693.
(TK 10/01/18)

Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

Do wynajęcia mieszkanie po remoncie, dwa
pokoje, 51 m2, III piętro, w Kępnie,
ul. Wiosny Ludów. Tel. 500 104 550.
(TK 6/01/18)

Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)

Do wynajęcia pokoje dla pracowników.
Tel. 889 143 311.
(TK 355/09/17)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

Sprzedam cielaki. Tel. 724 845 095.
(TK 5/01/18)
Sprzedam byczki i jałówki czarno-białe i
mięsne. Tel. 693 258 228. (TK 2/01/18)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
US£UGI
Zaopiekuję się starszą panią, chodzącą,
samotną. Posprzątam, ugotuję, zrobię
zakupy. Jestem kobietą uczciwą.
Tel. 736 613 711 lub 728 836 214.
(TK 30/01/18)

Endokrynolog specjalista - Andrzej Pajdowski przyjmuje w szpitalu w Kępnie, rejestracja - tel. 502
517 325.
(TK 235/03/13)

Firma POLWiN z Bralina zatrudni osobę
do cięcia pianki na automacie pionowym.
Tel. 508 224 109.
(TK 40/01/18)
Firma POLWiN z Bralina zatrudni
dobrych tapicerów. Tel. 508 224 109.
(TK 40/01/18)
Przyjmę pracownika w branży wykończenia wnętrz, mile widziane doświadczenie,
praca na terenie Kępna.
Tel. 501 709 093.
(TK 364/09/17)
Praca opiekunki seniorów w Niemczech.
Legalna praca, składki ZUS od średniej
krajowej, dobra pensja w ramach jednej
czytelnej umowy, kursy j. niemieckiego bez
opłat. Zadzwoń 519 690 505 Promedica24.
(TK 483/12/17)

motoryzacja
SPRZEDAM
Skuter honda lead 2004 r., pojemność silnika 102 cm, 9 tys. km, książka serwisowa.
Kufer niebieski metalic, cena 2400 zł.
Tel. 781 160 207.
Sprzedam renault clio 2, 2002 r., benzyna
1.4, opłacone OC + przegląd.
Tel. 792 081 746.
(TK 12/01/18)
Sprzedam volkswagena cravtera, rok 2007.
Tel. 693 465 687.
(TK 8/01/18)
PRACA
Przyjmę pracę chałupniczą - szycie.
Tel. 601 53 46 28.
(TK 36/01/18)

Usługi: malowanie, panele, płytki.
Tel. 602 642 405.
(TK 23/01/18)

Zatrudnię osoby do wykańczania wnętrz,
bardzo dobre warunki pracy i płacy.
Tel. 603 516 605.
(TK 13/01/18)
Szukam pani do opieki nad 3,5-letnim
dzieckiem (dziecko z osiedla Wiosny
Ludów). Tel. 531 612 533.
(TK 489/12/17)

Sprzedam maszyny szwalnicze Yuki
Tekstima. Tel. 601 53 46 28. (TK 35/01/18)
Sprzedam komputer stacjonarny sprawny,
mało używany, wraz z monitorem - 400 zł za
komplet. Tel. 606 668 464. (TK 31/01/18)
Sprzedam dźwigary 6,20 m długie.
Tel. 601 582 183.
(TK 29/01/18)
Sprzedam odciąg stanowiskowy „Klima Went”. Tel. 62 / 78 241 55.
(TK 19/01/18)
Garaże blaszane, bramy garażowe.
Tel. 608 467 942.
(TK 455/11/17)
ANTYKI — STAROCIE: skup, sprzeda¿,
renowacja. Jarocin, ul. Wodna 6. Tel. 500
086 800, 510 972 050, piotrantyk@op.pl.
Sklep od 11.00 do 16.30.
kupię
Kupię dachówkę cementową z demontażu
z możliwością powtórnego użytkowania
w ilości 1500 sztuk. Tel. 661 484 662.
(TK 9/01/18)

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego prowadzi badania
poświęcone XIX- i XX-wiecznemu kępińskiemu browarnictwu.
Zwracamy się do mieszkańców Kępna i okolic z uprzejmą prośbą
o udostępnienie wszelakich informacji dotyczących istniejących w Kępnie
browarów, wyszynków, karczm, rozlewni: piw, wód gazowanych, wódki.
Wszelakie informacje i zapytania prosimy kierować
na adres e-mail wiatrak@muzeumkepno.pl, telefonicznie 62 78 230 58
bądź osobiście w siedzibie Muzeum Ziemi Kępińskiej - Ratuszowa 2
w dniach wtorek-piątek w godzinach od 10:00 do 16:00.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.
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LEKARSKIE

Podejmę się opieki nad osobą starszą lub
niepełnosprawną. Tel. 669 134 274.
(TK 32/01/18)

Podwieszane sufity, adaptacje poddaszy,
malowanie, szpachlowanie, docieplenia.
Tel. 667 520 262.
(TK 484/12/17)

Uprzejmie informujemy, że w wyniku negocjacji
między Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
a Muzeum Archeologicznym w Krakowie, uległ wydłużeniu
okres wypożyczenia tzw. „Kamieni mikorzyńskich”.
Zabytki będzie można oglądać na wystawie stałej w siedzibie
Muzeum przy ul. Ratuszowej 2 do końca czerwca 2018 r.
Gorąco zachęcamy do zwiedzania.

Szybkie pożyczki na dowód, tanie
ubezpieczenia rolne. Tel. 510 805 686
- Kępno, budynek Sanepidu, I piętro.
(TK 655/12/16)

Naprawa komputerów, laptopów, strony,
sklepy internetowe, alarmy, monitoring.
Tel. 889 786 700.
(TK 27/01/18)

Hydraulik - Kępno. Tanio. Tel. 505 817 550.
(TK 4/01/18)

- informacjA -

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)
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Ogłoszenia

Sprzedam

lokal użytkowy
w Kępnie
ul. Poznańska 9.
Tel. 601 882 850.

firma wykonuje całkowite
usługi na posesjach:
- wykaszania, sprzątania,
cięcia drzew i krzewów
- płytkowanie, gipsowanie,
murowanie, malowanie.
Tel. 605 667 074

Reklama

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

Już do kupienia
najnowsza książka

Małgorzaty Pośpiech

pt. „Kłębki Ariadny”
opisująca życie społeczne
po wojnie w Kępnie
i Polsce.
Księgarnia „Wolumen”
Kępno, Rynek 13.

Świat tkanin
oferuje duży wybór
i asortyment tkanin
i dodatków krawieckich.

Świat tkanin duży wybór - zgodne ceny.
Świat tkanin - my Cię ubierzemy.

Ma
Zapraszamy!!!
na ter i
Kępno, ul. Szkolna 12,
a
su
kc ł
Wieruszów, ul. Kopernika 5,
es
tel. 507 065 800.

Telefon: 603 406 138

Przedsiębiorstwo

„BIS”

Skup jałowic cielnych
hodowlanych
i użytkowych od
7. miesiąca cielności.
Zgłoszenia:

65 / 57 38 631,
65 / 57 27 336,

pon.-pt. 8.00-14.00.

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

Do wynajęcia lokal
handlowo-usługowy
Kępno, ul. Warszawska 43
oraz ul. Wawrzyniaka 2.
Kontakt: 600 959 111.

Do wynajęcia lokal
o pow. około 20 m
w sklepie INTERMARCHE
w Wieruszowie.
Kontakt: 600 959 111.
2

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

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

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

mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import
wiesław waloszczyk

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

Uwaga!

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

nasze bobasy pozują dla prasy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

Nasi milusiñscy w obiektywie „TK”

Piotr Nisztor - „Skok na banki. Kto kontroluje pieniądze Polaków.
Historia transformacji polskiego sektora finansowego”

Krystian, syn Angeliki i Michała Napierałów z Trębaczowa, urodził się 10 stycznia
2018 r. Chłopiec waży 3830 gramów i ma
56 cm długości

Do bejruckiej rezydencji Jubrana Tawka docieram po zmroku. Podobnie jak przed czterdziestu
laty, także i dziś Tawk należy do najbardziej wpływowych ludzi w Libanie. Mam do niego proste
pytanie, jak to możliwe, że komunistycznemu Bankowi Handlowemu pozwolono w Libanie, Szwajcarii Bliskiego Wschodu, wykupić – w samym środku zimnej wojny – 80 proc. akcji Commercial
Bussines Bank? I kto miał na tym zarobić? Słynna seria „Resortowe dzieci” opisała transformację
od PRL-u do III RP w sferze mediów, służb specjalnych i elit politycznych. Piotr Nisztor rozszerza tę
listę o transformację bankowości. W książce znajdziemy autoryzowane wypowiedzi głównych bohaterów, Bogusława Kota, Wojciecha Kostrzewy, Ryszarda Krauzego i wielu, wielu innych. Reporterskie śledztwo Nisztora trwało ponad dwa lata. Zbierając materiały i sprawdzając ich wiarygodność,
dziennikarz potrafił spotkać się oko w oko z bohaterami książki nawet tysiące kilometrów od Polski.
Chociaż wiele historii przytaczanych w tekście przypomina powieść sensacyjną, jest skrupulatnie
udokumentowaną prawdą i wyjaśnia, w którym trójkącie bermudzkim znikały pieniądze Polaków
na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego stulecia. W trójkącie służby specjalne – polityka
– biznes. I są na to papiery.

Wiktor, syn Katarzyny i Pawła Kolebskich
z Myjomic, urodził się 19 stycznia 2018 r.
Chłopiec waży 3200 gramów i ma 52 cm
długości

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Liane Moriarty - „Moja wina, twoja wina”
„To był zwyczajny dzień”, zaczyna swój wykład Clementine. Po co znana wiolonczelistka opowiada ludziom o jakimś „zwyczajnym dniu”? Przed czym chce przestrzec innych? Na spontanicznym grillu spotkały się trzy pary: zgodne małżeństwo z dwiema córeczkami, bezpłodna para, która
marzy o dziecku, rozwodnik związany z byłą stiptizerką. Spotkanie, które pulsowało wzajemną fascynacją, omal nie skończyło się tragicznie. Bilans był raczej smutny: poczucie winy, rozwód wiszący
na włosku i obnażony fałsz wieloletniej przyjaźni. „A gdybym z uśmiechem odmówiła i poszła dalej?”, zastanawia się Erika, która przyjęła tamtego dnia zaproszenie jowialnego sąsiada na grill. Może
wtedy Clementine spełniłaby zaskakującą i nader intymną prośbę przyjaciółki z dzieciństwa... Może
gburowaty staruszek z domu obok nadal by żył...
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Danielle Star - „Melowy. Księżycowa pieśń”
W magicznej szkole na zamku Destino jednorożce Melowy przygotowują przedstawienie. Wrażliwa Selena o cudnym głosie dostaje rolę Księżyca. Nie podoba się to zawistnej i złośliwej Eris, która próbuje na różne sposoby przeszkodzić utalentowanej koleżance. Mimo
to Selena pięknie śpiewa swoją księżycową pieśń, a publiczność jest oczarowana. Eris
pęka ze złości. Czy znajdzie sposób, by się zemścić? Jak jej gniew wykorzysta knująca
coś od dawna władczyni Królestwa Nocy?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 4
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 31 stycznia 2018 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez
wydawnictwa: „Czarne”, „Znak”, „Zysk i S-ka”, „Świat Książki”, „Bellona”,
„Fronda” / „Zona Zero”, „Sonia Draga”, „Marginesy” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Piotr Nisztor - „Skok na banki...”,
2. Liane Moriarty - „Moja wina, twoja wina”,
3. Danielle Star - „Melowy. Księżycowa pieśń”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 3 nagrody otrzymuj¹:

Zygmunt Lesiewicz (Przygodzice),
Urszula Kulik (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

Reklama
Baran 21 III – 20 IV

DY¯URY APTEK

Sekstyle Wenus i Słońca wróżą sukcesy! Będziesz bardziej niż zwykle kreatywny i miły. Zakończysz konflikty. Księżyc skusi Cię podróżami
albo imprezkami. Wyjdź do ludzi.

1.

Apteka „Na Zdrowie” - 25.01.2018 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 26.01.2018 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 27.01.2018 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Pod Kasztanami” - 28.01.2018 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 29.01.2018 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 30.01.2018 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 31.01.2018 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.

2.

Byk 21 IV – 21 V

3.

Kwadratury Słońca i Wenus skłonią Cię do refleksji. Nie bagatelizuj przeczuć, słuchaj intuicji.
Luna w Twoim znaku otworzy Cię na zmiany. Kuj
żelazo!

4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI

6.

Trygony Słońca i Wenus wyciszą Cię i ukoją nerwy. Zajmij się tylko tym, co pilne i pozwoli Ci dużo
zarobić. Jeśli zaś ktoś Cię wykorzystuje, to w piątek Mars w opozycji pomoże się obronić.

7.

Rak 23 VI – 22 VII
Myśl o sobie, a nie o innych. Wszystkie pomysły, na jakie w tym tygodniu wpadniesz, migiem
wprowadzaj w życie. Opozycja Merkurego lubi
trochę ryzyka. Coś osiągniesz!

Lew 23 VII – 22 VIII
Dzięki opozycjom Słońca i Wenus poprawisz relacje z rodziną i kolegami z pracy. Rozpieszczaj
ich, jednak siebie najbardziej. Wenus sprzyja
randkom i wyjazdom!

Panna 23 VIII – 22 IX
Możesz być zabiegana i zmęczona, ale nie poddawaj się. Na horyzoncie są podwyżka i awans!
Trygon Merkurego obiecuje przychylność wpływowych osób. W weekend ktoś bliski spełni
Twoje marzenie.

Rozpoczynamy akcję społeczną

„Ortopedia w Szpitalu w Kępnie”

Słuchaj innych, bo ktoś odkryje przed Tobą tajemnice lub pomysł na biznes. Słońce i Wenus w
trygonach zaprowadzą Cię w niezwykłe miejsca,
a sekstyl Marsa do sympatycznych ludzi.

Skorpion 24 X – 21 XI
Dzięki kwadraturom Wenus i Słońca ogarniesz
chaos w domu. W pracy będziesz spostrzegawczy. Zarobisz na pomysłach, których inni ludzie
nie potrafili docenić.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Dzięki sekstylowi Słońca każdy będzie Cię lubił,
a za sprawą Wenus wiele osiągniesz. Rób swoje!
W piątek wyhamuj, bo do Twojego znaku wkroczy Mars.

I OG£OSZE
PRZYJMUJEMY

Rozpoczynamy akcję społeczną „Rozwój ortopedii
i traumatologii narządu ruchu w Szpitalu w Kępnie”
pod hasłem „Ortopedia w szpitalu w Kępnie”.

Waga 23 IX – 23 X

-

Akcja obejmuje pozyskiwanie środków finansowych na:
utworzenie pomieszczeń w Szpitalu w Kępnie dla pacjentów
ortopedyczno-urazowych
wyposażenie Szpitala w Kępnie w niezbędny sprzęt medyczny
konieczny w leczeniu chorób ortopedycznych i następstw urazów,
prowadzenie akcji medialnych promujących zdrowy tryb życia
ze szczególnym uwzględnieniem chorób narządu ruchu.

Zainteresowanych pomocą finansową dla rozwoju kępińskiej ortopedii
prosimy o wpłatę środków na konto Stowarzyszenia z zaznaczeniem w tytule
wpłaty „Ortopedia w Szpitalu w Kępnie”. Dane do przelewu:

Numer konta: 89 8413 0000 0020 3632 2000 0001
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie
Za każde Państwa wsparcie serdecznie dziękujemy!
Zarząd Stowarzyszenia „ZDROWIE”
na Rzecz Rozwoju Szpitala w Kępnie

W GOD

(62) 78 2
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84

Merkury przywoła szczęście. W pracy przez cały
tydzień nie opuści Cię powodzenie, a w życiu
osobistym najlepiej będzie w czwartek i piątek.
Księżyc doda Ci pewności siebie.

Wodnik 20 I – 18 II
Koniunkcje Słońca i Wenus wróżą cudowne dni.
Poznasz fajnych ludzi albo dostaniesz wymarzoną pracę. W piątek Mars w sekstylu da zastrzyk
energii. Pełnia szczęścia!

Ryby 19 II – 20 III
Aura planetarna nie sprzyja męczącej pracy, a Jowisz w trygonie pomoże Ci w miłości
i przyjaźni. W weekend uważaj, kwadratury Marsa i Luny lubią się sprzeczać o głupoty.

Z teki Marka Kameckiego

Koziorożec 22 XII – 19 I
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Ogłoszenia

reklama

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, przy Sedalu)
tel. 62 / 78 23 691

panele podłogowe

meble skrzyniowe

meble tapicerowane
OFERUJEMY:
-

meble skrzyniowe i tapicerowane,
panele boazeryjne i podłogowe,
segmenty,
usługowe cięcie płyt,
duży wybór bielizny damskiej.

Współpracujemy z:

panele
gwarantujemy

meble łazienkowe
wysoką jakość, różnorodność, największy wybór i najniższe ceny!

Ciągi technologiczne
szyte na miarę
Kompleksowe wyposażenie ciągów technologicznych
dla producentów mebli, mebli tapicerowanych,
frontów meblowych, krzeseł, okien, drzwi,
ram obrazowych, galanterii drzewnej oraz
systemy mechanizacji i automatyzacji procesów
produkcyjnych.
1
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Projektujemy
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2

Szkolimy

3

Serwisujemy

NR 4/2018 (745)
Lekkoatleci
w hali

Kępno ponownie
w gronie miast gospodarzy
Ruszyły zapisy do rozgrywek piłkarskich Deichmann Minimistrzostwa 2018. Turniej z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników, tylko w ubiegłym roku w całej Polsce wzięło w nim udział ponad 10 tysięcy dzieci. Kępno obok takich
miast jak Wrocław, Kraków, Gdańsk czy Poznań, zostało ponownie jednym z niewielu miast gospodarzy eliminacji tego
turnieju piłkarskiego. Rozgrywki eliminacyjne kategorii U-9 i U-11 zostaną rozegrane w naszym mieście po raz czwarty
i biorąc pod uwagę skalę i zasięg tych rozgrywek jest to ogromne wyróżnienie.
Młodzicy starsi Marcinków Kępno zdobyli medal podczas Halowych Mistrzostw Okręgu Kaliskiego w kategorii U-12.
Halowe mistrzostwo okręgu w tej kategorii zostało w Ostrowie Wielkopolskim

Marcinki ze srebrem mistrzostw U-12

Wielki sukces piłkarzy kępińskich Marcinków z rocznika 2005. Młodzicy starsi wzięli udział w Halowych Mistrzostwach
Okręgu Kaliskiego organizowanych przez Wydział Szkolenia Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Zespół
Pawła Falszewskiego, występujący na co dzień w I Lidze Okręgowej Młodzika Starszego, zajął drugie miejsce ustępując tylko rówieśnikom z Ostrowa Wielkopolskiego. Halowe mistrzostwo okręgu w kategorii U-12 zdobyli piłkarze
Centry. Brązowe medale wywalczyła Victoria Ostrzeszów.

>> więcej w następnym numerze

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Kolejna część raportu z zimowych przygotowań IV-ligowców.

Do niecodziennej rywalizacji doszło w Hali Widowiskowo - Spor towej
Kępińskiego
Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Obiekt
przy ulicy Walki Młodych
gościł uczestników historycznych, I Halowych
Mistrzostw w Wieloboju
Lekkoatletycznym
Południowej Wielkopolski. Organizatorem zmagań był
Marek Kłoczaniuk. W tym
martwym dla lekkoatletyki
okresie postanowiono wykorzystać kępińską halę
do takich konkurencji, stanowiących alternatywę dla
gier zespołowych. Nie były
to pełne zawody lekkoatletyczne, jakie organizowane są na Stadionie Miejskim, ale pewne elementy
można było sprawdzić. W
zawodach wystartowali reprezentanci szkół z dwóch
powiatów – kępińskiego i
ostrzeszowskiego. Bieg na
500 metrów wygrała Anna
Bodula z Mikstatu. Najlepszą sprinterką (bieg na 30
metrów) została Katarzyna
Łukianowska z Bralina, a
Agnieszka Wodnik z Rychtala okazała się najlepsza
w konkurencjach technicznych – skoku wzwyż i rzucie piłką lekarską. Wśród
chłopców na dystansie
500 metrów najlepszy był
Szymon Bodula z Mikstatu, na 30 metrów Daniel
Możdżanowski z Kępna, a
skok wzwyż wygrał Wiktor Świtoń z Doruchowa.
W konkurencji rzutu piłką
lekarską triumfował Patryk
Balcerek z Doruchowa.

piłka nożna

Sport

KALISKA KLASA B GRUPA 3 KALISKA KLASA B GRUPA 4
SEZON 2017/2018
SEZON 2017/2018
RUNDA WIOSENNA 2018
RUNDA WIOSENNA 2018
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piłka nożna

Piłka nożna >>> Polonia Kępno dokonała pierwszego
zimowego wzmocnienia. Włodarze klubu z Alei Marcinkowskiego w czwartek pochwalili się pierwszym zakupem

Pierwsze zimowe zakupy kępnian,
obrońca Śląska wzmocni Polonię
Klub z Alei Marcinkowskiego potwierdził pozyskanie Dawida
Matuszewskiego. 20-latek będzie reprezentował biało-niebieskie barwy na zasadzie transferu definitywnego ze Śląska Wrocław. Dla drużyny z Alei Marcinkowskiego to pierwszy zimowy
ruch transferowy.
Polonia Kępno po siedemnastu
kolejkach zajmuje piąte miejsce w tabeli grupy południowej czwartej ligi,
w związku z czym włodarze klubu

mogą być zadowoleni z wyników
podopiecznych Bogdana Kowalczyka. To także powoduje, że w Kępnie
nie mówi się o rewolucji kadrowej

– drużyna w zimowym okienku zostanie wzmocniona i uzupełniona
jedynie o pojedynczych zawodników, a jednym z nich jest już oficjalne zaprezentowany Dawid Matuszewski. Niespełna dwudziestoletni
obrońca, mimo młodego wieku, ma
za sobą bardzo bogate doświadczenia. Wychowanek Marcinków Kępno
do Śląska Wrocław przed sezonem
2014/2015, gdzie występował w zespołach młodzieżowych – najpierw
juniorach młodszych, a następnie
w drużynie juniorów starszych. W
minionym sezonie znalazł nawet
miejsce w szerokiej kadrze trzecioligowych rezerw Śląska, a w zespole
juniorów starszych występujących
w Centralnej Lidze Juniorów pełnił
funkcje kapitana. Na tym szczeblu
juniorskich rozgrywek rozegrał ponad trzydzieści spotkań, zdobywając
w nich dwie bramki. Dawid Matuszewski, po nieco ponad półrocznym
rozbracie z piłką, wraca tym samym
do rodzinnego miasta, aby pomóc
biało-niebieskim na czwartoligowych boiskach. Do tej pory występował głównie jako środkowy obrońca, ale z powodzeniem może także
zagrać na prawej stronie defensywy
lub jako środowy pomocnik. Nowy
nabytek kępnian na oficjalny debiut
w barwach Polonii będzie musiał poczekać blisko dwa miesiące. Rywalizacja w czwartej lidze w 2018 roku
rozpocznie się w marcu, a kępnianie
pierwsze spotkanie zagrają z Kanią
Gostyń (17 marca).		
BAS

Piłka nożna >>> Poznaliśmy szczegóły dotyczące powrotu na boiska piłkarzy mroczeńskiego Orła. Podczas zimowej przerwy, piąta drużyna Kaliskiej Klasy Okręgowej, ma w
planach rozegranie siedmiu meczów kontrolnych

Orzeł zakończył drugi tydzień przygotowań
Zimowe przygotowania piłkarzy Orła Mroczeń nabierają tempa. Podopieczni Marka Wojtasiaka mają za sobą drugi tydzień
treningów. Mroczenianie na brak treningowych urozmaiceń narzekać nie mogą. Kolejnym będą mecze sparingowe. Pierwszy z
nich piłkarze Orła rozegrają już w najbliższą niedzielę, w Kluczborku zagrają z A-klasowym LZS-em Kujakowice. W planach są
też spotkania z zespołami czwartoligowymi, większość na boisku w Kluczborku.

Piłkarze Orła okres urlopowy rozpoczęli pod koniec listopada. Świąteczno-noworoczna przerwa trwała
dla nich nieco ponad miesiąc, bowiem
podopieczni Marka Wojtasiaka na
pierwszych, tegorocznych zajęciach
spotkali się już 10 stycznia. Gracze piątej drużyny Kaliskiej Klasy Okręgowej
trenują trzy razy w tygodniu, mając do
dyspozycji salę sportową Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, siłownię
oraz własne obiekty. Formę na walkę o
jak najlepszy wynik w rundzie wiosennej mroczenianie budować będą między innymi podczas siedmiu meczów
sparingowych. Już 28 stycznia Orzeł

zmierzy się w Kluczborku z występującym w Opolskiej Klasie A LZS-em
Kujakowice. Tydzień później (4 lutego)
mroczenianie, także w Kluczborku, zagrają z juniorami starszymi tamtejszego
MKS-u. Pozostałe test-mecze piłkarze
Orła rozegrają na boiskach ze sztuczną
nawierzchnią w Kluczborku i Ostrowie
Wielkopolskim. Kluczbork będzie gościł mroczeńską drużyną jeszcze podczas spotkań z B-klasowym Motorem
Praszka oraz czwartoligowym Startem
Namysłów. Czwartoligowiec, ale już z
okręgu kaliskiego, będzie rywalem Orła
podczas meczu kontrolnego w Ostrowie Wielkopolskim. 10 lutego drużyna

Plan zimowych sparingów Orła
28.01.2018
4.02.2018
7.02.2018
10.02.2018
17.02.2018
21.02.2018
2.03.2018

Orzeł Mroczeń – LZS Kujakowice
Orzeł Mroczeń – MKS Kluczbork JS
Orzeł Mroczeń – Motor Praszka
Orzeł Mroczeń – LKS Gołuchów
Orzeł Mroczeń – Start Namysłów
Orzeł Mroczeń – Płomień Opatów
Orzeł Mroczeń – Hetman Byczyna

(godz. 12:00, Kluczbork)
(godz. 14:00, Kluczbork)
(godz. 18:30, Kluczbork)
(godz. 15:00, Ostrów Wlkp.)
(godz. 10:00, Kluczbork)
(godz. 18:00, Mroczeń)
(godz. 18:30, Mroczeń)

Marka Wojtasiak zagra tam z LKS-em
Gołuchów. Ostatnie dwa mecze przed
inauguracją ligowej wiosny mroczenianie zagrają już przed własną publicznością. Rywalem Orła w próbie generalnej
przed ligą będzie Płomień Opatów oraz
Hetman Byczyna. Włodarze oraz sztab
szkoleniowy klubu z Mroczenia nie
próżnują i cały czas konsekwentnie budują skład na drugą część sezonu oraz kolejną kampanię rozgrywkową. Działacze
stawiają przy tym na stabilizację i zatrzymanie trzonu kadry z poprzedniej rundy.
– Jeśli chodzi o kadrę zespołu, to jak dotąd nikt z klubu nie odszedł, ani nikt nie
przyszedł. Raczej nie przewidujemy żadnych ruchów transferowych, bo naszym
priorytetem jest utrzymanie obecnego
składu. Liczymy także, że do treningów
wrócą Marcin Grądowy oraz Jakub Gogół, którzy z powodu kontuzji nie byli
do dyspozycji trenera podczas jesiennej
części sezonu – powiedział Bartosz Malinowski, prezes Orła Mroczeń.
BAS

ZIMOWA GIEŁDA TRANSFEROWA W OKRĘGU
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 okręgu kaliskiego. Transferowa karuzela w okręgu dopiero nabiera tempa, ale już wiadomo, że w klubach zapowiada się sporo zmian. Ciekawsze transfery oraz wszelkie spekulacje przedstawiamy w naszym zestawieniu. Nie
brakuje w nim również transferowych pogłosek, piłkarzy z list transferowych lub list życzeń prezesów.

Dawid Matuszewski
Jakub Czapliński
Grzegorz Kubiszyn
Patryk Kieliba
Tobiasz Misterek
Marcin Szymkowiak

WKS Śląsk Wrocław => KKS Polonia Kępno
JKS Jarota Jarocin => KS Górnik Konin
KKS Polonia Kępno => 1. KS Ślęza Wrocław
LKS Gołuchów => KKS Kalisz
LZS Pelikan Grabów => KP Victoria Ostrzeszów
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. => JKS Jarota Jarocin

Łukasz Maciejewski
KS Victoria Skarszew => KKS Kalisz
Mateusz Sopart	KKS Polonia Kępno => LKS Jankowy 1968
Karol Latusek
LZS Pogoń Trębaczów => KKS Polonia Kępno
Maciej Mikulski TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. => AP MKS Miedź Legnica
Mikołaj Marciniak
KKS Astra Krotoszyn => JKS Jarota Jarocin

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.

Co słychać u rywali
Polonii Kępno?
Za dwa miesiące czwartoligowcy rozpoczną decydującą
część sezonu 2017/2018. Wiosna w grupie południowej zapowiada się pasjonująco, a walka pójdzie zarówno o awans,
jak i utrzymanie. O tym, co dzieje się w kępińskim klubie
piszemy na bieżąco. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co
dzieje się w klubach rywali piłkarzy z Alei Marcinkowskiego.

KP Victoria Ostrzeszów
Rywal zza miedzy kępińskiej drużyny na pierwszych zajęciach w 2018 roku spotkał się w piątek, 12 stycznia. Obok
etatowych zawodników Victorii trenowali także Tobiasz Misterek z Pelikana Grabów oraz występujący niegdyś w Polonii Kępno Dawid Kaczmarek. Trener Piotr Konstanciak zaplanował, aż 8 terminów na mecze kontrolne. Pierwszy sparing
ostrzeszowianie rozegrali z Agroplonem Głuszyna 24 stycznia. W dalszym ciągu trwają natomiast poszukiwania rywala
na drugi termin, a więc na sobotę, 27 stycznia. W kolejnych
meczach ostrzeszowianie zmierzą się z LKS-em Gołuchów (4 lutego), Klubem
Sportowym Opatówek (10 lutego), Astrą Krotoszyn (17 lutego), Odolanovią Odolanów (24 lutego), Górnikiem Konin (3 marca). Trwają natomiast poszukiwania sparingpartnera na termin 10 marca..

SKP Słupca
Siedem meczów kontrolnych rozegra podczas zimowego
okresu przygotowawczego SKP Słupca. Jednym z rywali
słupczan będzie trzecioligowy Jarota Jarocin. Do treningów
piłkarze SKP Słupca wrócili we wtorek, 16 stycznia. Pierwszy
mecz kontrolny słupczanie rozegrają natomiast 27 stycznia,
a ich rywalem będą A-klasowi Czarni Czerniejewo. Łącznie
drużynę Wojciecha Henke czeka siedem meczów kontrolnych. Większość z tych spotkań rozegrana zostanie z rywalami z klas okręgowych. Ale piłkarze SKP Słupca będą mieli
również okazję zmierzyć się z trzecioligowcem z Jarocina. Przygotowania zakończy natomiast starcie z ligowym rywalem – Turem 1921 Turek. Dwa mecze kontrolne słupczanie rozegrają we własnym regionie, w marcu SKP wystąpi w Strzałkowie i Turku. Pozostałe sparingi odbędą się w Gnieźnie, Swarzędzu i Jarocinie.

LKS Korona Piaski
Piłkarze Korony Piaski pierwszy sparing mają już za sobą.
Na zaśnieżonym, bocznym boisku w Piaskach zespół prowadzony od niedawna przez Piotra Łuczaka pokonał Piasta
Belęcin 5:1. Czwartoligowa Korona ma zaplanowanych pięć
meczów kontrolnych w zimowym okresie przygotowawczym.
Przypomnijmy, że w Piaskach doszło w trakcie zimowej przerwy do kluczowej zmiany na stanowisku trenera pierwszej
drużyny. Nowym szkoleniowcem został Piotr Łuczak. Zastąpił on na tym stanowisku Macieja Gendka, który z kolei objął
funkcję asystenta pierwszego trenera.

KP Rawia Rawicz
Przygotowania do rundy rewanżowej rozpoczęła też drużyna
z Rawicza. Na pierwszych zajęciach po świąteczno-noworocznej przerwie piłkarze rawickiego czwartoligowca spotkali
się 15 stycznia. W pierwszym tygodniu przygotowań gracze
Rawii przeprowadzili tylko dwie jednostki treningowe. Ich
częstotliwość będzie jednak rosła wraz z zaawansowaniem
cyklu przygotowawczego. Ciężkie treningi będą przeplatane
meczami kontrolnymi. W sumie w notatniku trenera znalazło
się sześć terminów. Pierwszy sparing gracze z Rawicza rozegrają w najbliższą sobotę na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Trzebnicy. Ich
rywalem będzie tamtejsza Polonia. 3 lutego Rawię czeka starcie z Orłem Prusice.
Tydzień później rawiccy piłkarze udadzą się do Środy Wielkopolskiej na mecz z
Wiwą Goszcz. W kolejnych test-meczach rywalem Rawii będą kolejno: Orla Wąsosz, Krobianka Krobia oraz Obra Kościan. W dalszym ciągu nie ustalono sparingpartnera, z którym piłkarze z Rawicza zmierzą się w ostatnim terminie przed
startem rozgrywek ligowych.

MLKS Odolanovia Odolanów
16 stycznia pierwszy zespół Odolanovii pod okiem dotychczasowego trenera Grzegorza Żyto rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej. Podczas inauguracyjnych zajęć
sprawdzano poszczególne aspekty zawodników pod kątem
siłowo-wydolnościowych. W dotychczasowych treningach
wzięło udział 5 zawodników testowanych, a w najbliższym
czasie w drużynie beniaminka mają pojawić się kolejne
nowe twarze. Seniorzy będą trenować 3-4 razy w tygodniu
pracując zarówno w hali jak i na boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Pierwszy sparing zaplanowano na 27 stycznia. Na boisku w Jarocinie beniaminek z Odolanowa podejmie Mieszka Gniezno. Kolejnymi sparingpartnerami będą: Astra Krotoszyn (4 lutego), Polonia Trzebnica (10 lutego), MKP
Wołów (17 lutego), Victoria Ostrzeszów (24 lutego), Wiwa Goszcz (3 marca) oraz
Stal Pleszew, z którą piłkarze Odolanovii zagrają 10 marca, na zakończenie
przygotowań.
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ROZMAITOŚCI
Piłka nożna >>> Marcinki Kępno oraz Antonio Jarocin zwyciężyły w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki
Nożnej Marcinki Cup rozgrywanego w minioną sobotę w Kępnie

Marcinki lepsze od Górnika
w finale turnieju
Zwycięstwem Marcinków Kępno w roczniku 2008 oraz Antonio Jarocin w roczniku 2007
zakończyła się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Marcinki Cup rozgrywanego w minioną sobotę w hali Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Na parkiecie kępińskiej areny rywalizowało ponad stu młodych adeptów piłki nożnej z tak
znanych i renomowanych klubów jak Odra Opole, Górnik Zabrze czy ŁKS Łódź.

Marcinki Cup 2018, a więc Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej
został zorganizowany przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
Marcinki Kępno. Tegoroczny turniej
przeszedł do historii głównie z powodu
organizacji oraz panującej atmosfery.
Rywalizacja na parkiecie w toczyła się
w dwóch kategoriach wiekowych. W
turnieju roczników 2007 i 2008 wzięły
udział znane i renomowane marki na
mapie Polski i regionu. Rocznik 2008
turniejowe mecze rozgrywał przed południem, natomiast później do rywalizacji przystąpili zawodnicy z rocznika
2007. Podczas kępińskiego turnieju
kibice mieli okazję zobaczyć w akcji
między innymi Górnika Zabrze, ŁKS
Łódź, Odrę Opole, Gryf Świdnica,
Ostrovię 1909 Ostrów Wielkopolski,
Start Namysłów, Akademię Piłkarską
Ostrzeszów, MKS Kluczbork, Antonio
Jarocin, Gorzyczankę Gorzyce Wielkie oraz zespół gospodarzy. W turnieju
rocznika 2007 triumfowali dziesięciolatkowie z Antonio Jarocin. W meczu
finałowym okazali się oni nieznacznie
lepsi od Startu Namysłów, a o końcowym triumfie jarocinian zadecydowały dopiero rzuty karne. Na najniższym
podium stanęli z kolei młodzi gracze

Górnika Zabrze. Zespoły gospodarzy
nie miały takiego szczęścia, bowiem
zajęły ostatnie dwa miejsca w turnieju.
– Zawody były potraktowane typowo
szkoleniowo, ale chcieliśmy porównać
umiejętności naszych zawodników
z klasowymi drużynami. Graliśmy
nawet specjalnie zwykłą piłką, a nie
halową. Naszym założeniem było to,
aby zawodnicy doskonalili panowanie
nad piłką, a dodatkowo mieli frajdę z
ładnych bramek, co jest solą tej gry
– powiedział Bogumił Stempin, trener rocznika 2007 Marcinków Kępno.
Mniej gościnni okazali się gospodarze
turnieju, startujący w roczniku 2008.
Drużyna Krzysztofa Podymy okazała
się najlepsza w całych rozgrywkach,
pokonując w niesamowitym finale Górnika Zabrze 1:0. Finał i rywala, którego
udało się pokonać w finale rodzice, ale
przede wszystkim sami piłkarze Marcinków zapamiętają chyba na zawsze.
Na najniższym podium tego turnieju
sklasyfikowano Gryf Świdnica. Dodajmy jeszcze, że jedną z pierwszoplanowych ról w kępińskiej drużynie
odgrywał Franciszek Walczak. Gracz
Marcinków był także wiodącą postacią
całego turnieju i został królem strzelców kępińskiej imprezy.
BAS

Drużyna Kamikadze zaprasza na manewry
Trwają zapisy i ostatnie przygotowania do Zimowych Manewrów Kamikadze,
a więc pieszego rajdu na orientację, podczas którego zawodnicy będą poruszać
się po ośnieżonych duktach leśnych. Organizatorzy przygotowali dla uczestników trzy trasy, wiodące przez południowe rubieże Wielkopolski.
Zimowe Manewry Kamikadze odbędą się w sobotę, 3 lutego. Bazą rajdu
będzie natomiast sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawińcu. Zimowe Manewry Kamikadze są pieszym rajdem
na orientację, podczas którego zawodnicy poruszać się będą po ośnieżonych
leśnych duktach. Organizatorzy, Drużyna Kamikadze w składzie Marek
Zaremba i Grzegorz Kupczak, zapraszają wszystkich chętnych na przeżycie
ciekawej przygody, a szczególnie tych,
którzy po raz pierwszy odważą się poczuć smak nawigacji w terenie. Zawodnicy wszystkich tras będą mieli również
okazję spróbować swoich sił w strefie
zadaniowej, w której oczywiście nie zabraknie wielu atrakcji, podczas których
będzie można zasiąść przy ognisku,
upiec kiełbaskę i skosztować herbaty
z igliwia. Dla uczestników przygotowano trzy trasy: łatwą (limit 3godzin
+ 2 godziny spóźnienia) liczącą 7 kilometrów. Trasa ta przeznaczona jest
dla osób, które po raz pierwszy odważą
się poczuć smak nawigacji w terenie.
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Dla nieco bardziej „wtajemniczonych”
organizatorzy przygotowali natomiast
trasę 15-kilometrową (limit 5 godzin
+ 2 godziny spóźnienia). Trasa ta przeznaczona będzie dla początkujących
nawigatorów. Mimo krótkiego dystansu
zawodnicy będą mogli zobaczyć kilka
najpiękniejszych miejsc południowej
Wielkopolski. Największym wyzwaniem będzie 30-kilometrowa trasa (limit 8 godzin + 2 godziny spóźnienia).
Zawodnicy startujący na poszczególnych trasach zostaną sklasyfikowani
odpowiednio w kategorii kobiet oraz
mężczyzn. Niezależnie od powyższego
podziału, najlepszy zawodnik z każdej
trasy, otrzyma trofeum Zwycięzcy Zimowych Manewrów Kamikadze. Zapisy na rajd są przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
dostępnego w zakładce zgłoszenia na
witrynie internetowej www.pucharkamikadze.pl. Tam też można znaleźć
wszystkie przydatne informacje na temat zbliżającego się rajdu.

Piłka nożna >>> Już po raz jedenasty odbywać się będą ogólnopolskie rozgrywki Deichmann
Minimistrzostwa dziewczynek i chłopców w wieku 4-13 lat. Po raz czwarty w historii turniej zostanie rozegrany w Kępnie, gdzie na uczestników czeka kompleks boisk przy ulicy Nowowiejskiego

Minimistrzostwa ponownie
zagoszczą w Kępnie
Ruszyły zapisy do jedenastej edycji Deichmann Minimistrzostw 2018. Potrwają do 25 marca lub do
wyczerpania limitu miejsc. W zeszłym roku liczba uczestników tego turnieju przekroczyła dziesięć
tysięcy. Turniej, podobnie jak w latach poprzednich, rozgrywany będzie w konwencji Mistrzostw
Świata. Rozgrywki odbędą się w czterech kategoriach wiekowych: U-13 (2005 i młodsi), U-11 (2007
i młodsi), U-9 (2009 i młodsi) oraz U-7 (2011 i młodsi). W tym roku po raz czwarty w historii gospodarzem Eliminacji Miejskich będzie Kępno.
Pomysł na organizację Deichmann Minimistrzostw w Kępnie
zrodził się przed dwoma laty. Wcześniej dzieci z Akademii Piłkarskiej
Uśmiech-Marcinki Kępno wzięły
udział w Eliminacjach Wrocławskich. I chociaż nie odniosły większych sukcesów to było już pewne,
że to nie jest to ich jednorazowa
przygoda z turniejem. Dla opiekunów
największym problemem była odległość pomiędzy miastami. Jeden z
rodziców, Ireneusz Muller postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i podsunął Stowarzyszeniu Kocham Sport
pomysł na zorganizowanie turnieju w
Kępnie. – W Kępnie brakowało imprezy sportowej, która skierowana
byłaby do całych rodzin. Frekwencja na poprzednich edycjach turnieju pokazywała, że taki turniej jest w
naszym mieście potrzebny. Biorą w
nim udział zarówno drużyny, które
przyjechały wygrywać oraz takie,
które zostały utworzone specjalnie
na rozgrywki i udział traktują jako
przygodę. Jednak w postawie wszystkich małych zawodników zawsze widać pasję i zaangażowanie – mówi

Ireneusz Muller, koordynator kępińskich eliminacji. Rozgrywki dziesiątej edycji odbędą się w czterech kategoriach: U-13 (2005 i młodsi), U-11
(2007 i młodsi), U-9 (2009 i młodsi)
oraz U-7 (2011 i młodsi). Przez pierwsze kilka weekendów rozgrywane
będą spotkania ligowe. Powstała
tabela zadecyduje o rozstawieniu
zespołów podczas fazy pucharowej.
Finały Miejskie odbędą się tradycyjnie w drugiej połowie czerwca. W
dalszej kolejności najlepsze zespoły
zakwalifikują się do Ogólnopolskiego
Finału Finałów. Eliminacje Kępińskie tradycyjnie będą odbywały się
we wszystkie soboty i niedziele od
kwietnia do czerwca na Kompleksie
Boisk Orlik przy ulicy Nowowiejskiego w Kępnie. – Podobnie jak
przed rokiem rozgrywki w naszym
mieście będą toczyć się tylko w
dwóch kategoriach wiekowych, mianowicie w U-11 oraz U-9. Pozostałe
kategorie wiekowe będą rozgrywać
swoje mecze w Wrocławiu – dodaje
Ireneusz Muller, koordynator rozgrywek kępińskich. Dodajmy, że jedenasta edycja turnieju zostanie rozegrana

w trzydziestu czterech miastach Polski. Po raz czwarty w historii gospodarzem Eliminacji Miejskich będzie
Kępno. Będzie to największa impreza
piłkarska dla najmłodszych z Kępna
i okolic. Zapisy do tegorocznej edycji
turnieju Deichmann Minimistrzostwa 2018 już ruszyły. Zespoły mogą
się zgłaszać do 25 marca. Organizatorzy zachęcają i zapraszają kluby,
szkółki piłkarskie i reprezentacje
szkół lub „dzikie drużyny” z regionu
i okolic do uczestnictwa i wspólnej
zabawy. Koszt udziału zawodnika w
Deichmann Minimistrzostwach 2017
wynosi 140 złotych. Jest to opłata jednorazowa pokrywająca koszt stroju
nawiązującego do barw narodowych
reprezentowanego kraju, jaki każdy
zawodnik otrzyma na własność. W
ramach jednorazowego wpisowego
każdy uczestnik zostanie również
ubezpieczony od NNW oraz otrzyma
pamiątkowy medal i dyplom. Szczegółowe informacje można uzyskać na
stronie www.kochamsport.pl oraz u
koordynatora rozgrywek kępińskich,
Ireneusza Mullera tel. 604-434-913.
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Kolarstwo >>> Kolejny weekend i kolejne starty bralińskich kolarzy. Tym razem reprezentanci
UKS Sport Bralin startowali w 81. edycji Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym

Bralinianie na przełajach
Początek roku to ponownie pracowity okres dla kolarzy z UKS Sport Bralin. Tym razem bralińscy
kolarze brali udział w 81. Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Przełajowym w Koziegłowach. Na
szybkiej, krętej, zmrożonej i selektywnej trasie zawodnicy z Bralina walczyli dzielnie, ale nie
obyło się bez przykrych przygód.

Nie od dziś wiadomo, że Mistrzostwa Polski w jakimkolwiek sporcie
rządzą się swoimi prawami. Nie inaczej było w Koziegłowach, podczas
tegorocznej edycji mistrzostw kraju
w kolarstwie przełajowym. Najlepiej
z bralińskich kolarzy pojechał Karol
Przewdzięk, który zajął 10. miejsce.
Milena Drelak zaliczyła bardzo bolesny upadek i dobrze, że w ogóle
dojechała do mety. Weronika Prze-
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wdzięk miała awarię sprzętu. Udało się ją naprawić, ale zawodniczka
UKS Sport Bralin straciła na finiszu
kilka minut. Na trasie pojawili się
jeszcze Michał Głowik i Karol Bednarek. Dla nich start na Śląsku był
absolutnym debiutem w kolarstwie
przełajowym. W gronie juniorek
młodszych, Milena Drelak po bolesnym upadku zajęła 13. miejsce, a
Weronika Przewdzięk, po kłopotach

ze sprzętem była ostatecznie 14. Debiutujący w kategorii junior młodszy,
Michał Głowik i Karol Bednarek, zajęli kolejno 32. i 37. miejsce. Startem
w Koziegłowach bralińscy kolarze
zakończyli sezon przełajowy. Zawodników czeka teraz bardzo krótki odpoczynek i mordercze przygotowania
do zbliżającego się sezonu MTB.
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