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Kępińska pływalnia wreszcie otwarta!
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Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl
19 grudnia 2018 r. to data długo wyczekiwana
przez wielu mieszkańców Kępna i okolicznych
miejscowości. Od tego dnia bowiem mogą oni
korzystać z krytej pływalni „Qarium” w Kępnie. Dzień wcześniej uroczyście otwarto i oficjalnie oddano do użytku ten spektakularny
obiekt.
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Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.

Kopiec będzie wizytówką Kępna

str. 4
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w „TK”

raport

SMOG-owy!
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Zderzyły
się trzy
samochody
Po zdarzeniu drogowym
w Mroczeniu dwie
osoby zostały przewiezione do szpitala.
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Przepraszam

Pana Rafała Kamińskiego
za naruszenie przeze mnie
zarejestrowanych przez
Pana Rafała Kamińskiego
wzorów przemysłowych mebli
oraz praw autorskich do renderów
(wizualizacji) mebli,
co do których przysługują
Panu Rafałowi Kamińskiemu
prawa autorskie.
Maciej Długosz
Mebit w Dalanowie

Informacje

aktualności
XVI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 na Ziemi
Ostrzeszowskiej i Kępińskiej

Uczniowie zmagający się z pierwszą
częścią finału – pisemnym testem

Młodzi pamiętają o powstaniu wielkopolskim

XVI Międzyszkolny Konkurs ległości. Był też wyjątkowy, jeśli choWiedzy o Powstaniu Wielkopolskim dzi o rekordową liczbę uczestników.
1918-1919 na Ziemi Ostrzeszow- Fakt ten cieszy organizatorów, gdyż
skiej i Kępińskiej przyciągnął do potwierdza, iż pamięć o powstaniu
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza wielkopolskim jest wciąż żywa w naKościuszki w Kobylej Górze aż 31 szym regionie. Tutaj warto podkreślić
najlepszych uczniów z 11 szkół pod- zaangażowanie nauczycieli historii.
stawowych (starsze klasy
i oddziały gimnazjalne) z
powiatu ostrzeszowskiego
i kępińskiego. Uczestnicy finału reprezentowali:
Doruchów, Kobylą Górę,
Mąkoszyce,
Mikorzyn,
Mroczeń,
Niedźwiedź,
Ostrzeszów (Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2),
Parzynów, Siedlików i
Trzcinicę. Gościem honorowym był starosta powiatu ostrzeszowskiego Lech
Janicki, nie udało się
jednak przybyć, ze wzglęPierwsze miejsce wywalczył Radosław
du na służbowy wyjazd Koźmiński ze szkoły w Kobylej Górze
wójtowi Kobylej Góry
Wiesławowi Berskiemu,
który zwykle bywał na finałach konSam konkurs każdego roku stakursu. Przybyła również rzecznik nowi wyraz hołdu oddanego przez
prasowa Starostwa Powiatowego w młodych miłośników historii temu
Ostrzeszowie Magdalena Kułak.
pokoleniu Wielkopolan, które wyKonkurs organizowany już po kazało się odwagą podczas walk o
raz kolejny miał szczególny charakter wolność, a nam współczesnym ciągle
– upamiętniał 100. rocznicę wybuchu daje powód do dumy.
powstania wielkopolskiego i 100-le14 grudnia 2018 r. uczniowie
cie odzyskania przez Polskę niepod- przystąpili do pisemnego testu

składającego się z 20 pytań. Po ich
sprawdzeniu komisja konkursowa w
składzie: Bolesław Grobelny oraz
Renata Bielska, Jolanta Jelonek i
Renata Skórska – losowo wybrane
spośród nauczycieli szkół biorących
udział w konkursie – do ustnej rozgrywki zakwalifikowała
troje uczniów, wśród których, niestety, nie znalazł
się nikt z powiatu kępińskiego. Finałowa rozgrywka ustna była zaciekła jak
nigdy dotąd, finał najdłuższy w historii konkursu,
a pula około 40 pytań do
końca wykorzystana przez
rywalizujących.
Wszyscy
uczniowie
wykazali się ogromną wiedzą i znajomością szczegółów. Pierwsze miejsce
wywalczył
Radosław
Koźmiński ze Szkoły
Podstawowej w Kobylej
Górze (opiekun: Monika
Mokrzyńska), drugie miejsce zajął
Piotr Wietecki ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu (opiekun: Anna
Rokita), a trzecie – Zuzanna Wojciechowska ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Ostrzeszowie (opiekun: Małgorzata Płowens). Przyznano też
6 wyróżnień, które otrzymali: Natalia Pawlik z Trzcinicy (opiekun:

Przed świętami Bożego Narodzenia Caritas Diecezji Kaliskiej zorganizował zbiórkę żywności

Świąteczna zbiórka żywności
Dzięki uprzejmości pobliskich
sklepów sieci Biedronka wolontariusze przez 2 dni - 7 i 8 grudnia 2018 r.
- gromadzili żywność dla najbardziej
potrzebujących. Mieszkańcy Kępna i okolic, robiąc zakupy dla siebie,
mogli przy okazji dołożyć do zbiór-

kowych koszy choćby jeden produkt
zakupiony z myślą o innych. Najbardziej pożądane były te z długimi
terminami przydatności, np. mąka,
cukier, konserwy, bakalie i słodycze.
Do akcji dołączyli się również
uczniowie Szkoły Podstawowej w

W „tytkach charytatywnych” znalazły się produkty przydatne
podczas organizacji świąt bożonarodzeniowych

Mroczeniu oraz Szkoły Podstawowej w Opatowie. Przygotowali „tytki charytatywne”, czyli papierowe
torby, do których można włożyć artykuły pierwszej potrzeby. Udało się
zgromadzić sporą ilość różnorodnych
produktów.
Wszystkie artykuły zostały zawiezione do siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem. Uczestnicy wraz z opiekunami
rozdzielili zgromadzone dary według
potrzeb konkretnych rodzin wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej z powiatu kępińskiego. Ostatnim
etapem zbiórki było dostarczenie paczek żywnościowych bezpośrednio
do domów potrzebujących.
Akcja spotkała się z dużą przychylnością i zainteresowaniem lokalnej społeczności. Wszyscy obdarowani otrzymali konkretną pomoc,
która w znacznym stopniu ułatwiła
im organizację świąt Bożego Narodzenia.
Barbara Woźnica

J. Jelonek), Natalia Tomczak z
Niedźwiedzia (opiekun: A. Rokita), Maciej Drzazga z Siedlikowa
(opiekun: R. Skórska), Jakub Gliński z Mroczenia (opiekun: Justyna
Kasprzak), Bartosz Kątny z Mikorzyna (opiekun: Anna Zawalska)
i Alan Kalis z Mroczenia (opiekun:
J. Kasprzak).Statuetkę i nagrody
ufundowało Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie, drobne upominki

– Urząd Gminy w Kobylej Górze, a
wręczali je wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylej Górze Joanna
Ciachera-Radula oraz przewodniczący komisji B. Grobelny.
Konkursowi towarzyszyła wystawa fotografii związanych z powstaniem wielkopolskim. Słodki, przepyszny poczęstunek dla uczestników
konkursu zapewnili rodzice uczniów.
Oprac. KR

Panu Krzysztofowi Komorowskiemu,
pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,

głębokie wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Matki
składają:

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

Rodzinie wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

śp.

Elżbiety Komorowskiej
składa
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Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem Beata Lebek laureatem ogólnopolskiej nagrody Eduinspirator 2018 w kategorii edukacja szkolna

Edukacyjny Oskar dla Beaty Lebek
Uroczysta gala Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji EduInspiracje,
Eduinspirator 2018, na której rozdano Edukacyjne Oscary odbyła się 5
grudnia 2018 r. w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Gala organizowana jest przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
(FRSE) od 2011 r.
EDUinspirator to osoba, która
działa w dziedzinie edukacji na rzecz
rozwoju innych osób lub wspierania
rozwoju edukacji w swojej społeczności lokalnej, podejmuje dodatkowe
inicjatywy edukacyjne, inspiruje do
kolejnych działań na rzecz edukacji,
przyczynia się do sukcesu innych
albo pomaga im rozwinąć nowe
umiejętności.
Ubiegłoroczna edycja konkursu
przebiegała pod hasłem „Podziel się
sukcesem oraz zainspiruj innych do
działania”. - Poprzez ten konkurs
chcemy uhonorować wszystkich
tych, którzy mają odwagę i determinację, aby wcielać je w życie –
powiedział dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji Narodowej.
Konkurs odbywa się w tzw. trybie oscarowym. Nominacje przyzna-

wane są przez ekspertów wewnętrznych FRSE. Oznacza to, że Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji nominuje

nominowali do nagrody 25 osób w
5 kategoriach (edukacja zawodowa,
edukacja szkolna, edukacja doro-

pięciu kandydatów do nagrody w
każdej kategorii. W 2018 r. wpłynęły
aż 94 zgłoszenia. Po ich przeanalizowaniu eksperci wewnętrzni Fundacji

słych, edukacja pozaformalna młodzieży, szkolnictwo wyższe).
Konkurs EDUinspiracje i EDUinspirator to jedne z najważniejszych

Poznawali historię
i dziedzictwo narodowe
Wyniki konkursu plastycznego
Kategoria: przedszkola
1. Zofia Mucha
2. Aleksandra Stryjak
3. Lena Rybicka
Wyróżnienie:
Marcel Markiewicz oraz Matylda Noga

Kategoria: klasy 1-4
1. Jakub Rataj
2. Bartosz Janas
3. Lena Kałuża
Wyróżnienie:
Wojciech Szukała

Kategoria: 5 klasa i więcej

1. Daria Dobrzyńska
2. Wiktoria Kania
3. Dominik Hołoś
Wyróżnienie:
Krzysztof Napierała oraz Martyna Grzegorek

Centrum Kultury w Bolesławcu został dofinansowany przez Fundację
BGK w Konkursie „Na 100 Niepodległa”. Jego koordynatorem była Elwira Wielgosz.
Celem projektu pt. „A TU (T)
Polska właśnie… Niepodległa Nasza”
była przede wszystkim integracja
wielopokoleniowa oraz zwiększenie
wiedzy historycznej na temat Polski
i jej ostatniego stulecia. Realizatorzy
założyli pokazanie jego uczestnikom
naszej tradycji narodowej i kultury
oraz zainteresowanie młodych ludzi
przeszłością kraju poprzez ciekawe
warsztaty historyczne, jak również
zaangażowanie we wspólne działania różnych grup społecznych i wiekowych - od dzieci i młodzieży poprzez ich rodziców aż po najstarsze
pokolenie.
Poznawano bogactwo dziedzictwa narodowego, między innymi za
pośrednictwem polskich tańców. Od-

był się cykl warsztatów z tańców ludowych prowadzonych przez Pawła
Wielgosza oraz Sławomira Machno.
Zostały również zakupione stroje.
W ramach projektu odbyło się
wiele warsztatów historycznych
prowadzonych przez historyka Piotra Zawadę, które zorganizowane
zostały w m.in. Kępnie, Bolesławcu, Byczynie, Goli oraz Chróścinie.
Dzięki przychylności właścicieli gospodarstwa agroturystycznego Bocianie Gniazdo w Chróścinie uczestnicy wzięli również udział w ognisku.
Pod czujnym okiem Janiny Habelskiej przeprowadzono konkurs
plastyczny, którego zamierzeniem
była wielopokoleniowa integracja
poprzez rodzinne wykonie prac obrazujących 100 lat niepodległej Polski.
Prace wykonane były w 3 kategoriach
wiekowych, w których wyłoniono
zwycięzców i wyróżnionych.
Oprac. bem

mobilizacją. Cieszę się, że zostały
podkreślone działania całej szkoły w
ramach projektów erasmusowskich
- podkreśla Beata Lebek. - Wiadomo, że na taki sukces indywidualny
pracują zawsze wszyscy - nauczyciele, pracownicy, którym też bardzo
serdecznie dziękuję. Spodobały się
pomysły i sposób w jaki realizujemy program Erasmus +, co dajemy
dzieciom, co dajemy rodzicom. Jest
to wspólna praca prowadzona z wielkim zaangażowaniem całej szkoły i
tym bardziej z wielką radością przyjęłam tę nagrodę - zaznacza laureatka. - To motywuje, a efektem jest
również praca nad kolejnymi projektami Erasmus+. Cieszę się, że angażują one coraz więcej nauczycieli.
Ta nagroda jest skupiona na pierwszym projekcie w ramach Erasmusa,
czyli wymianie z Maltą. Cieszę się,
że następne działania projektowe
odkrywają potencjał kolejnych nauczycieli, którzy biorą w nich udział,
wnosząc nowe, świetne pomysły dotyczące realizacji tych projektów –
podsumowuje.
Oprac. bem

KĄCIK POETYCKI

Dyrektor ZSS w Słupi pod Kępnem B. Lebek (z lewej)
odebrała nagrodę podczas uroczystej gali w Warszawie

Uroczystą galą w w kępińskim kinie „Sokolnia” podsumowano projekt pt. „A TU (T) Polska właśnie... Niepodległa Nasza”

Projekt
realizowany
przez
Uczniowski Klub Sportowy UKS
ATUT przy współpracy Kępińskiego Ośrodka Kultury oraz Gminnego

inicjatyw Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji i Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Ich głównym celem jest
wyłonienie oraz promocja dobrych
praktyk w zakresie realizacji projektów zarządzanych przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+, a
do takich zaliczają się działania Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod
Kępnem.
Tematyka projektów realizowanych przez placówkę oświatową z
powiatu kępińskiego dotyczy zarówno wiedzy przyrodniczej, matematycznej, nauki języka angielskiego,
jak i kształtowania umiejętności społecznych, poznawania rówieśników,
dokonywania właściwych wyborów
i zachowania w wielu nowych sytuacjach. Realizacja celów programów
pokazuje, jak wiele pozytywnych
wartości niesie nauka przez doświadczenie i jak bardzo korzystny wpływ
ma to na bezpośrednie życie uczniów,
którzy dzięki temu wyrównują szanse edukacyjne.
- Nagroda jest przede wszystkim
wielkim wyróżnieniem, ale także

WIDZIAŁEM TAKI ŚWIERK
że się ostało
chwałę głosi
niech pamięta
i dorosły i dziecina.
Przez wiek świerczyna
historię tworzyła
w słojach ukrytą.
Szyszki rodziła i siała,
by inne się korzeniły,
by inne też tak piękne były.
Zdobiły nam domy
w święta i bez święta.
W świerkowych gałęziach,
by rozbrzmiewała kolęda,
by wiatr nucił swe pieśni
niech dba i pamięta
i dorosły i dziecina
nie tylko w święta,
a przez wieki niech pamięta,
że jest taki świerk
nie tylko polski.
Józef Frąckowiak
Kępno, 21.12.2018 r.

Widziałem świerk
co był starszy niż wiek
Widziałem taki świerk
W wyobraźni go widzę
wśród śniegu,
z packami bieli
na gałęziach.
Z srebrzystym czubem
od szronu pod nieboskłon
i diamentowymi
soplami z wody,
którego dostojność,
wielkość i siła,
duma, że na polskiej ziemi
mnie poraziła
dumą wypełniła
większą niż wiek.
Takie drzewo,
że się urodziło,
zakorzeniło
przez więcej niż wiek rosło
zwyciężyło zawieruchy, pioruny
i piły go nie ruszyły,

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Airly, dotyczące
poziomu smogu w centrum Kępna (Rynek 2), dane smogowe zanieczyszczonego powietrza w centrum miasta. Pomiary – codziennie o godz. 19.00. W Polsce dobowa norma
stężenia PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom informowania występuje przy 200 µg/m3,
a alarmowy – przy 300 µg/m3.
DATA	
		

PYŁ PM 2.5 (µg/m3)
– % NORMY

PYŁ PM 10 (µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01

39 (157%)
71 (283%)
39 (157%)
91 (364%)
31 (122%)
19 (77%)
14 (55%)
54 (216%)
37 (149%)
55 (221%)
43 (171%)
10 (40%)
25 (102%)
18 (73%)

56 (112%)
100 (200%)
57 (115%)
128 (255%)
47 (93%)
27 (55%)
19 (37%)
74 (149%)
54 (108%)
76 (153%)
59 (119%)
13 (26%)
39 (77%)
26 (52%)

Bywało lepiej
Zła
Bywało lepiej
Zła
Bywało lepiej
Dobra
Wspaniała
Bywało lepiej
Bywało lepiej
Zła
Bywało lepiej
Wspaniała
Dobra
Dobra

Oznaczenie kolorów:

Wspaniała

Dobra

Bywało lepiej

Zła

Bardzo zła

Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/
Raport będziemy publikować co tydzień.
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Konsultacje społeczne w sprawie odbudowy Kopca im. Józefa Piłsudskiego w Kępnie

Kopiec będzie wizytówką Kępna

27 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące odbudowy
Kopca im. Józefa Piłsudskiego w Kępnie. Zaproszenie zostało skierowane do
mieszkańców gminy Kępno, aby mogli
wyrazić swoją opinię, złożyć uwagi i
propozycje dotyczące inicjatywy zawartej w apelu stworzonym przez redaktora
naczelnego „Tygodnika Kępińskiego”,
Mirosława Łapę. O samym pomyśle odbudowy kopca pisaliśmy wielokrotnie w
„Tygodniku...”. Inicjatywa zyskała szeroki wydźwięk. Poparło ją wiele instytucji,
lokalnych organizacji pozarządowych, w
tym Stowarzyszenie Socjum Kępno, które
z dotacją Gminy Kępno wydało okolicznościową widokówkę z wizerunkiem kopca. Niestety, w czwartkowym spotkaniu
w ratuszu udział wzięło zaledwie kilka
osób: burmistrz Piotr Psikus, jego zastępca Artur Kosiarkiewicz, naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Małgorzata Frala-Kędzior, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich Sylwia Humelt, Anna
Krowiorz-Śpik z tego samego wydziału,
członek Zarządu Stowarzyszenia Socjum
i Okolice Dominik Makosch oraz jedna
mieszkanka Kępna. Na spotkaniu nie pojawił się żaden z przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej oraz
Muzeum Ziemi Kępińskiej, którzy wcześniej z rezerwą odnieśli się do pomysłu.
Kiedy w 1935 r. zdecydowano się na
budowę Kopca im. Józefa Piłsudskiego, to
środowisko patriotyczne Kępna wyszło z
inicjatywą, aby w ten sposób uczcić pamięć Marszałka. - Kępnianie sami ruszyli
do działania, nosili ziemię w wiaderkach, na szufelkach. Nie było żadnej mechaniki, elektryki, dźwigów – były furmanki, grabie i łopaty, nic więcej, ludzie
z własnymi rękoma. W prace włączyły się

wszystkie sąsiednie gminy. Mieszkańcy
utworzyli kopiec, aby pozostał on na wieki, a Kępno na rubieżach było ostoją polskości. Nie wiedzieli, że hitlerowcy zburzą go po dwóch latach – przypominał M.
Łapa, podkreślając znaczenie inicjatywy.
- Dzisiaj w pamięci mieszkańców Kępna
ten kopiec nie istnieje albo jest mylony z
kopcem koło Samicy, który upamiętnia
zupełnie inne wydarzenie historyczne.
Kopiec im. Piłsudskiego upamiętnia
przyłączenie Kępna do Polski, więc to
bardzo ważna data, która powinna być
utrwalona w szczególny sposób. To jest
idea ponad wszelkimi podziałami, dlatego nie wyobrażam sobie, żeby nie można
było znaleźć konsensusu. W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości powinniśmy podejmować takie ambitne plany – apelował. M. Łapa chciałby,
aby kopiec stał się wizytówką Kępna,
podobnie jak Rynek, wieża wodociągowa,
dworzec PKP, kościoły i synagoga. - Ten
symbol polskości stałby się symbolem
Kępna. W Wielkopolsce jest tylko 11
kopców, z czego takich o patriotycznym
znaczeniu – tylko 5 – zauważył.
Kopiec im. Józefa Piłsudskiego, o
wysokości 16 m i średnicy podstawy 30
m, wraz z infrastrukturą, miałby stać w
okolicy dzisiejszego Os. Przemysława, na
tzw. dołach. W Planie Zagospodarowania
Przestrzennego to tereny przeznaczone
pod zieleń parkową. - Nie jest to miejsce, gdzie kopiec stał wcześniej, bo tam
obecnie stoją budynki, jednak jest to ta
sama część miasta – podkreślił M. Łapa,
podając szacunkowe koszty inwestycji w
oparciu o wybudowany w minionym roku
Kopiec Wolności w Poznaniu. - Wybudowanie kopca w Poznaniu, znacznie większego, to koszt 1,5 miliona złotych. Nasz
kopiec byłby o wiele tańszy. Jest możliwość dofinansowania z kilku źródeł,

Łódź, 17.12.2018 r.
Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa
IPN w Łodzi
Pan redaktor Mirosław Łapa
„Tygodnik Kępiński”
Pomysł odbudowy historycznego Kopca im. Józefa Piłsudskiego w Kępnie jest ze wszech miar godny pochwały i
poparcia.
W idei tej odczytuję nie tylko chęć przywrócenia ważnego dla kulturowego krajobrazu miasta obiektu, ale również
deklarację przywiązania Kępnian do tak istotnych w życiu
każdego narodu i państwa wartości jak wolność i niepodległość.
Odbudowa upamiętnienia jednego z wielkich ojców niepodległości Polski, zniszczonego przez Niemców w okresie
okupacji i okrytego zmową milczenia w okresie rządów komunistycznych, byłoby wspaniałym elementem obchodów
setnej rocznicy powrotu Kępna do Ojczyzny, który miał
miejsce w 1920 r.
Odbudowany kopiec ma szanse stać się symbolem pamięci Kępnian o dziejach swojej Małej Ojczyzny, a także
niezwykła pamiątką dla przyszłych pokoleń mieszkańców i
turystów odwiedzających miasto.
p.o. Naczelnika
Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk
i Męczeństwa w Łodzi
Bartosz Bijak

m.in. Programu „Niepodległa”, mam
nadzieję, że również wojewoda, marszałek i starostwo powiatowe wsparliby inwestycję. Moim zdaniem odbudowa kopca zamknie się w kwocie miliona złotych.
Budowa kopca w Poznaniu trwała pół
roku, więc odbudowa kępińskiego trwałaby maksymalnie 4 miesiące – przyznał.
Wiceburmistrz A. Kosakiewicz wyraził swoje wątpliwości co do lokalizacji
kopca. - Nie jesteśmy w stanie odbudować kopca w tej lokalizacji, w jakiej był
pierwotnie, dlatego zastanowiłbym się,
czy nie jesteśmy w stanie znaleźć lepszego miejsca. Po pierwsze, na dzień dzisiejszy to nadal są doły, częściowo zasypane,
jednak nadal jest potężna dziura w ziemi.
Ilość gruntu, którą trzeba tam nawieźć,
aby uzyskać poziom zero, jest ogromna.
Jeśli nie będziemy tego robić tak, jak
do tej pory, tylko zrobimy to na szybko,
żeby wyrównać ziemię pod kopiec, będziemy musieli zagęszczać to warstwami lub budować na betonowej płycie,
bo inaczej cała konstrukcja może nam
później „usiąść”, a wtedy koszty mogą
okazać się mocno niedoszacowane. Stąd
pytanie, czy nie mamy lepszego gruntu,
gdzie można ten kopiec odbudować bez
dodatkowych nakładów. Gdyby miało to
powstać za kilka lat, nie byłoby problemu, ale w tak krótkim czasie to może być
problematyczne. Technicznie jest to do
zrobienia, ale pytanie – za ile, ponieważ
główny koszt dotyczy transportu ziemi.
Boję się, że to, co trzeba wsypać w ten dół,
aby uzyskać stan zerowy, to dużo więcej
niż to, co trzeba przywieźć, aby usypać
kopiec. Po drugie – tam kiedyś nie było
osiedla. Kopiec był oddalony od miasta
– mówił. Zaproponował też, aby kopiec
miał mniejsze rozmiary. Ustalono, że niezbędne będą konsultacje z okolicznymi
mieszkańcami, ponieważ trzeba wziąć

Kępno, 25.11.2018 r.

Szanowny Panie Naczelny Redaktorze
„Tygodnika Kępińskiego”
Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem Pana apel,
który bardzo mnie wzruszył. Cieszę się, że jeszcze istnieją
ludzie, którzy gromadzą i przekazują historię naszego miasta
Kępna. Zdumiony jestem widokami byłego Kopca, ale przede
wszystkim, że Kopiec takowy istniał. Jestem przekonany, że
mało kto z Kępnian o tym wie, czy pamięta. Ujmuje mnie
również postawa w tych latach mieszkańców Kępna i okolic.
Lata te, jak wiemy, nie należały do dobrej kondycji gospodarczej kraju oraz zasobności społeczeństwa. Nie wspomnę
już o technologii, urządzeniach itp. Można sądzić, że Kopiec
ten powstał w większości nakładem ludzkich rąk, furmanek,
wózków. Powinniśmy chylić czoła i brać przykład z wielkiego patriotyzmu, jaki wówczas tkwił w społeczeństwie kępińskim. Jesteśmy winni pamięć i jesteśmy winni prawdę. Przez
lata ta prawdziwa prawda była wyciszana i ukrywana.
Czy dzisiaj nas na to nie stać? Czy dzisiaj jesteśmy ubożsi
w patriotyzm? Czy życie w wolnej Ojczyźnie upoważnia do
przysłaniania nam pamięć i szacunek dla tych, którzy nam
ją wywalczyli? Myślę, że dopóki będzie przekaz historii, jej
symboli, dopóty będziemy o nią dbać. Czujmy się odpowiedzialni za to, by ona przetrwała. Kopiec był bardzo wielkim
symbolem i trudno, żeby teraz o nim na zawsze zapomnieć.
Podejmijmy realizację rekonstrukcji Kopca, a jestem
przekonany, że wielu mieszkańców Kępna obecnych, byłych
włączy się w jego realizację. Będę śledził dalsze losy apelu,
gdyż sam bardzo chętnie dołączę do jego realizacji. Nie ma
narodu bez tradycji i historii, trzeba tylko o nią dbać.
Z poważaniem
Zygmunt Kasprzak

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 20%
NIE WIEM - 1%
TAK - 79%
( Wyniki na dzień 2.01.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl
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pod uwagę ich opinie. Pomysł zmiany
miejsca w ocenie M. Łapy nie jest dobry.
- Kopiec nie powstałby w tym samym
miejscu, ale w tej samej części miasta.
Wybudowanie go na obrzeżach mija się
z celem, bo to będzie nie tylko symbol
polskości, ale też atrakcja turystyczna,
gdzie będzie można zobaczyć panoramę
Kępna, a także miejsce, w którym można
organizować uroczystości patriotyczne.
Co do usypania kopca, to mamy teraz
takie technologie i możliwości, że jest to
problem do rozwiązania – zauważył.
Problem w kwestii merytorycznej
wskazał natomiast historyk, członek Zarządu Stowarzyszenia Socjum i Okolice,
D. Makosch. - Zdecydowanie popieram
ideę kopca, ale rozmawiam z różnymi
ludźmi i wiem, że są wahania, znaki
zapytania, związane z osobą Marszałka
Piłsudskiego. Mi również bardziej podoba się nazwa Kopca Wolności. Jako historyk uważam, że jest trafne, aby kopiec
był odbudowany pod tą samą, co pierwotnie, nazwą, ale wtedy były inne rządy
i wszystko w Polsce nazywano imieniem
Piłsudskiego. Nie chcemy sytuacji, że
znajdziemy miejsce, wybudujemy, a
potem znajdą się niesnaski związane z
osobą patrona. Jednak bez względu na
to, jaka ma być jego nazwa, i tak poprę
inicjatywę, dlatego że chcę Kępna, które
jest wyjątkowe i chcę Kępna, w którym
jest symbol polskości i wolności. Kopiec
powinien bezwzględnie powstać, bo to
uczyniłoby Kępno miastem ciekawszym,
w którym mielibyśmy symbol polskości,
wspaniały punkt widokowy, a u góry
mógłby być maszt na flagę – zaznaczył. Jeśli to jest coś, co wyróżni i uatrakcyjni
nasze miasto, należy to poprzeć. To inicjatywa warta realizacji – podsumował
D. Makosch.
Swoją opinię wyraziła także M.
Frala-Kędzior, która podczas spotkania
nie reprezentowała stanowiska urzędu, a
prywatne. - Chylę czoła, że temat został
wywołany, bo gdyby nie pomysł odbudowy kopca i dyskusje w tej kwestii, 99%
mieszkańców nadal nie wiedziałoby o
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jego istnieniu. Z drugiej strony mam
wrażenie, że popadamy ze skrajności w
skrajność. To, że symbolikę tego miejsca
trzeba zachowywać i kultywować, to jest
bezsprzeczne. Ale czy z takim rozmachem? Symbolika musi być zaznaczona,
ale niekoniecznie w formie tak potężnej –
mówiła. - Gdyby mieszkańcy odtwarzali
dziś ten kopiec swoimi rękoma, czulibyśmy, że to jest nasze, tę tożsamość moglibyśmy przekazywać. Ale jak ktoś nam to
wybuduje za ileś złotych, to myśli pan, że
od razu będziemy uznawać to za miejsce
kultu i rekreacji? Ludzie czekają też na
inne rzeczy, jak renowacja parku miejskiego czy synagogi. Nie rozdrabniajmy
się w tych spektakularnych budowlach
czy inwestycjach, bo spełzniemy na niczym. Należy uczyć mieszkańców, ale
róbmy to po kolei, aby ludzie najpierw
wiedzieli, co to jest, mieli wiedzę na ten
temat. Budujmy tę tożsamość, wiedzę
związaną z naszym lokalnym dziedzictwem kulturowym, a dopiero później
wielkie budowle – podkreśliła M. Frala-Kędzior.
- Wybudowanie tego obiektu to jest
budowanie tożsamości. Bo mieszkańcy będą zadawać pytania: po co on tam
powstał? Co tam się odbywa? Dlaczego
on tam jest? Ten kopiec należy się tym,
którzy go budowali w trudnych czasach
i należy się Polsce – odparł M. Łapa. Jest taki czas, taka chwila, takie miejsce,
abyśmy się tego podjęli. Jeśli ten kopiec
powstanie, będzie on wizytówką miasta,
będzie mówić o tożsamości tej ziemi. Jeśli powstanie, mam nadzieję, że pozostanie on na wieki i będzie przypominał o
historii naszego regionu – podsumował.
Choć w niektórych kwestiach zdania były podzielone, wszyscy byli zgodni, wyrażając swój żal z powodu braku
mieszkańców na konsultacjach społecznych. - Ludzie potrafią wypowiedzieć się
w internecie, ale nikt nie chce dyskutować, jeśli trzeba zabrać głos w rzeczywistości – przyznał D. Makosch.
KR

Kępno, 23.12.2018 r.

Szanowny Panie Redaktorze
Przyjechałem na święta do rodzinnego Kępna i bardzo się
ucieszyłem nad wiadomością o propozycji odbudowy istniejącego niegdyś Kopca im. J. Piłsudskiego. Niepokoi mnie brak
informacji o dalszych działaniach. Mam nadzieję, że sprawa
nie utknęła w martwym punkcie. Podjęcie tej inicjatywy w
roku 100-lecia niepodległej, to piękne upamiętnienie ważnej
daty. Nie zapominajmy o historii naszego pięknego miasteczka.
Mimo, iż nie mieszkam w nim, często tu przyjeżdżam i miło mi
będzie pospacerować i podziwiać przywrócony Kopiec. Myślę,
ze moją opinię podziela większość Kępnian, która nie będzie
obojętna i włączy się w działania odbudowy. Jak wspomniałem
nie mieszkam już w Kępnie, ale wezmę udział w tej akcji Proszę
tylko o dalsze informacje w tej sprawie.
Z poważaniem
Hieronim Gawlik (Poznań)

Wrocław, 18.12.2018 r.

Szanowny Panie Redaktorze
Piszę do Pana zaniepokojony brakiem informacji w
sprawie odbudowy Kopca. Mam taką nadzieję, że wszystko jest na dobrej drodze i są przygotowania. Nie mieszkam
w Kępnie, ale bywam bardzo często i jest moim rodzinnym
miastem, którego sprawy nie są mi obce, a bardzo blisko.
Bardzo dobra inicjatywa mająca wymiar nie tylko historyczny. Możemy należeć do bardzo nielicznych miast mających
taki „pomnik”. Pomyśleli o tym nasi pradziadowie, budując
Kopiec w jakże trudnych wówczas warunkach. Jesteśmy Im
winni jego odbudowę. Myślę, że to nie tylko moja sugestia
ale gro Kępnian.
Z pozdrowieniem
Zenon Zimoch

Kępno, 12.12.2018 r.

Panie Redaktorze

Jak to dobrze, że jeszcze są ludzie, którzy przywołują pamięć Kępna. Kopiec
należy do skarbów, będących świadectwem historii Kępna. Myślę, że będą chętni
poparcia i realizacji tej inicjatywy, bo jest tego warta. Oprócz wartości historycznej, piękne miejsce do rekreacji, których w Kępnie nie ma. Jestem przekonany,
że tak jak przy pierwotnej budowie Kopca włączyło się społeczeństwo Kępna,
tak i teraz. Proszę nie zostawić tej inicjatywy, bo nikt już do niej nie wróci.
Z pozdrowieniem
Tadeusz Kozłowski

Informacje

aktualności

Obchody 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego

Cześć i chwała walecznym Wielkopolanom
państwowy, aby zatrzymać się na
chwilę i przypomnieć wszystkim o
tej ważnej dacie w dziejach Polski.
Przy pomniku zebrały się poczty
sztandarowe, przedstawiciele władz
samorządowych i parlamentarnych
oraz liczne delegacje przedszkoli i
szkół, instytucji, ugrupowań, organizacji i stowarzyszeń, aby na pamiątkę
wydarzeń sprzed 100 lat złożyć symboliczne znicze i wiązanki kwiatów.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Piotr Psikus, który

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem
Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację

27 grudnia wspominamy niezwykle ważny dla naszego regionu i wszystkich Wielkopolan epizod – wybuch
powstania wielkopolskiego. W 2018 r. obchodziliśmy wyjątkową, bo 100. rocznicę tego wydarzenia.
Z tej okazji w kościele pw. św. Marcina w Kępnie
odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny, po
której delegacje udały się na kępiński Rynek, aby pod
Pomnikiem Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację
oddać cześć poległym powstańcom. W południe rozległ się dźwięk syren oraz uroczyście odśpiewano hymn

Poczet zadbał o właściwą
ekspozycję flagi

W uroczystości uczestniczyły
poczty sztandarowe

podkreślił znaczenie Powstania Wielkopolskiego.
Iskrą do wybuchu walk zbrojnych był przyjazd Ignacego Jana
Paderewskiego do Poznania i jego
przemówienie do poznaniaków, które rozpaliło nastroje patriotyczne i
wzmocniło wyzwoleńcze chęci. Powstanie wielkopolskie wybuchło 27
grudnia 1918 r. w Poznaniu. - Siły
niemieckie, osłabione pierwszą wojną światową, nie zdążyły się zorganizować. Powstańcy, którzy przez

Wielkopolski Tryptyk Powstańczy
Renata Adamska
Część I – Wielkopolska rozprawa
o Ojczyźnie
grudniowe dni pamiętają
krwawą rozprawę o Ojczyźnie
w ferworze sporów
wśród złowrogich okrzyków
zrywały niemieckie
silne dłonie
polskie flagi
z poznańskich murów
z dumnych
polskich piersi
odrywano narodowe symbole
i z szyderczym uśmiechem
deptano polskość
na polskiej ziemi
i zagotowała się krew
w poznańskich sercach
przeszyły
pierwsze kule
poznańskie powietrze
dziś nikt nie wie
kto pierwszy wystrzelił
…nie ważne
Wielkopolska zaśpiewała
okrzyk wolności i zwycięstwa
który z poznańskich ulic
niósł się tam
gdzie trzeba
i maszerowali nowi
młodzi mężni odważni
pełni wiary w zwycięstwo
i walczyli by na tym skrawku
polskości nie zabrakło
ta wiara
dała im siły do zwycięstwa
jakiego jeszcze naród nie widział
i zawrzało na ziemi wielkopolskiej
i zakotłowało się na wsiach
i w miastach
i przyszła wolność
i polskość przyszła
choć nigdy stąd nie odchodziła
grudniowe dni pamiętają
krwawą rozprawę o Ojczyźnie
a czy Ty Wielkopolsko pamiętasz???

Część II - Którzy Polegli

Część III – Matkom

Część IV – Czym pamięć

w smutnym miejscu
smutny krzyż zmurszały
opowiada historią wielu
tą z poznańskich
krwawych ulic
tą z wielkopolskiej Ziemi
gdzie za broń chwycili
nie tylko żołnierze
ale chłopcy
wiejscy wojownicy
śmiałkowie
z chaty krytej strzechą
i parli na przód
stare drzewa pamiętają
lęk unoszący się
nad nimi
wraz z tumanami kurzu
pozostawionymi przez konnicę
myśląc o wolności
nie patrzyli na kule
które jak wiatr
przemykały koło uszu
walcząc o sprawę
skropili swoją krwią
naszą wielkopolską glebę
chodniki
i gzymsy starych murów
ich ciała uderzały tempo
w miejskie krawężniki
śpiewając o polskości
najpiękniejszą
wyzwoleńczą pieśń
i krzyczą o nich do nas
pomniki na ulicach miast
tablice złotem drukowane
i historyków starania
tylko smutny zmurszały krzyż
w smutnym miejscu
zna kawałek prawdy
skrywanej pod stosikiem
zielonych kamieni
i wraz z wiatrem opowiada
wielkopolską historię
i nie może się nadziwić
że poza wielkimi rocznicami
tak niewielu pamięta

w dumnym domu
dumna matka
choć z sercem rozdartym
wymodliła już
wszystkie różańce
tempo w okno patrzy
i żyje nadzieją
że piersi jej syna
kula nie dosięgnie
wiedziała
bo mówił że kocha
że Ojczyzna
wiedziała
tak go wychowała
zawsze Bóg i Ojczyzna
na pierwszym były miejscu
nie czuła żalu
że zostawił starowinkę
na trzecim piętrze
smutnej kamienicy
była dumna
z syna patrioty
lecz druga połowa serca
łzą matczyną spływała
i drżała o dziecko
jak to matka
czekała pukania
do drzwi kuchennych
gdzie na stole
zawsze gotowy talerz
rankiem przecierała szybę w oknie
by nie przegapić powrotu

nie wystarczy postawić pomnik
niebywałej odwadze
dumnie wypiąć pierś
na uroczystej odsłonie
odśpiewać pieśń
prawdziwie patriotyczną
z okazji kolejnego święta
i złożyć kwiaty pod
pamiętającą tablicą

wielkopolskie powstańcze matki
oddałyście naszej wolności
to co najcenniejsze
swoją miłość pod sercem skrywaną
swoich synów
swoje dzieci
przeżyłyście smutek rozstania
oczekiwania trwogę
radość powrotu
i żal po stracie
miotane sprzecznymi uczuciami
zapisałyście
swój udział w powstaniu
w dumnym domu
dumna matka
choć z sercem rozdartym
wymodliła zwycięstwo

nie wystarczy na lekcji historii
opowiedzieć młodym
o grudniowych wydarzeniach
co ulice wielkopolskich
miast zmieniły
już na zawsze
o bałaganie w okolicznych lasach
lęku przed przegraną
i złowrogich wystrzałach
nie wystarczy zapalić
światło pamięci
w noc listopadową
czy grudniową rocznicę
przyjść na spacer pod pomnik
palcem dziecku pokazać
zastygłe kamienne twarze
na poznańskim placu
tych co walczyli
nie wystarczy
kolejna wystawa w muzeum
i spocony historyk
walczący z obojętnością
odkrywając
kolejne elementy
tej jednej prawdy
o wielkopolskim zrywie
do wolności
nie wystarczy postawić pomnik
niebywałej odwadze
pamiętać nam trzeba!!!!!
o historii
gdzie żyjemy
o tych co swym poświęceniem
sprawili
że jesteśmy
…kim jesteśmy

wiele lat przygotowywali się do zrywu, utworzyli dobrze zorganizowaną armię. Powstańcom pomagali
wszyscy – cywile, księża, lekarze,
nauczyciele, tajne organizacje. Organizowano żywność, punkty sanitarne, amunicję, sprzęt wojskowy,
a także wspierano materialnie. Każdemu mieszańcowi Wielkopolski
zależało na pokonaniu wroga. Po
prawie półrocznej walce polscy patrioci zwyciężyli. Długo oczekiwana
niepodległość Wielkopolski nastała
– przypomniał burmistrz. - Nie tylko orężem Wielkopolanie walczyli
o swą niepodległość. Polacy, szczególnie w Wielkopolsce, byli dobrze
zorganizowani pod przewodnictwem
inteligencji i duchowieństwa. Polskie przedsiębiorstwa i banki skutecznie konkurowały z niemieckimi.
Trzeba wspomnieć działalność samokształceniową, czytelnie ludowe,
prasę, stowarzyszenia sportowe „Sokół” i drużyny skautowe rozsiane
po całej Wielkopolsce. Nie inaczej
było w Kępnie. To tu działała Rada
Ludowa, a w niej kilkadziesiąt osób,
obywateli miasta, kupców, przemysłowców, inteligentów, ziemian, rzemieślników i robotników. Kępnianie
brali udział także w obradach Sejmu
Dzielnicowego – wspominał. Powstanie wielkopolskie było największym
zrywem niepodległościowym na
terenie zaborów, co więcej – zakończonym zwycięstwem. Dzięki niemu
mieszkańcy Wielkopolski odzyskali
wolność, a polskie ziemie wróciły
do swoich granic. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany
28 czerwca 1919 r. traktat wersalski,
w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. - W
tym uroczystym dniu podziękujmy
naszym przodkom, pochylmy się
nad ich grobami i złóżmy wieńce.
To dzięki nim pokolenia naszych
dziadków, ojców i my sami możemy
cieszyć się wolnością. Pamiętajmy o
powstaniu, doceńmy je, rozmawiajmy o nim w domach z rodzinami, z
dziećmi. Bądźmy dumni z tak wspaniałych przodków, którzy w historii
naszego kraju odegrali ogromną
rolę. Bądźmy dumni, ze jesteśmy w
pełni wolnymi ludźmi – spadkobiercami Wielkopolan, których ducha
nie udało się załamać. Bądźmy godni ich wspominać, wypełniając każdego dnia zobowiązanie do życia, w
którym zawsze jest miejsce na mądre
działanie dla wspólnego dobra, naszego i z myślą o przyszłych pokoleniach – apelował włodarz miasta.
Tego dnia w kępińskim kinie
„Sokolnia” odbył się okolicznościowy koncert chóru „Cantamus” oraz
projekcja filmu o powstaniu wielkopolskim. 			
KR
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Wiadomości

informacje
Uroczyste otwarcie i oficjalne oddanie do użytku krytej pływalni „Qarium” w Kępnie

Kępińska pływalnia wreszcie otwarta!

19 grudnia 2018 r. to data długo
wyczekiwana przez wielu mieszkańców Kępna i okolicznych miejscowości. Od tego dnia bowiem mogą
oni korzystać z krytej pływalni
„Qarium” w Kępnie. Dzień wcze-

Wśród przybyłych na to ważne wydarzenie
znalazły się ważne osobistości

śniej uroczyście otwarto i oficjalnie
oddano do użytku ten spektakularny obiekt. Wydarzenie zgromadziło
tłumy zaproszonych gości, wśród
których znaleźli się m.in. wicepremier Jarosław Gowin, wiceminister
Andżelika Możdżanowska, ordynariusz Diecezji Kaliskiej ks. biskup
Edward Janiak, senator Andrzej
Wojtyła, posłowie Bożena Henczyca, Tomasz Ławniczak, Jan
Mosiński i Jerzy Kozłowski, wicemarszałek Krzysztof Grabowski,
starosta kępiński Robert Kieruzal,
wicestarosta Alicja Śniegocka, wójtowie gmin powiatu kępińskiego oraz
powiatów ościennych, radni powiatowi i gminni, urzędnicy, duchowni,
sołtysi, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Kępnie, jednostek OSP i
Straży Miejskiej, a także osoby, dzięki którym możliwa była realizacja tej
ogromnej inwestycji: projektant Mariusz Szczuraszek, przedstawiciele
generalnego wykonawcy z grupy

wstęgę, po czym ks. biskup E. Janiak
dokonał uroczystego poświęcenia
obiektu. Następnie wszyscy przybyli mogli przekroczyć progi pływalni, podziwiając ogrom inwestycji i
jej wspaniały, nowoczesny wygląd.
O procesie powstawania obiektu i
jego zasobach opowiedziała prezes
Spółki „Projekt Kępno” Karolina
Pilarczyk-Dworaczyńska. - Mamy
dwie niecki – sportową i rekreacyjną. Niecka rekreacyjna poza tymi
wszystkimi elementami i atrakcjami, czyli jacuzzi, rwąca rzeka, bicze
wodne, leżanki, ma bardzo ważną
dla nas rzecz – tory do
nauki pływania. Dzięki
nim od lutego zaczniemy realizację programu
„Umiem pływać” – zapowiedziała. Złożyła też
podziękowania na ręce
osób, które przyczyniły
się do powstania obiektu.
P. Psikus podkreślił, że to
Niezwykłą atrakcją był pokaz pływania synchronicznego
jedna z najważniejszych
w wykonaniu zawodniczek poznańskiego klubu
inwestycji w historii gmibudowlanej „ALSTAL”, inspektorzy ny Kępno. - Mamy kolejny powód do
nadzoru i wielu innych.
dumy i satysfakcji, dzięki wspólneBurmistrz miasta i gminy Kęp- mu wysiłkowi oddajemy dzisiaj do
no Piotr Psikus przypomniał, że na użytku obiekt, który będzie służył
budowę krytej pływalni mieszkańcy mieszkańcom naszej gminy, powiatu
czekali blisko 20 lat, ponieważ już i ościennych miejscowości. To powtedy rozpoczęła się dyskusja o po- wód do wielkiej satysfakcji, że obiekt
trzebie powstania takiego obiektu. został zrealizowany w tak krótkim
Podziękował też wszystkim, którzy czasie i za takie pieniądze, mimo że
na różne sposoby przyczynili się do był realizowany w czasie najtrudzrealizowania inwestycji.
niejszym. Jestem wzruszony tą chwiWłodarz miasta wraz z zaproszo- lą, na którą wszyscy czekaliśmy tyle
nymi gośćmi przeciął symboliczną lat. Kolejne inwestycje są naszym

Organizatorem drugiej wigilii hufcowej była 22 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska
„Niecoinni” z Grebanina

Harcerskie spotkanie
przy wigilijnym stole

Przybyli licznie goście podziwiali
atrakcje krytej pływalni

powodem do dumy, że żyjemy w Kępnie, tu zapuściliśmy korzenie i tutaj
stwarzamy lepsze warunki dla nas i
następnych pokoleń – przyznał.
Głos zabrali również zaproszeni
goście, którzy gratulowali tak dużego
osiągnięcia. Wicepremier J. Gowin
nie krył swojego zachwytu obiektem
i pozostałymi inwestycjami w gminie
Kępno. - Życzyłbym sobie, aby cała
Polska wyglądała tak, jak Kępno i
była krajem ludzi tak pracowitych,
przedsiębiorczych, ludzi sukcesu.
To jest imponująca inwestycja, o
światowych standardach, i to jest
prawdziwe święto sportu i rekreacji
nie tylko dla mieszkańców Kępna,
ale mieszkańców wielu okolicznych
miejscowości, którzy będą korzystać
z pływalni – podkreślił.
Niezwykłą atrakcją podczas wydarzenia był pokaz pływania synchronicznego w wykonaniu zawodniczek poznańskiego klubu.
Co – i kiedy – znajdziemy
w „Qarium”?
Inwestycja zrealizowana została w ciągu 16 miesięcy. Jej koszt to
przeszło 26 milionów złotych netto.
Do dyspozycji klientów będzie: basen
sportowy o wymiarach 25 m x 12,5 m
i głębokości od 1,35 m do 1,80 m, basen rekreacyjny o wymiarach około
20 m x 13,6 i głębokości od 1,10 m do
1,25 m, a w nim trzy tory do nauki

pływania i liczne atrakcje wodne,
strefa maluszka, zjeżdżalnia wodna
„ANACONDA” o długości 78,45 m z
pomiarem czasu zjazdu, wanny jacuzzi oraz bogata strefa saun składająca
się z: łaźni parowej, sauny fińskiej,
sauny infrared, biosauny, groty lodowej, podgrzewanych ławek, w tym
jednej z brodzikami do moczenia
stóp, studni lodowej, basenu wody
zimnej, zespołu natrysków ślimakowych (ślimak wrażeń, wiadro Kneipp’a), jacuzzi oraz pokoju relaksu
z widokiem na taras i ogród.
Kryta pływalnia jest przede
wszystkim miejscem rozrywki, sportu i rekreacji, przyjaznym zarówno
młodym, rodzinom z dziećmi, jak też
seniorom ceniącym aktywny wypoczynek. „Qarium” to też obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, specjalna toaleta
oraz podnośnik – winda basenowa).
Pływalnia została wyposażona
w nowoczesny system centralnego
monitoringu automatyki budynkowej
BMS, oferujący służbom technicznym budynku pełną kontrolę nad
wbudowanymi systemami i urządzeniami oraz rejestrację danych do późniejszej analizy i raportowania.
Obiekt czynny będzie 7 dni w
tygodniu, w godzinach od 6.00 do
22.00.
KR
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Po co nam święta?

15 grudnia 2018 r. odbyła się druga wigilia hufcowa, w której udział
wzięli członkowie Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w Kępnie. W
tym roku organizatorem świątecznego spotkania była 22 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Niecoinni” z
Grebanina.
Na wigilię dotarły prawie wszystkie drużyny lub ich delegacje. Swoją
obecnością organizatorów zaszczyci-
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li również zaproszeni goście: wicestarosta kępiński Alicja Śniegocka
i sołtys Grębanina Teresa Zawada,
które złożyły wszystkim zebranym
świąteczne życzenia, podobnie jak
druhna Zuzanna Gąszczak, mówiąca podczas spotkania w imieniu
wójta gminy Trzcinica Grzegorza
Hadzika.
Wszyscy doskonale bawili się
do późnych godzin, podczas których

zgromadzonych odwiedził niecodzienny gość – Święty Mikołaj. Olbrzymią niespodziankę zrobiła także
orkiestra dęta z Łęki Mroczeńskiej,
która przybyła na hufcową wigilię
i raczyła wszystkich pięknym koncertem kolęd. Nie obyło się również
bez koncertu harcerskiego na skrzypcach, a na zakończenie wszyscy śpiewali przy dźwiękach gitary.
KR

Tygodnik Kępiński 3 stycznia 2019

20 grudnia 2018 r. w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Przemysła II
w Kępnie, zgodnie ze szkolną tradycją, nauczyciele i pracownicy szkoły
wraz z zaproszonymi emerytowanymi pracownikami i gośćmi, mieli
przyjemność obejrzeć jasełka przygotowane przez uczniów pod okiem
opiekunów: siostry Karoliny, Lidii
Pietras, Katarzyny Guziałek, Włodzimierza Jurczeni, Bogdana Giebla i Anny Grygiel.
Widzowie wraz z Małym Księciem szukali odpowiedzi na pytanie:
„Po co nam święta?”. Współczesny
duży i mały człowiek jest bardzo
zabiegany i cierpi na deficyt czasu.
W ciągłym pędzie, natłoku zajęć i
obowiązków, skupieni na sobie, nie
mamy wolnej chwili, aby zatrzymać

się i pomyśleć o innych. Nie rozumiemy, że przecież „najważniejsze jest
niewidoczne dla oczu”, a „dobrze widzi się tylko sercem”, jak przekonuje
bohater „Małego Księcia” autorstwa
Antoine de Saint-Exupéry. Święta
Bożego Narodzenia to właśnie najlepszy moment, aby zrozumieć, że
„w życiu liczy się tylko miłość” i to
właśnie jej powinniśmy poświęcać
większość naszego czasu. Z uwagi na
to, takie życzenia trafiają do odbiorcy
w finale przedstawienia: „By naszym
rodzicom kochać było dane, a wszystkie dzieciaki czuły się kochane. By
zażegnać wszystko to, co ludzi różni,
aby nasze ręce nie spotkały próżni”.
A wszystko jest możliwe, jeśli zmiany zaczniemy od siebie…
Agnieszka Wiśniowska

Reklama

ogłoszenie

ODKRYCIA MEDYCZNE 2018:
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Aparat słuchowy przeżytkiem? 70%
Przełomowe odkrycie naukowców
z Wielkiej Brytanii rewolucją w walce
ze wszelkimi wadami słuchu!

styczn
ia

tanie

G

Siostra od lat mieszka
w Anglii, plastry wysłała mi
w prezencie. Mówi „Basiu weź
ich spróbuj, tutaj większość
moich znajomych już dawno
odstawiła aparaty, wzmacniacze i inne cuda, korzystają
tylko z nich. Jak nie zadziałają, to biorę to na
siebie.” Od aparatu miałam już rany na uszach,
więc spróbowałam. Minęły 3-tyg. odkąd naklejam te dyskretne plastry. Zauważyłam, że
stojąc tyłem do TV, słyszę wszystko głośno,
a dźwięk jest czysty jak nigdy wcześniej. Nigdy
bym nie pomyślała, że technologia tak poszła
do przodu.
Barbara W. (71 l.) z Dąbrowy

Aparat to istne dziadostwo!
Wciąż wypadał mi z uszu, w
dodatku te wszystkie trzaski
i piski doprowadzały mnie
do szału! Zaryzykowałam
z plastrami i szczerze... Wygoda w noszeniu niesamowita,
działają nawet gdy śpię, w tłumie znów słyszę
wyraźnie, radio w kuchni też. To dopiero trzeci
tydzień odkąd je noszę, a już jestem ciekawa, co
będzie dalej.
Halina C. (62 l.) z Mrozów

nie, a niepożądane szumy i trzaski w tle
znikną bezpowrotnie! Inteligentne nanopolaryzatory wzmocnią bowiem dźwięki
ważne, a wyeliminują zbędne, takie jak
zgiełk uliczny, stukot obcasów sąsiadki
za drzwiami mieszkania, szczęk sztućców
w restauracji czy gwar ludzkich rozmów.

1 W odróżnieniu od doraźnych metod
walki z ubytkami słuchu, takich jak wzmacniacze i drogie aparaty słuchowe, gdzie poprawiana jakość słyszanych dźwięków ma
miejsce tylko w trakcie ich noszenia, ta innowacyjna metoda stanowi ogromny przełom.
„Nie mamy najmniejszych wątpliwości – Przede wszystkim regeneracja uszkodzonych
dzięki biomedycznym plastrom, znów usły- komórek słuchu odbywa się nawet kilkanaszysz wyraźną mowę ludzką, śpiew ptaków ście godzin po zakończeniu aplikacji pojedynza oknem, dźwięki radia i tv, kwotę do zapła- czego plastra, w tym także podczas snu.
ty w sklepie i każde wypowiedziane przez
2 Jest odpowiednia dla osób z każdą
księdza słowo. Będziesz doskonale rozumieć wadą, niezależnie od wieku czy płci. Została
tych, którzy mówią cicho i niewyraźnie, usły- stworzona zarówno dla lekko, jak i mocno
szysz wszystko i wszystkich wokół siebie, na- niedosłyszących, noszących aparaty i wzmacwet z dalszej odległości. Masz dość tego, że niacze słuchu, a także osób od dawna trapionie słyszysz, co mówią do Ciebie inni?
nych szumami usznymi.
Dzięki specjalnej formule plastrów –
3 Biomagnetyczne plastry potrafią usuw sposób automatyczny i pozbawiony nąć nawet wieloletnie i bardzo poważne
Twojego wysiłku zaczniesz słyszeć wyraź- ubytki słuchu. Aktywizują system odnowy
układu słuchowego,
zmuszając organizm
do rozpoczęcia procesu automatycznej
regeneracji komórek.
Odczuwalna poprawa zauważalna jest
już nawet po kilkudziesięciu godzinach
od ich pierwszej
aplikacji. Po upływie
PRZED kuracją
PO kuracji
około 30 dni możNa zdjęciu po lewej stronie widzimy znajdujące się w przewodzie śliliwe jest całkowite
makowym uszkodzone komórki rzęsate skierowane w dół, powstałe
odzyskanie dawnej
na skutek zniszczenia komórek słuchowych. Tego typu uszkodzenie
sprawności słuchu
blokuje swobodny przepływ sygnałów dźwiękowych, powodując ich
oraz przywrócenie
nieczytelny odbiór. Słyszymy słabo i niewyraźnie. Po kuracji struktura rzęs się odbudowała (zdjęcie po prawej), odzyskała swoje prawmu ostrości i dokładidłowe, pionowe ułożenie. Odbiór i rejestracja dźwięków przebiega
ności, porównywalw sposób prawidłowy, dźwięk jest mocny i czysty.
nej do tej w wieku 25

y nakleić

j!

Przywracają 100% sprawności słuchowej, a ich technologia
jest 88 razy tańsza, niż kupno większości aparatów słuchowych.
W 28-dni – bez operacji: ü wzmocnisz najważniejsze dźwięki
i mowę ludzką, ü wyeliminujesz niechciany hałas i szumy uszne!
rupa brytyjskich naukowców poszła
„na wojnę” z producentami aparatów słuchowych. Już ponad 300
tys. Europejczyków porzuciło drogie i nieskuteczne metody walki z niedosłuchem,
korzystając tylko z tej metody. Ich badania
kliniczne dowodzą, że w ciągu 4-tygodni
przywraca ona słyszenie pełnego zakresu
dźwięków – od szeptów po wysokie tony.

Wystarcz

lat. Następuje zwiększenie komfortu słyszenia nawet o 53%, zregenerowanie komórek
słuchowych oraz blisko 14-krotna poprawa
wyłapywanych szeptów i głosów w tłumie.”

Czy to naprawdę tak
działa, czy jest skuteczne?
Dzięki szeregowi badań udało się dowieść
ponad wszelką wątpliwość skuteczność tej
metody. Została opatentowana i do dziś jest
wykorzystywana głównie przez prywatne
ośrodki laryngologiczne dla zawodowych
muzyków, na co dzień pracujących słuchem.
W przeprowadzonych testach klinicznych potwierdzono, że nowo odkryta biostymulująca aktywna formuła plastrów,
ma blisko 97% skuteczności. Osoby między 39-94 rokiem życia, biorące udział
w badaniach, potwierdziły redukcję szumienia (głównie spowodowanego wieloletnią pracą w hałasie) aż o 82% w porównaniu ze stanem sprzed rozpoczęcia
badania, 14-krotną różnicę w wyłapywaniu szeptów i głosów w tłumie oraz bezsporną i radykalną poprawę słyszalności
mowy ludzkiej, grającego radia i tv. Zapytani, kiedy ostatni raz słyszeli tak dobrze,
w 95% przypadków odpowiadali – „między 24, a 35 rokiem życia”.
Geniusz skuteczności nowej, biomedycznej formuły opisuje dyrektor ośrodka
badawczego Christopher Washington:
Odkryliśmy, że spolaryzowanie siły
elektromagnetycznej pozwala odbudować
i zmusić do właściwego działania komórki
rzęsate, odpowiedzialne za rejestrowanie
i odbieranie docierających do nas dźw. Wyniki przeprowadzonych badań zszokowały
nas samych, ale i jednoznacznie pokazały,
że regularne noszenie „Neodymium2000”
w zdecydowanej większości przypadków
pozwala odzyskać nawet do 100% sprawności słuchowej w zaledwie kilka tygodni. To
oznacza, że aż 98,2% przypadków zadeklarowało ich 14-krotnie wyższą skuteczność,
niż w przypadku 88 razy droższego aparatu
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słuchowego, wzmacniacza słuchu, niewygodnych i trudnych w aplikacji olejków czy
groźnych zastrzyków w bębenki.
Wystarczy, że nakleisz dyskretne plastry
za uchem i będziesz je regularnie nosić. Fale
rozpoczną proces intensywnej regeneracji
kanału słuchowego oraz komórek rzęsatych. Zazwyczaj już po zaledwie kilku dniach
następuje poprawa. Zaczniesz wyłapywać
coraz więcej dźwięków, słyszeć ostrzej i wyraźniej. Nanotechnologia wykorzystywana
m.in. do produkcji statków kosmicznych
najnowszej generacji to dokładnie ta sama
technologia, z której skorzystano przy produkcji „Neodymium2000”. Dzięki temu problem niedosłyszenia nawet w najcięższych
przypadkach przestaje istnieć. Pani Barbara
z Dąbrowy, kierowniczka firmy zajmującej
się produkcją części do samochodów oraz
Pani Halina z Mrozów, kiedyś nauczycielka
muzyki opowiadają o tym, jak biomedyczne
plastry odmieniły ich życie (patrz ramki).

Odzyskaj słuch nawet
o 88 razy taniej niż
z aparatem słuchowym!
Biomedyczne plastry podbijają zagraniczne rynki. Zyskały ogromne uznanie aż 21
krajów, skradły serca m.in.: Brytyjczyków,
Norwegów, Japończyków, Czechów, Finów,
Szwedów i najbardziej wymagających Niemców! Długo oczekiwane są już dostępne
również w Polsce. Małe, dyskretne, wygodne
i przystępne cenowo dla wszystkich! Dzięki
specjalnej refundacji możesz z nich skorzystać aż 70% taniej. „Neodymium2000” są dostępne tylko w sprzedaży tel. Klubu Seniora.
Nie kupisz ich w sklepach czy aptece. Ilość
zestawów jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
RE

TV
KLAM

%
REFUNDACJA dla osób
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urodzonych w latach 1920-1980

OWA

NE W

Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią do 10 STYCZNIA 2019 r.,
ych,
przysługuje refundacja! Otrzymasz wówczas 20 plastrów biomagnetyczn
k
komóre
wę
odbudo
i
y
wspomagających eliminowanie procesów głuchot
słuchowych zamiast za 317zł tylko za 97zł (przesyłka GRATIS)!

Zad zwo ń:

81 30 0 30 60

Pon. - pt.: 8:00-20:00, sob. i niedz. 9:00-18:00 (Zwykłe połączenie lokalne

bez dodatkowych opłat)
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Policja

Straż pożarna
Nowy wóz bojowy dla OSP Szklarka Mielęcka

Spotkanie opłatkowe w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie

Strażacy cieszą się Policjanci łamali się opłatkiem
nowym samochodem

OSP Szklarka Mielęcka otrzymała lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy marki Ford Transit

10 grudnia 2018 r. Ochotnicza
Straż Pożarna w Szklarce Mielęckiej
odebrała lekki wóz ratowniczo-gaśniczy marki Ford Transit. Zakup został
sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 180.000 zł oraz

środków własnych Gminy Kępno,
również w wysokości 180.000 zł. Samochód został zakupiony wraz z wyposażeniem, w skład którego weszły
pilarki do drewna, zestaw hydrauliczny Lucas oraz aparaty ochrony dróg
oddechowych.
Oprac. KR

Po zdarzeniu drogowym w Mroczeniu dwie osoby zostały
przewiezione do szpitala

Zderzyły się trzy samochody

Strażacy udzielili poszkodowanym kwalifikowanej
pierwszej pomocy. Fot. KP PSP Kępno

18 grudnia 2018 r., około godziny 16.10, w Mroczeniu zderzyły się
trzy samochody osobowe. - Kiedy
strażacy dojechali na miejsce, zabezpieczyli teren działań i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy jednej
osobie poszkodowanej. Strażacy
zabezpieczyli również uszkodzone
pojazdy poprzez odłączenie źródeł
zasilania i zakręcenie butli z gazem
w jednym z aut – relacjonuje rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Kępnie
kpt. Jarosław Kucharzak.
W trakcie prowadzenie działań
druga osoba uczestnicząca w zdarzeniu zaczęła uskarżać się na bóle nóg.
- Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego obu osobom
poszkodowanym udzielił pomocy, a
następnie, decyzją lekarza, zostały
one przewiezione do szpitala – dodał
strażak.
Oprac. KR

W Kępnie doszło do kolejnego ujęcia obywatelskiego

Nietrzeźwy zatrzymany
przez kępnianina

11 grudnia 2018 r., około godziny 20.50, oficer dyżurny Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie został
poinformowany o zatrzymaniu nietrzeźwego kierującego. - Policjanci
Wydziału Ruchu Drogowego, którzy pojechali na miejsce, ustalili,
że mieszkaniec Kępna, jadąc swoim
samochodem, zauważył poruszający
się przed nim pojazd, którego styl
jazdy mógł świadczyć o tym, że kierowca jest nietrzeźwy. Postanowił
go zatrzymać. Udało się tego dokonać na ul. Wrocławskiej w Kępnie
– mówi oficer prasowa KPP Kępno

8

sierż. Justyna Niczke. Zbadany na
zawartość alkoholu kierowca, 73-letni mieszkaniec gminy Perzów, w wydychanym powietrzu miał ponad 2
promile alkoholu.
Pamiętajmy – prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za
które ponosi się odpowiedzialność na
podstawie art. 178a Kodeksu Karnego. Zgodnie z tym przepisem, za popełnienie omawianego przestępstwa
grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia
wolności do lat 2.
Oprac. KR

20 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie,
z racji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, odbyło się coroczne
spotkanie opłatkowe. W wydarzeniu
uczestniczyli policjanci, pracownicy
cywilni policji oraz zaproszeni goście. Jego organizatorem był komendant powiatowy Policji w Kępnie mł.
insp. Robert Ciesielski.
Spotkanie rozpoczęło się od życzeń skierowanych do pracowników
przez komendanta oraz kapelana kępińskiej policji ks. Sławomira Nowaka, a zakończyło się wspólnym
połamaniem opłatkiem oraz poczęstunkiem.		
Oprac. KR

Spotkanie było okazją
do życzeń. Fot. KPP Kępno

Wypadek z udziałem samochodu osobowego na drodze krajowej nr 11 w Przybyszowie

Dachował samochód. Poszkodowany zabrany
do szpitala śmigłowcem LPR

24 grudnia 2018 r., około godziny 11.40, doszło do dachowania
samochodu osobowego na drodze
krajowej nr 11 w Przybyszowie, w
okolicach skrzyżowania z drogą prowadzącą do Rzetni. Policjanci, którzy udali się na miejsce, ustalili, że
kierujący fordem, 32-letni mieszkaniec gminy Kępno, stracił panowanie
nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w nasyp po przeciwnej stronie
drogi, doprowadzając tym samym do
wywrócenia auta.
Na miejsce zadysponowano straż
pożarną – dwa zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie.
- Strażacy zastali samochód osobowy, leżący na dachu, na środku
drogi. Wewnątrz nadal znajdowała się osoba poszkodowana – była
przytomna. Strażacy natychmiast
przystąpili do wykonania dostępu
do osoby poszkodowanej poprzez

wycięcie tylnych drzwi wraz ze środkowym słupkiem. Następnie poszkodowanego ewakuowano na noszach

sław Kucharzak. Decyzją lekarza na
miejsce zadysponowano śmigłowiec
Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-

Kierowca forda stracił panowanie nad pojazdem
i uderzył w nasyp. Fot. KP PSP Kępno

i przekazano przybyłemu na miejsce
Zespołowi Ratownictwa Medycznego – relacjonuje rzecznik prasowy
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie kpt. Jaro-

go, który zabrał poszkodowanego do
szpitala w Kaliszu.
Czynności w związku z wypadkiem prowadzi Komenda Powiatowa
Policji w Kępnie.
Oprac. KR

W Krzyżownikach spaleniu uległa całkowicie stodoła oraz znajdujący się w niej samochód
osobowy, kilka maszyn rolniczych i słoma

Strażacy walczyli z pożarem stodoły

W sobotę, 22 grudnia 2018 r., o godzinie 17.30, Sta- jednak straty są olbrzymie. - Spaleniu uległa całkowicie
nowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Pań- stodoła oraz znajdujący się w niej samochód osobowy,
stwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymało zgłoszenie, kilka maszyn rolniczych, a także słoma – dodaje strażak.
że w Krzyżownikach w gminie Rychtal pali się stodoła
W zdarzeniu brało udział łącznie 11 zastępów straży
wypełniona słomą. Stodoła całkowicie przylegała do bu- pożarnej: 3 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie
dynku gospodarczego. - Kiedy strażacy dotarli na miejsce i 2 z JRG Namysłów oraz po jednym z OSP Rychtal, OSP
zdarzenia, od razu przystąpili do działań gaśniczych, za- Krzyżowniki, OSP Trzcinica, OSP Wielki Buczek, OSP
równo w obronie, jak i w natarciu na palącą się stodołę, Drożki i OSP Proszów.
Oprac. KR
gdyż zagrożony był sąsiedni budynek gospodarczy. Z palącej się stodoły wyciągnięto
jeszcze przyczepę rolniczą, a po dotarciu
kolejnych zastępów wprowadzano kolejne
prądy gaśnicze na palący się budynek –
mówi rzecznik prasowy KP PSP Kępno kpt.
Jarosław Kucharzak.
Gdy opanowano pożar, przystąpiono do
jego dogaszania i wyciągania spalonych rzeczy ze stodoły, w tym również słomy. - Aby
wyciągnąć słomę, użyto ładowarki i dwóch
ciągników rolniczych. Wywieziono ją na
pobliskie pole, gdzie została dogaszona – reW gaszeniu pożaru udział wzięło 11 zastępów
lacjonuje kpt. J. Kucharzak.
straży pożarnej. Fot. KP PSP Kępno
Strażacy uratowali budynek gospodarczy
oraz część zboża zgromadzonego w stodole,
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Wręczenie nagród w konkursie plastycznym pn. „Dzieci i młodzież zapobiegają pożarom” oraz pogadanka ze strażakami

Młodzi zapobiegają pożarom
13 grudnia 2018 r. Szkoła Podstawowa w Świbie gościła strażaków z
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie – na czele
z zastępcą dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie kpt.
Mateuszem Grzesiakiem – oraz
z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Świbie – z prezesem Markiem Pelińskim i członkiem Zarządu Sławomirem Szychem.
Spotkanie rozpoczęło się od
wręczenia nagród w konkursie plastycznym pn. „Dzieci i młodzież zapobiegają pożarom”, którego celem
było propagowanie bezpiecznych

zachowań oraz rozwijanie pasji i
talentów plastycznych. Do konkursu zgłoszonych zostało wiele prac,
zarówno ze szkoły, jak i oddziałów
przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Świbie. Wyróżniono 16 dzieci
w kategoriach: dzieci przedszkolne,
klasy I-IV i V-VIII. Nagrodzone prace obejrzeć można na szkolnej wystawie. Wspaniałe nagrody ufundowane
zostały przez Starostwo Powiatowe w
Kępnie, Spółkę „Wodociągi Kępińskie”, OSP Świba oraz Radę Rodziców ze szkoły w Świbie.
Następnie dzieci i młodzież
mieli niepowtarzalną okazję, aby

obejrzeć z bliska sprzęt i wozy
strażackie. Strażacy spotkali się
też z uczniami szkoły oraz przedszkolakami w salach lekcyjnych na
pogadankach dotyczących bezpieczeństwa, a także pracy strażaka.
Dzięki spotkaniu uczniowie poznali
bliżej ten ważny i niebezpieczny zawód, polegający w głównej mierze
na gaszeniu pożarów i działalności
ratowniczej. Ponadto uczniowie i
przedszkolaki przypomnieli sobie
zasady zachowania się w przypadku zagrożenia pożarowego.
Oprac. KR

12 grudnia 2018 r. w Restauracji Kamiński a Zdrowie odbyła się wigilia kępińskich Amazonek

Wigilijne spotkanie

W kalendarzu kępińskich Amazonek poza ćwiczeniami, rozmowami
z psychologiem czy specjalistyczną
terapeutą ważne miejsce zajmują spotkania w gronie najbliższych. Niewątpliwie do takich wieczorów zaliczyć
można zorganizowaną 12 grudnia
2018 r. wigilię Amazonek, która tra-

dycyjnie już odbyła się w kępińskiej
restauracji „Kamiński a Zdrowie”.
Zebranych powitała prezes Stowarzyszenia Kępiński Klub „Amazonki” Halina Pazek.
Podczas spotkania podzielono się
opłatkiem, uczestnicy wigilii przekazali też sobie wiele ciepłych życzeń.

Nowy Zarząd (prezes Halina Pazek,
wiceprezes Zdzisława Szymańska,
skarbnik- Ewa Czekała, sekretarz
- Ewa Krawczyk, członek Zarządu
- Jolanta Marchela oraz Komisja
Rewizyjna w składzie: Ewa Kokot,
Maria Nikodem, Irena Dzwończak) zaprosił również na spotkanie
mikołajów, którzy z radością rozdali
wszystkim świąteczne upominki.
W wigilii uczestniczyła również Danuta Szpakowska, która ze
względu na wyprowadzkę z Kępna
zmuszona była ustąpić z funkcji prezesa stowarzyszenia.
Wigilia stała się okazją do rozmów, wymiany doświadczenia nie
tylko w sprawie wspólnej choroby,
ale i przygotowań świątecznych. W
nadchodzącym nowym roku życzymy kępińskim Amazonkom wiele
podobnych pięknych przedsięwzięć
i spotkań. 		
G.G.

Wycieczka do Wrocławia uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Świbie

Mikołajkowe odwiedziny
we Wrocławiu
Wyjątkowy dzień i wyjątkowa okazja – mikołajki! 6 grudnia
2018 r. Szkoła Podstawowa w Świbie
wzięła udział w wycieczce do Wrocławia w dwóch grupach wiekowych
– klasy I i III oraz klasy IV-VIII.
Grupa młodszych dzieci obejrzała
spektakl pt. „Świat baśni”, natomiast
starsze klasy – przedstawienie pt.
„Świat legend” w wykonaniu profesjonalnych aktorów. Spektakle grano
w Sali Koncertowej Radia Wrocław.
„Świat baśni” to podróż w najdalsze zakątki polskich baśni, składający
się z trzech przedstawień: „Szewczyk
Dratewka”, „Żywa woda” i „Złota
kaczka”. „Świat legend” to wędrówka
z Lechem, Czechem i Rusem, legendarnym władcą Popielem, spotkanie
z trębaczem w Poznaniu poprzez
wskazanie kary za grzeszne życie

Madejowi, po skomputeryzowane,
wirtualne czasy współczesne, nieobce młodym ludziom. Poznanie różnorodnych form teatralnych, zaczynając
od żywego planu, teatru cieni, poprzez sztukę lalkarską, a kończąc na
maskach, to główne cele obu przedstawień.
Następnie w dwóch grupach
uczniowie zwiedzili ośrodek radia we
Wrocławiu, oglądali wnętrze studia
nagrań różnych rozgłośni i poznawali
pracę dziennikarza bezpośrednio na
stanowisku pracy.
Oprócz tego uczestnicy wycieczki uczyli się współpracy w grupie,
bezpiecznego
zachowania
w miejscach użyteczności publicznej,
czyli w miejscu posiłku, na ruchliwych ulicach czy w autokarze.
Oprac. KR

Uczniowie poznali miejsce
pracy dziennikarzy

- sprostowanie -

W artykule pt. „Byłam zafascynowana szkołą”
w „TK” z 29.11.2018 r. zamieściliśmy nie to zdjęcie, powinno być...

Mikołajki dla najmłodszych mieszkańców sołectwa Osiny

Święty rozdał prezenty grzecznym dzieciom
16 grudnia 2018 r. w Osinach odbyły się mikołajki dla najmłodszych
mieszkańców sołectwa. Swoją obec-

Wydarzenie nie mogło obyć się
bez wspólnej, pamiątkowej fotografii

nością podczas tego niecodziennego
wydarzenia organizatorów zaszczycili goście: wicestarosta kępiński

Alicja Śniegocka, wiceburmistrz
miasta i gminy Kępno Artur Kosakiewicz oraz dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Osinach Maria
Szubińska.
O część artystyczną, uatrakcyjniającą wydarzenie, zadbały dzieci
z przedszkola samorządowego w Osinach.
Święty Mikołaj przybył na zaproszenie sołtysa Andrzeja Gabrysia i
rozdał atrakcyjne paczki wszystkim
grzecznym dzieciom. Cała impreza
nie odbyłaby się bez pomocy Rady
Sołeckiej wsi Osiny oraz Rady Rodziców z przedszkola w Osinach.
Oprac. KR

Zdjęcie z ukończenia klasy VIIa z 1948/49 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie – dedykują żyjący
absolwenci (80+ - latkowie). Na odwrocie zdjęcia zachowały się podpisy uczniów i grona nauczycieli.
U dołu: Aleksander Weiner, Zygmunt Zieleniewski. 1. rząd u dołu, od lewej: Kazimierz Karpiński
(matematyk), P. Józefowicz (prace ręczne), Maria Mazur (geografia), Maria Czerniawska (polonistka,
wychowawczyni klasy), Józef Halardziński (kierownik szkoły), Felicja Heidrich (religia), Helena
Witkowska (plastyka, muzyka), Janina Wolańska (prace ręczne), Markowski (chemia, fizyka). 2. rząd od
dołu, od lewej: Franciszek Wylęga, Maria Kornobis, Teresa Salmonowicz-Chylewska, Maria Warzecha,
Cecylia Skiba, Maria Salmonowicz, Teresa Hoffmann, Maria Krzyżańska, Smółka, Maria Stężała. 2.
rząd od góry, od lewej: Władysława Krawczyk, Kazimiera Więckowska, Regina Wyzga, Kolanko, Maria
Pawlak, Jadwiga Grzelak, Teresa Drzazga, Helena Menzel. 1. rząd u góry, od lewej: Stefan Mazur,
Dichlar, Marian Różański, Stanisław Pawlak, Kubera, Marian Skąpski, Henryk Charapoła, Marian
Śpikowski, Antoni Kokot, Jerzy Burchardt
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Zapał i energia nie opuszcza
młodych piłkarzy

Wydarzenia minionego roku na obiektach sportowych w Rychtalu

Sportowy duch nie opuszcza Rychtala

Rok 2018 na rychtalskich obiektach sportowych to czas realizacji
wielu imprez rekreacyjno-sportowych, skierowanych do dzieci, mło-

się, dzięki czemu spada znacząco
ryzyko wystąpienia zawału serca. To
tylko niektóre przykłady pozytywnego oddziaływania wysiłku fizyczne-

Młodzi sportowcy z gminy Rychtal
są gotowi na kolejne wyzwania

dzieży i dorosłych. - Każdy, kto tylko
chciał, mógł uczestniczyć w dowolnej, wybranej przez siebie dyscyplinie sportowej, bez obawy, że może
nie podołać, że coś może nie wyjść –
podkreśla animator Piotr Nasiadek.
Rekreacyjny charakter większości
przedsięwzięć dawał szansę na zmierzenie się z własnymi słabościami,
przynosząc w końcowym efekcie
ogromną satysfakcję z osiągniętego
wyniku. - Nie musisz być pierwszy,
lecz możesz być liderem we własnym
usprawnianiu fizycznym, robiąc coś
wielkiego dla własnego zdrowia.
Przypomnijmy, że dzięki regularnym
ćwiczeniom zwiększa się pojemność
życiowa płuc oraz ilość krwi wtłaczanej z płuc do krwiobiegu, nasz
organizm wolniej się męczy i dłużej
zachowuje siły, wzrasta pojemność
wyrzutowa serca i sama jego moc,
sieć naczyń wieńcowych rozrasta

go na organizm ludzki – wymienia
P. Nasiadek. - Jeżeli dotychczas nie
skorzystaliśmy z oferty usprawniania na obiektach sportowych, to
zróbmy to w 2019 roku – zachęca.
W minionym roku dominowały
przede wszystkim różne formy zma-

gań piłkarskich, takie jak: turnieje
seniorów, młodzieży oraz orlików,
wieloboje piłkarskie, konkursy rzutów karnych, a w okresie letnim
tzw. czwartki piłkarskie. Kolejną
formą rekreacji ruchowej, skierowanej do młodzieży szkolnej z gminy
Rychtal, były igrzyska sportowe,
wieloboje sprawnościowe i zawody
lekkoatletyczne. Ponadto w rychtalskiej hali sportowej przeprowadzone
zostały powiatowe mistrzostwa szkół
podstawowych i gimnazjalnych w
piłce siatkowej i koszykowej. Dużą
popularnością cieszyły się także
trzy kolejne edycje Bicia Rekordów
Biegowych na rychtalskim „Orliku”.
Ostatnia impreza sportowa tego typu
miała wyjątkowy charakter, bowiem
11 listopada 2018 r. mieszkańcy biegali dla Niepodległej, uzyskując przy
tym trzy rekordy biegowe. Oferta
rychtalskich animatorów skierowana
była także do całych rodzin. W minionym roku przeprowadzono sześć
imprez dla rodziców z dziećmi, np.
„Mama, tata i ja”, „Rodzinnie, zdro-

Sport przynosi zawodnikom
mnóstwo radości

wo i na sportowo, czyli gry i zabawy
dla całych rodzin” oraz dwudniowa
„Majówka na rychtalskim Orliku”.
Już na stałe w kalendarz imprez
rekreacyjno-sportowych wpisały
się: Turniej Siatkówki Plażowej w
Krzyżownikach, „Bieg rychtalaka”
na 10 km wraz z biegami towarzyszącymi, turniej tenisa stołowego
czy dwójek siatkarskich, streetball,
turnieje halowej piłki nożnej, sportowe soboty oraz małe olimpiady dla
przedszkolaków. Pamiętajmy, że do
obsługi wszystkich tych wydarzeń
potrzebne są osoby wspierające imprezę, odpowiedzialne m.in. za bezpieczeństwo oraz sędziowie. Tym
młodym ludziom należą się podziękowania.
Ważnym akcentem w rozwoju
fizycznym lokalnego środowiska są
także treningi miejscowego klubu

sportowego, ćwiczenia na siłowni
oraz stałe, cotygodniowe spotkania
piłkarskie niezrzeszonych grup młodzieży i seniorów.
- Wszelkie informacje o przeprowadzonych imprezach wraz z
fotorelacjami oraz zapowiedziami
nowych wydarzeń można znaleźć na
moim profilu facebookowym, stronie www.rychtal.pl oraz w lokalnej
prasie. Zapraszam także do grupowego korzystania z hali sportowej w
Rychtalu. Rezerwacje pod numerem
telefonu 661205641 – mówi P. Nasiadek. - Już w styczniu planujemy
kolejne przedsięwzięcia rekreacyjno-sportowe, m.in. turniej halowej piłki nożnej seniorów oraz cykl
ogólnie dostępnych zajęć w ramach
tzw. sportowych sobót. Zapraszamy!
– zapowiada animator.
Oprac. KR

Gminne spotkanie wigilijne w Domu Ludowym w Drożkach

Magiczny czas
przy wigilijnym stole

Wspólne kolędowanie na rychtalskim Rynku

„Kolęda płynie z wysokości...”

19 grudnia 2018 r. w Domu Ludowym w Drożkach odbyło się gminne
spotkanie wigilijne. Uroczystość zorganizowana została z inicjatywy Koła
Gospodyń Wiejskich w Drożkach,
przy pomocy dotacji z Gminy Rychtal na realizację zadania publicznego

uświetnił artystyczny występ jasełkowy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Drożkach. Po występie głos
zabrali oraz życzenia złożyli wójt
gminy Rychtal Adam Staszczyk oraz
starosta kępiński Robert Kieruzal,
podkreślając, jak ważnym świętem w
Mieszkańcy gminy Rychtal spędzili
miło czas przy wigilijnej wieczerzy

Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia był wyjątkową okazją do
wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek przy choinkach na rychtalskim
Rynku. Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Rychtal kolędowali
wspólnie ze „Scholą FIO”.
Spotkanie było idealną okazją
do rozstrzygnięcia zainicjowanego

10

przez wójta gminy Rychtal Adama
Staszczyka bożonarodzeniowego
konkursu dla dzieci i młodzieży z
gminy Rychtal pt. „W blasku choinki”. Zadanie konkursowe polegało na oszacowaniu ilości lampek
i bombek zdobiących choinki oraz
budynek Urzędu Gminy Rychtal.
Podczas spotkania wójt nagrodził

laureatów konkursu atrakcyjnymi
nagrodami.
Świąteczne humory i rodzinna
atmosfera pozwoliły wspólnie cieszyć się świątecznym nastrojem przy
przygotowanym specjalnie na tą okazję napoju rozgrzewającym dla dzieci
i dorosłych.
UG Rychtal
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z pominięciem otwartego konkursu
ofert. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz, lokalnych ochotniczych straży pożarnych i
najbardziej aktywnych działaczy oraz
reprezentantki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Rychtal.
Przywitania zebranych gości
dokonała przewodnicząca KGW
w Drożkach Ewa Syguła. Wigilię

polskiej, katolickiej tradycji jest wigilia. Zebrani goście ugoszczeni zostali
uroczystym posiłkiem przygotowanym przez miejscowe KGW. Nie zabrakło też wzajemnego łamania się
opłatkiem.
Chociaż na dworze było zimno,
to w sercach mieszkańców zapłonął
ciepły płomień wzajemnej życzliwości i serdeczności...
Oprac. KR

Region

gmina
Rozstrzygnięcie IV Powiatowego Konkursu Plastycznego z
Profilaktyki Uzależnień pt. „Samotność w sieci”

kurier baranowa
styczeń 2019, nr 1 (1096)

Po pierwsze – profilaktyka

100. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego

Apel poległych przy pomniku w Baranowie
27 grudnia 2018 r., w dniu 100.
rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Baranowie uczcili
pamięć powstańców wielkopolskich

apelem poległych. Dyrektor Sławomir Nowicki w swoim przemówieniu, skierowanym do zebranych na
uroczystości, podkreślił, że współczesny Wielkopolanin może wyra-

Delegacja ze szkoły zapaliła znicze
na mogiłach powstańców

zić swoją wdzięczność bohaterskim
powstańcom poprzez naukę, pracę,
dobre zachowanie oraz godną postawę. Następnie uczniowie wszystkich
klas zapalili znicze i złożyli kwiaty
pod Pomnikiem Bohaterów Walczących o Wolność Ojczyzny, składając
hołd poległym powstańcom wielkopolskim, po czym delegacja szkolna
wraz z dyrektorem udała się na kępiński cmentarz, aby zapalić znicz
z biało-czerwoną wstęgą na mogiłach
powstańczych.
Punktualnie o godzinie 16.40 w
całej gminie Baranów zawyły syreny
alarmowe. Godzina nie jest przypadkowa – 27 grudnia 1918 r. o godzinie
16.40 dowódcy polscy wydali rozkaz
zdobycia Prezydium Policji, obsadzonego przez Niemców. W walkach o
ten budynek poległ pierwszy powstaniec wielkopolski w Poznaniu, Franciszek Ratajczak.
UG Baranów

11 grudnia 2018 r.
w Szkole Podstawowej
w Mroczeniu odbyło
się uroczyste rozstrzygnięcie IV Powiatowego
Konkursu Plastycznego
z Profilaktyki Uzależnień pt. „Samotność
w sieci”. Uroczystość
otworzyła prezentacja
profilaktyczna pt. „Motywacja”, przygotowana
przez młodzież z grupy
profilaktycznej PaTPORT przy Szkole Podstawowej w Mroczeniu.
Zebranych przywitał i uroczystość zainaugurował dyrektor szkoły
Andrzej Tyra wraz z koordynatorem
konkursu, szkolną pedagog, opiekunką PaTPORTU, Agnieszką Sitek.
Zaproszeni goście – wójt gminy
Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, reprezentujący Starostwo
Powiatowe w Kępnie: naczelnik
Wydziału Zarządzania Projektami i
Promocji Powiatu Kępińskiego Marcin Wiśniewski oraz Dariusz Baranowski, zastępca komendanta powiatowego Policji w Kępnie podinsp.
Mirosław Wiśniewski, przedstawiciel
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie Ewa Marszałek, dyrektorzy szkół, pedagodzy
szkolni, uczestnicy i laureaci powiatowego etapu konkursu – uczestniczyli w inscenizacji profilaktycznej
oraz przygotowanej prezentacji zwycięskich prac plastycznych.

Podczas wręczenia nagród

Spośród złożonych 64 prac plastycznych z 11 szkół podstawowych
z terenu powiatu kępińskiego, niezależna komisja konkursowa w składzie: przewodniczący komisji – plastyk Jan Kasendra, przedstawiciel
Starostwa Powiatowego w Kępnie
D. Baranowski, przedstawiciel PSSE
w Kępnie E. Marszałek, przedstawiciel kępińskiej policji st. sierż. Filip
Ślęk, wybrała oznaczone loginami
prace uczniów w dwóch kategoriach
wiekowych, po czym rozkodowano
prace w obecności dyrektora Szkoły
Podstawowej w Mroczeniu.
Nagrody główne ufundowało Starostwo Powiatowe w Kępnie,
wyróżnienia – Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie, natomiast nagrody specjalne – Komenda Powiatowa Policji w Kępnie oraz Państwowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kępnie.
Oprac. KR

Laureaci konkursu
pt. „Samotność w sieci”

Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Zespole Szkół w Słupi pod Kępnem

Niezwykły gość w szkole

6 grudnia 2018 r., o godzinie 7.20,
kiedy na dworze było szaro i zimno,
w Zespole Szkół w Słupi pod Kępnem – zazwyczaj jeszcze cichym
i spokojnym o tak wczesnej porze

jegomościa w czerwonym płaszczu
i czapce, z siwą brodą i okrąglutkim
brzuszkiem, który zjawia się każdego
roku, odwiedzając małych i dużych,
chorych i zdrowych, grzecznych

Święty Mikołaj odwiedził tego dnia wszystkich
uczniów, wywołując uśmiech na ich twarzach

– było niezwykle szumno i gwarno. Dzieci przyszły do szkoły dużo
wcześniej niż zwykle, niezmiernie
podekscytowane, z czerwonymi rumieńcami na policzkach i uśmiechniętą buzią. A to za sprawą pewnego

i tych, którzy czasem mają problem z
zachowaniem.
Uczniowie, choć często deklarują, że już nie wierzą w świętego Mikołaja, częściej niż zwykle spoglądali
w okna, wychodzili na boisko, wyła-

pywali czujnym uchem każdy szmer
na korytarzu. I wreszcie jest! Przyjechał! Wielka ulga, że nie zapomniał,
nie ominął tamtejszej szkoły i przedszkola. Dzieci i młodzież spotkali się
z długo wyczekiwanym gościem na
apelu. Po miłej rozmowie wszyscy
zostali poczęstowani słodyczami.
Kolejna niespodzianka to nagrody wręczone przez dyrektor Urszulę
Moś za przygotowanie prac na mikołajkową dekorację. Aby podtrzymać
tradycję, uczniowie wszystkich klas
przygotowali
paczki-niespodzianki. Po losowaniu nastąpiła wymiana
upominków. Były czekoladowe figurki, cukierki, pierniki, batoniki, ciastka, soki owoce i, oczywiście, gadżety
związane ze zbliżającymi się świętami. Niecodzienna, świąteczna atmosfera trwała do końca zajęć. Uczniowie
wracali do swych domów szczęśliwi,
uśmiechnięci i... z buziami „wysmarowanymi” czekoladkami.
Szkoda, że takie święto obchodzimy tylko raz w roku. Święty Mikołaju, dzieci zapraszają i czekają na
kolejne spotkanie w 2019 roku!
Oprac. KR

WYNIKI KONKURSU:
Szkoła podstawowa – klasy V-VII:
1. Zuzanna Wesoła (SP w Baranowie)
2. Wiktoria Kania (SP nr 2 w Kępnie)
3. Hanna Olejnik (SP w Mroczeniu)
Wyróżnienia:
Zuzanna Kossek (SP w Mroczeniu),
Oskar Pałka (SP nr 1 w Kępnie),
Martyna Jany (SP w Mroczeniu),
Kornelia Gattner (SP w Mroczeniu)
Gimnazjum i szkoła podstawowa – klasy VIII:
1. Wiktoria Skrobańska (SP w Mroczeniu)
2. Paulina Wabnic (SP nr 2 w Kępnie)
3. Julia Stasiowska (SP w Mroczeniu)
Wyróżnienia:
Piotr Hofman (SP nr 2 w Kępnie),
Malwina Stopka (SP w Mroczeniu),
Amelia Klaczyńska (SP nr 2 w Kępnie),
Bartosz Mikołowski (SP nr 2 w Kępnie)
Nagroda komendanta powiatowego Policji w Kępnie:
Eryk Dobień (SP nr 2 w Kępnie), Kewin Dobień (SP nr 2 w Kępnie)
Nagroda Państwowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie:
Katarzyna Sitek (SP nr 2 w Kępnie),
Mikołaj Szkudlarek (SP nr 2 w Kępnie)
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15 grudnia 2018 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbył się koncert, którego gwiazdą
była znana aktorka i wokalistka Olga Bończyk

GONIEC PERZOWSKI
styczeń 2019, nr 1 (854)
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Powiatu Kępińskiego w Trębaczowie

Mikołajkowy turniej o Puchar Starosty
W niedzielę, 9 grudnia ub.r., w
hali sportowej Zespołu Szkół w Trębaczowie odbył się XIX Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Starosty Kępińskiego.
Do rywalizacji przystąpiły 4 drużyny: Volleyball Team Perzów, TG
Sokół Kępno I, TG Sokół Kępno II
(juniorzy) oraz KS Volley Trzcinica.
Rywalizowano systemem „każdy z każdym”. Turniej stał na bardzo

wysokim poziomie. Na boisku pojawili się zawodnicy występujący na
parkietach III ligi, a zwycięzcy wyłonieni zostali po 6 godzinach bardzo
wyrównanych zmagań.
Puchary dla najlepszych drużyn
oraz statuetka dla najlepszego siatkarza zostały wręczone przez starostę
kępińskiego - Roberta Kieruzala
oraz wójta gminy Perzów - Danutę
Froń.		
Oprac. bem

Klasyfikacja
końcowa turnieju:

Olga Bończyk
oczarowała perzowian
Na początku muzycznego wydarzenia w Perzowie udanego wieczoru licznie gromadzonej w sali GOK
publiczności życzyła wójt Danuta
Froń. Życzenia z okazji nadchodzą-

1. KS Volley Trzcinica
2. TG Sokó ł Kępno I
3. Volleyball Team Perzów
4. TG Sokó ł II (juniorzy)
Najbardziej wartościowy
zawodnik turnieju (MVP):
Mariusz Bochenek (TG Sokó ł Kępno I)

Artystka zachwyciła publiczność, która
nagrodziła ją owacjami na stojąco

cych świąt Bożego Narodzenia złożyła zebranym wiceminister Andżelika
Możdżanowska.
Zanim na scenie pojawiła się
gwiazda wieczoru, wystąpiły dziewczęta z Zespołów Szkół w Perzowie i Trębaczowie, wprowadzając
mieszkańców i gości w prawdziwie
świąteczny nastrój. Na twarzach zebranych pojawił się uśmiech podczas
występu uroczych aniołków Anto-

niny Grzegorek, Justyny Jerczyńskiej i Jagody Czajkowskiej.
Anielskie pastorałki były uroczym preludium do występu Olgi
Bończyk. Utalentowana aktorka i
wokalistka zachwyciła swoim głosem
oraz zaprezentowanym repertuarem.
Słuchacze bardzo emocjonalnie reagowali na wykonywane tego wieczoru utwory. Na ich twarzach malowały
się zarówno radość, jak i wzruszenie. Talent, klasa i ciepło emanujące
od artystki sprawiły, że brawom i bisom nie było końca. W podziękowaniu za dostarczone wrażenia artystka
otrzymała bukiet kwiatów. Po swoim
występie rozdawała autografy i pozowała do wspólnych zdjęć.
Organizatorem wydarzenie był
Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie.
Koncert współfinansowany był ze
środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność wdrażanej przez
Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski.
Oprac. bem

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów oraz radni Rady Gminy przygotowali świąteczne paczki dla osób starszych

Nie zapominają o seniorach
kontynuować – powiedział aktualny
przewodniczący Rady Przemysław
Łytka. - Brałem udział i dostarczałem również paczki starszym osobom, a uśmiech na
ich twarzach był najwspanialszą nagrodą.
W okresie przedświątecznym
radni
oraz sołtysi odwiedzali seniorów w ich
domach,
wręczając
przygotowane podarki. Paczki otrzymali
mieszkańcy,
którzy
ukończyli 75. rok życia.
- Myślę, że to jest
taka miła niespoŚwiąteczne paczki trafiły do
dzianka dla tych osób
seniorów z terenu gminy Perzów
starszych, że o nich
się pamięta. W paczce
Perzów poprzedniej kadencji Renatę są słodycze, jest też kalendarz gminny, który wydaliśmy, i kartka świąWłodarczyk.
Inicjatywę podjęli radni wy- teczna. Tak więc myślę, że to sprawi
brani na nową kadencję. - Ja jako radość tym osobom – podsumowała
przewodniczący jak najbardziej wójt Danuta Froń.
przychyliłem się do tego, aby to
Oprac. bem
Przedświąteczne paczki przygotowywane dla osób starszych z terenu
gminy to już tradycja zainicjowana
przez przewodniczącą Rady Gminy
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Uroczyste spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń Wiejskich
w Nowej Wsi Książęcej

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
styczeń 2019, nr 1 (1177)

Świętowanie
Obrady w świątecznej atmosferze przy wigilijnym stole

III sesja Rady Gminy Bralin

12 grudnia 2018 r. odbyła się
III sesja Rady Gminy Bralin. Podczas
obrad radni określili stawki podatku
od nieruchomości na 2019 rok oraz
środków transportowych, które jak

co roku zostały podniesione o stopień inflacji. Przyjęli także wszystkie
pozostałe projekty uchwał, m.in. w
sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie
Radni przyjęli wszystkie uchwały

dożywiania „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023 i podwyższenia kryterium dochodowego w
celu udzielenia wsparcia w ramach
tego programu. Podwyższenie kryterium spowoduje zwiększenie liczby mieszkańców, którzy będą mogli
skorzystać z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności
oraz posiłków.
III sesja Rady Gminy Bralin
przebiegła w rzeczowej i merytorycznej atmosferze. W wolnych głosach i
wnioskach wójt gminy Bralin Piotr
Hołoś złożył wszystkim mieszkańcom gminy, radnym oraz obecnym na
sesji gościom życzenia świąteczne.
Oprac. KR

Spotkanie opłatkowe pracowników Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Świąteczne spotkanie w miłym gronie
W czwartek, 13 grudnia 2018 r.,
w bardzo świątecznej i rodzinnej atmosferze odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe pracowników Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie. W uroczystości udział
wzięli: wójt gminy Bralin Piotr Hołoś, proboszcz parafii Bralin Roman
Krzyżaniak, dyrektor szkoły Beata
Czaczkowska, wicedyrektor Monika Słowińska, kierownik Referatu
Oświaty Sławomir Bąk, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz emerytowani pracownicy
placówki.
Wójt gminy P. Hołoś złożył
wszystkim obecnym na spotkaniu życzenia świąt spokojnych i wypełnionych rodzinnym ciepłem. Również
dyrektor placówki B. Czaczkowska
oraz proboszcz parafii Bralin ks. R.
Krzyżaniak złożyli wszystkim zaproszonym gościom życzenia wesołych,

zdrowych i spokojnych świąt oraz
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku 2019.

nych rozmów, wymiany doświadczeń
i poglądów, a moment dzielenia się
opłatkiem i składania sobie życzeń

16 grudnia 2018 r. panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi
Książęcej zorganizowały uroczyste
spotkanie opłatkowe.
W udekorowanej salce Wiejskiego Domu Kultury, przy stołach suto

zastawionych potrawami wigilijnymi, przy choince i wspólnym śpiewie
kolęd, miło spędziły ten wyjątkowy
wieczór, wspominając z rozrzewnieniem dawne czasy i tradycje.
KGW Nowa Wieś Książęca

Spotkanie opłatkowe w Mnichowicach

Wspólnie przy wigilijnym stole

W niedzielę, 16 grudnia 2018 r.,
w Domu Ludowym w Mnichowicach
odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W uroczystości udział wzięli:
starosta kępiński Robert Kieruzal
wraz z żoną, wójt gminy Bralin Piotr
Hołoś, proboszcz bralińskiej parafii
ks. Roman Krzyżaniak, przewodniczący Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Bralinie Alojzy Leśniarek, wiceprzewodniczący Oddziału

Spotkanie opłatkowe było okazją do wspólnych
rozmów i wymiany doświadczeń

Doroczne spotkania opłatkowe
łączą środowisko oświatowe Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie, są okazją do wspól-

Czas przy wigilii upływał
w przyjaznej atmosferze

Następnie z rąk wójta P. Hołosia,
ks. R. Krzyżaniaka oraz przewodniczącego A. Leśniarka, panie M.
Klofta, Danuta Paprzycka, Iwona
Parzonka, Iwona Szlag oraz Aneta
Parzonka otrzymały listy z podziękowaniem za poświęcony czas, zaangażowanie i pomoc, na które emeryci z Koła w Mnichowicach zawsze
mogą liczyć.
Zgodnie z tradycją dalsza część
uroczystości upłynęła na dzieleniu
M. Klofta, D. Paprzycka, J. Parzonka, J. Szlag,
A. Parzonka otrzymały listy z podziękowaniem

świątecznych to zawsze najważniejszy i najbardziej wzruszający moment uroczystości.
M. Gudra

Jedną z bożonarodzeniowych tradycji na dawnym pograniczu Śląska i Wielkopolski jest
chodzenie od domu do domu batyjózków. Niestety, zwyczaj ten – podobnie jak inne – na
naszym terenie z biegiem lat zanika. Oby nie całkowicie

Przypomnieli o batyjózkowej tradycji

Kolędnicy zawsze byli nieodłącznym elementem ludowego
folkloru. Przed Bożym Narodzeniem w niedużych grupach wędrowali od domu do domu, dając krótkie przedstawienia i śpiewając ko-

Batyjózki od lewej: Marszałek, Anioł, Diabeł, Herod, Śmierć i Żyd

lędy. Tę piękną tradycję przypomniała niedawno grupa, spokrewnionych ze sobą, dorosłych
mieszkańców Bralina i Nowej Wsi Książęcej:
Anna i Bartłomiej Chałupkowie, Karolina i
Bolesław Łukianowscy oraz Iwona i Grzegorz
Łukianowscy. Trzeba przyznać, że aktorstwo
mają we krwi. Trudno się dziwić, bo część z tych
osób swój debiut w roli batyjózków miała już w
1994 r.
W ciągu zaledwie dwóch dni kolędnicy odwiedzili blisko 30 rodzin w Goli, Taborze Wielkim, Bralinie i Nowej Wsi Książęcej, dając radość domownikom. Czy przyjdą też za rok? Być
może. Domorośli artyści nie ukrywają jednak,
że chcieliby, aby stary zwyczaj przejęło i kultywowało młodsze pokolenie.
Jeśli przed kolejnym Bożym Narodzeniem
batyjózki zastukają do Państwa domów, warto
ich przyjąć i nagrodzić datkiem lub czymś smakowitym. To przecież również element naszej
polskiej tradycji.		
Jacek Kuropka

Rejonowego Stanisław Mirowski,
skarbnik Zarządu Oddziału Rejonowego Mirosława Szudy, Bożena
Howańska, Janina Możdżanowska,
sołtys wsi Mnichowice Małgorzata Klofta oraz licznie zgromadzeni
mieszkańcy Mnichowic.
Po powitaniu wszystkich zaproszonych gości przez S. Mirowskiego oraz M. Kloftę nastąpił moment
składania życzeń świątecznych. Głos
zabrali między innymi wójt gminy
Bralin P. Hołoś oraz przewodniczący Oddziału Rejonowego PZERiI A.
Leśniarek, życząc wszystkim mieszkańcom Mnichowic radosnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku 2019.

się opłatkiem oraz składaniu życzeń
świątecznych, a miłą niespodzianką,
zwłaszcza dla najmłodszych, okazała się wizyta Świętego Mikołaja ze
słodkościami.
Na stołach wigilijnych pojawiły
się tradycyjne potrawy. Można było
spróbować m.in. barszczu z uszkami,
kapusty z grzybami i fasolą, krokietów z kapustą i grzybami, śledzi w
śmietanie oraz smażonych ryb.
Wieczerza wigilijna w Mnichowicach, dzięki zaangażowaniu sołtys M. Klofty i mieszkańców oraz
wsparciu finansowemu sponsorów,
upłynęła w ciepłej i rodzinnej atmosferze, dając wszystkim mieszkańcom
możliwość spędzenia wspólnie niedzielnego popołudnia.
M. Gudra

Tygodnik Kępiński 3 stycznia 2019

13

Region

gmina

Społeczność Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej włączyła się w coroczną akcję zbiórki darów dla podopiecznych Domu Dziecka w Ostrzeszowie

wieści znad pomianki
styczeń 2019, nr 1 (903)
15 grudnia 2018 r. w Piaskach odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne strażaków
ochotników z terenu gminy Łęka Opatowska

Spotkanie opłatkowe strażaków ochotników
Uroczyste spotkanie przebiegające w miłej i świątecznej atmosferze otworzył prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP dh
Jerzy Flaczyk. Uczestniczyli w
nim zaproszeni goście: dh kapelan
ks. Józef Wachowiak, ks. kanonik Jacek Andrzejczak, członek
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Kępnie dh Michał

Błażejewski, wójt gminy Łęka
Opatowska Adam Kopis oraz przewodniczący Rady Gminy Michał
Jerczyński. W spotkaniu udział
wzięli również właściciele zakładów produkcyjnych w Piaskach dh
Jacek Jerczyński oraz dh Henryk
Kaczorowski.
Druh J. Flaczyk przedstawił stan
organizacyjny oraz najważniejsze
aspekty działalności OSP na terenie gminy. Minutą ciszy uczczono

druhów, którzy w 2018 r. odeszli na
wieczną służbę.
Następnie druhowie wysłuchali życzenia oraz podziękowania za
ofiarność skierowane do nich przez
zaproszonych gości. Ksiądz J. Andrzejczak Słowem Bożym wprowadził zebranych w atmosferę wieczerzy
wigilijnej, do której po podzieleniu się
opłatkiem zaproszeni zostali wszyscy
uczestnicy spotkania.
Oprac. bem

Grudniowe obchody Dnia Patrona - św. Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Trzebieniu

Święto patrona szkoły

7 grudnia 2018 r. uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły zebrali się przed tablicą upamiętniającą
dzień nadania imienia szkole tego

Plakaty miały bardzo ciekawą formę i
różnorodną treść.
Tego dnia dokonano też wyboru
Ucznia Jana Pawła II. Do tego miana

W Dniu Patrona dokonano
wyboru Ucznia Jana Pawła II

zgłoszone zostały dwie kandydatki:
Kamila Nawrot z kl. VI oraz Julia
Jerczyńska z kl. VIII. Każda z nich
zaprezentowana został przez swoich
klasowych kolegów, w interesujący
sposób opowiedziały również, co je
zafascynowało w sylwetce patrona
szkoły.
Komisja w składzie: Marek Kowalski, Marta Jerczyńska, Monika
Druszcz oraz Ewa Poźniak dokonała
wyboru po trudnej i długiej dyskusji. Uczniem Jana Pawła II w roku
szkolnym 2018/2019 została wybrana
J. Jerczyńska. Kryteria, jakimi kierowano się, dokonując wyboru, to:
życzliwość i wysoka kultura kandydata, zaangażowanie w życie szkoły
oraz ciekawa osobowość.
Oprac. bem

wielkiego Polaka. Odśpiewano hymn
szkoły, złożono kwiaty i zapalono
znicze. Po tym oficjalnym rozpoczęciu świętowania uczniowie mieli
okazję poczuć atmosferę tamtego pamiętnego dnia, oglądając prezentację
zdjęć z uroczystości nadania szkole
imienia Jana Pawła II.
Kolejnym punktem obchodów
były spotkania klasowe, podczas których wychowawcy przybliżyli postać
papieża Polaka. Ich pokłosiem stały
się wykonane przez uczniów plakaty
poświęcone patronowi, jego nauce
i wartościom, którymi się kierował.
Uczniowie mieli okazję zaprezentować efekty swojej pracy na forum szkoły. Warto zaznaczyć, że wykazali się podczas tworzenia swych
dzieł wielką wiedzą i pomysłowością.
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Z mikołajkową wizytą
w Domu Dziecka

W tym roku udało się zebrać m.in. pokaźną
liczbę przyborów szkolnych i kosmetyków

W tym roku darczyńców, którzy chcieli wspomóc wychowanków
Domu Dziecka było bardzo wielu.
Udało się zebrać między innymi pokaźną liczbę przyborów szkolnych
i kosmetyków. Wolontariusze ze
Szkolnego Klubu Wolontariatu posegregowali i zapakowali prezenty.
Następnie grupa uczniów w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza,
5 grudnia ub.r., wraz z opiekunami
udała się do Ostrzeszowa, co było
możliwe dzięki wsparciu udzielone-

mu przez wójta gminy Łęka Opatowska Adama Kopisa.
Uczniowie zostali bardzo serdecznie przyjęci przez wychowanków
Domu Dziecka, którzy oprowadzili
ich po swoim domu i opowiedzieli,
jak wygląda ich codzienne życie.
W ramach wdzięczności za przywiezione prezenty goście z Łęki Opatowskiej oprócz ciepłych słów otrzymali pamiątki rękodzielnicze – stroik
i kartki z życzeniami.
Oprac. bem

Gmina Łęka Opatowska laureatem konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”

Wyróżnieni

za działania prorodzinne
Gmina Łęka Opatowska znalazła
się, obok gmin Gołańcz i Opatówek,
w gronie laureatów trzeciej edycji
konkursu „Wielkopolska Gmina
Przyjazna Rodzinie”. Wójt Adam
Kopis odebrał statuetkę podczas uroczystej gali zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu. Wyróżnienia wręczyli
laureatom wojewoda wielkopolski

dokonała działająca przy wojewodzie
wielkopolskim Rada Rodziny. Spośród nich wojewoda Z. Hoffmann dokonał wyboru trzech laureatów.
Jak czytamy w uzasadnieniu wyboru laureata, Gmina Łęka Opatowska
wyróżniona została za swoje działania prorodzinne. Samorząd wspiera mieszkańców, prężnie realizując
gminny Program Wspierania Rodziny.

Wójt A. Kopis odebrał statuetkę podczas uroczystej gali
zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Uczniowie wykonali plakaty
poświęcone patronowi szkoły

Zbigniew Hoffmann oraz wicewojewoda Marlena Maląg.
To już trzecia edycja konkursu,
którego celem jest promowanie samorządów najaktywniej angażujących
się w działania prorodzinne. Tytuł
„Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie” jest prestiżowym wyróżnieniem dla samorządów. Do udziału w
konkursie zgłosiło się kilkadziesiąt
gmin z terenu Wielkopolski. Rekomendacji 6 kandydatów do nagród

Prowadzi Świetlicę Środowiskową
„Słoneczko”, która swoimi działaniami w wszechstronny sposób pomaga
lokalnej społeczności. Mieszkańcy
mogą uczestniczyć w rodzinnych rajdach rowerowych oraz wycieczkach
krajoznawczych, licznie organizowanych przez samorząd. Gmina finansuje
również kolonie letnie dla dzieci oraz
realizuje program „Poprawa dostępu
do usług społecznych w powiecie kępińskim”.		
Oprac. bem

Region

gmina
Spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Pomianach

G£OS TRZCINICY
styczeń 2019, nr 1 (1067)

Nie zabrakło
Mikołaja i Śnieżynki

Uroczyste podsumowanie sezonu biegowego Klubu „Sparta Ultra Team”

Z miłości do sportu
Koniec roku to czas na dokonywanie podsumowań – również dla zawodników klubu sportowego „Sparta
Ultra Team”. Taka chwila nadeszła w
sobotę, 8 grudnia 2018 r., w Restauracji „Różana” w Laskach, gdzie odbyło się uroczyste zakończenie sezonu
biegowego. Oprócz licznie przybyłych na to spotkanie zawodników
i zawodniczek, nie zabrakło osób,
które bardzo chętnie ich wspierają
najbliższych, którzy swoim dopingiem mobilizują zawodników podczas zmagań na trasach biegowych,
jak również wójta gminy Trzcinica
Grzegorza Hadzika. Podczas imprezy podsumowującej miniony rok w
rolę prowadzącego wcielił się prezes
klubu Łukasz Grycman, który odnalazł się w tej roli znakomicie. Przedstawił pokrótce, czym klub zajmował
się przez ostatnie 12 miesięcy. Dzięki
przygotowanej prezentacji multimedialnej wszyscy zgromadzeni mogli
zobaczyć i przypomnieć sobie minione, wspaniałe chwile. Prezentacja
przedstawiała osiągnięcia wszystkich
zawodników oraz stanowiła podsumowanie ogólnej działalności klubowej.
Podsumowując sezon biegowy,
prezes wręczył kilka nagród dla zawodników w różnych kategoriach. I
tak można stwierdzić, że Sparta ma
swoją królową, czyli zawodniczkę,
która w tym sezonie najczęściej stawała na podium – Ewę Kupczak. W
kategorii „Ultra Setka dla Sparty” kilku zawodników, którzy pokonywali
dystanse powyżej 100 km, otrzymało
adekwatny do pokonanego dystansu
bidon z napojem energetycznym. Pojawiła się także kategoria „Kontuzja
roku”. Tutaj na osłodę zawodnicy borykający się z kontuzjami otrzymali zestawy potrzebne w udzielaniu
pierwszej pomocy – liczymy na to,
że w 2019 r. w tej kategorii nie będzie
już nikogo. Przed sporym wyzwaniem w 2019 r. bez wątpienia stanie
skarbnik, który musi zapełnić nową
skarbonkę, jaką otrzymał podczas
imprezy. Nie zapomniano także o
prezesie, któremu przekazano symbol
władzy – miecz Spartan. Ł. Grycman
dziękował wszystkim sponsorom
oraz osobom aktywnie wspierającym
podejmowaną działalność klubu.
Miłą niespodzianką dla wszystkich klubowiczów była kronika,

przygotowana przez Magdalenę
Grycman, w której znalazły się
wspomnienia z całego sezonu i
specjalna strona przeznaczona na
podpisy wszystkich uczestników
imprezy.
Po części oficjalnej rozmawiano o
planach na następny rok. Członkowie
„Sparty Ultra Team” liczą, że będzie
on równie udany jak ten, który dobiegł końca. Wierzą także, że swoimi
startami przyniosą wiele radości tym
wszystkim, którzy są sympatykami
ich klubu biegowego.
Za wszystkie działania i osiągnięcia sportowe klubu dziękował
wójt G. Hadzik. Ponadto, w ramach
dotacji dla klubu sportowego „Sparta
Ultra Team”, z budżetu Gminy Trzcinica w 2018 r. został dofinansowany
zakup strojów i sprzętu sportowego
służącego zarazem promocji gminy
Trzcinica.
Parę słów o klubie
„Sparta Ultra Team” jest jedynym formalnie działającym klubem
biegowo-triathlonowym w powiecie kępińskim. Choć klub powstał
w miejscowości Granice, nie skupia
on jednak zawodników tylko z gminy Trzcinica. Obecnie liczy on 25
zawodników oraz kilkudziesięciu
członków wspierających. „Sparta Ultra Team” to jednak nie tylko biegacze. W szeregach znajduje się dwóch
triathlonistów, którzy dzielnie reprezentują barwy klubowe.
Tym, co wyróżnia „Sparta Ultra
Team”, jest fakt, że od końca 2017 r.
działa jako klub sportowy na zasadach stowarzyszenia. Dzięki temu
może pozyskiwać środki na zakup
sprzętu oraz wspólne wyjazdy na
różnego rodzaju biegi. - Od początku myślałem o tym, żeby działalność
„Sparty Ultra Team” była w pełni
uporządkowana – podkreśla prezes
klubu Ł. Grycman. Priorytetem w
2018 r. był zakup strojów dla zawodników. Udało się to w pełni i trzeba
przyznać, że pod tym względem klub
nie ustępuje najlepszym drużynom
w kraju. Oczywiście, dla wielu często najważniejsze są wyniki, jednak
tym, co widzimy podczas zawodów,
jest bardzo rodzinny charakter klubu,
gdyż Spartanom zwykle towarzyszą
rodziny, a sam klub jest przez to coraz
bardziej rozpoznawalny.

Zawodnicy należący do klubu
skupiają się przede wszystkim na
biegach górskich, choć biegi asfaltowe także nie są im obce. Biegi
górskie – ultramaratony – wymagają olbrzymiego wysiłku, ogromu
przygotowań, a przede wszystkim
wytrwałości, gdyż często pokonanie trasy wymaga wielu godzin biegu w różnych warunkach atmosferycznych. Sami zawodnicy w miarę
możliwości realizują swoje plany
treningowe. Choć w naszym regionie
próżno szukać wyższych wzniesień,
nie stanowi żadnej przeszkody wybranie się na dłuższy trening w rejonie Kobylej Góry lub na szczyt Ślęży
leżącej pod Wrocławiem.
Zawodnicy „Sparta Ultra Team”
w minionym roku wystartowali w
około 170 różnych imprezach biegowych na terenie całej Polski, jak
również poza granicami, m.in. w Rumunii, Maroko czy Słowenii. Były to
biegi różnego typu: od pokonywania
tras w zawodach nordic walking po
biegi górskie długodystansowe, liczące ponad 100 km. Tych najdłuższych
biegów, w granicach około 80-115
km, było aż 28. Należy wspomnieć,
że w czasie różnego rodzaju imprez biegowych startują także dzieci
związane z klubem, często zdobywając podium. Zawodnicy klubu we
wszystkich rywalizacjach ponad 40
razy zdobywali miejsca na podium,
co jest ogromnym, wartym podziwu
i naśladowania osiągnięciem.
„Sparta Ultra Team” to nie tylko
biegi. W minionym roku członkowie
klubu podjęli się kilku inicjatyw,
m.in. posprzątania terenów leśnych,
gdzie prowadzą swoje treningi.
Przystąpiono do zbiórki odzieży dla
osób z „MONARU” – przy okazji
różnych biegów w pakietach startowych otrzymuje się różnego rodzaju
koszulki, które postanowiono przekazać potrzebującym. Wzorem 2017 r.,
pod koniec roku zorganizowano też
zbiórkę karmy dla zwierząt ze schronisk w Niedźwiedziu i Krzyżownikach, podczas której zebrano około
200 kg karmy.
Oprac. KR
To, co dzieje się w klubie „Sparta Ultra
Team”,
można śledzić na profilu facebookowym
:

www.facebook.com/spartabiega
/

Podczas spotkania opłatkowego składano
świąteczne życzenia i śpiewano kolędy

Przybyłych do sali Domu Ludowego w Pomianach 16 grudnia 2018 r.
powitała przewodnicząca Koła Aldona Kałus, życząc spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego Roku. Do życzeń dołączyli się również wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik i radna
Rady Gminy Danuta Parzonka.
Zgromadzeni mogli podziwiać
część artystyczną, przygotowaną

przez dzieci i młodzież, a także włączyć się we wspólne kolędowanie. Po
występach wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i zasiedli do odświętnie przygotowanych stołów, na których nie zabrakło pysznych potraw
wigilijnych.
Wszyscy ucieszyli się z wizyty
długo oczekiwanych gości. Tego dnia
bowiem Pomiany odwiedzili Mikołaj
ze Śnieżynką.
Oprac. bem

15 grudnia 2018 r. w sali Domu Ludowego w Wodzicznej
odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich

W świątecznym klimacie

W przedświątecznym spotkaniu wzięło
udział wielu mieszkańców gminy

Spotkanie w pięknie udekorowanej sali zgromadziło wielu mieszkańców Wodzicznej oraz okolicznych
wsi.
Zgromadzonych powitała przewodnicząca KGW w Wodzicznej Teresa Kuboszek, życząc spokojnych i
radosnych świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Bożonarodzeniowe
życzenia
złożyli także wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik, sekretarz gminy
Renata Ciemny, sołtys Wodzicznej
Tadeusz Tomalik oraz prezes OSP
Wodziczna Tomasz Kulak.
Oprac. bem

Zakończyła się modernizacja Domu Ludowego w Wodzicznej

Wykonano ogrzewanie

W ramach przeprowadzonych w Wodzicznej prac
wykonane zostało ogrzewanie sali głównej, salki,
łazienek oraz pomieszczeń
pomocniczych. Całkowita
wartość inwestycji to około
63.000,00 złotych.
Oprac. bem
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działki na strzelnicy.
Tel. 518 010 013.
(TK 388/12/18)

Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)

Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)

OGŁOSZENIE
O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCi
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka (tel. 690 584 888, 62 / 78 187 98) ogłasza,
że: dnia 28.01.2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy al. Marcinkowskiego 10 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
należącej do: Rajmund Seiffert
położonej: 63-640 Bralin, Nowa Wieś Książęca 28,
dla której Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr KW: KZ1E/00008787/8.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w powiecie kępińskim, jednostka ewidencyjna Bralin obszar wiejski, obręb 7 Nowa Wieś Książęca. Nieruchomość składa się z dwóch działek
o numerach ewidencyjnych 158, 499 o łącznej powierzchni 2,59 ha.
Działka 158 zlokalizowana jest w zachodniej części obrębu Nowa Wieś Książęca i posiada bezpośredni
dostęp do drogi publicznej gruntowej. Teren działki płaski, ziemny, użytkowany rolniczo. Stopień kultury
rolnej dobry. Na środku działki pojedyncze nasadzenia i zbiornik wodny. Działka jest w kształcie prostokąta
o szerokości około 26 metrów. Łączna powierzchnia działki to 0,62 ha.
Działka 499 zlokalizowana jest w południowo wschodniej części obrębu Nowa Wieś Książęca i posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej. Teren działki płaski ziemny, użytkowany rolniczo.
Stopień kultury rolnej dobry. W północno zachodnim narożniku działki zabudowania mieszkalno
gospodarcze. Do działki doprowadzone jest przyłącze wodne, energetyczne i na działce prawdopodobnie
znajduje się szambo.
Część siedliskowa działki zabudowana budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi:
- budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej systemem gospodarczym
prawdopodobnie w latach 60-tych. Budynek wolno stojący parterowy z nieużytkowym
poddaszem. Ściany nadziemia murowana, dach dwuspadowy, stolarka okienna drewniana starego
typu. Powierzchnia użytkowa około 90 m2. Stan techniczny zabudowań niski.
- budynek gospodarczy dwukondygnacyjny murowany wybudowany w technologicznym ciągu
budowy z budynkiem jednokondygnacyjnym. Dach skośny kryty płytami eternitu. Stolarka
drewniana
- budynek gospodarczy dwukondygnacyjny murowany wybudowany w technologicznym ciągu.
Dach dwuspadowy kryty płytami eternitu. Stolarka drewniana.
Część rolna nieruchomości jest objęta umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony. Zgodnie z treścią art.
1002 kpc z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa
i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących
te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub
dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć
tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem
rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została
zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.
Służebność osobista wpisana w dziale III księgi wieczystej na rzecz Moniki Seiffert wygasła - zgon osoby,
na której rzecz ustanowiono służebność.
Dla w/w nieruchomości gruntowych prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta o numerze KW: KZ1E/00008787/8.
Suma oszacowania wynosi 286 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
191 133,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,
to jest 28 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie 87 10202241 2004 0000 2007 7214 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli
nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające
jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
Zgodnie z art. 2a ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego:
2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących
w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej
zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej:
1) przez:
a) osobę bliską zbywcy,
b) jednostkę samorządu terytorialnego,
c) Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję,
d) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania,
e) parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody;
Zgodnie zaś z art. 4 ww ustawy:
1. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku (...) orzeczenia sądu, organu administracji publicznej
albo orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
(...) Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym
artykule.
Asesor Komorniczy
Komornik Sądowy
Łukasz Kozioł
Łukasz Sójka
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Sprzedam działki - Tabor Wielki.
Tel. 692 954 115.
(TK 382/12/18)

Buduję instalacje elektryczne.
Tel. 606 757 246.

Sprzedam 10- i 20-arowe działki budowlane w centrum Rakowa. Tel. 781 160 207.
(TK 377/12/18)

Naprawa komputerów, strony, sklepy internetowe, grafika komputerowa.
Tel. 889 786 700.
(TK 381/12/18)

Sprzedam nieruchomość w gminie Baranów
(po byłej piekarni). Tel. 690 637 354.
(TK 365/11/18)

Malowanie, tapetowanie, płytki, panele,
regipsy. Tel. 661 350 591. (TK 380/12/18)

Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)

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)
motoryzacja

Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię działki budowlane na Os. Przemysława. Tel. 695 130 457.
(TK 1/01/19)
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia mieszkanie 39 m2 - Kępno.
Tel. 693 717 751, 605 260 116.
(TK 387/12/18)
szukam do wynajęcia mieszkania
w Kępnie. Tel. 606 757 246
Pokoje dla pracowników - Kępno.
Tel. 889 143 311.
(TK 217/07/18)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

Sprzedam KIA RIO, 2014, 68 tys. km, 1.4
109 KM, stan idealny, pierwszy właściciel,
bezwypadkowy. Tel. 62 79 16 506,
665 935 073.
(TK 384/12/18)
Sprzedam BMW, 2002 r., czerwony, automat, cena 6 tys. zł. Tel. 696 646 984.
Skup aut, płacimy najwięcej.
Tel. 503 520 607.
(TK 318/10/18)
Sprzedam opla astrę 3, 2004 r., 1.7 cdti,
1 właściciel w kraju, 250 tys. km, bardzo
dobrze wyposażony, cena 5999 zł.
Tel. 781 160 207.
rolnicze
Sprzedam korzonki wysłodki granulowane.
Tel. 605 743 178.
(TK 383/12/18)
Sprzedam byczki mięsne i jałówki czarno-białe mięsne. Tel. 693 258 228.
(TK 303/09/18)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
LEKARSKIE

US£UGI
Wykończenia wnętrz, sufity podwieszane,
gładzie, malowanie, płytki, panele.
Tel. 724 134 536.
(TK 385/12/18)

Endokrynolog specjalista
- Andrzej Pajdowski przyjmuje
w szpitalu w Kępnie, rejestracja
- tel. 535 205 206.
(TK 235/03/13)

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.:

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.

Ogłoszenia

reklamy

do wynajęcia

Korepetycje

z języka polskiego.
Tel. 606 365 377

komfortowe mieszkanie

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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

TAPICERÓW,
osoby do piankowania
oraz przedstawiciela
handlowego na rynku
krajowym.

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

Gabinet chirurgiczny
Wojciech Żółtaszek
Czwartki od 16:00 / tel. 508 139 409.

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

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

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

Najważniejsze we wspomnieniach jest to,
żeby mieć się, gdzie zatrzymać i tam je wspominać.

Kępno, ul. Sienkiewicza 52

Terry Pratchett (z książki Blask fantastyczny)

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

Sprzedam
działki na strzelnicy.
Tel. 518 010 013.
MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
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Recenzje

nasze bobasy pozują dla prasy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

Nasi milusiñscy
w obiektywie
„TK”

Brunhilde Pomsel, Thore D. Hansen - „Niemieckie życie.
Byłam sekretarką Goebbelsa”
„Po prostu wślizgnęliśmy się w to” – mówi 106-letnia sekretarka Józefa Goebbelsa.
Czy historia się powtarza? Brunhilde Pomsel, była sekretarka ministra propagandy Rzeszy
Józefa Goebbelsa, opowiada o swym braku zainteresowania sukcesem narodowych socjalistów, o dążeniu do kariery w czasach społecznego i moralnego rozkładu, zwłaszcza o
pracy w jednym z ośrodków dowodzenia nazistowskiej władzy. Politolog Thore D. Hansen
przygląda się jej ocenom swoich wspomnień i stwierdza frapujące paralele między wtedy a
dziś. W ten sposób „Niemieckie życie” staje się sygnałem alarmowym dla współczesnego
pokolenia. Bo na przykładzie Brunhilde Pomsel widać, dokąd mogą zaprowadzić obojętność, ignorancja i brak zainteresowania polityką.

Franciszek, syn Olgi i Michała Szydłowskich z Sycowa, urodził się 24 grudnia
2018 r. Chłopiec waży 3950 gramów i ma
59 cm długości.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Firma PRO ASCOBLOC Sp. z o.o.
poszukuje osób na stanowiska:

Kierownik Działu Sprzedaży
Wymagania:
- znajomość branży piekarniczej
i przetwórstwa warzywnego będzie dodatkowym atutem
- minimum dobra znajomość języka niemieckiego
- wykształcenie wyższe techniczne będzie dodatkowym atutem
- wiedza z zakresu sprzedaży i marketingu
- umiejętność kierowania kapitałem ludzkim
- samodzielność, zaangażowanie, organizacja

Dorota Milli - „Ta jedna miłość”
Florka kochała czekoladę i nie wyobrażała sobie bez niej życia. Jednak nie można
objadać się słodyczami bez konsekwencji w postaci kilku zbędnych kilogramów. Pewnie
dlatego coraz częściej czuła się najbrzydsza, najgrubsza i niekochana. Ale jak się ma takie
przyjaciółki jak Florka, to można uwierzyć w CUD. To one wysłały ją na zimowe wczasy
pielęgnacyjne do nadbałtyckiego Mrzeżyna, które miały otworzyć nowy rozdział w jej
życiu. Ale czy Florka pójdzie na ustępstwa i wprowadzi zmiany? Czy będzie miała szansę
przywrócić smak swojemu życiu? A wszystko po to, by odnaleźć TĘ JEDNĄ MIŁOŚĆ?
Dorota Milli, autorka pięknych i pogodnych powieści, znów udowadnia, że prawdziwe
szczęście może być w zasięgu ręku. Czy słońce czy deszcz, czy lato czy zima, ono może
być tuż przy Tobie. A czy jest lepszy czas, aby w to uwierzyć niż Święta?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Zakres obowiązków:
- zarządzanie zespołem handlowców
- kontakty z centralą w Niemczech
- prowadzenie projektów dla sieci sklepów
- spotkania z piekarzami
- analiza raportów i prognoz dotyczących rynku
- tworzenie strategii sprzedaży
- utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami i kształtowanie
pozytywnego wizerunku firmy

Jeffery Deaver - „Pocałunek stali”
Kiedy w centrum handlowym na Brooklynie detektyw Amelia Sachs próbuje zatrzymać podejrzanego o zabójstwo, dochodzi do tragicznego wypadku: do układu napędowego
schodów ruchomych wpada mężczyzna. Gdy Sachs rzuca się na pomoc, podejrzany ucieka. W sprawę angażuje się życiowy partner Sachs, Lincoln Rhyme, ekspert kryminalistyki, który niedawno zakończył współpracę z nowojorską policją. Wkrótce oboje przekonują
się, że wypadek był dziełem przestępcy – pierwszym z serii okrutnych ataków. Przebiegły
morderca zmienia urządzenia i przedmioty codziennego użytku w śmiertelnie niebezpieczną broń. Wysadza zdalnie kuchenkę mikrofalową. Wywołuje palnikiem gazowym
pożar mieszkania. Potrafi też doprowadzić do wielkiej kraksy na Manhattanie. Zespół
Rhyme’a rozpoczyna wyścig z czasem, by wytropić sprawcę, zanim ten znów zabije.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ascobloc.pl
z dopiskiem: „Sprzedaż”.

Przedstawiciel handlowy
Wymagania:
- doświadczenie w zawodzie handlowca
- minimum średnie wykształcenie
- dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
- prawo jazdy kat. B
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu
dobrych relacji interpersonalnych

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 1
SPONSORZY NAGRÓD:

Zakres obowiązków:
- praca polegająca przede wszystkim na spotkaniach z klientami
w terenie (delegacje) / penetracja rynku
- sprzedaż produktów oferowanych przez firmę AlexanderSolia
- znajomość branży przetwórstwa warzywnego
będzie dodatkowym atutem
- pozyskiwanie nowych klientów
- przygotowywanie ofert
- cotygodniowe raportowanie wyników oraz sprawozdawczość
działań handlowych
CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ascobloc.pl
z dopiskiem: „Sprzedaż”.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 10 stycznia 2018 r.

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

1. Brunhilde Pomsel, Thore D. Hansen
- „Niemieckie życie. Byłam sekretarką Goebbelsa”,
2. Dorota Milli - „Ta jedna miłość”,
3. Jeffery Deaver - „Pocałunek stali”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 51 nagrody otrzymuj¹:

Ewa Wolna (Kępno),
Teresa Janus (Wieruszów).

Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Merkury w trygonie sprawi, że dobrze zarządzisz
rodziną. Nie wpadniesz w panikę w razie niespodzianek. Od początku stycznia z Marsem zrobisz
mądre postanowienia.

Byk 21 IV – 21 V
W wolnych chwilach warto uporządkować papiery i domowe rachunki, dzieki temu zapunktujesz
u szefa albo upolujesz bardzo dobrego klienta.
Dzięki Słońcu w trygonie będziesz dokładny i
dociekliwy.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Los Ci sprzyja, nawet gdy krewni będą Ci zadawać trudne pytania. Nie opowiadaj o swoich
kłopotach, bo zaraz ktoś je wyolbrzymi, a potem
rzuci się pomagać, pośredniczyć i wyjaśniać.

DY¯URY APTEK
1.	Apteka „Na Kopie” - 3.01.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
2.	Apteka „Nowa” - 4.01.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
3.	Apteka „Prima” - 5.01.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
4.	Apteka „Centrum” - 6.01.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
5.	Apteka „Św. Maksymiliana” - 7.01.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
6.	Apteka „Burchacińscy” - 8.01.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
7.	Apteka „Na Zdrowie” - 9.01.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.

Dzięki Merkuremu w trygonie zapanujesz nad
swoją złością. Staniesz się milszy i weselszy.
Twój entuzjazm przyda się bliskim przy organizacji wizyt i biesiad, a znajomym - imprez.

Panna 23 VIII – 22 IX
Odpuść i odpocznij! Opozycja Marsa i kwadratura Merkurego zapewnią wsparcie bliskich. Zaufaj im, nie stresuj się. Wenus w sekstylu radzi
skupić się na miłości, sztuce i hobby.

Waga 23 IX – 23 X
Czekają Cię spokojniejsze chwile. Po Świętach
pozwól się zmotywować szefowi, ale po Nowym Roku Ty innych nakręcisz do pracy. Mars
w opozycji pokaże Ci, co jest do naprawy lub do
zmiany.

Skorpion 24 X – 21 XI
Po Nowym Roku czas na domowe porządki i
zmiany! Wenus w koniunkcji sprzyja udanym
zakupom mebli. Może się okazać, że pewna
przypadkowa znajomość z Panną lub Rybami
zacznie się miło rozwijać.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Czeka Cię sporo obowiązków rodzinnych i na
flirty zabraknie Ci czasu. Nie martw się jednak,
bo wielbiciele też będą zajęci… W nowym roku
znów się rozkręcisz i możesz zacząć biegać z
randki na randkę.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Zdrowie będzie na piątkę, ale i tak zapragniesz
odpocząć. Jeśli coś Cię boli, po świętach szukaj
specjalisty. I nie przesadzaj z dietą i sportem –
Mars Cię osłabi.

Wodnik 20 I – 18 II
Możesz być trochę zapominalski, dlatego notuj
ważne spostrzeżenia i upewnij się, że wszystko zrozumiałeś. W razie kłopotów nie wpadaj w
panikę, bo już po 1.01 Mars obdarzy Cię takim
urokiem, że wszystko ujdzie Ci na sucho.

Ryby 19 II – 20 III
Wenus w trygonie podkręca urok. Nie rezygnuj z
romantycznych spotkań, nawet jeśli ucierpią na
tym zakupy czy porządki. Wszystko da się poukładać, choć może być nerwowo.

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

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka (tel. 690 584 888, 62 / 78 187 98) ogłasza,
że: dnia 28.01.2019 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy al. Marcinkowskiego 10 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
należącego do: Tomasz Cierpik
położonego: 63-600 Kępno, os. Odrodzenia 3/37,
dla którego Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KZ1E/00057547/2].
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość: lokal mieszkalny nr 37 położony na Os. Odrodzenia 3 w miejscowości Kępno w gminie Kępno, na drugim piętrze.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren działki płaski, ziemny, porośnięty trawą
z utwardzeniami. Media kompletne. Działka w kształcie regularnym. Teren działki płaski. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany prawdopodobnie w latach 90-tych, murowany
4- kondygnacyjny (w tym piwnica, parter i 3 piętra)- 4 klatkowy. Budynek otynkowany, ocieplony. Lamperia
na klatkach schodowych. Schody wylewka lastryko. Stan techniczny budynku dobry.
Szacowany lokal mieszkalny położony jest na 2 piętrze. Skład lokalu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. Powierzchnia użytkowa 75,50 metrów kwadratowych oraz przynależna piwnica. Balkon od
strony południowej. Brak informacji o wykończeniu lokalu. Założono średni stan techniczny lokalu.
Oględziny wykonane w warunkach ograniczonych - nie uzyskano możliwości wejścia do lokalu, wykonania pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego lokalu.
Brak informacji o osobach zameldowanych.
Brak informacji o ubezpieczeniu lokalu.
Dla lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w Sądzie Rejonowym w Kępnie V Wydział
Ksiąg Wieczystych jest założona i prowadzona księga wieczysta o numerze KW: KZ1E/00057547/2. Z prawem
własności do lokalu mieszkalnego związany jest udział w częściach wspólnych budynku oraz użytkowania
wieczystego gruntu wynoszący 297/10000. Dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w Sądzie Rejonowym w Kępnie V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona
jest księga wieczysta o numerze KW: KZ1E/00055351/7.
Suma oszacowania wynosi 241 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 181
050,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.
24 140,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym
artykule.
Asesor Komorniczy
Komornik Sądowy
Łukasz Kozioł
Łukasz Sójka

Z teki Marka Kameckiego

Lew 23 VII – 22 VIII

(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI - LOKALU MIESZKALNEGO,
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Rak 23 VI – 22 VII
Wenus w trygonie zadba, aby niczego Ci nie brakowało. Po sylwestrze poczujesz, że wszystko
zaczyna się dobrze układać. Z Marsem szybko
osiągniesz sukces.

ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie
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Ogłoszenia

reklamy
Współpracu
je

my z:

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

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

WWW.AURAMEBLE.PL

Firma IDŹCZAK-MEBLE
zatrudni:

- Tapicerów oraz pomocników tapicerów
- Stolarzy, pomocników stolarzy do montażu
i piankowania stelaży tapicerskich
- Informatyka
- Operatorów maszyn stolarskich
- Magazynierów i załadunkowych
- Mężczyzn i kobiety do przyuczenia
- Elektryka maszyn.
Więcej informacji dostępnych w siedzibie firmy:
Łęka Opatowska, ul. Kępińska 5 lub pod numerem telefonu: 509 877 122.
20
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Do siego roku 2019,

będzie stał on pod znakiem wielkich emocji

W Nowym 2019 Roku nie będziemy mogli narzekać na brak sportowych emocji. Piłkarskie mistrzostwa świata U-20 w
Polsce, mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w austriackim Seefeld oraz mistrzostwa świata w piłce ręcznej
i koszykówce zdominują sportowe imprezy w 2019 roku. Imprez sportowych, ale zdecydowanie mniejszej rangi, nie
zabraknie również w powiecie kępińskim. Życzymy zatem wszystkim kibicom, aby nie byli minimalistami i od naszych
sportowców oczekiwali jak najwięcej. Sportowcom zaś życzymy samych sukcesów, ale takich wielkich i znaczących.
Licznych zwycięstw i samych radości.
Niezwykle udaną sportową
jesień mają za sobą sportowcy ze Szkoły Podstawowej w
Mroczeniu. Mowa o unihokeistach z tej placówki oświatowej, którzy po raz drugi z
rzędu stanęli na podium mistrzostw województwa

Unihokeiści z Mroczenia

znów na podium mistrzostw województwa
W DZISIEJSZYM NUMERZE | Sportowe podsumowanie 2018 roku

Zwieńczeniem złotej, sportowej jesieni
sportowców z Mroczenia było w 2018
roku trzecie miejsce i podium mistrzostw
Wielkopolski w unihokeju chłopców.
Turniej finałowy, rozegrany w ramach
Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2018/2019, odbył się 17 grudnia w
Jarocinie. W turnieju finałowym oprócz
szkoły z Mroczenia udział wzięły jeszcze
reprezentacje szkół z Siedlca, Kotlina i
Białośliwia. Szkoła Podstawowa w Mroczeniu po raz drugi z rzędu stanęła na podium finałów wojewódzkich w unihokeju.
Sukces z 2017 roku, kiedy to uczniowie
z Mroczenia zajęli drugie miejsce i brąz
wywalczony pod koniec 2018 roku zapisały się złotymi zgłoskami na kartach
szkolnej historii.

20. kolejka |wiosna 2019
Zagłębie Sosnowiec – Legia Warszawa .....– 2:3
Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław ..............– 2:1
Wisła Kraków – Lech Poznań ...................– 0:1
Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze ...............– 4:0
Piast Gliwice – Jagiellonia .......................– 1:1
Korona Kielce – Miedź Legnica ................– 0:0
Arka Gdynia – Wisła Płock .......................– 3:3
Zagłębie Lubin – Cracovia .......................– 1:2
1. KS Lechia Gdańsk
20 42 34:17
2. KP Legia Warszawa
20 39 34:20
3. KKS Lech Poznań
20 33 32:23
4. Jagiellonia Białystok
20 33 34:29
5. MKS Pogoń Szczecin
20 31 28:24
6. GKS Piast Gliwice
20 31 27:23
7. MKS Korona Kielce
20 31 25:23
8. Wisła Kraków SA
20 29 33:29
9. MKS Cracovia SSA
20 27 20:21
10. MZKS Arka Gdynia
20 25 30:28
11. KGHM Zagłębie Lubin
20 24 31:32
12. MKS Miedź Legnica
20 21 21:35
13. Wisła Płock SA
20 20 30:37
14. WKS Śląsk Wrocław
20 18 27:30
15. KS Górnik Zabrze
20 17 23:37
16. Zagłębie Sosnowiec SA
20 12 24:45

NASI
w LIGACH
Rafał Kurzawa
(Amiens SC)
Ligue1

19. kolejka | jesień 2018
Girondins Bordeaux – Amiens SC – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: 80-90 minuta
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

20. kolejka | wiosna 2019
Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław – 2:1 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:1 w 67. minucie
Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

20. kolejka | wiosna 2019
Zagłębie Lubin – Cracovia – 1:2 (1:0)
NA BOISKU: 1-77 minuta
Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

20. kolejka | wiosna 2019
Korona Kielce – Miedź Legnica – 0:0
NA BOISKU: nie pojawił się

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236
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Sport

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

Przeżyjmy to jeszcze raz

Koniec i początek roku to czas wszelkich podsumowań, analiz, czas nauki i wyciągania
wniosków na przyszłość. Co było dobre, co było złe, co trzeba poprawić, a co zupełnie
zmienić. W kępińskim sporcie w 2018 roku działo się dużo, a właściwie bardzo dużo. To,
że w powiecie kępińskim króluje piłka nożna tajemnicą nie jest. W minionym roku najpopularniejsza dyscyplina sportu ponownie przeżywała bardzo radosne chwile. Miniony rok
pod względem sportowym mógł zachwycić i miał kilka przebłysków. Warto więc wspominać. Rzeczy dobre ku pamięci, złe, by nauczyć się ich już nie popełniać. Jaki był ten
sportowy rok 2018? Pełen sukcesów i pełen porażek. Mamy jednak nadzieję, że większość
kibiców zapamięta sukcesy, a o porażkach szybko zapomni.
STYCZEŃ
Pierwszy miesiąc nowego 2018
roku toczył się głównie wokół startu
przygotowań drużyn piłkarskich do
zbliżającej się rundy wiosennej. Nie
brakowało też akcentów kolarskich.
Nowy rok w kalendarzu Polskiego Związku Kolarskiego otwierały
Mistrzostwa Polski w kolarstwie
przełajowym. W pierwszy weekend
nowego roku przełajowców gościły

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. Z kolei dużym sukcesem zakończył się występ piłkarzy
kępińskich Marcinków z rocznika
2005. Młodzicy starsi wzięli udział
w Halowych Mistrzostwach Okręgu
Kaliskiego organizowanych przez

W 2018 roku po raz jedenasty odbywały się ogólnopolskie rozgrywki Deichmann
Minimistrzostwa dziewczynek i chłopców w wieku 4-13 lat. Po raz czwarty w historii turniej
rozgrywany był w Kępnie

Koziegłowy, a na owianej pierwszym poważnym powiewem zimy
trasie wyłonieni zostali mistrzowie i
mistrzynie Polski w kategoriach od
żaka do elity. 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 Przewdzięk 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.
Organizatorzy rozgrywek dla dzieci
Deichmann Minimistrzostw 2018
ogłosili, że Kępno po raz czwarty w
historii będzie gospodarzem Eliminacji Miejskich. Zwycięstwem Marcinków Kępno w roczniku 2008 oraz
Antonio Jarocin w roczniku 2007
zakończyła się ubiegłoroczna edycja
Ogólnopolskiego Halowego Turnieju
Piłki Nożnej Marcinki Cup rozgrywanego w hali Kępińskiego Ośrodka
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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.
LUTY
Zdecydowana większość zespołów piłkarskich z regionu rozpoczęła
okres budowania formy przed wiosenną częścią rozgrywek. Część z
nich pojechała na zimowe obozy, pozostali szlifowali formę na własnych

obiektach. Oblężenie przeżywało
tradycyjnie boisko ze sztuczną nawierzchnią w Kępnie, na którym rozgrywano sparingowe maratony. Po
raz siedemnasty w historii badmintoniści SKB Litpol-Malow Suwałki sięgnęli po tytuł Drużynowego Mistrza
Polski. Było to piąte z rzędu złoto
suwalczan, którzy w dorobku mają
także cztery tytuły wicemistrzowskie i jeden brązowy medal. Ubiegłoroczne rozgrywki oraz finały, rozgrywane w Kobyłce koło Warszawy
miały kępiński akcent. Potyczkom
badmintonowej elity przez cały czas
rozgrywek towarzyszyli członkowie
Klubu Badmintonowego Vol-Trick
Kępno. Jako sędzia główny (nie tylko
w finale) Leszek Rorat, jako sędziowie prowadzący Piotr Krych oraz
Mateusz Wróbel. Swoją cegiełkę
w Ekstraklasie dołożył również zawodnik Vol-Tricka, lider kępińskiego
klubu, już młodzieżowiec Radosław
Wróbel. Przypomnijmy, że reprezentował on barwy klubu ABRM Lublin
wraz z niedawną juniorką Vol-Tricka
Aleksandrą Ptak. Razem ze swoją
drużyną uplasował się ostatecznie
na wysokim dziewiątym miejscu. W
Bełchatowie odbył się kolejny młodzieżowy turniej z okazji obchodów
jubileuszu 40-lecia GKS-u Bełchatów. Zmagania rocznika 2008 zakończyły się triumfem Lechii Tomaszów Mazowiecki. Świetny występ
zaliczyli młodzi piłkarze Marcinków
Kępno. Podopieczni Krzysztofa Podymy uplasowali się na bardzo wysokim drugim miejscu. W turnieju
rozgrywanym z okazji jubileuszu
40-lecia GKS-u Bełchatów udział
wzięło dwanaście zespołów. Marcinki Kępno wystąpiły obok tak znanych
klubów pracujących z młodzieżą jak:
Włókniarz Zelów, Ajaks Częstochowa, Pogoń Zduńska Wola, ŁKS
Łódź, APN Talent Trzebnica, Lechia
Tomaszów Mazowiecki czy Soccer
Bełchatów. Oprócz pucharu za drugie

10 lutego w Kobyłce koło Warszawy odbył się finał Ekstraklasy czyli Polskiej Ligi
Badmintona. Swoją cegiełkę w Ekstraklasie dołożył również zawodnik Vol-Tricka, lider
kępińskiego klubu, już młodzieżowiec Radosław Wróbel. Przypomnijmy, że reprezentował
on barwy klubu ABRM Lublin wraz z niedawną juniorką Vol-Tricka Aleksandrą Ptak.
Razem ze swoją drużyną uplasował się ostatecznie na wysokim dziewiątym miejscu

Tygodnik Kępiński 3 stycznia 2019

miejsce drużyna z Kępna otrzymała
jeszcze wyróżnienie indywidualne,
które powędrowało w ręce Mateusza
Marciniaka.
MARZEC
Atak zimy sparaliżował boiska
w regionie, na których w połowie
marca miała odbyć się inauguracja
piłkarskiej wiosny w rozgrywkach
grupy południowej czwartej ligi oraz
Kaliskiej Klasy Okręgowej. Prawie
wszystkie z zaplanowanych spotkań
nie odbyły się. Dla większości inau-

mundial do Rosji. Z końcem marca
miała miejsce druga odsłona inauguracji sezonu w wykonaniu kolarzy z
Bralina. Otwarcie kolejnego sezonu
to start w dwóch różnych imprezach.
Na pierwszy ogień poszło Dolnośląskie Otwarcie sezonu Cross-Country
czyli Bolesławieckie XC. W wyścigu
wystartowała szóstka zawodników.
Bardzo dobrze spisała się juniorka
młodsza Milena Drelak. W bardzo
długim, liczącym cztery okrążenia
wyścigu zajęła drugie miejsce w

Miniony rok obfitował także w liczne sukcesy kolarzy z Bralina. Reprezentanci UKS-u Sport
Bralin odnosząc kolejne sukcesy, z każdym rokiem stają się coraz bardziej rozpoznawalni na
kolarskiej mapie Polski

guracja opóźniła się na szczęście tylko o tydzień, bowiem w weekend 2425 marca większość drużyn wybiegła
już na boiska zgodnie z planem. Falstart na początek ligowej wiosny zaliczyli piłkarze Polonii Kępno. Biało-niebiescy przegrali przed własną
publicznością z LKS-em Gołuchów
0:1 (0:0). Zupełnie odwrotna sytuacja
miała miejsce w rozgrywkach Kaliskiej Klasy Okręgowej. Wiosenne
plany niemal wszystkich drużyn pokrzyżował powrót zimy i co za tym
idzie fatalny stan boisk. Choć po 25
marca wszystkie zespoły zaplecza
czwartej ligi powinny mieć już za
sobą dwie kolejki ligowe, do tej daty
odbyły się w sumie ledwie trzy spotkania. Do skutku doszło starcie Orła
Mroczeń, który na wyjeździe pokonał Piasta Kobylin 2:0. Nie doszło
natomiast do zaplanowanych meczów
z udziałem Pogoni Trębaczów oraz
Victorii Laski. Selekcjoner reprezentacji Polski powołał ośmiu zawodników z polskiej ligi na mecze towarzyskie z Nigerią i Koreą Południową.
Wśród wybrańców Adama Nawałki
ponownie znalazł się pochodzący ze
Świby Rafał Kurzawa, jeden z kluczowych wówczas piłkarzy Górnika
Zabrze. Jak się okazało powołanie
dla świbianina było trafną decyzją,
bo postawa Rafała Kurzawy była
jednym z pozytywów przegranego
meczu towarzyskiego z Nigerią. Pochodzący ze Świby zawodnik zagrał
w reprezentacji Polski po raz pierwszy w pełnym wymiarze czasowym
i popisał się kilkoma znakomitymi
dośrodkowaniami. Przynajmniej po
trzech z nich powinny paść bramki.
Zasadniczo pomocnik Górnika powinien mieć w pierwszej połowie dwie
asysty, ale przez nieskuteczność kolegów nie miał żadnej. Po przerwie
miał więcej roboty w defensywie i
tam wyglądało to już nieco słabiej.
Były gracz Zgody Olszowa, Sokoła
Świba i Marcinków Kępno zebrał
jednak świetne recenzje. Bardzo ciepło o zawodniku z naszego regionu
wypowiadali się trenerzy oraz byli
zawodnicy. Kurzawa dostał jeszcze
szansę pokazania się w wygranym
meczu z Koreą Południową. Bez
dwóch zdań te dwa występy przybliżyły świbianina do wyjazdu na

swojej kategorii. Trochę mniej szczęścia mieli juniorzy młodsi: Mateusz
Józefiak, który zerwał łańcuch, Michał Głowik (uszkodzenie koła) oraz
Karol Bednarek, który wylądował na
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Bez większych przygód na solidnej
czwartej pozycji wyścig zakończył
Kacper Łukianowski. A jedyny
junior w barwach bralińskiej ekipy
Karol Przewdzięk, jadąc na drugiej
pozycji, zerwał łańcuch i ostatnie
okrążenie pokonał biegiem. Ostatecznie zajął trzecie miejsce. Dzień później część zawodników wystartowała
w Duathlonie. Na dystansie Max na
który składa się 10 kilometrowy bieg,
40 kilometrowa trasa rowerowa i ponownie, bieg na dystansie 5 kilometrów, bralińscy zawodnicy pokazali,
że kolarzom bieg niestraszny. W kategorii open, Tomasz Czapczyński był
trzynasty, Karol Przewdzięk czwarty,
a po pogodni za swoimi zawodnikami, trener Dariusz Drelak zawody
ukończył na drugiej pozycji. Na dystansie mini Kacper Kuropka zajął
11. pozycję, natomiast Michał Głowik
sprawdził się z trasą tylko rowerową
na dystansie 60 kilometrów i zajął dobre 49. miejsce.
KWIECIEŃ
Pełną parą Kępiński Klub Tenisowy rozpoczął przygotowania do
kolejnego sezonu. Dzięki finansowemu wsparciu na realizację projektów
w 2018 roku przez Gminę Kępno w
kwocie 24 tysięcy złotych, Kępiński
Klub Tenisowy kontynuował szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym, zorganizował cykl turniejów tenisa dla dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz organizował dla dzieci półkolonie sportowe. Na ćwierćfinale zakończyła się przygoda GKS-u Rychtal z
rozgrywkami Pucharu Polski. Rewelacja poprzedniej edycji rozgrywek szczebla okręgowego przegrała
przed własną publicznością z trzecioligowym KKS-em Kalisz 0:4. Na
początku kwietnia odbyły się w sumie trzy z czterech meczów ćwierćfinałowych. Do niespodzianki doszło
w Gołuchowie gdzie czwartoligowy
LKS pokonał Centrę Ostrów Wielkopolski. Awans oprócz kaliskich piłkarzy wywalczyli również zawodnicy
Jaroty Jarocin i wcześniej Orła Mro-

Sport
czeń. W kwietniu rozegrano jeszcze
mecze półfinałowe, po których okazało się, że piłkarze LKS-u Gołuchów i Jaroty Jarocin zagrają w finale
czterdziestej drugiej edycji Pucharu
Polski na szczeblu okręgu kaliskiego.
W meczach półfinałowych gołuchowianie wyeliminowali Orła Mroczeń,
a trzecioligowiec z Jarocina okazał
się lepszy od KKS-u Kalisz. Dla klubów z Gołuchowa i Jarocina miał być
to historyczny mecz, ponieważ LKS i
Jarota jeszcze nigdy nie grały ze sobą
w finale tych rozgrywek. Ostatecznie
to piłkarze LKS-u Gołuchów zdobyli
trzeci Puchar Polski w historii klubu.
Podopieczni Macieja Dolaty sięgnęli
po okręgowe trofeum po piętnastu latach przerwy. Na Stadionie Miejskim
w Gołuchowie doszło do ogromnej
niespodzianki bowiem tamtejszy
LKS wypunktował w końcówce nieskutecznego wcześniej Jarotę Jarocin
3:0 (1:0) i po raz trzeci w historii wywalczył to trofeum. W nagrodę gołuchowianie wywalczyli przepustkę
o prawo gry o Wojewódzki Puchar
Polski i co za tym idzie - przepustkę
do rozgrywek szczebla centralnego.
Wraz z początkiem wiosny wystartowała nowa inicjatywa Polskiego
Związku Piłki Nożnej, Mobilna
Akademia Młodych Orłów. Inicjatywa ta dotarła także do Kępna, gdzie
wykwalifikowany zespół trenerski
kształcił trenerów, a także identyfikował lokalne talenty. Błażej Czyżewski, a także Jakub Wojtkowiak
nauczali trendów szkoleniowych oraz
prowadzili praktyczne pokazy treningów. 17 zawodników reprezentowało
Sportowy Klub Taekwon-do Niedźwiedź na największej imprezie sportowej 2018 roku. W turnieju Polish
Open Cup w Dzierżoniowie wzięło
udział 843 zawodników i zawodniczek z kilku krajów. Sportowy Klub
Taekwon-do Niedźwiedź reprezentowało 17 zawodników. Zdobyli oni
20 medali: 8 złotych, 6 srebrnych i 6
brązowych. Co więcej, mimo niezbyt
licznej reprezentacji, klub wywalczył
trzecie miejsce w turnieju. Główną
siłą klubu była wszechstronność zawodników, którzy zdobyli medale w
walkach semi-contact, light-contact,
technikach specjalnych i układach
formalnych. Pięciu trenerów z klubu
Taekwon-do Kępno, Kluczbork, Wieluń poleciało do Korei Południowej.
Trenerzy wybrali się do Seulu, gdzie
mieli możliwość trenowania w najlepszych szkołach na świecie. Wizyta było także okazją do odwiedzin w
Ambasadzie Polski w Seulu i Szkole
Mistrzów Kukkiwon, znanej na całym świecie. Jak co roku, w Rawiczu
odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski
w Pływaniu „Sprawni Razem”. Ze-

rozmaitości
spół Szkół Specjalnych w Słupi pod
Kępnem reprezentowało 12 zawodników. Uczniowie rywalizowali na
dystansach 50 i 100 metrów w dwóch
kategoriach wiekowych: do 16 lat i
powyżej. Pływacy z Słupi zdobyli aż
20 medali, co jest ich rekordem, jeżeli
chodzi o ilość medali: 10 złotych, 6
srebrnych i 4 brązowe. Najlepszym
zawodnikiem mistrzostw został
Wojciech Kolebski, a zawodniczką
Wiktoria Gąszczak. Szkoła ze Słupi
została także okrzyknięta najlepszą
drużyną mistrzostw województwa,
zdobywając zasłużony puchar. Ponadto sztafeta 4x50 metrów chłopców i dziewcząt sięgnęła po złoto.
Podopieczni Łukasza Gruszki i Zbigniewa Orkowskiego reprezentowali
szkołę i województwo wielkopolskie
podczas finałów mistrzostw Polski.
MAJ
Trzydzieści drużyn i blisko czterystu młodych piłkarzy rywalizowało
w dniach 1 oraz 3 maja na baranowskim kompleksie sportowym Orlik w
Turnieju Niepodległa Cup. Patronat
nad imprezą, organizowaną przez
Klub Olimpijczyka Olimpionik,
sprawował starosta kępiński Witold
Jankowski i wójt gminy Baranów
Bogumiła
Lewandowska-Siwek.
Piłkarskie zmagania na baranowskim
kompleksie sportowym Orlik licznie oglądali rodzice. Organizatorom
dopisała aura, a mecze rozgrywane
były w pięknej, słonecznej pogodzie.
Na starcie rozgrywanych turniejów
stanęły zespoły z województw: wiel-

na finiszu rozgrywek okazali się lepsi od WKS-u Wieluń oraz Akademii
Piłkarskiej Wieruszów. W roczniku
2008 zwyciężyli piłkarze Warty Sieradz, którzy na podium wyprzedzili
Łużyczankę Kuźnica Grabowska
oraz Akademię Piłkarską Wieruszów. Rywalizację turnieju rocznika
2009 zdominowali gracze Akademii
Piłkarskiej Reissa. Zwyciężyli młodzi gracze z oddziału kaliskiego, a
na drugim stopniu podium stanęli z
kolei piłkarze z Kępna. Najniższe podium przypadło Łużyczance Kuźnica
Grabowska. W najmłodszej kategorii wiekowej (2010) nie prowadzono
klasyfikacji. Na starcie stanęło siedem zespołów, które rywalizowały
systemem każdy z każdym. Wszyscy
otrzymali trofea za udział, a czterech
uczestników wyróżniono nagrodami indywidualnymi. Polonia Kępno
wygrała XXIV Turniej Mini Piłki
Ręcznej w Ciechanowie. Zespoły
rywalizowały o Puchar prof. dr hab.
Janusza Czerwińskiego. Podopieczne Macieja Nowickiego z Polonii
Kępno wygrały ubiegłoroczną edycję
prestiżowego turnieju w Ciechanowie. W meczu finałowym kępnianki
pokonały MUKS Czarni Regimin
26:21 i z rąk profesora Janusza Czerwińskiego odebrały okazały puchar.
Martę Noculak i Maję Piątek wybrano do najlepszej drużyny turnieju. W Hali Widowiskowo-Sportowej
w Gorzowie Śląskim odbył się V
Ogólnopolski Turniej Nauczycieli i
Pracowników Oświaty w Tenisie Sto-

Trzydzieści drużyn i blisko czterystu młodych piłkarzy rywalizowało od 1 do 3 maja na
baranowskim kompleksie sportowym Orlik w zorganizowanym przez Klub Olimpijczyka
Olimpionik Turnieju Niepodległa Cup

kopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego. Poszczególne turnieje otwierano odegraniem hymnu
narodowego, a każdy z uczestników
otrzymał biało-czerwony wiatraczek, symbolizujący drogę Polski do
niepodległości. Do rywalizacji przystąpili chłopcy z roczników: 2007,
2008, 2009 oraz 2010. W najstarszej
kategorii wiekowej, a więc turnieju
rocznika 2007 triumfowali jedenastolatkowie Startu Namysłów, którzy

Reprezentanci Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem po raz kolejny zdominowali
rywalizację podczas Mistrzostw Polski w Pływaniu „Sprawni Razem”. Uczniowie
rywalizowali na dystansach 50 i 100 metrów w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 lat i
powyżej. Pływacy z Słupi zdobyli aż 20 medali – 10 złotych, 6 srebrnych i 4 brązowe

łowym. Duży sukces osiągnęli kępińscy pedagodzy: były katecheta Jan
Sobczak, który w kategorii powyżej
70 lat zajął trzecie miejsce oraz emerytowany nauczyciel plastyki i języka
niemieckiego Jan Kasendra, który
w najliczniej obsadzonej kategorii 5160 lat także był trzeci. W Lotto Ekstraklasie dobiegły końca zmagania w
sezonie 2017/2018. Rafał Kurzawa,
były zawodnik Marcinków Kępno,
Zgody Olszowa i Sokoła Świba, został pomocnikiem sezonu w Lotto
Ekstraklasie. Pochodzący ze Świby
pomocnik Górnika Zabrze był zdecydowanie najlepszym dogrywającym,
a w rozstrzygniętym w poniedziałek
plebiscycie wyprzedził swojego klubowego kolegę – Damiana Kądziora
oraz Arvydasa Novikovasa z Jagiellonii Białystok. Popularny „Owen”
zaliczył w niezwykle udanym dla siebie sezonie aż 17 asyst. Jego kunszt
dostrzegł też Adam Nawałka, powołując świbianina do szerokiej kadry
Polski na mundial w Rosji.
CZERWIEC
Poniedziałek, 4 czerwca był
bardzo emocjonującym dniem dla
kibiców w regionie. Adam Nawałka ogłoszał bowiem skład kadry,

Mistrzostwa świata to dla zdecydowanej większości piłkarzy spełnienie marzeń. Jedno z
takich marzeń spełniło się pochodzącemu ze Świby Rafałowi Kurzawie. Były gracz klubów
z regionu w Rosji zadebiutował dopiero w meczu o honor. Zaliczył za to asystę i był
najlepszym polskim piłkarzem w pożegnalnym spotkaniu z Japonią. A może i najlepszym
podczas całych finałów mistrzostw świata?

która już niebawem miała zagrać w
Rosji podczas finałów piłkarskich
mistrzostw świata. Wielkim wygranym bez wątpienia był pochodzący
ze Świby Rafał Kurzawa. Były gracz
Sokoła Świba, Zgody Olszowa i Marcinków Kępno dokonał niecodziennego wyczynu, bowiem w krótkim
czasie przekonał do siebie trenera
reprezentacji. Dla naszego regionu było to historyczne wydarzenie.
Jeszcze nigdy nie mieliśmy bowiem
swojego reprezentanta na imprezie
tej rangi. W wielkim stylu Polonia
Kępno zakończyła sezon 2017/2018.
Podopieczni Bogdana Kowalczyka
rozbili przed własną publicznością
Ostrovię 1909 Ostrów Wielkopolski
3:0 (2:0), pieczętując tym samym wicemistrzostwo czwartej ligi, a więc
rozgrywek, które za parę tygodni
miały przejść prawdziwą rewolucję.
Ponad stu zawodników, grających w
dwunastu drużynach wystąpiło podczas jubileuszowej XV edycji Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Marcinki Cup, organizowanego
przez Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy Marcinki Kępno. Do
rywalizacji stanęli między innymi
młodzi piłkarze Górnika Zabrze czy
Widzewa Łódź. Turniej w Kępnie
zakończył się zwycięstwem młodych adeptów futbolu z FK Lwów.
W połowie czerwca kibice poznali
niemal wszystkie rozstrzygnięcia w
najniższych klasach rozgrywkowych.
Kolejny tydzień czerwca przyniósł
też odpowiedzi na kolejne pytania
dotyczące składu poszczególnych
lig i klas rozgrywkowych w sezonie
2018/2019. Tymczasem kibice, piłkarze oraz działacze Polonii Kępno
odetchnęli z ulgą. Komisja do spraw
Licencji Klubowych Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na jednym
z czerwcowych posiedzeń przyznała
klubowi z Alei Marcinkowskiego
licencję na nowy sezon w czwartej
lidze. Komisja przyznała licencję,
nie nakładając na klub jakichkolwiek sankcji i nadzorów. W czerwcu
rozgrywano turnieje finałowe klubowych mistrzostw Wielkopolski,
w których udział wzięli mistrzowie
okręgów. Rozgrywki całkowicie zdominowały zespoły ze strefy poznańskiej, które wygrały niemal wszystkie kategorie wiekowe. Ogromny i
zarazem historyczny sukces osiągnęli
młodzicy Marcinków Kępno, którzy
w odległym Margoninie wywalczyli

brązowe medale mistrzostw województwa. Piłkarze GKS-u Grębanin
w sezonie 2017/2018 zajęli czwarte
miejsce w rozgrywkach grupy drugiej Kaliskiej Klasy A i zgodnie z
regulaminem mieli w dalszym ciągu występować na tym szczeblu
rozgrywkowym. W ostatnim tygodniu czerwca piłkarskim regionem
wstrząsnęła jednak informacja o rezygnacji z udziału w barażu o Ligę
Międzyokręgową
przedstawicieli
okręgu konińskiego. W związku z
tym Raszkowianka Raszków i Zieloni Koźminek awansowały do Ligi
Międzyokręgowej bez konieczności gry, a w tej sytuacji do Kaliskiej
Klasy Okręgowej bez baraży awansowały WKS Witaszyce i GKS Grębanin. Debiutujący w dużym turnieju
Rafał Kurzawa został okrzyknięty
bohaterem reprezentacji Polski. To
on pomógł Janowi Bednarkowi w
zdobyciu bramki i swoim występem
przyćmił największe „gwiazdy” naszej reprezentacji. Pochodzący ze
Świby Rafał Kurzawa miał ogromny
wkład w pierwsze i zarazem jedyne
zwycięstwo reprezentacji Polski podczas mistrzostw świata w Rosji. Były
zawodnik Marcinków Kępno, Zgody
Olszowa i Sokoła Świba zadebiutował na mundialu w meczu z Japonią i
od razu zaliczył asystę przy trafieniu
Jana Bednarka. Świbianin był najlepszym polskim piłkarzem w meczu o
honor, a jego znakomite dośrodkowanie było jednym z niewielu pozytywnych wspomnień z mundialu.
LIPIEC
2018 rok był dla LKS-u Jankowy
wyjątkowy, ponieważ upływał pod
znakiem 50-lecia istnienia klubu.
Podczas uroczystości na stadionie
w Jankowych, zasłużeni zawodnicy,
trenerzy oraz działacze otrzymali
pamiątkowe statuetki. LKS Jankowy
powstał w 1968 roku i jest jednym z
najbardziej zasłużonych klubów piłkarskich w okręgu kaliskim. Puchary Polski, mecze przeciwko znanym
klubom i występy w trzeciej lidze to
między innymi niektóre rozdziały,
które tworzyły wspaniałą historię
klubu z Jankowych. Na ten wyjątkowy jubileusz zaproszono osoby, które
zapisały się złotymi zgłoskami w historii klubu z Jankowych i to właśnie
między innymi im wręczono pamiątkowe statuetki. Urodzinowy prezent
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rozmaitości
dla zasłużonego klubu „podarowała” Bogumiła Lewandowska-Siwek,
wójt gminy Baranów. Jubileusz klubu
połączono z otwarciem świeżo wyremontowany obiektu. Inwestycja
kosztowała niemal 320 tysięcy złotych z czego 100 tysięcy pozyskano
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach
programu „Szatnia na medal”. Drużyny z okręgu kaliskiego rozegrały
pierwszą serię meczów kontrolnych.
W najciekawszych spotkaniach z
udziałem zespołów z regionu Jarota
Jarocin uległ wysoko, bo aż 0:5 ligowemu rywalowi z Kalisza. Ciekawie
na starcie przygotowań spisuje się
LKS Gołuchów. Czwartoligowiec
najpierw ograł trzecioligowca z Kleczewa, a następnie zremisował z także trzecioligowym KKS-em Kalisz.
Piłkarze Orła Mroczeń oraz Sokoła
Bralin wygrali współzawodnictwo
Fair Play za sezon 2017/2018 w Kaliskiej Klasie Okręgowej oraz grupie
drugiej Kaliskiej Klasy A. Wydział
Dyscypliny Kaliskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej opublikował
listę zwycięzców w poszczególnych
klasach rozgrywkowych w naszym
okręgu. Piłkarze Orła Mroczeń wygrali dwudziestą szóstą edycję turnieju poświęconego pamięci Józefa
Goli. Trzecie miejsce po zwycięstwie
nad LZS-em Doruchów wywalczył
GKS Rychtal. W finałowym pojedynku gracze Orła pokonali występującą
w klasie okręgowej Zefka Kobyla
Góra. Mroczenianie triumfowali w
tej prestiżowej imprezie po raz trzeci
w historii. Królem strzelców turnieju
został snajper mroczenian Marcin
Górecki. Dla jego klubowego kolegi, Mariusza Bednarka przypadła z
kolei nagroda dla najlepszego zawodnika turnieju, a tytuł dla najlepszego
bramkarza powędrował w ręce Andrzeja Nasiadka, golkipera LZS-u
Doruchów.
SIERPIEŃ
Po dwumiesięcznej przerwie
zainaugurowano
ligowy
sezon
2018/2019. Wystartowały również
rozgrywki pucharowe na szczeblu
okręgowym i centralnym. W pierwszej kolejce nowej czwartej ligi kibice
zobaczyli dwadzieścia sześć bramek.
Strzelanie rozpoczął Wojciech Antczak z Unii Swarzędz, a pierwszym
liderem zostali Zjednoczeni Trzemeszno. Z przytupem do rozgrywek
ligowych wróciła Polonia Kępno.
Gracze z Alei Marcinkowskiego zainkasowali trzy punkty, pokonując
przed własną publicznością Krobiankę Krobia 3:0 (1:0). Dość interesujący
przebieg miała też inauguracja w Lidze Międzyokręgowej Kalisz-Konin.
Na inaugurację piłkarze zaprezentowali wysoką skuteczność, w siedmiu
spotkaniach zdobywając dwadzieścia
dwie bramki. Pierwszym liderem został Piast Czekanów. Oczy kibiców
zwrócone były jednak na Mroczeń.
Tam, jedyny nasz przedstawiciel na
tym szczeblu rozgrywkowym, odniósł inauguracyjne zwycięstwo nad
Stalą Pleszew. Tymczasem dopiero
w sierpniu zakończyła się saga transferowa z Rafałem Kurzawą w roli
głównej. Były zawodnik klubów z
regionu podpisał kontrakt z Amiens,
trzynastym zespołem ligi francuskiej. Kurzawa od ponad miesiąca
pozostawał bez klubu.
WRZESIEŃ
Na początku września poznaliśmy premierowe powołania Jerzego
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Brzęczka. Świeżo upieczony selekcjoner reprezentacji Polski podał kadrę na spotkania z Włochami oraz
Irlandią. Kolejną okazję do występu
w reprezentacji otrzymał Rafał Kurzawa. Pierwszy mecz reprezentacji
narodowej pod wodzą nowego szkoleniowca zakończył się remisem 1:1.
Uznanie w oczach nowego selekcjonera Polski znalazł między innymi
Rafał Kurzawa. Świbianin rozegrał w
Bolonii pełne spotkanie i był jedną z
jaśniejszych postaci naszej reprezentacji. Dla byłego zawodnika Sokoła
Świba, Zgody Olszowa i Marcinków
Kępno był to piąty występ w narodowych barwach. W Sianowie koło
Koszalina odbywał się turniej dwóch
województw w ramach Miedzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. Do
walki stanęli zawodnicy z Zachodniopomorskiego oraz Wielkopolski.
Klub Badmintonowy Vol-Trick Kępno reprezentowało podczas tej imprezy aż pięciu zawodników. W kadrze
Wielkopolski znaleźli się: Artur Jeż,
Dawid Lewandowski oraz Zuzanna, Maciej i Miłosz Zimoch. Każdy
z naszych reprezentantów punktował dla Wielkopolski i Vol-Tricka.
Między innymi poprzez ich grę nasze województwo wygrało ogólną
rywalizację z zachodniopomorskim
30:25, a już wyłącznie dzięki kępińskiej młodzieży Vol-Trick uzyskał 7,5
punktu, co dało kępińskiemu klubowi
pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej (punkty te w ramach rywalizacji Wojewódzkich Federacji Sportu w
przyszłym sezonie zaprocentują jako
nagroda finansowa dla klubu). Swojego pierwszego gola w lidze francuskiej strzelił Rafał Kurzawa. Były
pomocnik Górnika Zabrze wpisał się
na listę strzelców w meczu z Lille.
Świbianin spędził na placu gry blisko
dwadzieścia minut. Piłkarz reprezentacji Polski, a w przeszłości zawodnik Sokoła Świba, Zgody Olszowa i
Marcinków Kępno wszedł na boisko
w 71. minucie meczu i osiem minut

Polski w kategorii 51-60 lat zajął drugie miejsce i wywalczył tytuł wicemistrza Polski.
PAŹDZIERNIK
Spółka Projekt Kępno i Skra Bełchatów zawarły porozumienie w zakresie organizacji szkoleń w ramach
Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów w Kępnie. Szkoleniem zostali
objęci chłopcy i dziewczęta uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019
do klas IV-VI. Największą gwiazdą
inauguracji programu szkoleniowego Akademia Siatkówki PGE Skra
Bełchatów w Kępnie był Michał Winiarski, 240-krotny reprezentant Polski i mistrz świata z 2014 roku. Łódź
gościła uczestników XXVIII Mistrzostw Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym.
Ogromny sukces podczas krajowego
czempionatu osiągnęli Jan Sobczak i
Jan Kasendra. Kępińscy pedagodzy
stanęli na podium w swoich kategoriach rozgrywkowych, sięgając po
brązowe medale na krajowym podwórku. W Guadalajarze, nieopodal
Madrytu ponad tysiąc zawodników
walczyło o medale Mistrzostw Europy Seniorów w Badmintonie. Jednym z Polskich akcentów podczas
czempionatu w Hiszpanii była obecność pięciu arbitrów, w tym Mateusza Wróbla. Związany z Klubem
Badmintonowym Vol-Trick Kępno
arbiter po zdaniu egzaminów został
rekomendowany do akredytacji jako
sędzia Badminton Europe. Udany
powrót na ligowe parkiety zaliczyły
szczypiornistki kępińskiej Polonii.
Młodziutka drużyna Grzegorza Markiewicza już w pierwszym oficjalnym
meczu w seniorskim szczypiorniaku
zdołała zainkasować pełną pulę.
Młody kępiński zespół pokonał we
własnej hali Victorię Świebodzice
25:20. Faworyzowane ekipy Centry
Ostrów Wielkopolski i Polonii Kępno
pożegnały się z rozgrywkami Pucharu Polski. Ostrowianie po emocjonującym pojedynku musieli uznać

Rok 2018 to także pasmo sukcesów i tytułów dla tenisistów stołowych z powiatu
kępińskiego. We wrześniu wzięli oni udział w niecodziennym wydarzeniu, a mianowice
Pingpongowym PGE Narodowym w Warszawie

później wpisał się na listę strzelców.
Pochodzący ze Świby zawodnik po
wymianie piłki z Brazylijczykiem
Ganso, nie dał szans bramkarzowi
Mike’owi Maignanowi. Jego drużyna przegrała jednak z LOSC Lille
2:3. 15 i 16 września w Poczesnej koło
Częstochowy odbyły się Mistrzostwa
Polski Amatorów w tenisie stołowym. Duży sukces osiągnął 58-letni
emerytowany nauczyciel z Kępna,
Jan Kasendra, który w silnej konkurencji najlepszych amatorów (w tym
również byłych zawodników) z całej

wyższość Piasta Kobylin, natomiast
kępnianie przegrali z A-klasowym
Sokołem Bralin. Z pucharowej rywalizacji odpadły też Orzeł Mroczeń
oraz Pogoń Trębaczów.
LISTOPAD
Zakończyły się rozgrywki ligowe
w rundzie jesiennej 2018. Selekcjoner
reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek
zaprezentował swoje trzecie rozdanie ogłaszając kadrę na listopadowe
mecze kadry. Ogłosił powołania na
towarzyski mecz z Czechami oraz
rewanżowe starcie Ligi Narodów z

Tygodnik Kępiński 3 stycznia 2019

Mistrzowie boksu, kickboxingu, a także znane osobistości świata taekwon-do. W klubie
taekwon-do Niedźwiedź to był rok wielu spotkań i wielu sukcesów

Portugalią. Tym razem wśród piłkarzy powołanych na najbliższe mecze
zabrakło miejsca dla Rafała Kurzawy, który jesienią przechodził ciężkie chwili we Francji, mając między
innymi problemy z grą w Amiens.
Podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w karate olimpijskim WKF zawodnicy na co dzień
trenujący w Akademii Sportu Chikara Kępno wywalczyli aż trzy medale.
Na szyjach reprezentantów kępińskiego klubu zawisły dwa złote oraz
jeden brązowy krążek. Złoty medale
zdobył Bohdan Nedilko w kata indywidualnym 6 kyu i wyżej oraz złoto
w konkurencji walk, czyli Kumite
40kg. To był niezwykle udany dzień
dla reprezentanta kępińskiego klubu,
który w kata jak i w kumite nie stracił
ani jednego punktu. Wszystkie cztery
walki w kata wygrał po 5:0. W kumite również nie miał sobie równych,
nie tracąc ani jednego punktu. Bohdan wywalczył dwa złote krążki podczas najważniejszego startu w Polsce.
Znakomicie zaprezentowała się także
Maja Pilarska, która zdobyła brązowy medal w kata do 7 kyu. Maja
była krok od finału, ale niestety przez
mały błąd formalny (brak ukłonu)
została zdyskwalifikowana w walce
o finał. Jednak swoją determinacją
pewnie wywalczyła brązowy medal
w walce repasażowej. Reprezentanci SKT Niedźwiedź wystartowali w
Międzynarodowych Zawodach Polish Open Cup 2018. Uczestniczyło
w nich 567 zawodników z 7 państw.
Kibice zobaczyli reprezentantów Irlandii, Mołdawii, Czech, Rosji, Białorusi oraz Korei Południowej. Mimo
bardzo mocno obstawionych konkurencji reprezentantom klubu udało się
zdobyć 18 medali. Najwięcej zdobyła
Amelia Bąk, wygrywając złoto w
konkurencjach technik specjalnych i
tempówek oraz wywalczając drugie
miejsce w walkach soft stick. Bardzo
dobrze poszło również Lenie Duchnowskiej, która nie dała szans swoim rywalkom w touch contact oraz
technikach specjalnych. Pozostałym
reprezentantom poszło równie dobrze. Laura Chomiak, mimo że była
najniższa w swojej kategorii, zdobyła
brąz w technikach specjalnych, a jej
brat Morfeusz Chomiak również
uzyskał trzecie miejsce w technikach
specjalnych oraz złoto w tempówkach. Jakub Gońda, będąc w bardzo
licznej kategorii, zdobył trzecie miejsce w technikach specjalnych. Antoni Dominiak miał drugą najszybszą
nogę w swojej kategorii, a jego brat
Stefan Dominiak niestety musiał
uznać wyższość przeciwników. Leon
Słaby pomimo kontuzji zdobył trzecie miejsce w touch contact, a Roza-

lia Słaby dołożyła kolejne dwa brązowe medale w technikach specjalnych
i tempówkach. Ze znakomitej strony
pokazała się Magdalena Walczak,
która po serii ciężkich walk, z czego trzy wygrane, a w jednej musiała uznać wyższość przeciwniczki z
Czech, wywalczyła brązowy medal.
Jej przyjaciółce, Aleksandrze Polak, również udało się zdobyć brązowy medal w konkurencji light contact
oraz drugi tej samej barwy w układach formalnych. Siłę pokazał także
Kamil Tomiak, zdobywając srebro
w technikach specjalnych. Tym razem
bez medalu, ale z cennym doświadczeniem wracają Julia Wiśniewska,
Natalia Gońda, Fabian Lepsy, Dominik Pilot, Bartosz Wielgosiński,
Błażej Langner oraz Adam Kabalec.
GRUDZIEŃ
Piątka zawodników Klubu Badmintonowego Vol-Trick Kępno reprezentowała nasze miasto podczas rozgrywanych w Sianowie Mistrzostw
Polski Młodzików w Badmintonie.
Niestety, piątka naszych zawodników pobytu nad morzem nie mogła
zaliczyć do udanych. Zwycięstwem
Panter Dopiewo w roczniku 2007
oraz Śląska Skałka Świętochłowice
w roczniku 2004 zakończyła się trzynasta edycja Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej
Dziewcząt rozgrywanego w Kępnie.
Ogromnym sukcesem zakończyły
się występy kępińskich drużyn, które
stanęły na podium w obu turniejach.
Podobnie jak w poprzednich latach
mikołajkowy turniej został zorganizowany przy współpracy kilku podmiotów, a na czele organizacyjnej piramidy stał Kępiński Klub Sportowy
Polonia. W roczniku 2007 drużyna
Polonii prowadzona przez Macieja Nowickiego w meczu finałowym
uległa Panterom Dopiewo 5:10. W
roczniku 2004 Polonia Kępno musiał
uznać wyższość Śląska Skałka Świętochłowice 19:21. Trzecie miejsce
w tym roczniku zajął TOR Dobrzeń
Wielki, który pokonał Jedynkę Dzierżoniów 12:9. Czwartoligowa Centra
1946 Ostrów Wielkopolski, po raz
czwarty w historii została halowym
mistrzem okręgu kaliskiego. W finale, rozgrywanego w Kobylej Górze,
Halowego Turnieju Seniorów im. Generała Edwarda Pastuszka piłkarze z
Ostrowa Wielkopolskiego pokonali
finalistę z 2017 roku, trzecioligowego Jarotę Jarocin. Trzecie miejsce, po
zwycięstwie nad Victorią Ostrzeszów
wywalczyli gracze Polonii Kępno,
którzy bronili w Kobylej Górze mistrzowskiego tytułu wywalczonego
także w 2017 roku. Dla biało-niebieskich był to ostatni piłkarski akcent w
2018 roku.		
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