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Podwyżka dla prezesa
„Wodociągów”
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Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl
Znajdziecie tu m.in.:
Na poniedziałkowym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Wodociągi Kępińskie”, w skład której wchodzą: Adam Pawlicki (przewodniczący),
Renata Surma i Jacek Pragłowski, zdecydowano aby pracującemu nieco ponad
pół roku prezesowi Markowi Misale podwyższyć wynagrodzenie podstawowe
do kwoty 17.749,38 zł.
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Tam gdzie książę Mściwoj
złączył na wieki Pomorze z Polską

Hurtowa
sprzedaż paliw

- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Kochamy babcię
i dziadka!

kwalifikowany przedstawiciel
grupy Lotos

Zapewniamy:
najwyższej jakości paliwa
z najnowocześniejszej
rafinerii w Polsce
dowóz własnym transportem
Załatwiamy wszelkie formalności
związane z monitoringiem przewozów

Tel. 601-977-948

Co tydzień
w „TK”

raport

SMOG-owy!
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Twój e-PIT
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Ciężarówka
zjechała z drogi

Historia wyrwana
z zapomnienia
15 stycznia br. w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego odbyła się promocja czwartego tomu
Rocznika Muzeum.
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Informacje

aktualności
Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które
15 lutego zostanie udostępnione w serwisie podatki.gov.pl

Twój e-PIT

Od 15 lutego 2019 r. organy podatkowe udostępnią podatnikom
zeznania podatkowe przygotowane
w ramach usługi e-PIT. Zeznania
te będą utworzone automatycznie
w systemie teleinformatycznym, na
podstawie danych będących w posiadaniu szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (KAS), czyli na podstawie
PIT-ów 11 oraz danych przekazanych
przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły.
KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej, składających zeznanie
podatkowe na formularzu PIT-37 oraz
dla podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np.
przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie na formularzu PIT-38.
Podatnicy, którzy nie będą chcieli skorzystać z tej formy rozliczenia,
będą mogli nadal rozliczyć się z urzędem skarbowym składając zeznanie
podatkowe w formie elektronicznej
lub papierowej.
W kolejnym roku zeznania podatkowe będą dostępne również dla osób
fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.
Usługą Twój e-PIT objęto podatników rozliczających się: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie
wychowujących dzieci.
Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie udostępnione
podatnikom w wersji elektronicznej
w serwisie podatki.gov.pl
- Podatnik będzie mógł: zweryfikować i zaakceptować zeznanie
bez zmian, zmodyfikować lub uzupełnić zeznanie (np. wybrać sposób
rozliczenia wspólnie, z małżonkiem,
wskazać organizację pożytku publicznego której przekaże 1% podatku, dokonać odliczenia darowizny,
wydatków na cele rehabilitacyjne) i
następnie je zaakceptować, nic nie
robić – wtedy z dniem 30 kwietnia
2019r. zeznanie przygotowane przez
KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika
rozliczenia rocznego PIT, odrzucić
udostępnione zeznanie i rozliczyć się
samodzielnie – informuje Justyna
Mularczyk, naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie.
W zeznaniu podatkowym przygotowanym przez KAS podatnicy
będą mieli również możliwość weryfikacji numeru rachunku bankowego,
jaki mają zgłoszony w urzędzie skar-

bowym do zwrotu nadpłaty, tzn. będą
mogli zaktualizować rachunek lub
wskazać rachunek, jeżeli wcześniej
go nie zgłosili w urzędzie skarbowym.
Podatnicy otrzymają automatycznie wiadomość o sporządzonym zeznaniu podatkowym, o ile w bazach
danych, którymi dysponuje szef KAS,
istnieją ich dane kontaktowe (e-meil,
nr telefonu).
Akceptacja przez podatnika udostępnionego za pośrednictwem Portalu Podatkowego zeznania przed 30
kwietnia 2019 r., bez wprowadzenia
albo po wprowadzeniu w nim zmian,
oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.
Niedokonanie akceptacji zeznania przed 30 kwietnia 2019 r. oznacza
złożenie udostępnionego zeznania
w dniu 30 kwietnia 2019 r. (automatyczna akceptacja).
Odrzucenie udostępnionego zeznania przy jednoczesnym niezłożeniu go w inny sposób (elektronicznie
lub papierowo) oznacza także złożenie go w dniu 30 kwietnia (automatyczna akceptacja).
Automatyczna akceptacja nie ma
zatem miejsca w sytuacji, gdy podatnik złożył zeznanie samodzielnie, nie
korzystając z usługi Twój e-PIT.
- W przypadku podatników,
których zeznania zostaną zaakceptowane w sposób automatyczny, w
przypadku braku zapłaty podatku
wynikającego z tego zeznania, organ podatkowy będzie zobowiązany
poinformować podatnika w terminie
miesiąca od dnia upływu terminu do
zapłaty zobowiązania podatkowego
o kwocie podatku do zapłaty. Jednocześnie za okres od upływu terminu
do zapłaty podatku do terminu określonego w informacji (7 dni od dnia
doręczenia informacji) podatnikowi
nie będą naliczane odsetki – stwierdza naczelnik kępińskiej skarbówki.
Począwszy od dnia 1 stycznia
2019 r., skrócony został termin zwrotu nadpłaty wynikającej ze złożonego
zeznania przez podatnika podatku
dochodowego od osób fizycznych z
3 miesięcy do 45 dni, o ile zeznanie
zostanie złożone za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej
termin zwrotu nadpłaty nie ulegnie
zmianie, urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić ją w terminie trzech
miesięcy.
Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Urzędu Skarbowego
w Kępnie.
Oprac. m

Rada nadzorcza „Wodociągów Kępińskich” zdecydowała o podwyższeniu podstawowego wynagrodzenia prezesowi Markowi Misale do prawie 18 tys. zł (miesięcznie)

Podwyżka dla prezesa „Wodociągów”

Na poniedziałkowym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
spółki „Wodociągi Kępińskie”, w
skład której wchodzą: Adam Pawlicki (przewodniczący), Renata Surma
i Jacek Pragłowski, zdecydowano,
aby pracującemu nieco ponad pół roku
prezesowi Markowi Misale podwyższyć wynagrodzenie podstawowe do
kwoty 17.749,38 zł. Ponadto wynagrodzenie zwiększone będzie o 20%
wynagrodzenia podstawowego, jako
premii uzależnionej od poziomu realizacji celów zarządu spółki. Jednocześnie po tej decyzji zwiększy się uposażenie członków Rady Nadzorczej.
Za zwiększeniem wynagrodzenia dla
prezesa był największy udziałowiec
spółki: Urząd Miasta i Gminy Kępno, którego reprezentantem jest burmistrz Piotr Psikus. - Optowałem
za takim rozwiązaniem, gdyż skala
inwestycji, która jest przez spółkę
prowadzona, przy odpowiedzialności prezesa, wskazywała na to, aby
podnieść jego podstawowe wynagrodzenie - komentuje decyzje podwyżki wynagrodzenia P. Psikus, dla
jednego z mediów.
Wiemy, że przeciwny podwyższeniu wynagrodzenia prezesowi był
mniejszościowy udziałowiec spółki
- Gmina Baranów, której wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek nie
głosowała, bo nie była od początku
zebrania. - Nie zdążyłam. Z przyczyn
niezależnych spóźniłam się na spotkanie 9 minut… a już cały program
zebrania był zrealizowany - mówi B.
Lewandowska-Siwek dla kępińskie-

Prezes M. Misała otrzymał
już drugą podwyżkę

go medium. Jednocześnie nie zgadza
się z decyzją podjętą przez Radę Nadzorczą. - To jest niepoważne! Takie
wynagrodzenie nie przysługuje prezesowi spółki, który jest tam dopiero
od roku - podkreśla wójt Baranowa.
Zdaniem B. Lewandowskiej-Siwek takie posunięcie, w momencie,
gdy - jak prognozuje - mieszkańców
gmin Baranów i Kępno czekają podwyżki za wodę, jest nieetyczne. - To
jest nieuniknione i nie będzie to podwyżka mała ze względu na to, że już
przez dwie kadencje nie podejmowano tematu stopniowego podwyższania taryf za wodę. Obawiam się,
że teraz będzie mocne wyrównanie
rachunków - stwierdza dla lokalnego
portalu wójt Baranowa.
Z wypowiedzi dla radia „SUD”
burmistrz Kępna, zdaje się potwierdzać zamiary podwyżki taryf za
wodę. - Przez ostatnie 10 lat spółka
„Wodociągi Kępińskie” nie zmie-

niała taryf wodno-kanalizacyjnych.
Czy one ulegną zmianie, to będzie
zależało od wielu czynników. Proszę sobie przypomnieć, ile wynosiło
średnie wynagrodzenie w kraju 10
lat temu, a ile wynosi obecnie (…).
Na dzień dzisiejszy nie ma w spółce
jeszcze prac nad nowymi taryfami.
Intencją moją jest przede wszystkim
maksymalnie przeznaczać środki na
potrzeby inwestycyjne. Jeżeli będzie
to możliwe przy obecnych taryfach,
to będziemy się wszyscy z tego cieszyć – zauważa P. Psikus.
A jeśli wspomnianych przez
burmistrza środków nie wystarczy?
- Gmina Kępno intensywnie się rozwija, powstają nowe osiedla, zabudowy, do których spółka nie nadąża
z doprowadzeniem sieci wodno-kanalizacyjnej i musi mieć środki na
te cele - stwierdza kategorycznie dla
lokalnego medium P. Psikus.
m

Pytanie do...
Roberta Kieruzala - starosty kępińskiego
Jakie jest pana zdanie na temat inicjatywy odbudowy Kopca Józefa Piłsudskiego
w Kępnie. Czy Powiat Kępiński byłby skłonny partycypować w kosztach odbudowy
tego obiektu?
Historia istnienia Kopca w Kępnie trwała krótko, bo zaledwie dwa lata, ale zapadła w pamięci
mieszkańców Kępna i do tej pory budzi spore zainteresowanie. Jeżeli chodzi o upamiętnienie i odbudowę historycznego obiektu, w którego budowę zaangażowane były gminy powiatu kępińskiego,
ważne jest, aby o losach tej inicjatywy wypowiedzieli się mieszkańcy w konsultacjach. I najważniejsze, czy miejsce, gdzie wznosił się legendarny Kopiec upamiętniający marszałka Józefa Piłsudskiego,
jest już zagospodarowane i jakie ma ewentualne możliwości zabudowy? Niezbędna jest więc wiedza
na temat możliwości pozyskania terenu. Wspólnie z przewodniczącą Rady Powiatu Jolantą Jędrecką
postanowiliśmy dołączyć temat Kopca do debaty radnych, aby ustalić wspólne stanowisko, spróbować nakreślić horyzont działań.
Pojawia się też pytanie, czy ma to być odtworzenie przedwojennego Kopca, czy symboliczna,
może interaktywna forma upamiętnienia?
Musimy również poznać koszt takiej inwestycji, kto mógłby w niej partycypować? Starostwo jest
zainteresowane tą inicjatywą i udziałem w niej. Zależy nam na budowaniu świadomego społeczeństwa, a znajomość historii jest tu kluczowa. Nie możemy również zapomnieć o innych pilnych i równie
ważnych potrzebach inwestycyjnych powiatu, poprawiających komfort życia naszych mieszkańców.
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Wiadomości

informacje

15 stycznia br. w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego odbyła się promocja
czwartego tomu Rocznika Muzeum. Wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem nie tylko
lokalnych regionalistów, zgromadziło wielu mieszkańców miasta i okolic zainteresowanych życiem kulturalnym swojej małej ojczyzny

Historia wyrwana z zapomnienia

Muzeum Ziemi Kępińskiej im.
T. P. Potworowskiego należy do placówek, które dostrzegły, jak istotne
znaczenie dla historii małych ojczyzn
ma działalność wydawnicza. Promowany, 15 stycznia br., czwarty tom
Rocznika Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. T. P. Potworowskiego jest – co
podkreśla we Wstępie prof. UAM
dr hab. Maciej Franz - tego najlep-

też kolejne spotkania, dla których
dana placówka muzealna jest punktem wyjścia. To właśnie pojawienie
się rocznika muzealnego i jego późniejsze stałe ukazywanie się, staje
regulatorem życia danej społeczności. Przybyłych powitała dyrektor
muzeum Karolina Różewska, która
wyraziła satysfakcję z faktu pojawienia sie na lokalnym rynku wydaw-

Autorzy tekstów zamieszczonych
w roczniku wraz z dyrektor muzeum

szym dowodem. Każda społeczność
lokalna – kontynuuje recenzent wydawnictwa - potrzebuje swojej identyfikacji, swojej tradycji, budowania
historii małej ojczyzny, która dla jej
mieszkańców jest najważniejsza. Dla
takich społeczności bezcennym staje
się nie tylko Muzeum Regionalne,
ale także jego działalność. To wokół
takich miejsc organizuje się życie
społeczności, a dla tego życia ważne są nie tylko kolejne wystawy czy

niczym nowego rocznika. Jednym
z celów pisma jest dokumentowanie
i popularyzowanie historii naszego
regionu, a także prezentacji zbiorów muzealnych, które nie zawsze
są dostępne do publicznej prezentacji. Opracowane artykuły mogą być
ważnym źródłem do dalszych badań
i analiz dla historyków – czytamy na
stronie www.muzeumkepno.pl.
W roczniku przeczytać możemy
artykuły: Tomasza Tajnera (Iko-

nografia na srebrnych monetach
rzymskich ze zbiorów Muzeum Ziemi
Kępińskiej i. T. P. Potworowskiego),
Marcina Wiatraka (Gawęda o kępińskim browarnictwie), Mirosława
Łapy (Mieszczanin wrocławski z
Kępna), Grażyny Gatner (Bóg wybacza, komuna nigdy – Helena Motykówna ps. Nina, Dziuńka – 19241946), Mariana Lorenza (Maria
Teodor Jan Stanisław Mańkowski
1872-1920. Patriota, ziemianin, działacz społeczny), Łukasza Kamińskiego (m.in. Piotr Jeż 1900-1940.
Budowniczy niepodległości), Sławomira Kasztelana (starosta kępiński
Feliks Kasprzak 1883-1972. Życie i
działalność w okresie przed starościńskim). Wydawnictwo zawiera
również sprawozdanie z działalności muzeum za 2017 rok. Zawartość
rocznika jest niezmiernie różnorodna. Publikacja to spojrzenie na przeszłość poprzez mikro historie. Dzięki
takiemu zabiegowi historia małych
ojczyzn staje się bliższa mieszkańcom, nabiera konkretnego wymiaru,
jest wiarygodna i uczciwa.
Czwarty tom Rocznika Muzeum
Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego, co podkreśla prof. dr hab. Maciej Franz, jest nie tylko pasjonującą
lekturą, ale także próbą wyrywania z
zapomnienia własnej przeszłości. To
coś więcej niż kolejny numer jeszcze
jednego czasopisma. To fragment
budowy lokalnej tożsamości, realizowania wielkiej idei „małych ojczyzn”, z których zbudowany ma być
nasz świat. 		
G.G.

Szkoła Podstawowa w Świbie w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do Ogólnopolskiego
Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

Twoje dane - Twoja sprawa

Organizatorem Programu jest sażenie koordynatorów programu w
prezes Urzędu Ochrony Danych Oso- pakiety edukacyjne, szkolenia rad
bowych, a partnerem wspierającym pedagogicznych, zajęcia lekcyjne i
- Ośrodek Edukacji Informatycznej pozalekcyjne oraz wydarzenia temai Zastosowań Komputerów w War- tyczne w szkołach, w tym obchody
szawie. Program w roku
szkolnym 2018/2019 re- W Szkole Podstawowej w Świbie odbywają się zajęcia
alizowany jest w okresie poświęcone pojęciu danych osobowych i ich ochronie
od 3 września 2018 r. do
31 sierpnia 2019 r.
Jak wyjaśnia dyrektor szkoły Izabela
Ambrozik: - Celem
programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej
szkół o treści związane z ochroną danych
osobowych i prawem
do prywatności oraz
kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród
uczniów. Jest to już
dziewiąta edycja programu. Szkoła Dnia Ochrony Danych Osobowych
Podstawowa w Świbie przystąpiła do i wieńczące prace projektowe podsuprogramu po raz pierwszy. Uczymy mowanie i ewaluacja – raporty i sposię od innych i zdobywamy własne tkanie podsumowujące.
doświadczenia - zaznacza dyrektor.
Nauczycielka SP w Świbie Alicja
Realizacja programu podzielona Świątek uczestniczyła w 2-dniowej
jest na etapy: przeszkolenie i wypo- konferencji w Warszawie, a następnie

przeszkoliła w tym zakresie Radę Pedagogiczną.
W ramach realizacji trzeciego
etapu programu w podstawówce w
Świbie odbywają się zajęcia w poszczególnych klasach
poświęcone
pojęciu
danych osobowych i
ich ochronie. - Korzystając z gier, filmów,
rebusów,
zagadek
staramy się uwrażliwić młodych ludzi na
dbałość o własne bezpieczeństwo w zakresie danych osobowych
– podkreśla dyrektor
szkoły w Świbie. - Pracując metodą projektu z wykorzystaniem
nowych technologii,
uczymy współpracy i
podnosimy kompetencje informatyczne naszych uczniów.
W planach mamy wiele ciekawych
inicjatyw, nie tylko wewnątrzszkolnych, ale również o zasięgu lokalnym – dodaje.
Oprac. bem

W styczniu br. z inicjatywy starosty kępińskiego Roberta Kieruzala odbyły się konsultacje z włodarzami gmin
współtworzących powiat kępiński

Konsultacje

z włodarzami gmin
Spotkania poświęcone były przede wszystkim tematom
związanym z infrastrukturą drogową powiatu kępińskiego

Tematem wiodącym każdego ze
spotkań były kwestie związane infrastrukturą drogową powiatu.
Konsultacje miały na celu określenie priorytetowych z punktu widzenia poszczególnych gmin zadań
inwestycyjnych, możliwości finansowych Powiatu w tym zakresie, jak
również omówienie już zaplanowanych na ten rok zadań inwestycyjnych.
Spotkania w Starostwie Powiatowym w Kępnie poświęcone też były
również możliwościom partycypowania Gmin w kosztach zadań inwestycyjnych związanych z drogami
powiatowymi.
Jako pierwsze, 16 stycznia br.,
miało miejsce spotkanie z wójtem

gminy Bralin Piotrem Hołosiem.
Dzień później starosta spotkał się
z wójt gminy Baranów Bogumiłą
Lewandowską-Siwek,
natomiast
18 stycznia odbyły się konsultacje
z wójtem gminy Łęka Opatowska
Adamem Kopisem, wójtem gminy
Trzcinica Grzegorzem Hadzikiem
i wójtem gminy Rychtal Adamem
Staszczykiem. 21 stycznia starosta
spotkał się z wójt gminy Perzów Danutą Froń.
W każdym ze spotkań obok starosty udział wzięli: wicestarosta Alicja Śniegocka, sekretarz powiatu
Magdalena Osada, skarbnik Marcin Trojak oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie Maciej
Hojeński.
Oprac. bem

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

Osoby chcące wesprzeć akcję znajdą informację,
wpisując poniższy link: www.pomagam.pl/basia3
Więcej w następnym numerze „TK”

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

23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01

61 (242%)
38 (150%)
142 (567%)
80 (321%)
41 (162%)
142 (567%)
105 (420%)

82 (165%)
53 (107%)
205 (410%)
110 (221%)
58 (166%)
197 (393%)
149 (297%)

Zła
Bywało lepiej
Bardzo zła
Zła
Bywało lepiej
Bardzo zła
Zła

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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Informacje

historia kępna w pigułce

Przedrukowujemy tekst z opolskich „Nowin Codziennych”. Jego autor w kilkudziesięciu zdaniach zawarł historię naszego miasta. Tekst opublikowano we
wspomnianej gazecie 28 kwietnia 1937 roku. Co ciekawe, gazeta ta w swych początkach miała bliskie związki z naszym regionem. W latach 1913-1914 wydawała
bowiem mutację „Nowiny Kępińskie”...

NOWINY KĘPIŃSKIE Tam gdzie książę Mściwoj

Franciszek Kurpierz i adwokat
dr Franciszek Lerch byli współzałożycielami Banku Rolników i Drukarni Spółkowej w Opolu, która miała
wydawać nowe polskie czasopismo.
W obu spółkach działały te same
osoby, personalna wieź sprawiała,
że bank był gwarantem działalności
wydawniczej. Pierwszy numer okazowy czasopisma „Nowiny. Przez lud
dla ludu” ukazał się 21 czerwca 1911
roku. Od 1 lipca „Nowiny” wychodziły dwa razy w tygodniu, po trzech
miesiącach wydawca zwiększył częstotliwość (ukazywały się we wtorek,
czwartek i sobotę).
Była to już druga polska gazeta
wydawana w Opolu. Od 1890 ukazywała się „Gazeta Opolska” Bronisława Koraszewskiego.
Informacje lokalne „Nowinom”
zapewniali czytelnicy. Jak w większości ówczesnych czasopism regionalnych przedrukowywano informacje z wysokonakładowych gazet
polskich (np. w 1914 najczęstszym
źródłem przedruków był „Kurier
Poznański”) i niemieckich (najczęściej wykorzystywano „Berliner Tageblatt”), drukowano w odcinkach
beletrystykę.
Po roku nakład wzrósł do 3500
egzemplarzy. „Nowiny” prenumerowano w powiatach kluczborskim
i namysłowskim. A rosnąca liczba
prenumeratorów z okolic Kępna i
żądania czytelników, aby gazeta zamieszczała i stąd informacje lokalne,
sprawiły, że wydawca zdecydował się
drukować od 1 kwietnia 1913 roku
kępińską mutację gazety. „Pierwsza
i druga strona nowego pisma − pisał
Jerzy Ratajewski – były identyczne
z «Nowinami», zaś strona trzecia i
czwarta zawierały wiadomości lokalne i ogłoszenia z terenu Kępna i
okolicy. Nowi czytelnicy otrzymywali te same dodatki do gazety co
czytelnik «Nowin»”. Wymieńmy je:
„Piast. Bezpłatny dodatek niedzielny do «Nowin» poświęcony sprawom religijnym, nauce i rozrywce”,
„Rolnik i Przemysłowiec”, humorystyczny pt. „Żaba” i „Anioł Stróż”
przeznaczony dla dzieci. „Nowiny”
były pismem ludowym, chłopskim, w
początkowym okresie ideowo zwią-

zanym z Narodową Demokracją. Po
zmianach właścicielskich, redaktorskich, w 1922 roku zmieniono tytuł
na „Nowiny Codzienne”, a dwa lata
później zmieniono podtytuł na „Pismo poświęcone sprawom ludu polskiego w Niemczech”. Pismo miało
coraz większe kłopoty finansowe, w
1930 roku Związek Polaków w Niemczech odkupił część udziałów spółki,
redaktorem naczelnym mianowano
Jana Łangowskiego. Ostatni numer
czasopisma ukazał się z datą 1 września 1939 roku. Gestapo zamknęło
redakcję i wydawnictwo. Pracowników wywieziono do obozów koncentracyjnych.
„Nowiny Kępińskie” przestały się ukazywać z chwilą wybuchu
Wielkiej Wojny.
Z historią „Nowin Kępińskich”
związany jest fakt powołania w
Kępnie wydawnictwa i czasopisma
„Nowy Przyjaciel Ludu”. Jak pisze
J. Ratajewski, opolanie nie mogli się
porozumieć z polskimi działaczami z Kępna w sprawie współpracy.
Ci zaś powołali do życia „Nowego
Przyjaciela Ludu” (1913-1939), bezpartyjną, katolicką gazetę. W 1966
roku na łamach miesięcznika „Południowa Wielkopolska” Mieczysław Depczyński, redaktor „NPL”
sprostował wcześniejszą informację
miesięcznika, że gazeta była pismem
Stronnictwa Narodowego. „«Nowy
Przyjaciel Ludu», mimo pewnych
tendencji prawicowych w pierwszych
latach swego istnienia, nigdy nie był
pismem Stronnictwa Narodowego,
a raczej był pismem bezpartyjnym,
nie subwencjonowanym przez żadną
partię polityczną ani ugrupowanie
społeczne czy gospodarcze” – pisał
Depczyński. W zakończeniu artykułu przypomniał: „Nadmienić jeszcze
należy, że głównym celem założycieli – udziałowców pisma w roku 1913
była obrona polskiego społeczeństwa przed atakami polakożerczego
«Kempener Wochenblatt» i krzewienie polskości na południowych rubieżach Wielkopolski, a szczególnie w
powiecie kępińskim”.
Opracował
Piotr Kokociński

Wykorzystana literatura:
- Depczyński Mieczysław: „Nowy Przyjaciel Ludu”, [w:] Południowa Wielkopolska, R. V (1966), nr 10.
- Kalczyńska Maria: Wydawnictwo prasowe „Nowiny” w Opolu 1911-1939 , [w:]
Roczniki Biblioteczne, R. XXXVIII (1994), z. 1/2.
- Ratajewski Jerzy: Dodatki do czasopisma „Nowiny” (Opole 1911 – 1939), [w:]
„Kwartalnik Opolski”, R. XII (1966) nr 1.
- Ratajewski Jerzy: Kępińskie „Nowiny”na Śląsku, [w:] Południowa Wielkopolska, R. VI (1967), nr 3.
- Ratajewski Jerzy: Opolskie „Nowiny” w latach 1911-1939: krótki zarys historii,
Opole 1968.
- Ratajewski Jerzy: Wydawnictwo i czasopismo „Nowiny” w Opolu w latach 19111921, Warszawa 1972.
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złączył na wieki Pomorze z Polską

Kępno leży nad rzeczką Samicą,
dopływem Prosny. Niegdyś rozlewne wody Samicy gubiły się w łąkach
i mokradłach, gdzie dotąd wystaje
większa kępa, w trawach swoich
kryjąca szczątki dawnego zamku.
Kto chciałby dochodzić herbowej
metryki miasta, niech sobie wyobrazi łabędzia na tej kępie, jak odpoczywa po kąpieli. Kępno dopiero w roku
1661 uzyskało od króla Jana Kazimierza prawa miejskie. Przed tym
było zwykłą osadą na zamkowym
przedpolu. Zabytków nie posiada,
ale brak ich wynagradza dostojna
tradycja aktu o wielkiej dla Polski i
dla Pomorza wartości ideowej, który
został podpisany w murach dawnego zamku kępińskiego. Było to 655
lat temu. Do Kępna przybyli dwaj
udzielni władcy: książę Wielkopolski (a od roku 1295 król Polski)
Przemysław II i książę pomorski
Mestwin, zwany także Mściwojem.
Między władcami dwóch księstw toczyły się urozmaicone polowaniem
w okolicznych kniejach narady, jakby najlepiej zabezpieczyć dziedzinę
pomorską po śmierć bezdzietnego
księcia Mściwoja przed germańską
zachłannością Brandenburczyków i
Krzyżaków. Po tygodniowych naradach, dnia 15 lutego 1282 roku został
podpisany „akt darowizny między
żywymi“, którym książę Mściwoj
ustanowił księcia Przemysława II
swoim następcą. Tylko głębokie poczucie plemienne wspólnoty i wielkie umiłowanie wspólnych celów
mogła wyrazić się w tak prostych
i z serca płynących słowach, które
przytoczę w całości: „Aby względem księstwa Pomorskiego wszelką
usunąć wątpliwość, która po śmierci naszej u wielu mogłaby powstać,
zamierzamy za życia rozporządzić,
co w godzinę śmierci wśród rozlicznych odrywań mogłoby pozostać
pominięte. Stąd po dojrzałem rozważaniu przybyliśmy na to miejsce,
aby uczynić za życia niniejszą darowiznę i wszystkiej ludności księstwa
naszego, każdemu z osobna i wszem
wobec zabezpieczyć niezakłócony,
błogi spokój. Zatem my, Mściwoj,
z opatrzności bożej książę pomorski, obwieszczamy teraźniejszym i
przyszłym, że nie zniewoleni przemocą ani strachem, lecz za własnym
i dobrowolnym natchnieniem, za siebie i za swoich zastępców ukochanemu synaczkowi naszemu, księciu
Przemysłowi, z bożej łaski księciu
polskiemu, dajemy, odstępujemy i
przekazujemy tytułem prawdziwej i
czystej darowizny za życia całe nasze księstwo pomorskie z wszelkiemi miastami, twierdzami, wsiami,
wersalami i kościołami, z własnością i panowaniem, z posiadłościami
prawnymi i pustymi. I rzeczone księ-
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watahą zwrócił się na Kępno, gdzie
zdobył podstępem zamek i dowódcę
jego Wierzbiętę wziął do niewoli.
Była to przykra dla Polski i jej króla
dywersja, zapewne sowicie sfinansowana ze szkatuły krzyżackiej. Król
Kazimierz Jagiellończyk musiał
nawet część swych wojsk odesłać
z Pomorza w te strony z wojewodą
kaliskim Stanisławem Ostrorogiem
na czele. Oblężony przez Ostroroga
czeski dywersant Stoss skapitulował po dwumiesięcznym oblężeniu
zamku, jednak na „zaszczytnych
warunkach“, gdyż pozwolono mu
wywieźć zrabowane łupy za granicę
do królestwa czeskiego. W połowie
XVII wieku Kępno i okolica stały się
azylem chroniących się przed prześladowaniem śląskich protestantów,
którym król Władysław IV zapewnił
swobodę wyznania augsburskiego.
Przygarnięci przez Polskę wygnańcy
śląscy zbudowali w r. 1664 swój zbór
w Kępnie, w którym kazanie głoszono w języku polskim i niemieckim.
Stosunki polskie jeszcze raz znalazły potężne echo za ówczesną ścianą
śląska, gdy na wieść o Konstytucji 3
Maja, Powstaniu Kościuszowskim i
świtającej w Polsce jutrzence swobód włościańskich wybuchły na
Śląsku krwawe powstania ciemiężonych tam chłopów w roku 1793 w
Opolskim i Kluczborskim, a w roku
1797 w Namysłowskim i Sycowskim. Po zaborze pruskim Kępno
stało się pastwą obcych żywiołów.
W r. 1840, wśród 6 260 mieszkańców, liczyło 1 542 rzymsko-katolików, 1 141 ewangielików i 3 577 żydów, przy czym dwie ostatnie grupy
ludności odgrywały już wtedy wybitnie rolę germanizacyjną. Kiedy
w roku 1848 katolicy, t. zn. Polacy
kępińscy, zaprotestowali przeciwko wyborowi posła do parlamentu
frankfurckiego, czyli przeciw wiązaniu Poznańskiego z Rzeszą Niemiecką, Niemcy i żydzi kępińscy
czynili usilne zabiegi w odwrotnym
kierunku. W latach 1870—1890
wszystkie domy dokoła dzisiejszego
rynku były wyłącznie w posiadaniu
żydów, którzy w handlu obok kupców niemieckich główną odgrywali
rolę, trudniąc się przy tym na wielką
skalę przemytem do Kongresówki
na Wieluń i na Kalisz. W roku 1872,
przy ówczesnej pruskiej ordynacji
miejskiej, przewidującej trzy kurie
według dochodu wyborców, w kępińskiej radzie miejskiej zasiadało 8
żydów, 2 Niemców i 2 Polaków, przy
czym radni Polacy wywodzili się z
kurii najbiedniejszej. Burmistrzem
był wtedy Niemiec, a stanowisko
jego zastępcy i dwóch dalszych
członków magistratu sprawowali
żydzi. W miarę organizowania się
Polaków stosunki ludnościowe w

Kępnie uległy następującym zmianom procentowym:

Roku Polacy Niemcy Żydzi
1840
1871
1895
1910
1936

25
36
52
60
93

18
23
27
29
3

57
41
21
11
3

Główna fala Niemców i związanych z nimi żydów odpłynęła w
stronę Wrocławia i Berlina w latach
1919—1920, wysprzedając swe majątki Polakom, częściowo żydom z
b. Kongresówki i Małopolski. Najmniej żydów mieszkało w Kępnie w
roku 1921 (1,5 proc.) i od tego czasu zaznacza się ich systematyczny,
choć ilościowo nikły napływ (którego w innych miastach Wielkopolski
nie można stwierdzić), opierający się
aa penetracji handlowej w kierunku zamożnej części powiatu, która
dawniej stanowiła części powiatów
sycowskiego i namysłowskiego i
w ilości 268 km. kw. i 16 tys. dusz
zostało przyłączona do Polski od
Śląska na mocy traktatu Wersalskiego“. Cały powiat kępiński obejmuje
obecnie według obliczeń z roku 1936
— 93 148 ludności, w czym 84 707
rzymsko-katolików, 7 786 ewangielików i 310 żydów. Wspomnieć
tu jeszcze można o trzech osadach
czeskich: w Taborze Wielkim, w Taborze Małym i w Czerninie, dokąd
król pruski Fryderyk II. w r. 1747
sprowadził Czechów, którzy uciekli
z własnej ojczyzny przed religijnymi prześladowaniami. Czesi ci żyją
dotąd w pełnej swobodzie, tworząc
około 140 gospodarstw o obszarze
około 2,800 morgów ziemi. Są to t.
zw. husyci, przynależni dziś do kościoła ewangielicko-unijnego, a zbór
ich w Wielkim Taborze zachował język czeski. i Poza omówionymi problemami Kępna aktualna jest sprawa
rolna. Powiat kępiński liczy 10,600
gospodarstw rolnych o obszarze
106,000 ha ziemi, w tern 21 proc.
Polaków 15,563 ha wielkiej własności zostało rozparcelowanych. Własność włościańska jest silna, więcej,
niż gdzieindziej w Wielkopolsce,
rozdrobniona, a ziemia średniego
gatunku, która rodzi dobrze tylko
ziemniaki, żyto i owies, nie może już
wyżywić przyrostu ludności.
T. O.
Przedruk:
„Nowiny Codzienne.
Pismo poświęcone sprawom ludu
polskiego na Śląsku Opolskim”
Nr 96 z 28 kwietnia 1937, str. 3

Aktualności

informacje

Obchody Dnia Babci i Dziadka zorganizowane zostały przez Oddział Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej w Świbie

Kochamy babcię i dziadka!

Dziadkowie z dumą oglądali
występy swoich wnucząt

W sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Świbie odbyły się obchody
Dnia Babci i Dziadka, zorganizowane przez Oddział Przedszkolny
przy Szkole Podstawowej w Świbie.

Już od rana wszystkie przedszkolaki, wystrojone i podekscytowane,
z niecierpliwością oczekiwały na
przybycie babć i dziadków. Zebranych powitała dyrektor Izabela
Ambrozik, następnie głos zabrali
mali artyści. - Witamy pięknie w naszych skromnych progach. Wszyscy
od rana jesteśmy na nogach – tymi
słowami jedna z dziewczynek przywitała przybyłych gości. Przedszkolaki recytowały wierszyki, mówiące
o tym, co zawdzięczają swoim ukochanym babciom i dziadkom. Grupa
„Rybki” przygotowała humorystyczną scenkę, ukazującą w krzywym
zwierciadle codzienne problemy
dorosłych. „Żabki” zaprezentowały
zaś „bałwankowy” taniec. Wszystko
wzbogacane było piosenkami. Ponadto zebrani mogli usłyszeć między innymi, że: „Moja babcia i mój dziadek,
to wspaniali są dziadkowie…” czy że
„Moja babcia nie jest siwa, świetnie
biega, nieźle pływa…”. Dziadkowie
dumni i szczęśliwi podziwiali występy swoich wnucząt.
Po zakończeniu części artystycznej przyszedł czas na wręczenie prezentów. Dzieci obdarowały zebranych upominkami, które kilka dni
wcześniej przygotowywały z wielką
radością i zaangażowaniem.
Nie mogło też zabraknąć słodkiego poczęstunku. Dla wszystkich
babć i dziadków przygotowane było
pyszne ciasto oraz kawa i herbata.
Mali artyści otrzymali zaś soczki i
wafelki. Niespodzianką były też cukierki przekazane od sołtysa Piotra
Baraniaka.
Po zakończonych uroczystościach wszyscy powrócili do swoich
obowiązków, mile wspominając ten
dzień.
T. Stachowicz
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Wiadomości

informacje
Burmistrz odwiedził najstarszych babcię i dziadka z gminy
Kępno

Z życzeniami u pani Wandy
i pana Stanisława

VI Międzyszkolna Corrida Ortograficzna o tytuł „Mistrza ortografii” w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie

Rozmarzona trzpiotka, żółto-czerwone
przylaszczki i bladoróżowe goździki
Pani Wanda to najstarsza
babcia w gminie Kępno

21 i 22 stycznia obchodzimy
Dzień Babci i Dziadka. Z tej racji burmistrz Piotr Psikus nie zapomniał o
najstarszych babci i dziadku z gminy
Kępno i odwiedził panią Wandę oraz
pana Stanisława. Kwiaty i kosz z
upominkami to tylko dodatek do ży-

czeń, jakie złożył w imieniu swoim
oraz pracowników Urzędu Miasta i
Gminy Kępno – radości, satysfakcji
z wnuków, tych najmłodszych, jak
również dorosłych, zdrowia, pomyślności i pogody ducha na każdy dzień.
Oprac. KR
Na miano najstarszego dziadka
w gminie zasłużył pan Stanisław

„Supernagroda, czyli niby-wygrana w totka ” - tak brzmiał tytuł
dyktanda VI Międzyszkolnej Corridy
Ortograficznej o tytuł „Mistrza ortografii”, zorganizowanej w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Kępnie 11 stycznia 2019 r.
Organizatorami konkursu byli:
wicedyrektor Barbara Mędel, polonistki: Aleksandra Klimecka, Barbara Noculak, Dorota Tokarek, a
także Jarosław Dominik.
Dziewięcioro uczestników konkursu zmagało się z trudnym tekstem
dyktanda, który czytała A. Klimecka.
„Nagle, jak za skinieniem czarodziejskiej różdżki, rozmarzona trzpiotka
przeniosła się w pół realistyczną, quasi-fantastyczną przestrzeń. Wokół,
aż po horyzont, wiły się przepiękne,
niby-orientalne ogrody, a w nich tysiące różnokolorowych kwiatów:
perłowoszare azalie, żółto-czerwone

przylaszczki, bladoróżowe goździki, których rabatki tworzyły barwne
esy-floresy na tle jasnej zieleni traw
i rosnących gdzieniegdzie ciemnozielonych krzewów”, „Okazało się,
że nasza niby-odkrywczyni znów
pogrążyła się w marzeniach zamiast
pomóc rodzicielce przy mereżce bądź
richelieu” - to tylko niektóre ze zdań,
stanowiących wielkie wyzwanie dla
piszących.
Jury w składzie: Marek Froń,
Violetta Piasecka, B. Noculak, A.
Klimecka i D. Tokarek po dokładnym
sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniło zwycięzców.
I miejsce i tytuł „Mistrza ortografii” oraz „Złotą muletę” zdobył
Jan Panek z ZSP nr 1 w Kępnie
(nauczyciel przygotowujący E. Kowalczyk-Pruchnicka), II miejsce zajął
Michał Borwik z LO nr 1 w Kępnie
(nauczyciel przygotowujący B. Kaź-

mierczak), a III miejsce przyznano
Michałowi Gruszce również z LO
nr 1 (nauczyciel przygotowujący K.
Zalesińska).
Zarówno laureaci corridy, jak i
pozostali uczestnicy ortograficznych
zmagań: Klaudia Górecka (LO nr
1), Jakub Jankowski (ZSP nr 2),
Sandra Wróbel (ZSP nr 2), Hanna
Biegańska (ZSP nr 1), Damian Baliga (ZSP nr 1) i Marta Myszak (ZSP
nr 2) otrzymali z rąk dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 w Kępnie Andrzeja Kowalczyka
nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez Radę Rodziców tej
szkoły.
Dyrektor i wicedyrektor ZSP nr 2
złożyli również podziękowania jury
za wnikliwą analizę prac oraz polonistom za przygotowanie uczniów do
konkursu.
Oprac. bem

Kępińska Rada Sportu rozpoczęła swoją działalność

Wspólnie zadbają o sport w gminie

Fot. KPP Kępno

Na drodze S8 w kierunku Wrocławia doszło do zderzenia
dwóch pojazdów

Uderzył w fiata
podczas omijania
22 stycznia br., około godziny
15.30, na drodze ekspresowej S8
w kierunku Wrocławia doszło do
zderzenia dwóch pojazdów. Kierujący pojazdem marki Iveco, 21-letni
mieszkaniec gminy Turek, podczas
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omijania stojącego na poboczu fiata, doprowadził do zderzenia z nim.
Kierujący byli trzeźwi. Sprawcę kolizji ukarano mandatem karnym.
Oprac. KR

We wtorek, 15 stycznia br., miało
miejsce ślubowanie członków Kępińskiej Rady Sportu oraz odebranie
przez nich zaświadczeń z rąk burmistrza Piotra Psikusa.
Nową Radę tworzą: Piotr Baraniak, Paweł Falszewski, Zdzisław
Górecki, Mirosław Grabny, Józef
Lemanik, Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska, Leszek Rorat, Karol Szubert, Michał Żurecki i Andrzej Zmyślony.
Przewodniczącym
Kępińskiej
Rady Sportu na kadencję 2019–2023
wybrany został P. Falszewski. Rada
Sportu liczy dziesięć osób i rekrutuje się spośród instytucji i organizacji
zajmujących się sportem na terenie gminy Kępno. W jej składzie są
również przedstawiciele nauczycieli
wychowania fizycznego oraz Spółki „Projekt Kępno”, która zarządza

obiektami sportowymi i jest organizatorem działań sportowych.
Podczas pierwszego posiedzenia
członkowie nowo powołanej Rady
omówili szczegóły związane z organizacją plebiscytu „Sukces sportowy

2018 roku”, podczas którego każdy
może zgłosić kandydaturę zawodnika
lub drużyny z gminy Kępno, która
w 2018 r. osiągnęła wybitne wyniki
sportowe.
Oprac. KR

Rada Sportu ślubowała
i odebrała zaświadczenia

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 21%
NIE WIEM - 1%
TAK - 78%
( Wyniki na dzień 30.01.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl
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Reklama

ogłoszenie

Historia rosyjskich robotników, którzy odkryli metodę bezinwazyjnej odbudowy zniszczonego mechanizmu erekcji.
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Odbuduj zniszczony mechanizm erekcji! Blisko 40% większe libido
3-krotnie większa moc i młodzieńcza grubość – wciąż są możliwe! Naturalny
preparat o potwierdzonej klinicznie 100% skuteczności, po 7 dniach od zażycia
okazał się gwarantem efektów niezależnie od wieku, schorzeń i zażywanych leków.

PRZED kuracją

PO kuracji

Dzięki niemu już ponad 300 tys. Europejczyków, odzyskało dawną sprawność
seksualną 24h na dobę! W końcu ogromna erekcja uzyskana bez sztucznych dopalaczy,
gdy tylko nadejdzie taka potrzeba, wcale nie musi być wyłącznie sennym marzeniem.

Po odbyciu pełnego okresu kuracji,
substancje czynne wywołały stałe rozszerzenie naczyń krwionośnych o 3035%. Dzięki temu po 8-tyg regularnego
zażywania preparatu, mężczyźni odzyskiwali dawną sprawność seksualną
już po 4 minutach od każdego kolejnego
zażycia, a ich prącie zwiększyło rozmiar
od 3 do 8 cm w porównaniu do wcześniejszych stosunków.
Dalsze spektrum badań wykazało,
że w niektórych przypadkach rozrost
prostaty został trwale wyregulowany i zredukowany o 57%. Co więcej,

swoimi doświadczeniami. Opowiada,
jak biomolekuły odmieniły jego życie
seksualne. (patrz ramka)

IA

W

FA
B

O opinię zapytaliśmy cenionego rosyjskiego, eksperta ds. Urologii. Antoniego Odbuduj zniszczony
Rapacza: Sekret tkwi w molekułach, któ- mechanizm erekcji
re transportują m.in. fitotestosteron (na- Biomolekularny preparat wprowadzoturalną viagrę), czyli składnik działający no do Polski na początku tego roku.
identycznie, jak te zawarte w jadzie czar- Technologia produkcji specjalnie zapronej wdowy. Przedłużają one młodzieńczą jektowanego rdzenia preparatu nie jest
sprawność na lata, a co więcej, opóźniają tania, ale dzięki specjalnej refundacji
proces starzenia układu rozrodczego aż uczestnictwa w Fabryce Zdrowia, ogra4-krotnie. W rezultacie organizm ponow- niczona liczba osób może skorzystać
nie pracuje na najwyższych obrotach, au- z niego aż o 70% taniej. Preparat jest
tomatycznie likwidując problemy nie tylko dostępny tylko w sprzedaży tel. Nie wyzwiązane ze słabym wzwodem, czy bra- maga recept i krępujących wizyt w apkiem chęci na seks, ale i oddawaniem mo- tece. Tabletki trafiają prosto do Twojej skrzynki (dyskretne opakowanie).
czu, spowodowanym dysfunkcją prostaty.
W najcięższych przypadkach wielo- Przed odbiorem paczki odpowiednio
letniego braku erekcji, przy regularnej wcześniej skontaktuje się z Tobą doaplikacji biomolekuł, naprawia się me- stawca. Ponadto, otrzymasz do Niego
chanizm jej uzyskiwania. Wykształcenie prywatny kontakt, by móc osobiście
pamięci mięśni gładkich prącia pozwala umówić się na odbiór paczki. Ilość opana natychmiastową erekcję już po 15 se- kowań jest ograniczona – decyduje
kolejność zgłoszeń.
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Andrzej K. (67 lat) z Bud

„Badane substancje wykazały 98% skuteczności działania proseksualnego.
Zapytani przez Kizlova mężczyźni między 40, a 85 rokiem życia, jednoznacznie
potwierdzili, że preparat po około 4-8
tyg. regularnego stosowania:
l Przywraca libido i wydłuża czas
wzwodu średnio o 89%.
l Zwiększa twardość i niezłomność
członka o nawet 67% w stosunku
do stanu wyjściowego.
l Ich mocna erekcja wydłużyła długość
przeciętnego stosunku aż 4-krotnie.
l 8 na 10 przypadków mężczyzn wielokrotnie zwiększyło swoją częstotliwość współżycia, w bardzo krótkim
odstępie czasu.

Kuracja biomolekułami zwiększa światło
tętnicze dzięki dostarczeniu bioaktywnych substancji czynnych, umożliwiając
pełne erekcje i zwiększenie grubości członka o 30-35%.

W

Po 60-tce byłem już seksualnym inwalidą, zacząłem
obawiać się o swój związek.
Ze względu na wieńcówkę i inne problemy
zdrowotne nie mogłem korzystać z aptecznych
preparatów. Lekarz polecił mi naturalne tab.
biostymulacyjne. Mówił, że mają nawet 98%
skuteczności, no i faktycznie. Przez powiększoną prostatę problemy zaczęły narastać.
Nie miałem wyjścia, spróbowałem 60 tab. i…
Znów odzyskałem dawną moc, mam chyba
nieco większy rozmiar, a chce mi się czasami
bardziej niż, gdy byłem młody! 29 lat po ślubie
z żoną przeżywamy drugą młodość. Jest ogień!

Testy nie pozostawiły złudzeń

w pojedynczych przypadkach preparat zwiększył apetyt na seks nawet
o 72%! Dzięki biomolekułom biorący
udział w testach mężczyźni (7/10 przypadków), całkowicie pozbyli się wszelkich problemów z erekcją w zaledwie
8-tyg., bez konieczności późniejszego
ponawiania kuracji. Najcięższym przypadkom zajęło to pełne trzy miesiące.*

B

Niby stary Fiat, ale za
to silnik, jak w Ferrari!

nie, czym zostały wywołane… I to bez
udziału kobiet. Podejrzewali, że to właśnie pod wpływem niskich temp. i regularnego spożywania naparów, „zwykłe” zioła dały tak „niepożądane skutki
uboczne”. Jak się okazało, mieli rację. Te
biostymulacyjne molekuły aktywne, stały się środkiem w 100% bezpiecznym
i nierzadko skuteczniejszym od niebieskiej tabletki.
W 2015 r. inż. Vladimir Nabokovic,
by mieć pewność swoich przypuszczeń,
postanowił napisać o tym rewolucyjnym
odkryciu do cenionego prof. Aleksieja
Kizilova z Petersburskiego Instytutu ds.
Urologii. Ten, zdumiony relacjami robotników i Nabokovicia samemu nie mogąc
uwierzyć, wyekstraktował przesłane
próbki tłoczonych na zimno roślinnych
molekuł i poddał je badaniom klinicznym.

FA

dkryto, że napar z roślin
Tundry i Tajgi blisko o 1/3
rozszerza światło naczyń
krwionośnych podczas zbliżenia. Dzięki temu silnie działa na libido
i potencję, dając facetom szczególną,
„niedźwiedzią moc” w łóżku. Co ważne,
nawet tym od lat cierpiącym z powodu przerośniętego gruczołu prostaty,
choroby wieńcowej serca czy problemów z ciśnieniem. Co więcej, bez obaw
mogą go stosować także ci po zawałach,
udarach mózgu, nowotworach czy zażywający regularnie leki. Fakty są niepodważalne, a badania nie pozostawiają
złudzeń.
Niezależnie od tego, czy mężczyzna
ma 40, czy 85 lat – dzięki specjalnie
opracowanej molekularnej formule (patent nr: 4,502,218), preparat okazał się
niebywale skuteczny, bez najmniejszego udziału niebezpiecznych farmaceutyków czy sztucznych wspomagaczy.
Swoją popularnością podbił kraje takie
jak Niemcy, Wielka Brytania czy Czechy.
Z pewnością podbije kolejne.
To przypadkowe wzwody okazały się lekarstwem! Wielu rosyjskich robotników pracuje przy wydobyciu metali ciężkich. To tam
każdego ranka wspólnie parzą sobie
ziołowe napary i… pewnego dnia, przez
przypadek podczas prac zauważyli krępujące dla nich niekontrolowane wzwody.
Z czasem odnaleźli odpowiedź na pyta-

S P E C JA L N A
REFUNDACJA

81 300 34

97

*Podane efekty w przypadku niewielkiej dysfunkcji prostaty i spadku libido były osiągane już po 4-6 tyg. W przypadku całkowitego zaniku libido i/lub silnego przerostu prostaty – po 10-12 tyg. kuracji.
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Policja

Straż pożarna
Zdarzenie na drodze ekspresowej S8

Ciężarówka
zjechała z drogi
Doszło do wycieku oleju napędowego
z ciężarówki. Fot. KP PSP Kępno

25 stycznia br., o godzinie 10.06,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie, że na drodze ekspresowej S8 samochód ciężarowy wjechał
do rowu. - Kiedy strażacy dotarli
na miejsce, zastali ciągnik siodłowy wraz z naczepą znajdujący się w
przydrożnym rowie. Doszło do wycieku oleju napędowego. Działania
strażaków polegały na ograniczeniu
wycieku, a następnie zebraniu roz-

8

lanej substancji i przepompowaniu
pozostałości ze zbiornika. Po tych
czynnościach uszkodzony ciągnik
wraz z naczepą zabrała pomoc drogowa – poinformował rzecznik prasowy KPP Kępno kpt. Jarosław Kucharzak.
W działaniach udział brały zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz JRG Ostrów
Wielkopolski – Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. 		
KR

Na terenie Kępna trwał pościg za pojazdem, który nie zatrzymał się do kontroli policjantów z Wieruszowa

Policyjny pościg za nastolatkami.
Mieli przy sobie narkotyki

W nocy z 26 na 27 stycznia br.,
około godziny 2.00, oficer dyżurny
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał informację, że w kierunku powiatu kępińskiego jedzie samochód marki Opel, który nie zatrzymał
się do kontroli drogowej funkcjonariuszy z powiatu wieruszowskiego.
- Pościg miał bardzo dynamiczny
charakter. Udział w nim brały trzy
radiowozy. Kierujący oplem uciekał
ulicami Kępna, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu
drogowego – mówi oficer prasowa
KPP Kępno sierż. Justyna Niczke.
Do zatrzymania doszło w Mianowicach, kiedy radiowóz kępińskiej
policji zajechał uciekinierowi drogę, a
funkcjonariusze z Wieruszowa zablokowali mu drugi kierunek ucieczki.
- Kierujący oplem w dalszym ciągu
próbował uciec. Ruszył gwałtownie
do tyłu i uderzył w trzeci radiowóz,
który zajechał mu drogę od tyłu.
Kierowca oraz pasażerowie opla nie
reagowali na polecenia funkcjonariuszy i zamknęli się w samochodzie.
Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zmuszeni byli wybić szybę pojazdu i wyciągnąć kierującego
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oraz współtowarzyszy przy pomocy
chwytów obezwładniających – relacjonuje sierż. J. Niczke.
Jak się okazało, oplem corsa
kierował 17-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego. Nie posiadał on
prawa jazdy. Ze wstępnych ustaleń

ło, że to metaamfetamina – dodaje
funkcjonariuszka. Oplem podróżował
jeszcze 19-letni mieszkaniec powiatu
wieruszowskiego.
Kierowca i 18-latka zostali zatrzymali. Teraz 17-latek musi liczyć
się z odpowiedzialnością za nieza-

Aby zatrzymać uciekinierów, policjanci musieli zajechać im drogę, wybić
szybę pojazdu i uzyć chwytów obezwładniających. Fot. KPP Kępno

wynika także, że „rajdowiec” był
pod wpływem narkotyków. Policjanci odnaleźli też przy nim 12 tabletek
ekstazy. - Ponadto przy 18-letniej
pasażerce opla, mieszkance powiatu
wieruszowskiego, mundurowi odnaleźli prawie 2,5 grama tzw. „białego proszku”. Już wstępne badanie
zabezpieczonej substancji wykaza-

trzymanie się do kontroli drogowej.
Za takie przestępstwo grozi kara do
5 lat pozbawienia wolności. Ponadto
zatrzymany oraz jego 18-letnia koleżanka odpowiedzą za posiadanie substancji odurzających, za co grozi kara
do 3 lat pozbawienia wolności.
Oprac. KR

Informacje
Finałowy Koncert Galowy „Kępińskie Kolędowanie 2019” w kościele
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Hanulinie

Fot. KOK Kępno

wiadomości
LAUREACI GALOWEGO KONCERTU
Kategoria I:
1. Lena Czekała
2. Hanna Włodarczyk, Agata Jerczyńska,
Weronika Kisiel, Zofia Dziergwa, Amelia Zysiek
3. Amelia Jurczenia, Agata Papiór, Krzysztof Jaśniak
Wyróżnienia:
Natalia Kałuzińska, Liliana Ślusarek, Maja Nowak, Alicja Rabiega
Kategoria II:
1. Julia Jokiel i Natalia Pawlik
2. Wiktoria Bielińska, Zuzanna Bonczol
3. Martyna Jagieniak, Katarzyna Panaszek,
Wiktoria Jędrysiak, Sara Kasprzak
Wyróżnienia:
Natalia Sikora, Adrianna Włodarczyk, Aleksandra Płatek,
Maja Kasprzak, Paweł Maryniak, Dominika Gruszka, Natalia Moś

Na koncert zaprosiła dyrektor KOK
A. Niesobska i proboszcz parafii
w Hanulinie ks. M. Nagler

18 stycznia br. w kościele pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej w
Hanulinie odbył się finałowy Koncert
Galowy „Kępińskie Kolędowanie
2019”. Na artystyczną ucztę muzyczną zaprosił Kępiński Ośrodek Kultury we współpracy z proboszczem
hanulińskiej parafii ks. Markiem
Naglerem.
Koncert był podsumowaniem festiwalu, który ma na celu podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz umożliwienie dzieciom
i młodzieży prezentowanie swoich
umiejętności i zdolności wokalnych

na scenie. Do galowego koncertu
zakwalifikowana została grupa artystów spośród wszystkich 70 uczestników biorących udział w konkursie.
Reżyserem koncertu był Marcin
Wawrzynowicz, który przeprowadził również warsztaty wokalne dla
dzieci i młodzieży. Młodym artystom
akompaniował zespół w składzie:
Kajetan Borowski przy fortepianie,
Adam Tadel na kontrabasie i Piotr
Budniak na perkusji. Uczestnicy
koncertu zaprezentowali kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne w nowych aranżacjach.

nagrody ufundowane przez KOK i
Gminę Kępno.
Zwieńczeniem Galowego Koncertu było wspólne wykonanie przepięknej pieśni pt. „Przekażmy sobie
znak pokoju”.
Oprac. KR

Zwieńczeniem koncertu było
wspólne wykonanie pieśni

Fot. KOK Kępno

Fot. KOK Kępno

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

Galowy finał miał charakter
konkursu, a zwycięzców wybrało
jury: przewodnicząca komisji Anna
Majewska, dyrektor KOK Anna
Niesobska, M. Wawrzynowicz i K.
Borowski. Na wykonawców czekały

Dzień Babci i Dziadka w Domu Strażaka w Domaninie

Z wdzięcznością,
miłością, szacunkiem

27 stycznia br.
w Domu Strażaka w Wyjątkowe spotaknie przyciągnęło
Domaninie uroczyście wielu mieszkańców Domanina
świętowano
Dzień
Babci i Dziadka. Na
wydarzenie,
zorganizowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich
przy wsparciu Rady
Sołeckiej i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Domaninie, licznie
przybyli mieszkańcy
Domanina i sąsiednich
miejscowości – nie tylko babcie i dziadkowie,
Wiele emocji wywołała projekcja filmu sprzed
ale też młodsze pokolenia.
20 lat, na którym udokumentowany został juUroczystość rozpoczęła przewodnicząca
bileusz 35-lecia miejscowego KGW. Swoją
KGW Domanin Aleksandra Brylak, która
wdzięczność i szacunek dla wszystkich babć
przywitała wszystkich zebranych, a następi dziadków w pięknych słowach ujęli przednie wręczono podziękowania dla długoletnich
stawiciele najmłodszego pokolenia. Wyrazem
członkiń KGW za ich pracę i zaangażowanie.
miłości były także słodkie upominki dla każdej
babci i dziadka.
Wielopokoleniowe spotkanie było doskonałą okazją, aby zaprezentować film
z ostatniego dużego przedsięwzięcia zorganizowanego
przez KGW Domanin – balu
sylwestrowego 2018/19. Nie
zabrakło też znakomitego poczęstunku, przygotowanego
przez gospodynie.
Ten mile spędzony czas
na długo pozostanie w pamięci uczestników, a KGW
Domanin z pewnością zapoZarząd KGW Domanin podziękował długoletnim czątkowało nową tradycję.
członkiniom za pracę i zaangażowanie
KR
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Straż pożarna

policja
Niecodzienne zdarzenie drogowe w Olszowie

Samochód uderzył w budynek mieszkalny
Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie. Jak ustalili, kierujący
volkswagenem, 25-letni mieszkaniec Kępna, w wyniku przemęczenia stracił panowanie nad pojazdem
i uderzył w budynek mieszkalny, po
czym zatrzymał się na środku drogi.
Kierujący był trzeźwy. Na miejscu
wspólnie z policją działały 3 zastępy
straży pożarnej.
Na miejsce przybył również inspektor nadzoru budowlanego, który
nie stwierdził naruszenia konstrukcji
budynku. Po czynnościach policji
uszkodzony pojazd zabrała pomoc
drogowa. 			
KR

Przyczyną zdarzenia prawdopodobnie było
zaśnięcie za kierownicą. Fot. KP PSP Kępno

19 stycznia br., przed godziną
15.30, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie, że w Olszowie
samochód osobowy uderzył w budynek mieszkalny. - Kiedy strażacy dojechali na miejsce zdarzenia,
poszkodowany kierowca znajdował
się już w karetce Zespołu Ratownictwa Medycznego. Działania
straży polegały na zabezpieczeniu
miejsca działań i uszkodzonego
samochodu, zastosowano również
sorbent na rozlane płyny eksploatacyjne – relacjonuje rzecznik prasowy KP PSP Kępno kpt. Jarosław
Kucharzak.

W Myjomicach doszło do zdarzenia drogowego

Straciła panowanie
nad pojazdem

Volkswagen wjechał do rowu i uderzył
w przepust wodno-kanalizacyjny. Fot. KPP Kepno

18 stycznia br., około godziny
7.00, w Myjomicach doszło do zdarzenia drogowego. Kierująca volkswagenem, 19-letnia mieszkanka powiatu kępińskiego, nie dostosowała
prędkości do panujących warunków.
W wyniku oblodzenia jezdni na łuku

drogi straciła panowanie nad pojazdem, wjechała do rowu i uderzyła w
przepust wodno-kanalizacyjny.
Kobietę oraz pasażerkę z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala
w Kępnie. Kierująca była trzeźwa.
Oprac. KR

Kierowca volkswagena został przetransportowany
do szpitala. Fot. KPP Kępno

9 zastępów straży pożarnej brało udział w gaszeniu pożaru budynku gospodarczego w
Świbie, zaadaptowanego na stolarnię

Płonął budynek gospodarczy.
Strażacy szybko opanowali żywioł

20 stycznia br., o godzinie 11.41,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w Świbie. - Kiedy na
miejsce dojechali strażacy, zastali
rozwinięty pożar budynku stodoły
w kompleksie zabudowań gospodarczych, o łącznej powierzchni około
800 m2. Natychmiast przystąpiono
do działań gaśniczych w natarciu
na palący się obiekt oraz w obronie
zabudowań nieobjętych pożarem.
Kolejne jednostki dojeżdżające na
miejsce działań wprowadzały dodatkowe prądy wody, co pozwoliło na
opanowanie pożaru, a tym samym
uratowanie sąsiednich obiektów.

Ugaszanie pożaru zajęło strażakom zaledwie
kilkadziesiąt minut. Fot. OSP Kępno
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Spaleniu uległa część budynku zaadaptowanego na
stolarnię wraz z wyposażeniem. Fot. KP PSP Kępno

Kierująca oraz pasażerka zostały
przewiezione na badania. Fot. KPP Kępno

GONIEC PERZOWSKI
styczeń 2019, nr 5 (858)
W sołectwach gminy Perzów wybrani zostali sołtysi na
nową kadencję

Wybrano sołtysów
Następnie strażacy rozpoczęli działania mające na celu dogaszenie
i wyniesienie nadpalonych materiałów na zewnątrz – do tej pracy

wykorzystano ciągnik z turem. Pogorzelisko sprawdzono dokładnie
kamerą termowizyjną, dogaszając
pojedyncze zarzewia ognia – mówi
rzecznik prasowy KP PSP Kępno kpt.
Jarosław Kucharzak.
Łącznie spaleniu uległa większa część budynku gospodarczego
zaadaptowanego na stolarnię o powierzchni około 400 m2 wraz z wyposażeniem.
W działaniach, które trwały zaledwie kilkadziesiąt minut, udział
brało 9 zastępów straży pożarnej:
3 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, po 2 z OSP Świba i
OSP Kępno oraz po jednym z OSP
Olszowa i OSP Kierzno, a także 2
samochody operacyjne. Oprac. KR
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W związku z nową kadencją
samorządową 2018-2023 od 3 grudnia 2018 r. do 10 stycznia 2019 r.
we wszystkich sołectwach gminy
Perzów odbywały się wiejskie zebrania sprawozdawczo-wyborcze.
Podczas każdego z zebrań
mieszkańcy sołectw wysłuchali
sprawozdań z działalności sołtysa
i Rady Sołeckiej w ubiegłej kadencji, a następnie dokonali wyboru

sołtysa i członków Rady na nową
kadencję.
W wyniku przeprowadzonych
wyborów w czterech sołectwach
wybrano nowych sołtysów, a w pozostałych pięciu - funkcja ta została
powierzona dotychczasowym gospodarzom wsi.
We
wszystkich
zebraniach
uczestniczyła wójt gminy Perzów
Danuta Froń.
Oprac. bem

Sołtysi wybrani w gminie Per zów
na lata 2018-2023

Sołectwo Brzezie ........................................
.. Ireneusz Poślod
Sołectwo Domasłów ..................................
....... Anna Jagiełło
Sołectwo Koza Wielka ..............................
Przemysław Łytka
Sołectwo Miechów .................................. Bogd
an Wieczorek
Sołectwo Perzów ........................................
...... Longina Biały
Sołectwo Słupia pod Bralinem ................ Małg
orzata Menzel
Sołectwo Trębaczów .......................................
Cyryla Pietrus
Sołectwo Turkowy ......................................
Marek Ostrowski
Sołectwo Zbyczyna ..................................
Grzegorz Sobieraj

Region

gmina
G£OS TRZCINICY
styczeń 2019, nr 5 (1071)

12 stycznia 2019 r. w Domu Ludowym odbyła się uroczystość Dnia Babci i Dziadka, zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Trzcinicy

Z życzeniami zdrowia,
uśmiechu i bezpieczeństwa
Wszystkich obecnych powitała
przewodnicząca Koła Agnieszka

Dubiel. W uroczystości obok seniorów udział wzięli: poseł na Sejm RP

Spotkanie było też okazją do przypomnienia zasad
bezpieczeństwa, których powinni przestrzegać seniorzy

Bożena Henczyca, wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, kierownik
Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach mł. asp. Sebastian
Skrobek i dzielnicowy st. sierż. Mateusz Klaczyński.
Spotkanie było okazją do podziękowań za aktywny udział seniorów w
życiu społeczności lokalnej, a także
złożenia życzeń szczęścia, zdrowia i
uśmiechu każdego dnia.
Obecni w trakcie spotkania policjanci z Posterunku Policji w Trzcinicy przekazali informacje na temat
zasad bezpieczeństwa. Zwrócono
uwagę na poruszanie się w ruchu drogowym oraz oszustwa, na które narażone są najczęściej osoby starsze.
To kolejne działania policjantów na
rzecz zwiększenia bezpieczeństwa
seniorów.

Na początku stycznia dzieci z Przedszkola w Trzcinicy wspólnie ze swoimi bliskimi
świętowały tegoroczny Dzień Babci i Dziadka

Przedszkolne Święto Babci i Dziadka

Głównym celem informacji było
uwrażliwienie seniorów na sytuacje,
w których można stać się ofiarą przestępstwa. Policjanci edukowali seniorów, jak ustrzec się przed oszustami,
którzy często osoby starsze i samotne
wybierają jako swoje ofiary. Przypomnieli metody, jakie najczęściej stosują oszuści, w tym m.in. „na wnuczka”, „pracownika socjalnego” czy
policjanta”. Seniorzy mieli również
okazję dowiedzieć się, jak ochronić mieszkanie przed włamaniem.
Upowszechniano również wiedzę na
temat numeru telefonu alarmowego
112.
Nie zabrakło również informacji
na temat problematyki bezpieczeń-

stwa osób starszych jako uczestników ruchu drogowego. Policjanci
przypomnieli o obowiązku używania
elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu po
zmierzchu, poza obszarem zabudowanym oraz o podstawowych zasadach poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach.
Na zakończenie spotkania, policjanci przekazali jego uczestnikom
elementy odblaskowe na rowery, alkotesty oraz broszury informacyjne
z podziałem rejonów dzielnicowych
Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach wraz z numerami
kontaktowymi do dzielnicowych.
Oprac. bem

W Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się podsumowanie
etapu gminnego ogólnopolskiego konkursu plastycznego
pt. „Zapobiegajmy pożarom”

Zapobiegajmy pożarom

Do eliminacji gminnych
zgłoszonych zostało 109 prac

Do eliminacji gminnych konkursu zgłoszonych zostało 109 prac
uczniów Zespołu Szkół w Laskach i
Zespołu Szkół w Trzcinicy.
Uczestnicy konkursu w swoich pracach ukazali różnorodność i
wszechstronność działań profilaktycznych oraz działalność strażaków.
Na szczeblu gminnym powołana
została komisja konkursowa, która
wyłoniła zwycięzców w
poszczególnych grupach
wiekowych.
Członkami komisji byli: prezes
gminny OSP Krzysztof
Waloszczyk oraz pracownicy UG Trzcinica:
Donata Gawlik, Zofia
Kwaśniak, Justyna Muszalska i Agata Długaszewska.

Przyznano łącznie 19 nagród
w trzech kategoriach wiekowych, a
nagrodzone prace zakwalifikowane
zostały do eliminacji powiatowych
konkursu.
Zwycięzcy oraz uczestnicy eliminacji gminnych otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez wójta gminy Trzcinica
Grzegorza Hadzika. Oprac. bem

wyniki konkursu

Najmłodsi przygotowali dla ukochanych babć
i dziadków część artystyczną oraz laurki

8 stycznia 2019 r. święto ukochanych babć i dziadków celebrowały
przedszkolaki ze starszych grup:
„Muchomorków” i „Smoków Dinusiów”, a 9 stycznia z grup młodszych:
„Krasnoludków” i „Jeżyków”. Dzieci przygotowały dla swoich babć i
dziadków część artystyczną oraz
laurki.
Zaproszeni na uroczystość wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik
oraz sekretarz Renata Ciemny przekazali babciom i dziadkom serdeczne
życzenia, a nauczycielkom przedszkola i samym przedszkolakom pogratulowali udanych występów.
Oprac. bem

Grupa I - przedszkola
I miejsce
– Tobiasz Rabiega – Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Laskach
– Wiktoria Nawrocka – Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Laskach
II miejsce
– Marika Czekała – Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Laskach
– Lena Powroźnik – Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Laskach
III miejsce
–Jakub Dumin – Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Laskach
Wyróżnienie:
– Zofia Gnacy – Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Laskach
Grupa II - szkoła podstawowa
klasy I-III
I miejsce
– Małgorzata Smoguła – ZS w Trzcinicy
– Marcel Krzyżański – ZS w Trzcinicy

II miejsce
– Fabian Sadura – ZS w Trzcinicy
III miejsce
– Hanna Kroll – ZS w Trzcinicy
– Tobiasz Wróbel – ZS w Trzcinicy
Wyróżnienie:
– Marcel Treliński – ZS w Laskach
– Julian Maciejewski – ZS w Trzcinicy
Grupa III - szkoła podstawowa
klasy IV-VIII
I miejsce
– Aleksandra Pogoda – ZS w Laskach
– Igor Zimoch – ZS w Trzcinicy
II miejsce
– Maja Grycman – ZS w Laskach
III miejsce
– Wiktoria Tomalik – ZS w Laskach
– Lena Przybylska – ZS w Laskach
Wyróżnienie:
– Natalia Zimoch – ZS w Trzcinicy
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Region

gmina
wieści znad pomianki
styczeń 2019, nr 5 (907)
Jak co roku wójt gminy Łęka Opatowska wraz z opiekunami świetlic środowiskowych w
Łęce Opatowskiej, Siemianicach, Trzebieniu i Opatowie wyszli naprzeciw oczekiwaniom
dzieci, zapraszając je do spędzenia ferii zimowych w świetlicach

Ferie zimowe w świetlicach

Podczas tegorocznych ferii zimowych na dzieci w gminie Łęka Opatowska czekało wiele atrakcji, takich
jak zajęcia plastyczne i sportowe, konkursy czy zajęcia kulinarne „Kulinarne przysmaki”. We wszystkich świetlicach cieszyły się one ogromnym
zainteresowaniem najmłodszych.
Dzieci mogły skorzystać z zabaw
oraz gier edukacyjnych i rozrywko-

wych, które nie tylko integrują dzieci, ale również wspaniale je relaksują.
Dużym powodzeniem cieszyły się
organizowane przez opiekunów świetlic wycieczki, wyjazdy na basen, do
kina, a także na lodowisko.
W świetlicy w Siemianicach
opiekunowie zorganizowali 3-dniowy biwak z noclegiem w szkole, podczas którego nie zabrakło wielu gier i
Nie brakowało wycieczek oraz wyjazdów
na basen, lodowisko oraz do kina

zabaw. Zorganizowany został wyjazd
do kopalni soli w Kłodawie, a także
ośrodka edukacyjno-rozrywkowego oraz kina 6D w Koninie. Dzieci
świetnie bawiły się również na basenie w Ostrzeszowie oraz w kręgielni.
Zwiedzały zamek Szembeków w Siemianicach.
Podopieczni świetlicy w Trzebieniu również wzięli udział w 3-dniowym biwaku w szkole. Zorganizowano dla nich gry i zabawy sportowe,
jak również konkurs „Master Szef”.
Cały czas działała zorganizowana
przez dzieci kawiarenka, w której
można było dostać herbatę oraz upieczone przez dzieci ciasto. Odwiedzono lodowisku w Wieruszowie.
Dzieci ze świetlicy w Łęce Opatowskiej wyjechały do kina „Sokolnia” w Kępnie , gdzie obejrzały film
„Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra”. Podczas ferii wzięły też
udział w konkursie plastycznym pod
hasłem „Bezpieczny internet”. Odbyły się zajęcia sportowe, gry planszowe, zajęcia kulinarne oraz zajęcia
decoupage.

Podczas ferii zimowych najmłodsi mieszkańcy gminy Łęka Opatowska mogli bezpłatnie korzystać z rekreacyjnego placu zabaw

Zabawie nie było końca

W świetlicach organizowano m.in. zajęcia plastyczne
i sportowe, konkursy czy zajęcia kulinarne

Opiekunowie świetlicy w Opatowie wyjechali wraz z dziećmi do
Łodzi, gdzie odwidzieli planetarium
i obejrzeli spektakl laserowy. Zwiedzano Centrum Nauki Experymentarium mieszczące się w największym
w Polsce obiekcie handlowo-rozrywkowym, słynnej Manufakturze. Ponadto w świetlicy zorganizowano zajęcia sportowe, plastyczne, konkurs
warcabowy i zajęcia kulinarne.

Oferta wszystkich świetlic w
gminie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dzieci były bardzo zadowolone i chętnie korzystały z tej formy
spędzania wolnego czasu.
Realizacja tak licznych i różnorodnych zajęć, pozwalających na
aktywne spędzenie ferii przez najmłodszych, możliwa była dzięki finansowemu wsparciu Gminy Łęka
Opatowska.
Oprac. bem

Gmina Łęka Opatowska jest jedną z polskich gmin biorących udział w projekcie pn. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności – realne korzyści”, którego głównym celem jest rozwój
edukacji cyfrowej

Rusza projekt „e-Mocni”
Już wkrótce ruszą bezpłatne
szkolenia, kursy e-learningowe i webinaria dla mieszkańców.
W ramach projektu odbywać się
będą bezpłatne szkolenia obejmujące
9 obszarów: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi,
praca i rozwój zawodowy, zdrowie,
odpoczynek i hobby, zaangażowanie
obywatelskie oraz religia i potrzeby
duchowe. Uczestnikami zajęć mogą
zostać osoby, którzy nie potrafią korzystać z komputera i internetu lub
posiadają te umiejętności tylko w
podstawowym stopniu. - Nauczysz
się, jak dzięki komputerowi z internetem szukać pracy, zadbać o zdrowie, załatwiać codzienne sprawy,

uczyć się, inwestować, odpoczywać,
rozwijać swoje hobby i życie duchowe, a także stać się bardziej aktywnym obywatelem – przekonują realizatorzy projektu.
Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” jest realizowany przez partnerstwo w składzie:
Fundacja Aktywizacja, Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut
Rozwoju Regionalnego. Projekt finansowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oprac. bem

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na:
e-mocni.org.pl oraz leka-opatowska.pl

Kompleksowy remont mostu w Siemianicach

Most po remoncie

W sali sportowej w Łęce Opatowskiej na najmłodszych
czekały dmuchane zamki i zjeżdżalnie

12

Od 21 do 23 stycznia br. dzieci
spędzające zimowe wakacje w gminie bawiły się na placu zabaw w sali
sportowej w Łęce Opatowskiej. Dmuchane zamki i zjeżdżalnie zapewniały najmłodszym świetną zabawę i
wiele radości.
Zainteresowanie tą formą wspólnego spędzania czasu, zabawy i rekreacji okazało się bardzo duże. Dzieci
mogły korzystać z przygotowanej
rozrywki bez ograniczeń czasowych.
Świetnej zabawie nie było więc końca,
a uśmiech nie schodził z ich twarzy.
- Bardzo dziękuję i cieszę się z tak
ogromnej frekwencji dzieci z terenu
gminy Łęka Opatowska i nie tylko,
które przez trzy dni ferii aktywnie
spędziły czas na wspólnej zabawie
- powiedział wójt gminy Łęka Opatowska Adam Kopis. Oprac. bem
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Koszt remontu mostu
wyniósł blisko 25 tys. zł

W grudniu 2018 r. przeprowadzony został kompleksowy remont
mostu w miejscowości Siemianice
w ciągu drogi gminnej na rzece Pratwa. Wymieniona została drewniana

konstrukcja mostu wraz z całkowitą
wymianą pomostu i balustrady. Łączny koszt wykonanych prac wyniósł
24.600,00 zł.
Oprac. bem
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W Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt pn. „Daj sobie szansę – zbadaj się”

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
styczeń 2019, nr 5 (1181)
W Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie zorganizowano wiele zajęć dla najmłodszych

Ferie zimowe pełne atrakcji

W trakcie tegorocznych ferii zimowych najmłodsi mieszkańcy gminy Bralin mieli możliwość wzięcia
udziału w wielu zajęciach zorganizowanych dla nich w Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza”
w Bralinie. Dzieci chętnie uczestniczyły w grach i zabawach, zajęciach
plastycznych i technicznych oraz
miały okazję poznać tajniki gry w
tenisa stołowego. Zwieńczeniem pełnego wrażeń tygodnia był wyjazd
do „Kina za Rogiem” w Kępnie na
seans filmowy pt. „Rock Dog. Pies
ma głos”. Jest to niezwykła opowieść
o psie, który opuszcza dom, aby móc
spełniać swoje muzyczne marzenia.
Ponadto dzięki wsparciu finansowemu Gminy Bralin zorganizowane
zostały zajęcia taneczne, prowadzone

Profilaktyka – w trosce
o nasze zdrowie

Dzieci z radością uczestniczyły
w przygotowanych dla nich zajęciach

przez Darię Pietrzykowską.
Drugi tydzień ferii również obfi-

Najmłodsi mieszkańcy gminy Bralin
nie mogli narzekać na nudę

tował w wiele atrakcji dla najmłodszych. W poniedziałek w Świetlicy
Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie odbył się teatrzyk
pt. „Smerfy – przygody Ważniaka i
spółki”. Przedstawienie miało charakter interaktywnej zabawy, w której mogły uczestniczyć wszystkie
dzieci. W kolejnych dniach na dzieci
czekały również lekcje karate, zajęcia
fitness oraz ponowna wizyta w kępińskim „Kinie za Rogiem”.
Realizacja tak licznych zajęć oraz
aktywne spędzenie czasu były możliwe dzięki finansowemu wsparciu
Gminy Bralin. Podziękowanie za zaangażowanie w organizację najmłodszym mieszkańcom gminy Bralin
ferii należą się także Agacie Piotrowiak oraz dyrektor Biblioteki Publicznej w Bralinie Ewie Jędrysiak.
M. Gudra

We wtorek, 22 stycznia br., w
Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie odbyło
się spotkanie inaugurujące projekt
pn. „Daj sobie szansę – zbadaj się”.
Bezpłatne, profilaktyczne badanie
jelita grubego zostało zrealizowane
w ramach badań przeprowadzanych
na terenie całego województwa wielkopolskiego. Projekt jest realizowany
przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny
Pieńkowskiej S.A. OPEN w Poznaniu. W ramach tego przedsięwzięcia
mieszkańcy gminy Bralin w przedziale wiekowym 50-67 mogli skorzystać z badania dolnej części układu pokarmowego.
Spotkanie edukacyjne zgromadziło blisko 50 uczestników.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o procedurze badań oraz terminie kolejnego spotkania, na którym
przedstawiciele ośrodka będą zbierać
materiał do badania.
Zgromadzeni w Świetlicy „Tęcza” mieszkańcy gminy Bralin wyrazili zadowolenie z możliwości
bezpłatnej profilaktyki zdrowotnej,
a projekt „Daj sobie szansę – zbadaj
się” mógł odbyć się na dzięki wsparciu Urzędu Gminy Bralin. Badania
profilaktyczne to ważny element dbania o zdrowie, który może pozwolić
uniknąć wielu groźnych chorób oraz
drogiego leczenia, dlatego cieszy
fakt, że mieszkańcy gminy Bralin
przejawiają chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach.
M. Gudra

Rozstrzygnięcie konkursu „Czytelnik Roku 2018”

Nagrody dla przyjaciół książek
E. Pieles wręczyła nagrody
najmłodszym czytelnikom

Teatrzyk pt. „Smerfy – przygody Ważniaka i spółki” w Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie

Smerfy odwiedziły dzieci w Bralinie
W poniedziałek, 21 stycznia br.,
do świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie zawitali
aktorzy z Teatru „Blaszany Bębenek”
w Trzebini.
Goście zaproszeni przez Bibliotekę Publiczną w Bralinie i Urząd Gminy Bralin mieli przyjemność obejrzeć
spektakl o małych, niebieskich stworkach – smerfach. Przygody bohaterów bardzo spodobały się dzieciom,

tym bardziej, że przedstawione
zostały w ciekawy, ale przede
wszystkim humorystyczny sposób.
Wartka akcja, szybka zmiana aktorów i scenografii – to wszystko
przykuło uwagę małych widzów.
Dzieci aktywnie uczestniczyły i
współtworzyły akcję dziejącą się
w wiosce smerfów oraz okolicznym lesie. Niestety, czyhało na nie
wiele niebezpieczeństw, a najwięk-

Dzieci aktywnie uczestniczyły w
przedstawieniu

Aktorzy przedstawili
ciekawe przygody smerfów

szym z nich był Gargamel, który tropił smerfy z pomocą kota Klakiera.
Ważniak ratował Śpiocha przed Gargamelem, który chciał z niego zrobić
smerf - zupę. W akcji ratunkowej
pomagały mu dzielne smerfiki, czyli
mali widzowie.
Gośćmi spotkania były również
babcie, które obchodziły wówczas
swoje święto. Smerfy na zakończenie spotkania złożyły im życzenia
oraz podziękowały za przybycie wraz
ze swoimi wnuczętami. Natomiast
Śpioch częstował wszystkie dzieci
cukierkami, ale tym razem udało mu
się nie zasnąć, kiedy trzymał kosz pełen słodkości.
E. Jędrysiak

Głównym celem konkursu jest
23 i 24 stycznia br. w siedzibie Biblioteki Publicznej w Bralinie odbyło popularyzacja czytelnictwa wśród
się coroczne, uroczyste rozstrzygnię- dzieci i młodzieży oraz dorosłych
cie konkursu „Czytelnik Roku 2018”. mieszkańców gminy Bralin. Wraz
Aby zdobyć ten zaszczytny tytuł, z nowym rokiem rozpoczęła się
należało systematycznie wypożyczać rywalizacja o miano „Czytelnika
oraz czytać książki z zasobów Bi- Roku 2019”. Serdecznie zachęcamy
blioteki Publicznej w Bralinie. Lau- wszystkich do odwiedzania Bibliotereatami konkursu zostali miłośnicy ki Publicznej w Bralinie, wypożyczaliteratury, którzy w minionym roku nia oraz czytania książek.
M. Gudra
przeczytali największą ilość książek.
Konkurs został podzielony
na pięć kategorii wiekowych.
23 stycznia br. dyplomy
oraz nagrody książkowe najmłodszym czytelnikom wręczyła sekretarz gminy Bralin
Ewelina Pieles. Główną nagrodę oraz tytuł „Czytelnik
Roku 2018” zdobył Marcel
Biczysko, który na swoim
koncie zgromadził największą liczbę książek. Z kolei 24
stycznia br. z rąk wójta gminy Bralin Piotra Hołosia nagrody książkowe otrzymali Dzieci wiedzą,
że warto czytać!
dorośli czytelnicy.
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gmina
kurier baranowa
styczeń 2019, nr 5 (1100)
IV Bal Biznesu w „Baranowskiej Chacie”

Gorące rytmy i świetna zabawa

W sobotę, 26 stycznia br., w
„Baranowskiej Chacie” odbył się IV
Bal Biznesu. Bal swoją obecnością
zaszczycili w tym roku znamienici
goście – wśród nich sekretarz stanu
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżelika Możdżanowska oraz
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska.
„Baranowski Business Meeting”
to przede wszystkim okazja do
świetnej zabawy, ale nim zapłonęły
karnawałowe rytmy, wójt Bogumiła
Lewandowska-Siwek przedstawiła
autorską prezentację ubiegłorocznych
dokonań, inwestycji, działań promocyjnych oraz projektów gospodarczych Gminy.
Promocja i szalona zabawa
- Formuła „Baranowskiego
Balu Biznesu” obraca się wokół promocji i znakomitej zabawy. Moich
gości, miejscowych przedsiębiorców,
staram się zapoznać z projektami,
jakie zrealizowałam bądź zamierzam
zrealizować – tłumaczy wójt B. Lewandowska-Siwek. - Oprócz projektów inwestycyjnych nasz samorząd

mocny akcent stawia na zadania
wspierające różnorodną aktywność
społeczności naszej gminy – sportową, kulturalną i promocyjną – od
nauki pływania, muzyki i tańca dla

dzieci, po teatr szkolny i prestiżowe
plenery malarskie – wyjaśnia.
Bal rozpoczął się chwilę po godzinie 19.00 i już podczas pierwszego
tańca zauważyć można było, iż jego
uczestnicy oczekiwali momentu, aby
wejść na parkiet i rozpocząć dobrą

zabawę. Karnawałowy klimat zapewniły znane i lubiane przeboje serwowane przez zespół „Znajomi”.
Guru z Indii
„Już karnawał jak szalony, razem z nami tańczyć chce! Serpentyny
i balony w rytmie poruszają się! Tańczą okna i podłogi w ten karnawałowy czas! Tańczy głowa, tańczą nogi,
tańca rytm porywa nas.”
Specjalnie na bal zaproszony
został Anil Melwin Machado –
niezwykły, fantastyczny tancerz
i mistrz jogi z Indii, który wprost
zauroczył uczestników balu – a na
pewno jego piękniejszą część. Gość
zaprezentował różne formy tańca
indyjskiego – bollywood, kalari, kathak. A w prawdziwą euforię wprowadził wszystkich, zapraszając do
wspólnego tańca w rytm hitu „Despasito”.
Latynoskie rytmy i baranowska
noc. Te chwile i znakomitą atmosferę,
towarzyszącą wszystkim do białego
rana, na pewno trudno zapomnieć.
Już dzisiaj zapraszamy za rok w
ostatnią sobotę styczna.
es

Gmina Baranów zaprasza na mistrzostwa w tenisie stołowym

Pojedynek na rakietki
24 lutego br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej odbędą się kolejne Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie
Stołowym. W tym roku turniej rozegrany zostanie według uproszczonej
formuły, bez podziału na kategorie
wiekowe (15-60+). Formuła „open”
nie dotyczy miejsca zamieszkania
czy zameldowania – w mistrzostwach

14

mogą wziąć udział tylko mieszkańcy
gminy Baranów. Zawody rozpoczną
się w niedzielę, 24 lutego br., o godzinie 15.00. Ozdobą turnieju powinien być koedukacyjny pojedynek o
superpuchar, w którym zmierzą się
najlepsza zawodniczka z najlepszym
zawodnikiem.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową lub telefoniczną – 62 78

10 400; miroslaw.sokolowski@baranow.pl – albo osobiście w Urzędzie
Gminy w Baranowie do czwartku, 21
lutego br. Przewidywany jest również
turniej deblowy, jednak zależy to od
ilości zgłoszeń.
Na zwycięzców czekają cenne
nagrody – a przede wszystkim wspaniała zabawa.
es
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W czwartek, 10 stycznia br., w Szkole Podstawowej w Drożkach odbył się już po raz drugi Szkolny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych

echo rychtala
styczeń 2019, nr 4 (871)
V sesja Rady Gminy Rychtal

Uchwalono budżet
na 2019 rok
25 stycznia br. odbyła się V sesja Rady Gminy Rychtal. Obecnych
na sesji było 9 radnych, co stanowiło
kworum, aby Rada mogła podejmować prawomocne uchwały.
Podczas
posiedzenia
radni
uchwalili budżet na bieżący rok. Dochody budżetu oszacowano na kwotę
ponad 15.664.591 zł, natomiast wydatki to 16.786.184 zł. Deficyt budżetowy w wysokości ponad 1.121.593
zł ma zostać pokryty z zaciągniętych
kredytów i pożyczek. Projekt budżetu
otrzymał pozytywną opinię Komisji
Budżetu Rady Gminy Rychtal oraz
Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu.
Podjęto także uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rychtal na lata 2019-2039.
Głównym zamierzeniem inwesty-

cyjnym na 2019 r. jest budowa kanalizacji w miejscowości Wielki Buczek oraz nowej strażnicy dla OSP
Drożki.
W trakcje sesji radni ustalili wysokość stawek za wywóz odpadów z
terenu gminy Rychtal oraz nowe deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składane przez właściciela nieruchomości. Obowiązek złożenia nowej
deklaracji będą miały gospodarstwa
domowe do tej pory posiadające zadeklarowaną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość powyżej
7. Niniejszy obowiązek wynika ze
zmiany funkcjonalności gospodarstw
domowych na terenie gminy. Gospodarstwa domowe segregujące odpady
miesięcznie zapłacą od 17,00 zł do
106,00 zł, w zależności od ilości osób

zamieszkujących daną nieruchomość.
Natomiast w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów stawki wyniosą
odpowiednio od 30,00 zł do 187 zł. W
przypadku posesji niezamieszkałych,
ale produkujących odpady komunalne, wysokość opłat będzie uwarunkowana od wielkości pojemników, w
jaką wyposażona jest dana nieruchomość. Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązywały będą od 1 marca br.
Ponadto Rada Gminy Rychtal
upoważniła wójta Adama Staszczyka do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji
określonego we wniosku przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu
„Strategii rozwoju elektromobilności
dla gminy Rychtal” w ramach programu „GEPART II – transport niskoemisyjny; strategia rozwoju elektromobilności ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
Rada podjęła uchwałę ustanawiającą przedstawiciela gminy Rychtal
do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski, którym został wójt A.
Staszczyk. Ponadto wyrażono pozytywną opinię dla kandydata gminy
Rychtal na członka Powiatowej Rady
Rynku Pracy, którym jest również
A. Staszczyk. Rada podjęła także
uchwałę o nadaniu imienia Szkole
Podstawowej w Rychtalu im. Ojca
Konrada Stolarka.
UG Rychtal

Spotkanie uczniów klas starszych z gminy Rychtal z Michałem Zawadką w Gminnym
Ośrodku Kultury w Rychtalu

Chcę być kimś!
9 stycznia br. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Rychtalu odbyło
się spotkanie uczniów klas starszych
z gminy Rychtal z Michałem Zawadką, który przybył na zaproszenie dyrektora Szkoły Podstawowej w
Wielkim Buczku Leszka Musiała.
M. Zawadka to przede wszystkim
pisarz, autor książek motywacyjnych
dla dzieci i młodzieży, założyciel
Wydawnictwa „Mind&Dream”, które promuje książki z zakresu rozwoju
osobistego i społecznego dzieci oraz
młodzieży, członek Stowarzyszenia
Profesjonalnych Mówców. Prowadzi
inspiracyjno–motywacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz konferencje dla nauczycieli i rodziców.
Ponadto zagrał na deskach teatrów na
różnych kontynentach obok najlepszych aktorów, jest także kaskaderem
filmowym. Kilka lat trenował sztuki
walki. Został nominowany do Głównej Nagrody za Upowszechnianie

Czytelnictwa Polskiej Sekcji IBBY.
M. Zawadka jest przede wszystkim
znany jako trener wystąpień publicznych i mistrz słowa. Prowadzi
największe wydarzenia biznesowe
w kraju. To niezwykły mówca cieszących się ostatnio wielką popularnością książek motywacyjnych dla
dzieci i młodzieży, takich jak: „Zarządzanie marzeniami”, „Galeria bajek” czy „Chcę być kimś!”.
Tematem warsztatów odbywających się w gminie Rychtal było hasło:
„Chcę być kimś, czyli jak osiągnąć
cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają „wywalone””. Autor miał na
celu przede wszystkim wspomaganie młodego człowieka w jego samorozwoju. Zajęcia przeprowadzone zostały w nietuzinkowy sposób,
młodzież żywo reagowała na treści
przekazywane przez prowadzącego,
ponieważ mówił on językiem, który
najpewniej trafiał do młodych. Pró-

bował przekazać swoim słuchaczom,
że pasja, zainteresowania i potęga
wyobraźni to nie powód do wstydu,
zachęcał do wytrwałości i cierpliwości, pokazywał, jak dostrzec w sobie
siłę i piękno. Młodzież nie kryła zainteresowania. M. Zawadka dzielił się
również własnymi doświadczeniami,
uświadamiał uczniom, jak ważne jest
czytanie książek, bo przynosi ono
korzyści dla rozwoju osobistego młodego człowieka. Poprzez różne działania udowadniał, że człowiek sam
jest odpowiedzialniy za swój sukces
w życiu. Decyzje, które podejmuje,
zależą w głównej mierze od niego.
Ludzie sami pracują na sukces, bez
względu na status społeczny.
Autor zakończył spotkanie podziękowaniami za zaproszenie i
uczestnictwo w warsztatach. Być
może uczniowie wyciągną wnioski
z tego spotkania i dostrzegą w sobie
siłę i piękno.
Oprac. KR

Szkolne kolędowanie
Koncert kolęd stał się w szkole
nową tradycją. W pierwszej części
konkursu zaprezentowali się uczniowie klas I-III, natomiast w drugiej
części można było usłyszeć występy
uczniów klas IV-VIII. Poza solistami pojawiły się duety oraz zespoły.
Prócz tradycyjnych kolęd, takich jak:
„Przybieżeli do Betlejem” czy „Lulajże Jezuniu”, w repertuarze młodych artystów pojawiły się piosenki
o tematyce świątecznej, m.in. „Podarunki z nieba” i „Nie miały aniołki”. Wszyscy wykonawcy pięknie
zaprezentowali wybrane przez siebie
utwory, a nad przebiegiem konkursu
czuwała nauczycielka muzyki. Występy uczestników oceniało jury w
składzie: dyrektor SP w Drożkach
Grażyna Adamska, wieloletnia wokalistka występująca na licznych scenach w Polsce i za granicą Krysty-

na Lewińska oraz proboszcz parafii
w Nowej Wsi Książęcej ks. Daniel
Wawrzyniak. Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi oraz życzymy dalszych sukcesów wokalnych i
nie tylko.
Katarzyna Bonio

LISTA LAUREATÓW KONKURSU

Kategoria klas I-III:
1. Paulina Butzek
2. Aurelia Kulesza
3. Zespół : Adrianna Michalska, Anna Balcer,
Marta Rogowska i Klementyna Tabaczuk
Kategoria klas IV-VIII:
1. Wiktoria Gniłka
2. Wiktoria Ferdynus
3. ex aequo: Nikola Kozak i Daria Kozak
Wyróżnienia:
Weronika Topoła,
duet Anna Pochodzała i Daria Kozak

Uczniowie z dumą prezentują
swoje wyróżnienia

Dzień Babci i Dziadka w sołectwie Krzyżowniki

Z życzeniami odwiedzali
babcie i dziadków
W niedzielę, 20 stycznia br., w
sołectwie Krzyżowniki uroczyście
świętowano Dzień Babci i Dziadka.
Przedstawiciele miejscowych organizacji – Ochotniczej Straży Pożarnej
i Koła Gospodyń Wiejskich – wraz

z radną Rady Gminy Rychtal, odwiedzili w domach wszystkie babcie
i dziadków. Oprócz życzeń każda
świętująca osoba otrzymała skromny,
własnoręcznie wykonany upominek.
Oprac. KR
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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 działkę 70 arów - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 31/01/19)
Sprzedam dwie działki budowlane pod
lasem - Nowa Wieś Książęca.
Tel. 512 194 596.
(TK 26/01/19)
Sprzedam działki - Tabor Wielki
Tel. 692 954 115.
(TK 21/01/19)
Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
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)

Do wynajęcia mieszkanie w Świbie, 50 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie co,
miejsce postojowe, kaucja.
Tel. 509 728 685.
(TK 33/01/19)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie, ul.
Sikorskiego, I piętro, 75 m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, ogrzewanie co, miejsce
postojowe, kaucja.
Tel. 509 728 685.
(TK 33/01/19)
Do wynajęcia mieszaknie w Kępnie, ul.
Warszawska, 50 m2, II piętro, sypialnia,
salon z aneksem, ogrzewanie co, gaz,
kaucja. Tel. 509 728 685. (TK 34/01/19)

Sprzedam: ciągnik rolniczy Fendt 311, rok
1988, 4x4, stan b. dobry, cena 55 tys. zł.
Tel. 502 385 248.
(TK 30/01/19)
Sprzedam cielaki. Tel. 62 / 78 16 004.
(TK 19/01/19)
Sprzedam siano w balach 120 x 120.
Tel. 724 424 481.
(TK 16/01/19)

Pokoje dla pracowników - Kępno.
Tel. 889 143 311.
(TK 217/07/18)

Sprzedam: sianokiszonkę (200 szt.)
oraz siano w balotach (200 szt.).
Tel. 660 756 361.
(TK 20/01/19)

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
US£UGI
Murowanie budynków, remonty, tynkowanie
naszynowe i tradycyjne, elewacje budynków,
wykańczanie wnętrz. Tel. 608 187 829.
(TK 28/01/19)

Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

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

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

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)

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe
w Bralinie. Stan bardzo dobry.
Kontakt: 693 023 212.
(TK 14/01/19)

Przewozy busem opel vivaro - do 8 osób.
Tel. 505 143 400.
(TK 12/01/19)

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

rolnicze

szukam do wynajęcia mieszkania
w Kępnie. Tel. 606 757 246

Sprzedam działkę 10 arów lub 20 arów Chojęcin. Tel. 502 385 248.
(TK 24/01/19)

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

Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 13/01/19)

GKNOŚiPP.7125.7.2018/8

Sprzedam: TUR C-330, rozrzutnik obornika
„Tandem” oraz mieszalnik pasz + śrutownik.
Tel. 604 964 368.
(TK 18/01/19)
Wysłodki granulowane, otręby pszenne.
Tel. 605 743 178.
(TK 17/01/19)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
motoryzacja
Sprzedam BMW, 2002 r., czerwony, automat, cena 6 tys. zł. Tel. 696 646 984.
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.
Skup aut, płacimy najwięcej.
Tel. 503 520 607.
(TK 318/10/18)

Kępno, dnia 22 stycznia 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o podaniu do publicznej wiadomości

wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU
Nieruchomości lokalowa (lokal mieszkalny) nr 13, wchodzący w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Kępnie, przy Al. Marcinkowskiego 15, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Kępno jako działka nr 912/20 o powierzchni
0,1942 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1E/00032551/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kępnie,
bliżej opisanej w tabeli:
Określenie
położenia

Nr
lokalu

Powierzchnia
użytkowa
lokalu

Powierzchnia
pomieszczeń
użytkowych

Udział w częściach
wspólnych

Kępno,
Al. Marcinkowskiego 15

Lokal
nr 13

46,42 m 2

3,70 m 2

241/10000

Lokal przeznaczony jest do sprzedaży na rzecz najemców lokali. Sprzedaż lokalu następuje wraz ze sprzedażą
pomieszczeń przynależnych (piwnic) oraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, w tym z udziałem
w gruncie.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1. Tablica ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1
oraz przy ul. Kościuszki 9, w okresie od 31 stycznia 2019 roku do 21 lutego 2019 r.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http://www.um.kepno.pl, Biuletyn Informacji
Publicznej Gminy Kępno.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony
Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (I piętro),
pok. nr 1 (tel. 62 / 78 25 810), adres do korespondencji: ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
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praca
Zatrudnię panią na stanowisko sprzedawcy
w sklepie spożywczym - Chojęcin.
Tel. 603 314 900.
(TK 32/01/19)

Sprzedam zamrażarkę skrzyniową 170 l używana. Tel. 62 / 78 15 338.
(TK 23/01/19)

Podejmę się opieki nad osobą straszą.
Tel. 538 429 264.
(TK 29/01/19)
Zatrudnię do sprzątania panie w godzinach
od 15:00 do 19:00 lub od 16:00 do 20:00.
Tel. 601 316 797.
(TK 27/01/19)
Poszukuję doświadczonych pracowników,
specjalizacja docieplenia elewacji budynków. Praca w Niemczech. Znajomość
języka niewymagana. Zarobki między
10-14 tys. zł/m-c.
Tel: 0049 151 116 042 19. (TK 15/01/19)
sprzedam
Sprzedam brykiet drzewny liściasty
450 zł/tona. Możliwy dowóz.
Tel. 509 728 685.
(TK 34/01/19)
Sprzedam drewno opałowe - liściaste, iglaste. Tel. 510 183 522.
(TK 25/01/19)

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

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

OFERTY PRACY

Aktualne oferty pracy PUP Kępno.
Bliższe informacje
pod nr. tel.: 62 78 203 69 oraz 607 174 608.
SORTOWACZ ODPADÓW – 1 osoba
Wykształcenie: niewymagane
Wymagania: praca przy taśmie,
sortowanie odpadów.
Staż pracy: niewymagany
Wynagrodzenie: 2400 zł brutto / mies.
Zmianowość: 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1814/18, gm. Kępno)
PRACOWNIK FIZYCZNY – 5 osób
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: wykonywanie prostych
prac produkcyjnych na stolarni (pakowanie, szlifowanie). Wynagrodzenie do
uzgodnienia. Możliwość przyuczenia.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2250 zł brutto
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1823/18, gm. Łęka Opat)
INFORMATYK – OBSŁUGA PORTALI
AUKCYJNYCH – 1 osoba
Wykształcenie: średnie zawodowe,
Wymagania: obsługa portalu aukcyjnego – allegro (sprzedaż drzwi).
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2500 zł brutto
Zmianowość: I zmiana, 07.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 28/19 gm. Kępno)
FAKTURZYSTKA – 1 osoba
Wykształcenie: średnie zawodowe
Wymagania: praca na stanach magazynowych. Wystawiania dokumentów
magazynowych i księgowych. Wymagana umiejętność obsługi komputera.
Staż pracy: mile widziane
Wynagrodzenie: 2300 zł brutto / mies.

Zmianowość: III zmiany
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 4/19 m. Kępno)
MAGAZYNIER – 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: przyjmowanie dostaw surowców do produkcji. Rozładowywanie
towaru na magazynie. Kontrolowanie
zgodności dokumentacji magazynowej.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 3500 zł brutto / m-c
Zmianowość: 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1764 /18, gm. Baranów)
MAGAZYNIER – 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: obsługa stanów magazynowych – Przyjęcie i wydawanie
towaru z magazynu. Mile widziane
doświadczenie zawodowe.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2250 zł brutto / m-c
Zmianowość: 6.00-14.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 18 /19, gm. Kępno)
POMOC KUCHENNA – 1 osoba
Wykształcenie: niewymagane,
Wymagania: wykonywanie prac pomocniczych w kuchni. Utrzymanie czystości
i porządku w miejscu pracy.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2.100 zł. brutto
Zmianowość: od 10.00
(do uzgodnienia)
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1554/18, m. Kępno)

Ogłoszenia

reklamy

ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.
firma wykonuje całkowite
usługi na posesjach:
- wykaszania, sprzątania,
cięcia drzew i krzewów
- płytkowanie, gipsowanie,
murowanie, malowanie.
Tel. 605 667 074

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.
sprzedam

lokale
mieszkalne

w Bralinie
przy ulicy Nowej.
Telefon: 518 973 923.

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

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

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

tel.

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych
inicjatyw i będzie wkładem w rozwój oraz edukację następnych pokoleń.

kontakt: 600 959 111.

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

usługi elektryczne i elektromechaniczne

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
Telefon: 514 288 733

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

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

Przedsiębiorstwo

„BIS”

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

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

Zgłoszenia:

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

pon.-pt. 8.00-14.00.

Korepetycje z języka polskiego.
Kontakt: 606 365 377
Tygodnik Kępiński 31 stycznia 2019
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Recenzje

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Monika A. Oleksa - „Tylko morze zapamięta”

Po dwunastu latach za granicą, Maks wraca do rodzinnego, nadmorskiego miasteczka, aby
zająć się chorą matką. Wyjechał stąd z zamiarem by nigdy nie wrócić, po tym, jak odeszła od
niego kobieta jego życia. Odległa Islandia wydawała się idealnym miejscem by zapomnieć i odzyskać spokój, którego zabrakło mu po rozstaniu z Beatą. Teraz jednak musi porzucić uporządkowane i wtłoczone w surowe ramy obecne życie i zmierzyć się z przeszłością, która nie daje
o sobie zapomnieć. Maks po raz kolejny przekonuje się, że to los kreśli scenariusz życia człowieka, a on sam nie ma na to żadnego wpływu… Akcja powieści toczy się w małej rybackiej
wiosce nad Bałtykiem, który późną jesienią wygląda zupełnie inaczej niż latem. Nieodmiennie
jednak czaruje swoim surowym pięknem i potęgą żywiołu, w naturalny sposób splatając się z
życiem głównych bohaterów – Maksa, Beaty i Irki. Trzymająca w napięciu do ostatniej chwili
tajemnica sprawi, że czytelnik nie odłoży książki zanim nie przewróci ostatniej strony…

TAPICERÓW

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

tel .:

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Anna Popek - „Piękna 50-tka. Jak wyglądać 10 lat młodziej”
Chcesz być piękna? Chcesz wzbudzać podziw? Chcesz przykuwać spojrzenia? Rozpoczniemy od przyjrzenia się samej sobie i docenienia własnych atutów. A potem? Zaczniemy wydobywać piękno, które jest w każdej z nas, pozwolimy, by rozkwitło i zachwycało innych. Przez
niemal trzydzieści lat pracy przed kamerą nauczyłam się, jak najlepiej zaistnieć w różnych sytuacjach. Musiałam wiedzieć, jak zadbać o skórę, by od wczesnego rana poprowadzić program,
jak dobrać dietę, by trzymać linię i w co się ubrać, by w każdej sytuacji dobrze wyglądać.
Przyznaję, wiedza nie przyszła od razu. Nie obyło się bez wpadek, fałszywych przyjaciół, nietrafionych czy wręcz szkodliwych pomysłów na siebie. Znacie takie powiedzenie: „Oby młodość wiedziała, a starość mogła!”. Opatrzność obdarzyła mnie wielkim przywilejem i pozwoliła
zgromadzić wiedzę w takim momencie mojego życia, gdy już „wiem”, a jeszcze spokojnie zdążę tę wiedzę spożytkować. To bardzo osobista książka łącząca porady ze wspominkami, kobiece wypróbowane sposoby z zawodowym doświadczeniem dziennikarki. Odkrywanie sekretów
własnej osobowości, piękna i kobiecości pójdzie Wam łatwiej.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Magdalena Kuydowicz - „Stało się”

Prześlij do nas walentynkę
dla ukochanej osoby!

Fot. http://hotelecho.pl/

kochasz.
- Powiedz mi, jak mnie
- Powiem.
- Więc?
- Kocham cię w słońcu.
I przy blasku świec.
i w berecie (...)
Kocham cię w kapeluszu
kaloszach.
W morzu. W górach. W
.
I boso. Dzisiaj. Wczoraj
I jutro.
Dniem i nocą.

W tajemniczych okolicznościach ginie kochanek dziennikarki telewizyjnej Matyldy Kwiatek, a w jej otoczeniu zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Kiedy szef bez powodu wyrzuca ją z
pracy, Matylda postanawia odpocząć od stresów i wyjechać z przyjaciółką na wczasy odchudzające nad morze. Tu niespodziewanie natyka się na serię zagadkowych morderstw. Odzywa
się w niej instynkt reporterki. Matylda, rozczarowana swoim życiem, chwyta się śledztwa jak
ostatniej deski ratunku. W działaniach może liczyć na wsparcie zauroczonego nią porucznika
Kudełki i bratniej duszy, Natalii.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 5
SPONSORZY NAGRÓD:

Tak Konsta
nty Ildefon
s
Gałczyńsk
i w yrażał s
woją
miłość. A
jak Ty to ro
bisz?
Zaprezentu
j swoje uc
zucia na łam
ach „Tygo
dnika
Kępińskie
go” – ułóż
wiersz ,
zrób roma
ntyczne zd
jęcie
bądź nary
suj walenty
nkę
i zgłoś do
nas!

Do 12 lutego br. czekamy na Wasze zgłoszenia.
Można przesyłać je e-mailem (tygodnik@kepno.net
lub pismak@post.pl), poprzez wiadomość na Facebooku
bądź przynieść osobiście do redakcji „Tygodnika Kępińskiego”.
Spośród zgłoszonych do konkursu wierszy, rysunków i zdjęć
wybierzemy kilka najlepszych. Na zwycięzców czekają nagrody
książkowe oraz publikacja pracy w 7. numerze
„Tygodnika Kępińskiego”, który ukaże się 14 lutego br.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 6 lutego 2019 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. Monika A. Oleksa - „Tylko morze zapamięta”,
2. Anna Popek - „Piękna 50-tka...”,
3. Magdalena Kuydowicz - „Stało się”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 4 nagrody otrzymuj¹:

Krystyna Beroier (Domasłów), Tomasz Zawada (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV

DY¯URY APTEK

Sekstyle Merkurego i Słońca zapewniają lotność
i wielką spostrzegawczością. A Mars w koniunkcji pogania Cię, ale też dodaje odwagi. Odkrywaj
pasje.

1.
2.

Byk 21 IV – 21 V

3.

Przez kwadraturę Słońca będziesz miał masę
pracy, ale migiem osiągniesz swoje cele. Tylko
niczym się nie denerwuj i wciąż otaczaj się najbliższym.

4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI

6.

Trygon Słońca przyciąga oferty i zlecenia, a
opozycje Wenus i Jowisza sprzyjają współpracy.
Skup się na zadaniach, mimo kuszenia randkami
i imprezami.

7.

Apteka „Św. Maksymiliana” - 31.01.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 1.02.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 2.02.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 3.02.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 4.02.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 5.02.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 6.02.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.

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.

Rak 23 VI – 22 VII
Kwadratura Marsa wymusza ważne decyzje,
głównie chęć ucieczki z rutyny czy złej relacji.
Może być nerwowo, ale zmiany będą pozytywne.

Firma PRO ASCOBLOC Sp. z o.o.
poszukuje:

INFORMATYKA

Lew 23 VII – 22 VIII

Panna 23 VIII – 22 IX
Z Wenus w kwadraturze nabierzesz dystansu
do trudności i kłótni. Szukaj własnej drogi, a od
piątku Luna w trygonie zadba o Twój spokój i
optymizm.

Waga 23 IX – 23 X
Słońce i Merkury pomogą w sprawach urzędowych. W razie potrzeby możesz liczyć na przyjaciół. W miłości bardzo gorąco! Singielki się
zadurzą.

Skorpion 24 X – 21 XI
Nie psuj sobie humoru trudnymi rozmowami.
Słońce w kwadraturze sprzyja pracy, a Księżyc
w koniunkcji – miłości i finansom. Idealnie.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Jowisz i Wenus sprawią, że poczujesz się cudownie. Coś przyśpieszysz albo ułatwisz w obowiązkach. W środę i czwartek silna Luna doda
Ci wigoru.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Nabierzesz ochoty na nowe wyzwania. Ale
przez Marsa w kwadraturze będziesz uparcie
szukać lepszych rozwiązań. Tylko nikogo nie
obrażaj.

Wodnik 20 I – 18 II
Dzięki Słońcu i Merkuremu będziesz lotny i wesoły. Chodź na spotkania towarzyskie, ale pamiętaj o pracy i rodzinie. Możesz sporo dzięki
temu załatwić.

Ryby 19 II – 20 III
Wenus w kwadraturze niesie sporo pracy. Ale od
piątku zapragniesz pobyć z przyjaciółmi i rozwijać pasje. Oddaj się im i niczym się nie martw.

Zadania:

•
•
•
•

wsparcie dla użytkowników sprzętu IT
diagnozowanie usterek sprzętu informatycznego
instalacja i konfiguracja systemów, aplikacji i urządzeń sieciowych
przygotowanie stanowisk pracy, konfiguracja komputerów,
podłączenie do sieci, instalacja oprogramowania
• naprawa systemów komputerowych.

I OG£OSZE
PRZYJMUJEMY

Szczegółowe informacje na:
www.ascobloc.pl w zakładce Kariera.
CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ascobloc.pl
z dopiskiem „Informatyk”.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.

W GOD

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

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Wenus w trygonie sprzyja relacjom zawodowym i rodzinnym. Bywaj na spotkaniach, odwiedzaj znajomych i żartuj. Słońce budzi świetne pomysły.
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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

zatrudni:

BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SIEDZIBIE FIRMY:
Łęka Opatowska, ul Kępińska 5 lub pod numerem telefonu 509 877 122
20
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NR 5/2019 (794)
Trwają bezpłatne
zajęcia na kępińskim
lodowisku

Trwają zapisy do Minimistrzostw
2 stycznia ruszyły zapisy do dwunastej edycji Deichmann Minimistrzostw 2019. Potrwają do 22 marca lub do wyczerpania limitu
miejsc. W zeszłym roku liczba uczestników tego turnieju przekroczyła dziesięć tysięcy. Turniej, podobnie jak w latach poprzednich,
rozgrywany będzie w konwencji Mistrzostw Świata. Rozgrywki odbędą się w czterech kategoriach wiekowych. W tym roku po raz
piąty w historii gospodarzem Eliminacji Miejskich będzie Kępno. Zespoły mogą się zgłaszać do 22 marca. Organizatorzy zachęcają
i zapraszają kluby, szkółki piłkarskie i reprezentacje szkół lub „dzikie drużyny” z regionu i okolic do uczestnictwa i wspólnej zabawy. Koszt udziału zawodnika w Deichmann Minimistrzostwach 2019 wynosi 150 złotych. Jest to opłata jednorazowa pokrywająca
koszt stroju nawiązującego do barw narodowych reprezentowanego kraju, jaki każdy zawodnik otrzyma na własność. W ramach
jednorazowego wpisowego każdy uczestnik zostanie również ubezpieczony od NNW oraz otrzyma pamiątkowy medal i dyplom.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.kochamsport.pl

Na przenosinach do Francji Rafał Kurzawa nie wychodzi póki co zbyt dobrze. Amiens SC świbianina przegrało oba
ostatnie mecze z Olympique Lyon, ale pomocnik spotkania oglądał z wysokości trybun

Od stycznia do lutego 180
dzieci z gminy Kępno korzysta z bezpłatnych zajęć na lodowisku. Dotację na przeprowadzenie zajęć gmina Kępno
pozyskała w ramach zadania „Zajęcia z nauki jazdy na
łyżwach w Gminie Kępno ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach upowszechniania sportów zimowych. Organizowane zajęcia
pozwalają wypełnić uczniom
wolny czas w sposób aktywny
i bezpieczny. Nauka jazdy na
łyżwach oraz zajęcia z podstaw jazdy figurowej przeprowadza spółka Projekt Kępno
na kępińskim lodowisku. W
zajęciach bierze udział 180
dzieci, które zostały podzielone na 12 grup po 15 uczestników. Zajęcia prowadzone
są przez wykwalifikowanych
instruktorów. Udział w zajęciach jest dla niektórych osób
jedyną szansą na zdobycie
umiejętności jazdy na łyżwach, a skorzystanie z zajęć
jazdy figurowej na łyżwach to
jedyna możliwość doskonalenie wcześniej nabytych podstawowych umiejętności dla
uczestników zajęć. Realizacja
zadania ma przyczynić się do
zdobycia nowych umiejętności, ale jest również ciekawym
doświadczeniem, dla tych,
którzy pierwszy raz założyli
łyżwy na nogi.

Ruszył plebiscyt
na sportowy sukces
2018 roku

Kurzawa poza kadrą Amiens na mecze z Lyonem
W ramach 22. kolejki francuskiej Ligue1 Amiens SC przegrało przed własną publicznością z Olympique Lyon 0:1. W
meczowej osiemnastce gospodarzy zabrakło Rafała Kurzawy. Jedyna bramka w tym spotkaniu padła w 51. minucie.
Z prawej strony boiska piłkę dośrodkowywał Memphis Depay, natomiast w polu karnym najlepiej zachował się Jason
Denayer, który mocnym uderzeniem głową pokonał golkipera Amiens. Kilka dni wcześniej Olympique Lyon stanął
również na drodze Amiens w rozgrywkach Pucharu Francji. Gracze z Lyonu zwyciężyli 2:0 i wyrzucili za burtę pucharowych rozgrywek zespół świbianinina. Także i w tym meczu nie wziął udziału Rafał Kurzawa, który znalazł się poza
kadrą ekipy z Amiens.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Kolejna porcja gier kontrolnych z udziałem drużyn
okręgu kaliskiego
.
Tygodnik
Kępiński

Organizatorem
głosowania
jest burmistrz Miasta i Gminy
Kępno oraz Kępińska Rada
Sportu. W tym roku głosować można na najlepszego
sportowca, drużynę oraz trenera reprezentujących gminę
Kępno. Nominacje w każdej
kategorii zgłaszać można do
7 lutego. Nominacje przyznaje
się poprzez wypełnienie kuponu i dostarczenie do Urzędu
Miasta i Gminy Kępno. Głosować na głoszone kandydatury
można do 15 lutego pod linkiem znajdującym się na oficjalnej witrynie kępińskiego
magistratu.
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Sport

piłka nożna

Co słychać u rywali

Polonii Kępno i Orła Mroczeń?

Piłka nożna >>> Kilka ciekawych spotkań kontrolnych rozegrano podczas minionego
tygodnia na boiskach okręgu kaliskiego. Piłkarze z naszego regionu rozgrywają kolejne
mecze kontrolne, a trenerzy większości drużyn testują nowych zawodników

Za niespełna dwa miesiące czwartoligowcy oraz zespoły z jego
zaplecza rozpoczną drugą część sezonu 2018/2019. Wiosna w
obu klasach rozgrywkowych zapowiada się pasjonująco, a walka
pójdzie zarówno o awans, jak i utrzymanie. O tym, co dzieje się
w kępińskim i mroczeńskim klubie piszemy na bieżąco. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co dzieje się w klubach rywali piłkarzy
Polonii i Orła.

MKS Lubuszanin Trzcianka
Lubuszanin Trzcianka, lider wielkopolskiej czwartej
ligi, przygotowania do rundy wiosennej rozpoczął już 8
stycznia. Na pierwszych zajęciach, które odbyły się na
obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzciance zameldowało się 23 zawodników. Oprócz piłkarzy, którzy
występowali jesienią, w zajęciach uczestniczyło dwóch
wychowanków z zespołu juniorów oraz zawodnik, który najprawdopodobniej zasili drużynę wiosną. Podczas
zajęć, przeprowadzono trening biegowy w terenie oraz
zajęcia na siłowni. Szkoleniowiec drużyny Jarosław Feciuch opracował szczegółowy plan przygotowań. Lubuszanin w trakcie zimowych przygotowań rozegra pięć meczów sparingowych. Pierwszym rywalem lidera czwartej ligi będzie
Lubuszanin Drezdenko, a spotkanie zostanie rozegrane na boisku z Barlinku.
Kolejne dwa mecze kontrolne Lubuszanin rozegra w Poznaniu. 4 lutego zmierzy
się z Polonią Leszno, a tydzień później z trzecioligowym Górnikiem Konin. 18
lutego lider czwartej ligi uda się natomiast do Wągrowca na mecz z Pogonią
Łobżenica. W próbie generalnej przed meczami o stawkę gracze z Trzcianki
zagrają z Obrą Kościan, a starcie z ligowym rywalem odbędzie się na boisku
ze sztuczną nawierzchnią w Grodzisku Wielkopolskim. Rywal kępińskiej Polonii
pierwszy mecz o stawkę w 2019 rozegra już na początku marca (4.03). Nie
będzie to jednak mecz ligowy, a spotkanie w ramach Pucharu Polski szczebla
regionalnego. Lubuszanin zmierzy się w nim z Płomieniem Połajewo. Na ligowe
boiska gracze Lubuszanina wrócą 11 marca, by w zaległym meczu zmierzyć
się z Unią Swarzędz.

KS Piast Kobylin
W trakcie zimowej przerwy sporo działo się w Kobylinie.
Dotychczasowy szkoleniowiec, Paweł Janas, rozstał się
z Piastem i przeniósł do Jaroty Jarocin. Wraz z Piotrem
Grabarkiem ma pomóc klubowi w odbudowie. Do swojego klubu po okresie wypożyczenia powrócił także defensor Alan Janowski. Z kolei bramkarz Bartosz Kubiak
będzie reprezentował barwy Gromu Golina, walczącego
o awans do Kaliskiej Klasy Okręgowej. Nowym trenerem pierwszej drużyny Piasta został Jarosław Plota,
związany dotychczas z Orlą Jutrosin. Kobylinianie rozegrają sparingi z Jarotą
Jarocin, Klubem Sportowym Opatówek, Phytopharmem Klęka, WKS-em Witaszyce i Ogniwem Łąkociny. Pierwszym poważnym testem rywala Orła Mroczeń
będzie marcowy pojedynek z Jarotą w ramach Okręgowego Pucharu Polski.

KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
Kolejny rywal mroczeńskiego Orła przygotowania do
rundy wiosennej rozpoczął w czwartek, 10 stycznia.
W pierwszych tygodniach przygotowań koźminianie
pracowali na siłowni oraz odbywali jednostki treningowe na świeżym powietrzu. Podopieczni trenera
Dariusza Maciejewskiego, których czeka niezwykle
trudna runda rewanżowa, mecze kontrolne będą rozgrywać na sztucznym boisku w Jarocinie. Zmierzą
się w nich ze Spartą Miejska Górka, Gromem Golina, Wisłą Borek Wielkopolski, Czarnymi Dobrzyca,
Lwem Pogorzela i GKS-em Żerków. Balansujący nad strefą spadkową koźminianie są w bardzo trudnej sytuacji. Pod znakiem zapytania stanęła bowiem
przyszłość pięciu podstawowych graczy Białego Orła, którzy zastanawiają się
nad rezygnacją z dalszej gry w klubie z Koźmina Wielkopolskiego.

SKP Słupca
Eks-czwartoligowiec, a obecnie jeden z głównych faworytów do powrotu do czwartej ligi póki co boryka
się z problemami personalno-organizacyjnymi w klubie. Dotychczasowi członkowie zarządu SKP zapowiedzieli, że nie wystartują w najbliższych wyborach
w klubie. I już teraz szukają następców, zachęcając
do pracy wszystkich, którym leży na sercu dobro słupeckiej piłki. Wybory w SKP odbędą się na początku
lutego, a obecne władze klubu szukają swoich następców. Władze klubu zaznaczają jednak, że SKP
nie posiada obecnie żadnych poważnych zobowiązań finansowych, a sytuacja
klubu jest dobra. Stowarzyszenie prowadzi obecnie trzynaście grup piłkarskich,
w których trenuje około trzysta osób. Najpoważniejszym problemem jest infrastruktura sportowa. W Słupcy mało jest obiektów sportowych i nie ma gdzie
trenować. Piłkarze SKP nie zważając na personalne zamieszanie w klubie,
w spokoju przygotowują się do rundy wiosennej. Trener Wojciech Hanke ma
prawo być zadowolonym z frekwencji oraz obecności zawodników, którzy mają
duże szanse na angaż w Słupcy.
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Grają mimo niekorzystnej aury
Zeszłotygodniowe sparingi rozegrane zostały w iście zimowej scenerii z ujemną temperaturą. Zimowa aura w Wielkopolsce nie przeszkodziła w rozegraniu kilkunastu meczów
kontrolnych z udziałem zespołów z okręgu kaliskiego. Najwyżej klasyfikowany zespół
regionu, KKS Kalisz rozegrał pierwszy mecz w 2019 roku. W minioną sobotę rywalem kaliszan była Stal Brzeg. Coraz szerszą ławą do gry wkraczają również zespoły z niższych
lig oraz klas rozgrywkowych.
Tradycyjnie, podczas zimowego
okresu przygotowawczego, oblężenie przeżywają ośrodki, w których
zlokalizowano boiska ze sztuczną
nawierzchnią. Do pierwszych takich
ośrodków w okręgu kaliskim należały Kępno oraz Jarocin. Później,
stopniowo obiekty ze sztuczną trawą
powstawały w Ostrowie Wielkopolskim, Kaliszu, Nowych Skalmierzycach, Pleszewie oraz Ostrzeszowie.
W weekend oraz podczas minionego
tygodnia na tych obiektach rozegrano
kilkanaście ciekawych meczów kontrolnych. W jednym z nich najwyżej
klasyfikowany zespół naszego okręgu, KKS Kalisz bez większych problemów rozprawił się ze Stalą Brzeg,
zwyciężając 4:0. Pierwsza bramka w
tym spotkaniu padła w 35. minucie,
kiedy to golkipera Stali pokonał Ivan
Vidal Gonzalez. Trener Dariusz
Marzec w sobotę na plac gry desygnował dwie jedenastki. Pełne 90
minut rozegrał tylko Kamil Kosut,
ale miało to miejsce ze względu na
absencję powracającego po kontuzji
Adama Wasiluka. Bramkarz KKS-u
może spotkanie zaliczyć do udanych,
bo choć na trudnej nawierzchni nie
ustrzegł się błędów, to kilkukrotnie
uratował swoją drużynę przed utratą
bramki. Zdecydowanie więcej pracy
mieli jego rywale. W pierwszej połowie golkiper Stali, co prawda tylko raz skapitulował, jednak roboty
miał co nie miara przy dwojącym się
i trojącym Hubercie Antkowiaku.
Mniej szczęścia miał drugi bramkarz
drużyny z Brzegu. Najpierw przegrał
pojedynek sam na sam z Mateuszem
Stefaniakiem, następnie kapitalnym uderzeniem zaskoczył go Gabriel Vidal Gonzalez, a na koniec
drugi raz receptę na pokonanie go
znalazł Mateusz Stefaniak. Ostatecznie kaliszanie zasłużenie zwy-
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ciężyli 4:0. – Chłopacy od początku
stycznia ciężko pracują. W tym tygodniu również dostali sporą dawkę
obciążeń, przez co obawiałem się
trochę jak będą się dzisiaj prezentować. Wyglądali jednak o wiele lepiej
niż zakładałem. Jestem pozytywnie
zaskoczony, że przy takiej intensywności zajęć zagrali takie spotkanie
– powiedział Dariusz Marzec, trener
trzecioligowca z Kalisza. W tym tygodniu kaliszanie rozegrają dwie gry
kontrolne z rywalami z drugiej ligi.
W środę w Bełchatowie zmierzą się
z miejscowym GKS-em, natomiast
w sobotę w Jarocinie sprawdzą formę
Elany Toruń. Zwycięstwo odniósł też
drugi z trzecioligowych przedstawicieli okręgu. W trzecim swoim zimowym spotkaniu sparingowym jarociński zespół wygrał z Piastem Kobylin
3:2. Dla podopiecznych Piotra Garbarka było to drugie zwycięstwo w
zimowym okresie przygotowawczym.
Od początku meczu groźnie zaatakowała ekipa z Jarocina. Już w ósmej
minucie po strzale jednego z graczy
testowanych piłka zatrzymała się na
poprzeczce. Chwilę później z szybkim kontratakiem wyszli goście,
którzy niespodziewanie objęli prowadzenie. Odpowiedź JKS-u mogła
być błyskawiczna, ale swoje sytuacje
zmarnowali Mateusz Dunaj oraz
Igor Skowron. Z pierwszej bramki
nasi piłkarze mogli się cieszyć w 28.
minucie. Wtedy pewnie rzut karny
wykorzystał Piotr Skokowski. Pięć
minut później było już 2:1. Druga
połowa rozpoczęła się zdecydowanie lepiej dla gospodarzy. W ich grze
brakowało jednak strzałów w światło
bramki. To się zemściło w 75. minucie. Piast Kobylin gola zdobył z rzutu karnego, którego wykorzystali na
raty. Ostatnie słowo należało do drużyny prowadzonej przez Piotra Gar-

barka i Pawła Janasa. Na osiem minut
przed końcowym gwizdkiem arbitra
pięknym strzałem popisał się Patryk
Rzepka. Mecze kontrolne mają za
sobą także czwartoligowi przedstawiciele naszego okręgu. Pierwsze
mecze kontrolne mają za sobą także piłkarze Ostrovii 1909 Ostrów
Wielkopolski. Przed tygodniem biało-czerwoni przegrali z ostrowską
Centrą 1:2, by w kolejnym sparingu
ulec wyraźnie Victorii Ostrzeszów
aż 1:5. Ciekawszy i wartościowy sparing rozegrali ostrowianie z Centry.
Zespół Mariusza Posadzego miał
okazję zmierzyć się z drugoligową
Elaną Toruń. Ostrowianie postawili się, ale nie byli w stanie nawiązać
wyrównanej walki z występującym
dwie klasy rozgrywkowe wyżej rywalem. Ostatecznie mecz zakończył
się triumfem drużyny z Torunia 5:3.
Pierwszy mecz kontrolny podczas
zimowych przygotowań rozegrali
natomiast gracze kępińskiej Polonii.
Rywalem podopiecznych Bogdana
Kowalczyka była Warta Działoszyn.
Biało-niebiescy przegrali na początek
zimowych przygotowań 3:6, a bramki
dla kępnian zdobyli Adrian Holak,
Piotr Cierlak i Jakub Górecki. BAS

Wyniki ciekawszych sparingów

KKS Kalisz – Stal Brzeg ...........................– 4:0
Polonia Kępno – Warta Działoszyn ..........– 3:6
Jarota Jarocin – Piast Kobylin ..................– 3:2
Centra Ostrów – Elana Toruń ...................– 3:5
Victoria Ostrzeszów – Ostrovia Ostrów ......– 5:1
Stal Pleszew – Pogoń Nowe S. .................– 0:3
Jarota Jarocin – Górnik Konin .................– 2:1
Prosna Kalisz – Barycz Janków P. ............– 3:2
Orzeł Mroczeń – GKS Grębanin ................– 4:2
LKS Gołuchów – CKS Zbiersk ....................– 9:2
Biały Orzeł – Sparta Miejska Górka .........– 4:3
Krobianka Krobia – KS Opatówek ............– 2:5
Jarota Jarocin (JS) – WKS Witaszyce ........– 3:3
Stal Pleszew (JS) – Kania Gostyń (JS) ......– 0:0

Sport

rozmaitości

Tenis stołowy >>> Gorzów Śląski po raz kolejny gościł czołowych tenisistów stołowych. Tym razem rywalizowali oni podczas siódmej już edycji Noworocznego Turnieju
Drużynowego

Tenis stołowy >>> W hali sportowej Hasta La Vista we
Wrocławiu odbył się charytatywny Turniej Sportów Rakietowych. Zawody rozgrywane były jednocześnie w 3 dyscyplinach badmintonie, squashu i tenisie stołowym

Charytatywnie
Noworoczny ping-pong w Gorzowie
z rakietą
W Hali Widowiskowo-Sportowej w Gorzowie Śląskim rozegrano Noworoczny Turniej
Drużynowy w Tenisie Stołowym. W zawodach wzięło udział aż 28 par, 15 w kategorii
młodszej A od 30 do 99 lat oraz 13 w kategorii starszej B 100 lat i więcej. W Gorzowie
Śląskim nie mogło i oczywiście nie zabrakło kępińskich akcentów. Nasi tenisiści po raz
kolejny, z dużymi sukcesami rozsławiali Kępno i region.

W kategorii młodszej A od 30 do
99 lat (suma wieku dwóch zawodników) wystartowali między innymi Dariusz Grabowski z kolegą z
UKS-u Prosna Grabów Adrianem
Puchałą. Z kolei w kategorii starszej B 100 lat i więcej (suma wieku
dwóch zawodników) wystartowały
trzy pary z powiatu kępińskiego oraz
Jan Kasendra ze swoim odwiecznym rywalem Jerzym Ciekańskim
z Woli Wiązowej. W mocnej stawce
byłych i aktualnych zawodników
trzeciej, czwartej i piątej ligi najlepiej wypadł emerytowany nauczyciel z Kępna w parze z nauczycielem
z Woli Wiązowej, którzy zajęli znakomite czwarte miejsce. Przy więk-

szej koncentracji była szansa na
wyższe miejsce tym bardziej, że wygrali swoją grupę, a w niej - jak się
okazało - jako jedyni pokonali późniejszych zwycięzców: Waldemara
Józalę wraz z Dariuszem Szopą z
Wielunia. W półfinale ulegli silnej
dwójce z Łodzi: Andrzej Juszko,
Piotr Przesmycki, a w meczu o
trzecie miejsce parze: Cezary Pawlik, Waldemar Nowakowski. Należy dodać, że w obu spotkaniach Jan
Kasendra przegrał mecz otwarcia po
zaciętej walce 2:3. Poziom turnieju
był bardzo wyrównany, o czym może
świadczyć fakt, że w finale spotkały się drużyny, które zajęły drugie
miejsca w rozgrywkach grupowych.

Biorąc pod uwagę, że pierwszy raz
zagrali w tym zestawieniu, bardzo
dobry występ zanotowała również
para: Bogusław Górecki ze Słupi pod Kępnem i Henryk Sibera z
Baranowa, którzy uzyskali awans
do czołowej ósemki i uplasowali
się na 7. miejscu. W kategorii młodszej zwyciężyli: Jacek Stańczyk
i Karol Włoch z trzecioligowego
MGOK Gorzów Śląski. Zawodnicy
za miejsca I-III otrzymali puchary,
natomiast za miejsca IV-VIII - statuetki. Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy. Turniej, który trwał prawie
dziesięć godzin, został rozegrany na
12 stołach
BAS

Piłka nożna >>> Piast Kobylin ogłosił pozyskanie byłego gracza między innymi Piasta
Gliwice i Ruchu Chorzów. Pomocnik najlepsze lata gry ma już za sobą, ale na poziomie ligi
międzyokręgowej będzie zapewne czołową postacią całych rozgrywek

Rywal Orła ogłosił hitowy transfer
Znany z występów w Piaście Gliwice czy Ruchu Chorzów Jakub Smektała związał się
umową z Piastem Kobylin, z którym Orzeł Mroczeń zagra 24 marca na inaugurację wiosennej części rozgrywek Kalisko-Konińskiej Ligii Międzyokręgowej. 32-letni zawodnik wraca
do Kobylina po jedenastu latach przerwy. Jesienią występował on w barwach trzecioligowego Sokoła Kleczew.
Do trzecioligowego Sokoła Kleczew Jakub
Smektała trafił w połowie września. Wcześniej testowany był w Warcie Poznań, ale ostatecznie nie znalazł
tam zatrudnienia i dopiero w trakcie rundy jesiennej
wzmocnił trzecioligowego Sokoła. Barwy drużyny z
Kleczewa reprezentował przez zaledwie niecałe trzy
miesiące. Mimo tego stał się ważną częścią zespołu,
występując w jedenastu meczach ligowych i strzelając trzy bramki. W rundzie wiosennej Jakub Smektała nadal występować miał na poziomie trzeciej ligi,
ale już w Warcie Gorzów Wielkopolski. Beniaminek
trzeciej ligi poinformował nawet o tym na oficjalnej
witrynie internetowej. Ostatecznie jednak do transferu nie doszło, a urodzony w Rawiczu pomocnik wylądował w klubie, w którym rozkwitała jego kariera.
Doświadczony zawodnik w klubie z Kobylina występował w sezonie 2007/2008. Jego kariera przewijała
się też przez Spartę Miejska Górka, Jarotę Jarocin,
Piasta Gliwice, Ruch Chorzów, Zawiszę Bydgoszcz
czy Wisłę Puławy.
BAS

Hala Sportowa Hasta La Vista we Wrocławiu gościła uczestników Charytatywnego
Turnieju. Wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w trzech dyscyplinach: squashu,
badmintonie i tenisie stołowym. uzbierane fundusze zostaną przekazane na fundację
WWF, która zajmuje się ochroną środowiska.
W konkurencji dla tenisistów
stołowych znakomicie spisał się Jan
Kasendra, który w silnej konkurencji - bez podziału na kategorie wiekowe i płeć - zajął 3. miejsce. Kępnianin
był bliski finału, gdyż wygrywał wyraźnie mecz za meczem, a dopiero w
półfinale po zaciętej walce uległ późniejszemu zwycięzcy zawodnikowi
WZSN Start Wrocław Andrzejowi
Kamińskiemu 2:3 chociaż prowadził
już 2:1 w setach, a po zmianie stron w
5 secie 5:3. W meczu o trzecie miejsce kępnianin pokonał 3:1 czołowego
zawodnika Grand Prix Top 10 Tomasza Wolskiego. Dwukrotny zwycięzca tego cyklu Andrzej Kamiński
wykazał się wyjątkową odpornością
psychiczną, ponieważ również w
meczu finałowym potrzebował 5 setów aby pokonać byłego zawodnika
drugiej ligi Kacpra Zalesińskiego.
Mecz ten miał swoistą dramaturgię,
gdyż Andrzej Kamiński prowadził
2:0, później 2 kolejne sety wygrał

dużo młodszy Kacper Zalesiński. On
też wypracował sobie trzypunktową
przewagę w piątym secie i doprowadził do stanu 7:4. Jednak decydujące
słowo należało do bardziej doświadczonego zawodnika. Godny podkreślenia jest fakt, że ta wspaniała, stojąca na wysokim poziomie impreza,
przebiegała w miłej i sportowej atmosferze, a zorganizowana została
przez młode, zdolne i wrażliwe na los
zwierząt dziewczęta z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii
Belgijskiej we Wrocławiu. Jako że był
to projekt non-profit, wszystkie fundusze zostały przekazane na fundację WWF, która zajmuje się ochroną
środowiska i zagrożonych gatunków.
Organizacja WWF działa globalnie,
jednak skupiając się na lokalnych
projektach (w Polsce np. walczy o
odbudowę populacji rysia nizinnego
na Mazurach). Najwięcej osób, aż 42,
zapisało się na tenis stołowy, 15 - na
squasha, a 19 - na badmintona. BAS

Piłka nożna >>> Łukasz Tomczyk zastąpił Andrzeja Powroźnika na stanowisku trenera Victorii Laski. Drużyna z
Lasek to ligowy outsider, którego wiosną czeka niezwykle
trudna walka o pozostanie w klasie okręgowej

Zmiana trenera w Victorii Laski
Andrzej Powroźnik nie jest już trenerem piłkarzy Victorii Laski. Na stanowisku zastąpił go Łukasz Tomczyk, który w ostatnich latach odbudowywał seniorską piłkę
w Sycowie. Teraz ma on pomóc drużynie z Lasek w odzyskaniu dawnego blasku. A
czeka go niezwykle trudne zadanie bowiem drużyna z Lasek przegrała w rundzie
jesiennej klasy okręgowej wszystkie spotkania.

Sytuacja w drużynie z Lasek jest
dramatyczna. Drużyna od samego
początku sezonu okupuje ostatnie
miejsce w rozgrywkach Kaliskiej
Klasy Okręgowej. Na fatalne wyniki
złożyło się jesienią kilka czynników,
między innymi fatalna postawa na
boisku czy ogromne problemy kadrowe, z którymi Victoria borykała
się też w poprzednim sezonie. Lekarstwem na problemy Victorii ma być
zatrudnienie Łukasza Tomczyka,
który przez ostatnie lata związany był
z Pogonią Syców. W ostatnim czasie
przywracał on należne miejsce sycowskiej Pogoni, która przed kilkoma

laty popadała w coraz większy marazm. Sztuka odbudowy udała się w
Sycowie i ma się też udać w Laskach.
Pierwszym zadaniem, które postawiono przez nowym trenerem będzie
skompletowanie kadry, która obecnie
liczy zaledwie 13 zawodników. W
klubie poczyniono już pewne ruchy i
planuje się sprowadzić zawodników,
którzy podniosą poziom sportowy.
Drużyna rozpoczęła już treningi
przed rundą wiosenną. Piłkarze trenują już od kilkunastu dni, dwa razy
w tygodniu na orliku w Trzcinicy i w
hali sportowej.
BAS
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