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Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

- Każdemu ogromnie gratuluję naszego wspólnego zwycięstwa! 76.953 – te Państwa głosy
to ogrom wsparcia i zaufania,
które od państwa otrzymałam.
Dziękuję! Państwa zaufanie jest
dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Każdego dnia dla Wielkopolski! – powiedziała po wyborach A. Możdżanowska. str. 5

www.tygodnikkepinski.pl
Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Zwycięskie
wybory
czerwcowe
w Kępnie

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

osobę ze znajomością
języka niemieckiego
do działu eksportu
fot. W. Broda

Centrum Edukacji
Obywatelskiej od 25 lat
zaprasza polskie szkoły
do prowadzenia działań
profrekwencyjnych przed
wyborami. Do tej pory
w symulacji wyborów
wzięło udział niemal
3 miliony uczniów
i uczennic.
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Informacje pod nr tel.: 691 501 511 lub 603 117 609
lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21

Strażacy usuwali Aloha Hawaii, Aloha Bralin!
skutki burz
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Informacje

aktualności
Grupa uczestników realizowanego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie projektu
„Strefa młodych” postanowiła zorganizować nieszablonowe warsztaty, podczas których
zgłębiano tajniki cyjanotypii i fotografii otworkowej

Powrócili do korzeni fotografii

Organizując oryginalne zajęcia
warsztatowe, młodzi ludzie postanowili powrócić do korzeni fotografii.
Twórcy i realizatorzy projektu tak
wyjaśniają ideę ich zorganizowania: Wychodzimy w plener i robimy zdjęcia bez użycia aparatów fotograficznych. Czy to jest w ogóle możliwe?
Po co to robić, w czasach kiedy każdy

Uniwersytet Artystyczny) wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie oraz współtwórca stowarzyszenia
„Oswajanie Sztuki” oraz „Rezerwatu
idei”- Paweł Kula.
Jest współtwórcą metody solarigrafii. Interesują go błędy procesów
fotograficznych, obrazy znalezione i
niedające się utrwalić oraz techniki

Grupa uczestników bibliotecznego projektu postanowiła zorganizować
nieszablonowe warsztaty i powrócić do korzeni fotografii

dysponuje aparatem fotograficznym
w swojej komórce. Czy każdy może
robić zdjęcia i czuć się fotografem?
– pytają i zaraz odpowiadają: - Robienie dobrych zdjęć to już kwestia pewnych umiejętności i doświadczenia.
Techniki fotograficzne, do których
nie trzeba używać cyfrowych aparatów pozwalają spojrzeć szerzej na
to, co zatrzymujemy w kadrze. To nie
musi być tylko rzeczywistość. Mogą
to być różne kompozycje w zależności od pomysłu na zdjęcie.
W tajniki cyjanotypii i fotografii
otworkowej wprowadził młodzież
artysta fotograf, absolwent Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie

bezkamerowe. Wykorzystuje często
naturalną światłoczułość: powidoki,
zjawisko fosforescencji. Używa nietypowych materiałów światłoczułych: roślin, luminoforów, własnej
skóry. Tworzy niekiedy prymitywne
urządzenia do rejestracji i projekcji
obrazu. Jego prace znajdują się w
kolekcji „Zachęty Sztuki Współczesnej” oraz w Muzeum Narodowym w
Szczecinie.
Cyjanotypia to technika fotograficzna wynaleziona w 1842 roku,
wykorzystująca światłoczułość soli
żelaza. Pozwala na robienie zdjęć
bez użycia aparatu fotograficznego.
Uzyskany obraz charakteryzuje się
monochromatycznym obrazem w kolorze niebieskim, tworzonym przez
błękit pruski. Czołowym przykładem cyjanotypii są ilustracje Anny
Atkins, przedstawiające odbite na

papierze algi morskie.
Fotografia otworkowa wykorzystuje niewielką dziurkę, przez którą
przechodzi światło. Pełni ona rolę
obiektywu i na papierze światłoczułym powstaje obraz.
Młodzieży bardzo podobały się
takie zajęcia, szczególnie momenty
wywoływania zdjęć, które zawsze
były pewną niewiadomą i wywoływały spore emocje związane z pytaniami: Co wyjdzie na zdjęciu? Czy
tym razem się udało?
- Warsztaty pozwoliły mi odkryć
sposób na tworzenie zdjęć, które
mają o wiele większy klimat niż
zwykła fotografia cyfrowa, przerabiana w programach komputerowych. Sposób, którego efekty dobrze

wpasowują się w mój charakter
- opowiada jedna z uczestniczek zajęć. - Nigdy nie sądziłam, że metody
używane 200 lat temu w fotografii
można nadal wykorzystywać i mieć
z tego frajdę - dodała druga.
Efekty pracy uczestników „Strefy
młodych” będzie można oglądać na
wystawie, 9 czerwca br., w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie.
Projekt „Strefa młodych” realizowany jest dzięki funduszom pozyskanym z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać
szanse 2018 – Ogólnopolski Konkurs
Grantowy”, który jest realizowany
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Oprac. bem

Z przykrością zawiadamiamy, że 25.05.2019 r. odszedł
do Pana były piłkarz Klubu Sportowego „Kolejarz”
Kępno, wieloletni prezes Zarządu KKS „Polonii” Kępno

śp.

Henryk Rachel.
Efekty pracy uczestników „Strefy młodych” będzie można oglądać
na wystawie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

Rodzinie oraz bliskim Zmarłego
wyrazy współczucia składają

pogrążeni w smutku zawodnicy seniorzy, Zarząd klubu
oraz wszyscy zawodnicy KKS „Polonii” Kępno.

wyniki KONKURSu NA DZIEŃ MAMY
Spośród osób, które spełniły wszystkie TRZY WARUNKI konkursu,
wylosowaliśmy 5 osób, które nagrodzimy wspaniałymi, ciekawymi książkami:

Elżbieta Kuropka, Dorota Kłobutowska, Michalina Wałek,
Iwona Wodnik, Beata Banach
GRATULACJE! Zapraszamy zwycięzców po odbiór nagród
w redakcji „Tygodnika Kępińskiego” – Kępno ul. Pocztowa 1 – w godzinach 9.00-15.30.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 18% (79)
NIE WIEM - 1% (5)
TAK - 81% (347)
( Wyniki na dzień 29.05.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

śp.

Henryka Rachel.

Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim
składa

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.
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Wydarzenia

Wieczornica papieska w Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie

w miejscach, które odwiedził oraz w
sercach Polaków. Wszyscy przeżywamy smutek i czujemy żal po stracie
tak wielkiego człowieka, który był i
jest autorytetem dla wielu ludzi. Czasami brak kogoś może być pewnym
bodźcem, by działać „i żyć piękniej.
(…), by żyć bardziej święcie”, jak sugerują autorki scenariusza.
Przemierzając szlaki, które pokonał Jan Paweł II, możemy wiele się
nauczyć i zrozumieć na przykładzie
jego postępowania. Trudna życiowa
droga Karola Wojtyły jasno pokazuje,

co jest naprawdę ważne w życiu. Postawa naszego świętego to jakby drogowskaz do miłości do Boga i ludzi,
przebaczania nawet wrogowi, modlitwy i pracy, wrażliwości na bliźniego
oraz pokory w cierpieniu. Podążanie
śladami Jana Pawła II z pewnością
nie jest łatwe, ale tylko idąc za nim,
możemy „tworzyć lepszy świat, a w
nim cywilizację miłości.” Myślę, że
w zrozumieniu tej prawdy pomogła
właśnie tegoroczna wieczornica.
Agnieszka Wiśniowska

Wieczornicę papieską przygotowali uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3 w Kępnie pod opieką nauczycieli

Śladami Jana Pawła II
Tradycyjnie, jak co roku w maju,
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Przemysła II w Kępnie zaproszeni goście
– ksiądz proboszcz Jerzy Palpuchowski, siostry zakonne, rodzice
oraz nauczyciele – uczestniczyli w

wieczornicy papieskiej przygotowanej przez uczniów pod opieką Zofii Skotnik, Małgorzaty Kuźnik,
Katarzyny Guziałek, Aleksandry
Fei oraz Katarzyny Marczak. Tegoroczne widowisko prowadziło śla-

dami papieża Jana Pawła II, począwszy od Wadowic aż po Watykan, bo:
„Każdy chce tu być, zobaczyć Twój
dom, przejść zabytkowe ulice, poszukać Twoich śladów (...)”, ponieważ
nasz rodak wciąż jest obecny i żywy

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie na Narodowej Wystawie
Zwierząt Hodowlanych 2019

Po zwiedzaniu wystawy uczniowie
udali się na spacer po Poznaniu

W piątek, 17 maja br., grupa młona co dzień nie spotkamy w każdym
było zauważyć wiele grup młodzieży
dzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnagospodarstwie na wsi.
szkolnej, a nawet przedszkolaków – dla
zjalnych nr 2 w Kępnie wyjechała na
Udział w zwiedzaniu wystawy był
wielu z nich była to jedyna okazja, by
wycieczkę dydaktyczną na Narodową bezpłatny. Cieszyła się ona dużym zazobaczyć z bliska zwierzęta hodowlane,
Wystawę Zwierząt Hodowlanych 2019,
interesowaniem wszystkich zwiedzająmieszkające na wsi.
która przez trzy dni odbywała się na cych, zwłaszcza najmłodszych – można
Narodowa Wystawa Zwierząt Hoterenie Międzynarodowych
dowlanych to trzydniowe
Targów Poznańskich, w saświęto, podczas którego najmym centrum Poznania.
lepsi polscy hodowcy preW wyciecze uczestniczyli
zentują swoje zwierzęta, a
uczniowie z klasy I i II TB w
producenci i dystrybutorzy
zawodzie technik agrobiznesu
sprzętu i wyposażenia budynoraz II f i III f w zawodzie rolków pokazują hodowcom oraz
nik. Do niedzieli można było
wszystkim zwiedzającym najzobaczyć prawie 200 sztuk
nowszą technologię i rozwiąbydła mlecznego, 100 sztuk
zania wykorzystywane w rolbydła mięsnego, ponad 150
nictwie czy chowie zwierząt.
owiec i kóz, około 500 króliWystawie
przyświeca
ków, 150 szynszyli, a nawet
również idea zdrowego żyślimaki winniczki i pisklęta
wienia, w której zawiera się
strusi. Nie zabrakło także kur,
jedzenie dobrze przyrządzoindyków, przepiórek, kaczek,
nego mięsa wieprzowego,
a nawet gęsi. Była to niepowołowego i drobiowego od
wtarzalna okazja, by dokład- Wystawa była niepowtarzalną okazją, by dokładnie poznać zwierzęta, polskich producentów, na
nie poznać zwierzęta, których których na co dzień nie spotkamy w każdym gospodarstwie na wsi
specjalnych stoiskach zor-

ganizowanych w strefie degustacyjnej
Wystawy Ras Rodzimych na Placu
św. Marka – centralnym placu Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Wielką gratką była także możliwość zobaczenia na żywo ambulansu
dla zwierząt, który zaprezentował Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
W piątek można było wziąć udział
między innymi w ocenie: koni rasy
małopolskiej, wielkopolskiej, śląskiej,
huculskiej, arden polski, polskiego

Trzydniowe święto hodowców zwierząt

konia szlachetnego półkrwi, ras zimnokrwistych oraz kuców (organizator:
Polski Związek Hodowców Koni i Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie);
bydła ras mlecznych, na której wybrano
superchampionów w trzech kategoriach
(organizator: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka); bydła
ras mięsnych (organizator: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła
Mięsnego); owiec i kóz (organizator:
Polski Związek Owczarski); zwierząt
futerkowych (organizator: Krajowe
Centrum Hodowli Zwierząt); drobiu
(organizator: Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza); poszczególnych gatunków ras rodzimych (organizator: Instytut Zootechniki PIB), w
tym: bydła rasy polskiej czarno-białej,
polskiej czerwonej i białogrzbietej; koni
sokólskich, sztumskich, rasy huculskiej,
konik polski; owiec m.in.: rasy wielkopolskiej, pomorskiej, olkuskiej, kamienieckiej, polskiej owcy pogórza, cakla
podhalańskiego, polskiej owcy górskiej,
świniarki, wrzosówki; kóz m.in. rasy
karpackiej, polskiej barwnej i białej
uszlachetnionej; kur m.in. rasy zielononóżka i żółtonóżka kurpatwiana.
Po zwiedzaniu Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych uczniowie
udali się na spacer na Stare Miasto i
Rynek w Poznaniu, podczas którego
mieli okazję zobaczyć zabytki stolicy
województwa. Następnie pełni wrażeń
wrócili pociągiem do Kępna. Opiekunami uczniów podczas wycieczki byli
nauczyciele w ZSP nr 2 w Kępnie: Renata Burzała i Jan Kokot.
Jan Kokot
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historia
W zbliżającą się 30. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r. publikujemy artykuł Stanisława Kowalskiego, świadka tamtych wydarzeń, opisującego ówczesną sytuację polityczną w Kępnie

Zwycięskie wybory czerwcowe w Kępnie

W drugiej połowie lat osiemdzie- się od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 sekretarzem – Alicja Toporowicz,
siątych XX wieku pojawiły się w Pol- r. i zakończyły się zawarciem poro- a członkami – Maria Bykowska,
sce symptomy kryzysu politycznego, zumienia (5 kwietnia 1989 r.), któ- Józef Handrysik, Bolesław Iracki,
społecznego i gospodarczego pod re przewidywało legalizację NSZZ Andrzej Kujawa, Stanisław Kowalwpływem czynników zewnętrznych „S”, powołanie urzędu prezydenta ski, Włodzimierz Mazurkiewicz,
i wewnętrznych, co w efekcie do- wybieranego na 6 lat przez Zgroma- Henryk Müller, Stanisław Piasecki.
prowadziło do przemian demokra- dzenie Narodowe (Sejm i Senat) oraz
W sierpniu 1989 r. ilość zarejetycznych w naszym kraju. Czynniki, Senatu, jako drugiej izby parlamen- strowanych Komitetów wynosiła 16
które spowodowały te zmiany, to
m.in. wprowadzenie w Rosji łagodniejszej polityki wobec społeczeństwa przez pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii
Związku Radzieckiego, Michaiła Gorbaczowa (nową politykę
określano mianem pieriestrojki
– przebudowa i głasnosti – jawność), przyjazd papieża Jana
Pawła II do Polski (8-14 czerwca 1987 r.), który dodał otuchy
Polakom i wzbudził nadzieję na
wprowadzenie demokratycznych
zmian, mówiąc o prawie do pracowniczej samorządności, czego
wyrazem są m.in. „Związki zawodowe niezależne i samorządne”. W kraju ma jednocześnie
miejsce pogłębiający się kryzys
W czasie wyborów kępińskich władz „Solidarności”, od lewej: Jerzy Woźniak, Jan Turowski,
gospodarczy, w wyniku któreBohdan Pilarski i ks. Zbigniew Rapior - lato 1989 r. (ze zbiorów J. Śródki)
go wystąpiły olbrzymie braki w
zaopatrzeniu w artykuły żywnościo- tu. Ustalono też, że w wyborach do (1062 członków), by ostatecznie osiąwe i towary codziennego użytku, co Sejmu dotychczasowa koalicja ma gnąć 2000 osób w rejonie kępińskim.
doprowadziło do niekończących się zagwarantowane 65% mandatów, a Jednocześnie w Kaliszu i w rejonie
kolejek i budziło ogromne niezado- o pozostałe 35% może walczyć opo- kaliskim zaczęły powstawać Komitewolenie społeczne, czego wyrazem zycja solidarnościowa. W gospodarce ty Obywatelskie „S” przy Lechu Wabyła fala strajków w kwietniu i maju, wprowadzono wolny rynek i wolną łęsie. W Kaliszu 3 lutego 1989 r. oda następnie w sierpniu 1988 r. Pod konkurencję. NSZZ „S” powierzyła było się zebranie grupy inicjatywnej,
wpływem tych wypadków władze Komitetowi Obywatelskiemu przy a 7 kwietnia 1989 r. powołano KO
zaczęły czynić pojednawcze gesty Lechu Wałęsie patronat nad kampa- „S” województwa kaliskiego, którewobec społeczeństwa, aby uzyskać nią wyborczą. Wybory do parlamentu go przewodniczącym został dr hab.
jego zaufanie. Już wcześniej, bo 29 odbyły się 4 czerwca 1989 r. Strona Jerzy Pietrzak. W Kępnie w kwietwrześnia 1986 r., władze reżimowe rządowa uzyskała w obu turach 299 niu 1989 r. z nieformalną grupą iniuwalniają wszystkich więźniów po- mandatów w Sejmie, w tym tylko 2 z cjatywną (Piotr Grabarz, Wojciech
litycznych (225 osób), a jednocześnie tzw. listy krajowej (na liście krajowej Idzikowski, Włodzimierz Mazurcoraz śmielej zaczyna działać opo- było 35 czołowych działaczy z koali- kiewicz, Henryk Tyszkiewicz) spozycja solidarnościowa. 24 września cji rządowej, a wybrani byli ci, którzy tkał się Jerzy Pietrzak i ks. Andrzej
1986 r. Lech Wałęsa powołał Tym- uzyskali 50% głosów), niestety, część Majka (13 kwietnia 1989 r.), stawiaczasową Radę NSZZ „Solidarność” przywódców solidarności zgodziła jąc przed nią trzy zadania: należy wy(„S”), a następnie dochodzi do po- się wtedy na to, aby w trakcie wybo- sunąć jednego kandydata na posła z
wstania Krajowej Komisji Wyko- rów zmienić ordynację, dzięki czemu okręgu wyborczego (Kępno, Wierunawczej NSZZ „S” (25 października 33 osoby, lub ich zastępcy, mogły szów, Ostrzeszów, Syców), powołać
1987 r.) i zaczynają ujawniać się re- startować w drugiej turze wyborów. KO „S” oraz zapewnić stronie soligionalne struktury związkowe. Od Opozycja uzyskała 161 mandatów darnościowej pomoc prawną w posta16 września toczyły się rozmowy w (wszystkie możliwe do wygrania), ci prawników (Aleksander Woźniak
Magdalence między koalicją rządową natomiast w wyborach do Senatu z i Zdzisław Mędel chętnie wyrazili
a opozycją solidarnościową, w wyni- „Solidarności” wybrano 99 senato- zgodę na tę propozycję). 15 kwietnia
ku których ustalono termin rozmów rów, jeden senator był niezależny.
1989 r. w Domu Katolickim spotkała
„okrągłego stołu” na październik
Zmiany, jakie zaszły w kraju, się grupa inicjatywna z przedstawi1988 r., ale terminu nie dotrzymano. dotarły także do Kępna, gdzie dzia- cielami Międzyzakładowej Komisji
Tymczasem 18 grudnia 1988 r. powo- łacze i sympatycy „S” przystąpili do Organizacyjnej „S” Ziemi Kępińskiej
łany został Komitet Obywatelski przy organizowania w zakładach i instytu- na czele z jej przewodniczącym JeLechu Wałęsie. Podjęto też decyzje o cjach jawnie działających Komitetów rzym Śródką, co skutkowało powoutworzeniu lokalnych struktur Komi- Organizacyjnych NSZZ „S”. Jako łanie KO „S” w Kępnie. Wybrano
tetów Obywatelskich.
pierwszy powstał Komitet Organi- władze w składzie: Jerzy Woźniak
Komitet stał się formą współ- zacyjny Węzła PKP Kępno (prze- – przewodniczący, Piotr Grabarz –
działania reprezentantów środowisk wodniczący – Jan Janiec), następnie zastępca przewodniczącego, Henryk
szeroko pojętej opozycji politycznej przy PKS (koniec lutego, przewod- Tyszkiewicz – sekretarz, Jan Turow(osobistości ze świata nauki, kultury niczący – Bolesław Iracki) i przy ski, Wojciech Idzikowski – członoraz działaczy związkowych). Osta- Zakładach Urządzeń Chemicznych kowie (nieco później skarbnikiem
tecznie w wyniku rozmów w Magda- (20 marca 1989 r., przewodniczący została wybrana Zdzisława Skiba,
lence ustalono 27 stycznia 1989 r., że – Bogumił Skowroński). Wkrótce a Piotr Grabarz – zastępcą przewodw obradach „okrągłego stołu” weź- zaczęły powstawać następne Komi- niczącego) Wojewódzkiego Komitetu
mie udział 56 osób (z obu stron po 20 tety Organizacyjne, a 31 marca 1989 Obywatelskiego „S”. W protokole z
osób, 14 „niezależnych autorytetów” r. w Domu Katolickim odbyło się tego zebrania napisano: „Celem Koi 2 przedstawicieli Kościoła), a tak- zebranie przedstawicieli zakładów mitetu w obecnej chwili jest przygoże ustalono termin i zakres tematyki pracy w Kępnie, na którym powoła- towanie społeczeństwa w nadchodząrozmów.
no Międzyzakładową Komisję Or- cych wyborach do Sejmu i Senatu.
Obrady „okrągłego stołu” (prze- ganizacyjną NSZZ „S”, której prze- Komitet w porozumieniu z Komitewodniczącymi obrad byli Czesław wodniczącym został Jacek Śródka, tem z Sycowa, Wieruszowa i OstrzeKiszczak i Lech Wałęsa) odbywały jego zastępcą – Ryszard Hibszer, szowa wysunie kandydata na posła”.
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Po długich i trudnych negocjacjach,
które prowadzili m.in. Piotr Grabarz i Jerzy Pietrzak. Kandydatem
na posła został zgłoszony Bohdan
Pilarski (muzykolog, w opozycji do
władzy ludowej), natomiast kandydatami na senatorów z województwa
kaliskiego zostali: Edward Wende i
Jerzy Pietrzak. W związku z wyborami do parlamentu KO „S” i NSZZ
„S” prowadziły kampanię na rzecz
kandydatów solidarnościowych, organizując wiece i akcje plakatowe.
W amfiteatrze na terenie kępińskiego parku 12 maja 1989 r. odbył się
wiec wyborczy (około 2500 osób), w
którym wzięli udział: Zbigniew Bujak, Edward Wende, Jerzy Pietrzak,
Bohdan Pilarski, Jerzy Karolewski
oraz przewodniczący NSZZ „S” w
województwie kaliskim Jerzy Mosiński. W czasie wiecu na fundusz
wyborczy zebrano 488.155 zł. Po
wiecu doszło do spotkania Zbigniewa
Bujak i przybyłych działaczy z opozycji z miejscowym KO i NSZZ „S”
w obecności ks. prałata Zbigniewa
Rapiora w Domu Katolickim, a wieczorem ks. proboszcz przyjął gości
na kolację, w czasie której omawiano
sytuację polityczną w kraju. KO w
Kępnie z solidarnością zajmowali się
bardzo intensywnie wyborczą akcją
propagandową poprzez rozwieszanie
plakatów i rozdawanie ulotek, szybko

zebrano też po 3000 podpisów pod listami kandydatów do Sejmu i Senatu,
by już 25 kwietnia 1989 r. Piotr Grabarz dostarczył te listy do Kalisza.
KO „S” i Solidarność wyznaczyły
także do wszystkich komisji wyborczych w okręgu kępińskim swoich
przedstawicieli i mężów zaufania. W
dniu wyborów, 4 czerwca 1989 r., do
sztabu wyborczego KO „S” i Solidarności, który znajdował się w parafii
(mieszkanie ks. Pawła Minty i w lokalu Solidarności – Rynek 15, napływały informacje dotyczące wyników
wyborów. Były one dla strony Solidarności znakomite, bowiem Bohdan
Pilarski uzyskał 49.722 (74,5%) głosy
i został wybrany posłem, natomiast w
wyborach do Senatu Edward Wende
otrzymał w województwie kaliskim
188.147 głosów, a Jerzy Pietrzak –
167.628 głosów i obaj weszli do drugiej izby parlamentu. Po wyborach
do parlamentu KO i Solidarność powołały Komisję Samorządową, przekształconą następnie w Obywatelski
Komitet Wyborczy (w jego skład
wszedł także NSZZ „S” Rolników
Indywidualnych), który miał przygotować program wyborczy oraz wyłonić kandydatów na radnych do Rady
Narodowej Miasta i Gminy Kępno
oraz przeprowadzić ich kampanię
wyborczą.
Stanisław Kowalski

Wyróżnienie dla Mai Mendel zdobyte w Ogólnopolskim
Konkursie Pianistycznym im. Aleksandra Tansmana

Sukces pod patronatem

Aleksandra Tansmana
Od 13 do 14 maja 2019 r. odbywał
się IV Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Aleksandra Tansmana w
Łodzi adresowany do uczniów szkół
muzycznych I stopnia. Celem konkursu była popularyzacja wśród młodych pianistów muzyki Aleksandra
Tansmana.
Na konkursie pod patronatem
Aleksandra Tansmana, który jest
również patronem Państwowej Szko-

szy konkurs pianistyczny, w którym
Maja wzięła udział i w dodatku o randze ogólnopolskiej.
Młodych pianistów oceniło jury
pod przewodnictwem prof. Marii
Koreckiej-Szoskowskiej z Akademii Muzycznej G. i K. Bacewiczów w
Łodzi. Członkami jury byli również:
prof. Mariola Cieniawa-Puchała z
Akademii Muzycznej w Krakowie i
prof. Paweł Zawadzki z Akademii

Maja Mendel zdobyła wyróżnianie podczas
pierwszego w jej dorobku konkursu pianistycznego

ły Muzycznej I stopnia w Kępnie, nie
mogło zabraknąć przedstawiciela tej
placówki. Kępińską szkołę muzyczną reprezentowała Maja Mendel –
uczennica klasy fortepianu Liliany
Rydz.
Przesłuchania konkursowe odbyły się w trzech grupach klasowych.
Z uwagi na klasę, do której obecnie
Maja uczęszcza, uczennica zakwalifikowała się do grupy I - najmłodszej.
Należy podkreślić, że był to pierw-

Muzycznej im. K. Lipińskiego we
Wrocławiu. - Poziom nie tylko tego
konkursu, ale każdego innego pianistycznego o randze ogólnopolskiej
jest zawsze bardzo wysoki. Uczennica z Kępna bardzo ładnie zaprezentowała swój program i tym samym
otrzymała wyróżnienie. Serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów – zaznacza Magdalena Pacholik, dyrektor kępińskiej PSM im.
A. Tansmana.
Oprac. bem
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Wybory do Parlamentu Europejskiego w naszym powiecie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, 5 lat temu triumfowało Polskie Stronnictwo Ludowe

Andżelika Możdżanowska eurodeputowaną

26 maja br. obywatele Polski
głosowali, kto w następnej kadencji
zasiądzie w Parlamencie Europejskim. Takie wybory odbywają się co
pięć lat, tegoroczna elekcja była więc
czwartą od wejścia Polski do Unii
Europejskiej. Pozostałe kraje członkowskie głosowały między 23 a 26
maja br.

listy w całym kraju, 4 zarejestrowały
listy w części okręgów, a 16 nie zarejestrowało żadnej listy.
W tegorocznych wyborach frekwencja znacznie poprawiła się w porównaniu z wcześniejszymi wyborami
(w 2004 r. – 20,87%, 2009 r. – 24,53%,
w 2014 r. – 23,83%). Na podstawie
protokołów wyników głosowania ze

Powiat kępiński w tegorocznych wyborach
odnotował 44,02% frekwencję

Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach ustalania kolejności obsadzania
mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Polsce na
kadencję 2019-2024, Polacy wybrali
52 przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, ale tylko 51 od razu obejmie mandat. Ostatnie polskie miejsce
w europarlamencie jest zamrożone do
czasu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej i zwolnienia miejsc w
przez brytyjskich eurodeputowanych.
52. mandat przypadł komitetowi wyborczemu Prawa i Sprawiedliwości.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na
13 okręgów wyborczych. W wyznaczonym terminie rejestrację uzyskało
26 komitetów. 6 z nich zarejestrowało

wszystkich okręgów wyborczych,
Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, że liczba wyborców uprawnionych do głosowania w Polsce wyniosła 30.118.852, a liczba kart ważnych
– 13.759.701, a więc w bieżącym
roku frekwencja wyborcza wyniosła
45,68%. W Wielkopolsce do urn zdecydowało się pójść 1.199.338 osób, co
stanowi 44,86%. Powiat kępiński odnotował 44,02% frekwencję. Najwyższą frekwencję odnotowano w gminie
Kępno – 46,58%, natomiast najniższą
– w gminie Perzów – 36,88%.
W Polsce liderem zostało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając
6.192.780 głosów, czyli 45,38%, tuż
za nim uplasowała się Koalicja Europejska (PO, PSL, SLD, .Nowo-

czesna, Zieloni) z 5.249.935 głosów,
czyli 38,47%. Kolejne miejsca zajęły
partie: Wiosna Roberta Biedronia
– 826.975 głosów (6,06%), Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy – 621.188 głosów (4,55%),
Kukiz’15 – 503.564 głosy (3,69%),
Lewica Razem (Partia Razem, Unia
Pracy, RSS) – 168.745 głosów (1,24%)
oraz pozostałe partie. W Wielkopolsce najwięcej głosów oddano na
KE – 518.706 głosów, czyli 43,25%,
a następnie na PiS – 460.432 głosy
(38,39%). W powiecie kępińskim
zwyciężył PiS, zdobywając 9.786 głosów, czyli 50,53%. Mieszkańcy regionu chętnie oddawali głosy również
na KE, która zdobyła 6.938 głosów
(35,83%).
PiS zdobył 27 mandatów w Parlamencie Europejskim, KE – 22 mandaty, a Wiosna – 3 mandaty.
Z danych Państwowej Komisji
Wyborczej wynika, że Wielkopolska będzie miała 5 przedstawicieli w
Europarlamencie. Będą to: Zdzisław
Krasnodębski (PiS) – 164.034 głosy
(13,68%), Andżelika Możdżanowska (PiS) – 76.953 głosy (6,42%),
Ewa Kopacz (KE – PO) – 252.032
głosy (21,01%), Leszek Miller (KE
– SLD) – 79.380 głosów (6,62%) i
Sylwia Spurek (Wiosna) – 55.306
głosów (4,61%).
Najwięcej głosów w powiecie kępińskim uzyskała A. Możdżanowska
– 6.857 głosów (35,41%). Dalej uplasowali się: E. Kopacz – 3.490 głosów
(18,02%), Z. Krasnodębski – 1.511
głosów (7,80%), L. Miller – 630 głosów (3,25%) i S. Spurek – 550 głosów
(2,84%). - Każdemu ogromnie gratuluję naszego wspólnego zwycięstwa!
76.953 zdobytych w Wielkopolsce
– te głosy to ogrom wsparcia i zaufania, które otrzymałam. Dziękuję! Państwa zaufanie jest dla mnie

Mieszkańcy Kępna podczas wyborów
do Parlamentu Europejskiego

ogromnym zobowiązaniem. Każdego
dnia dla Wielkopolski! – podsumowała A. Możdżanowska.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego oddano poniżej 1% nieważnych głosów. Pełniący obowiązki
szefa Państwowej Komisji Wyborczej, Wiesław Kozielewicz, poinformował, że z urn wyjęto 13.760.766
kart, z czego 1.065 było nieważnych,
a 13.759.701 – ważnych. Przewodni-

czący PKW powiedział, że liczba nieważnych głosów osiągnęła 112.390. To jest poniżej jednego procenta. To
niesamowite, jeśli chodzi o wyniki
dotychczasowych polskich wyborów
– przyznał.
W powiecie kępińskim na wydanych 19.556 kart, wyciągnięto z urny
19.366 głosów ważnych, czyli tylko
190 (0,97%) należy uznać jako nieważne. 			
KR

W powiecie kępińskim oddano
tylko 190 nieważnych głosów

procentowe Wyniki głosowania na komitety wyborcze w powiecie kępińskim
ugrupowanie Gm. Baranów

PiS
KE
Wiosna
Konfederacja
Kukiz’15
Lewica Razem

53,06%
31,61%
4,97%
4,75%
4,42%
1,20%

Gm. Bralin

Gm. Kępno

51,83%
34,43%
5,34%
3,67%
3,71%
1,02%

46,00%
40,36%
5,56%
4,25%
2,98%
0,85%

Gm. Łęka Opatowska Gm. Perzów Gm. Rychtal
55,16%
30,43%
3,53%
5,93%
3,48%
1,48%

51,36%
34,87%
4,62%
5,62%
2,54%
1,00%

55,47%
33,07%
3,70%
4,50%
2,73%
0,53%

Gm. Trzcinica

powiat

województwo

Polska

60,40%
28,38%
2,51%
4,01%
3,57%
1,13%

50,53%
35,83%
4,85%
4,48%
3,32%
0,99%

38,39%
43,25%
7,80%
4,67%
4,29%
1,60%

45,38%
38,47%
6,06%
4,55%
3,69%
1,24%

procentowe Wyniki głosowania na kandydatów w powiecie kępińskim
KANDYDAT

Gm. Baranów

Gm. Bralin

Gm. Kępno

Gm. Łęka Opatowska

Gm. Perzów

Gm. Rychtal

Gm. Trzcinica

powiat

województwo

8,03%
35,27%
16,98%
2,74%
2,83%

7,28%
31,61%
21,32%
3,81%
3,44%

7,24%
42,39%
12,88%
2,28%
1,54%

11,32%
34,06%
15,85%
4,17%
2,81%

10,23%
38,01%
12,26%
3,97%
2,03%

8,15%
45,61%
15,29%
1,82%
1,44%

7,80%
35,41%
18,02%
3,25%
2,84%

13,68%
6,42%
21,01%
6,62%
4,61%

11,83%
5,52%
0,23%
2,37%

12,86%
4,85%
1,22%
1,96%

12,82%
3,30%
2,85%
2,11%

13,04%
3,99%
0,09%
1,00%

15,08%
4,41%
0,53%
1,76%

9,84%
4,07%
0,44%
2,13%

12,39%
4,85%
1,02%
2,15%

4,27%
6,07%
0,24%
2,49%

Z. Krasnodębski (PiS)
7,07%
A. Możdżanowska (PiS) 36,82%
E. Kopacz (KE – PO)
16,31%
L. Miller (KE – SLD)
2,65%
S. Spurek (Wiosna)
2,90%
-------A. Grzyb (KE – PSL)
11,13%
J. Lichocka (PiS)
6,27%
W. Tomczak (Konfederacja) 0,72%
M. Jurek (Kukiz’15)
3,23%

frekwencja wyborcza w powiecie kępińskim i w polsce
FREKWENCJA

Gm. Baranów

Gm. Bralin

Gm. Kępno

44,29%

45,67%

46,58%

Gm. Łęka Opatowska Gm. Perzów Gm. Rychtal
43,00%

36,88%

37,19%

Gm. Trzcinica

powiat

województwo

Polska

41,05%

44,02%

44,86%

45,68%

źródło: PKW
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- Drogie panie, chylę przed wami czoła, bo to właśnie wasz potencjał, wasza energia,
wasza kreatywność zadecydowały, że dziś możemy się spotkać - tymi słowami minister
Andżelika Możdżanowska rozpoczęła Pierwszy Wielkopolski Kongres Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych

potencjałem, z wielowiekową tradycją są tą podwaliną, żeby integrować
mieszkańców, łączyć, zachęcać do
współpracy. Ta ustawa to był nasz
obowiązek, za te lata działalność,
za potencjał, za różnorodność, za
wszystko co robicie od lat w tych
naszych małych ojczyznach. Tam,
gdzie funkcjonują koła gospodyń
wiejskich, tam jest nasza mała Polska, różnorodna i wartościowa. To,
że dziś nasza piękna wieś się rozwija to w dużej części zasługa właśnie
kół gospodyń wiejskich, którym za
to dziękujemy - mówiła minister A.
Możdżanowska.
- Żeby chciało się działać, to
potrzebny jest lider i takim liderem

jątkowych była uświetniona galą,
podczas której A. Możdżanowska
wręczyła przedstawicielkom kół statuetki Serce Kobiety Gospodarnej i
Wyjątkowej w kategoriach: Najdłużej
Istniejące Koło Gospodyń Wiejskich,
Najliczniejsze Koło Gospodyń Wiejskich, Kreatywne Koło Gospodyń
Wiejskich, gdzie wyróżniane były
pomysły na wydatkowanie środków z
pomocy finansowej.
Nie zabrakło też części artystycznej. Zaśpiewał zespół „Furmany”, a
zatańczyli: Zespół Tańca Ludowego „Głogowianie” oraz „Guleckie
Szprychy”.
Dzięki niedawnej nowelizacji
ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Wielkopolski Kongres

Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych
22 maja br. w Łaszkowie (gmina
Blizanów) spotkały się przedstawicielki większości wielkopolskich kół
gospodyń wiejskich, które skorzystały z możliwości zarejestrowania się
w Agencjach Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i uzyskania osobowości prawnej. Dzięki zmianom w
prawie, wprowadzonym z inicjatywy
minister Andżeliki Możdżanowskiej, koła mogą m.in. ubiegać się o
dotacje. - Ustawa o kołach gospodyń

wiejskich opiera się na dwóch fundamentach, pierwszy to osobowość
prawna i możliwość otrzymania
wsparcia finansowego. W tym roku
mamy do przekazania na wsparcie
i rozwój dla kół gospodyń wiejskich
40 mln zł. Do tej pory wnioski, które
wpłynęły opiewają na około 10 mln
zł, z czego z Wielkopolski 3 mln - powiedziała minister. - Niezwykle istotny jest również drugi filar tej ustawy,
panie mogą prowadzić działalność

W Łaszkowie (koło Kalisza) spotkały się przedstawicielki
większości wielkopolskich Kół Gospodyń Wiejskich

gospodarczą opartą na celach statutowych bez kasy fiskalnej, a cały
przychód otrzymują panie i mogą
to wydać na dalsze funkcjonowanie
koła, bo dochód ten zwolniony jest
z podatku. Ale tych pozytywnych
zmian jest dużo, dużo więcej - dodała.
Z tego też powodu zorganizowany został kongres - panie mogły
nie tylko wymienić się swoimi doświadczeniami, pochwalić dokonaniami, ale i uzyskać informacje - do
ich dyspozycji byli eksperci w pięciu
specjalnie przygotowanych strefach:
zdrowia prowadzoną przez NFZ i
Ministerstwo Zdrowia, funduszy europejskich prowadzoną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, czystego powietrza prowadzoną przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu oraz strefę liderek, gdzie panie mogły rozmawiać o
swoich wyzwaniach z dziennikarką
Anną Popek.
- Kiedy złożyłyśmy tę ustawę, powiedziałyśmy, że mamy się pięknie
różnić i mądrze uzupełniać, dlatego
koła gospodyń wiejskich ze swoim

Minister A. Możdżanowska wręczyła przedstawicielkom Kół
statuetki Serce Kobiety Gospodarnej i Wyjątkowej

jest dla nas pani minister, bo dzięki
niej mamy fundusze. Dała nam dużą
szansę, bo zawsze byłyśmy na boku.
A teraz możemy się rozwijać, mamy
kuchnię, możemy kupować sprzęt,
organizujemy imprezy, pojedziemy
na wycieczkę, dla nas dużo zmieniło się na lepsze - powiedziała jedna
z uczestniczek Kongresu - Łucja Jurasin z Koła Gospodyń Wiejskich w
Gorzycach Małych.
Całość I Wielkopolskiego Kongresu Kobiet Gospodarnych i Wy-

osobowość prawną mogą otrzymać
również koła działające w sołectwach
gmin miejskich i w miastach do 5
tys. mieszkańców. - Bardzo zależało
na tym paniom i dlatego zrobiliśmy
wszystko, by i one mogły z tych udogodnień skorzystać - zaznaczyła minister A. Możdżanowska.
W Pierwszym Wielkopolskim
Kongresie Kobiet Gospodarnych i
Wyjątkowych wzięło udział ponad
600 pań z całej Wielkopolski, a blisko
sto obejrzało transmisję internetową.

21 i 22 maja 2019 r. na baranowskim „Orliku” w ramach
Licealisty 2018/2019 rozegrano Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w Siatkówce Plażowej

Podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Myjomice - Kierzno
w gminie Kępno

Umowa z wykonawcą podpisana
We wtorek, 22 maja 2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisana została umowa na realizację zadania „Przebudowa drogi
powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice - Kierzno w gminie Kępno”.

Na realizację tego zadania Powiat
Kępiński pozyskał dofinansowanie
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Wykonawcą prac zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową

W ramach zawartej umowy przebudowana zostanie droga
na odcinku o długości 3,485 kilometra oraz wybudowany chodnik

6

będzie Kępińskie Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą
w Kępnie.
Łącznie koszt zadania wyniesie
6.407.422,12 zł. W ramach tej sumy
2.921.951,00 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Funduszu
Dróg Samorządowych, pozostałą
część kosztów pokryje Powiat Kępiński w ramach swojego budżetu.
Harmonogram inwestycji zakłada zakończenie prac drogowych do
16 grudnia br.
Umowę ze strony Powiatu Kępińskiego parafowali: starosta Robert
Kieruzal i wicestarosta Alicja Śniegocka. Wykonawcę reprezentował Kamil Mega - prezes zarządu KPDM S.A.
Zakres rzeczowy zadania zakłada
przebudowę drogi powiatowej 5677P
na odcinku Myjomice - Ostrówiec Kierzno o długości 3,485 kilometra.
Wzdłuż przebudowywanej drogi powstanie chodnik.
Oprac. bem
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Plażówka na „Orliku”
W yniki

Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego
ąt
w Siatkówce Plażowej Dziewcz
019
8/2
201
da
alia
– Lice
1. Agnieszka Wodnik, Zuzanna Janik
2. Katarzyna Łazaj, Estera Urbaniak
3. Julia Gołaś, Mart yna Kokot
4. Aleksandra Skiba, Roksana Kupczak
5. Aleksandra Moś, Hanna Marcinków
Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego
w Siatkówce Plażowej Chłopców
– Licealiada 2018/2019
1. Paweł Skotnik, Bartosz Wika
inik Nowak, Aleksander Grycman
Dom
2.
3. Jędrzej Tokarz, Adam Żymełka
4. Emilian Nowak, Kamil Kula

Od kilku lat baranowski „Orlik” jest areną zmagań siatkarek i
siatkarzy plażowych. We wtorek,
21 maja, o tytuł mistrzyń powiatu
walczyły dziewczęta, a następnego
dnia „Orlik” gościł siatkarzy. Młodzi sportowcy włożyli w grę wiele
serca i pasji, dzięki czemu mecze
stały na wysokim, wyrównanym
poziomie.
Najlepsze duety żeńskie i męskie, oprócz nagród ufundowanych
przez Starostwo Powiatowe w Kępnie, zyskały prawo gry na kolejnym
szczeblu Licealiady.
Oprac. bem

Informacje

wiadomości

Co dalej z zegarem z Siemianic?

W tym roku mija 15 lat od chwili,
gdy na wieży-dzwonnicy przy kościele w Siemianicach, w obecności
sprawującego tam wówczas posługę
proboszcza, mego szkolnego kolegi
ks. Jana Sobczyńskiego, odkryłem
ponownie, zapamiętany z lat młodości, pokryty rdzą stary mechanizm
zegarowy. Jakkolwiek znaleziony w
Siemianicach, nie oznacza to, że był
on tam kiedykolwiek zainstalowany,
wskazując mieszkańcom czas.
Zegary tej generacji, jeszcze bez
tarczy i wskazówek, a odmierzające
czas wyłącznie dźwiękiem współpracującego z nim dzwonu, były od średniowiecza wykonywane na Śląsku
graniczącym z Siemianicami - skąd
„nasz” prawdopodobnie pochodzi.
Zamontowany gdzieś w wysokiej
wieży (wymóg długości lin z obciążnikami niepędzającymi mechanizm)
w ramach wymiany na zegar nowszej
generacji, zauważony przez kogoś
wpływowego z Siemianic, został
tam sprowadzony z zamiarem dalszego wykorzystania. Nie doszło do
tego prawdopodobnie na skutek niewielkiej wówczas zwyczajowo wysokości dzwonnicy przykościelnej.
Nie znalazłszy więc zastosowania,
przechowywany był na terenie parafii
może przez niejedno stulecie, ulegając korozji i zdekompletowaniu (brak
urządzenia spowalniająco obroty kół
mechanizmu).
Tenże stan i przestarzały typ
(generacja) nie kwalifikowały go już
do zainstalowania w wybudowanej
w pierwszych dekadach XIX wieku,
wysokiej, murowanej dzwonnicy,
gdzie został zmagazynowany i przetrwał dość wysoko, w ściennej niszy
do współczesności.
Wkrótce po odkryciu zgłoszonym w kaliskiej Kurii Biskupiej i
uznaniu za własność parafii, został
zabrany z przeznaczeniem do projektowanego wówczas Muzeum Diecezji Kaliskiej. Kiedy „in spe” kustosz
nieistniejącego jeszcze muzeum ks.
Tadeusz Szmyt poprosił mnie o
dalsze zainteresowanie mym odkryciem, sięgnąłem do odpowiedniej literatury, jak np. „Dzieje zegara” Ludwika Zajdlera (wydanie III) i inne.
Dowiedziawszy się o istniejącym w
Gdańsku Muzeum Zegarów Wieżowych, zgłosiłem tam swe znalezisko
i przesłałem zdjęcia, doprowadzając
następnie do przyjazdu i oględzin zegara przez tamtejszych specjalistów,
w tym dyrektora placówki dr. Grzegorza Szychlińskiego. Wiek mechanizmu oszacowano wówczas (ostrożnie) na przełom XVI–XVII stulecia,
choć może być i starszy wobec wysokiego podobieństwa do zegara z
Dover (Anglia), datowanego na wiek
XIV (vide L. Zajdler „Dzieje zegara”,
wydanie III).
Stwierdzono również wówczas
ślady przeróbki (unowocześnienia)
zespołu spowalniającego obrót z systemu wrzecinowego (inaczej szpindlowego) na wahadłowy. Zlecono
również celem zatrzymania dalszej
korozji zastosować środek o nazwie
TANINA, jak zapamiętałem. Do
sporządzenia z wyniku oględzin formy pisemnej (ekspertyzy), ze względu na koszt takowej i zupełny brak na
ten cel funduszu ze strony nieistniejącego jeszcze wówczas diecezjalne-

go muzeum, nie doszło. Do powstałego później, ale istniejącego niedługo,
Muzeum Diecezjalnego zegar nigdy
nie dotarł, umieszczono go w budynku przykościelnym w Ostrowie,
gdzie pracownię konserwatorską
prowadził niejaki p. Więcek i po
której zlikwidowaniu, w piwnicy tegoż budynku pozostaje bez należytej
ochrony do dziś.
Kilkusetletni artefakt nie znalazł
się nawet w ewidencji istniejącego
efemerycznie muzeum (informacja od byłego kustosza tej placówki
Romana Hauka), ani nie znalazł
przysługującego mu jako zabytkowi
ochrony ze strony władz. Aby mu
to zapewnić, postanowiłem zainteresować rodzime środowisko przez
rewindykację przedmiotu do Kępna.
Dysponujący pomieszczeniem z zegarem, diecezjalny dyrektor „Caritas” ks. Jacek Andrzejczak nie stawiał w tym przeszkód, warunkując
to wystąpieniem właściciela. (ks. J.
Andrzejczak, zachowując nadal tytuł
diecezjalnego dyrektora „Caritas”,
jest aktualnie proboszczem parafii
Słupia pod Kępnem).
Podjąłem odpowiednie rozmowy
w tej sprawie zarówno z ks. Markiem Olszewskim, proboszczem
w Siemianicach, jak i z Marianem
Lorenzem, prezesem Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kępińskiej, uzyskując nie tylko aprobatę, ale nawet
poparcie dla sprawy. Pierwszym
złym znakiem stało się pismo, w którym ks. Olszewski wbrew poprzednim uzgodnieniom informuje mnie o
stanowisku siemianickiej Rady Parafialnej, która ignorując fakt likwidacji
Muzeum Diecezjalnego, postanowiła
„pozostawić ów mechanizm w dyspozycji i zasobach instytucji diecezjalnej, gdzie jak się wydaje posiada
właściwe miejsce” - czyżby? - wobec
wykazania uprzednio zupełnego braku zainteresowania zabytkiem.
Niezrażony tym, udając się na
doroczne zebranie TMZK, którego
jestem długoletnim członkiem (pomimo zamieszkiwania poza rodzimą
Ziemią Kępińską), odwiedziłem tamtejsze muzeum i gwoli zainteresowania przejęciem zabytku, wręczyłem pani dyrektor plik dokumentów
(zdjęcia, wycinki z prasy itp.) łącznie
ze swoją książką pt. „Zdarzyło się
w Siemianicach”, wydaną w 2010 r.
przez Gminę Łęka Opatowska. Kiedy,
dysponując czasem w oczekiwaniu
na zebranie, przez niejedną godzinę
wiodłem tam opowieść o rodzinnej
miejscowości i znalezisku, wysłuchując tego, wprawdzie cierpliwie, pani
dyrektor nie zdradziła się znajomością Siemianic, o czym dowiedziałem
się dopiero ostatnio. Zaskoczył mnie
następnie brak pokwitowania złożonych materiałów, co zwykły czynić
inne muzea, z którymi od lat współpracuję (np. Muzeum Regionalne w
Jarocinie czy Muzeum Leśnictwa w
Gołuchowie) i to samorzutnie, bez
proszenia o to, w przeciwieństwie do
2 telefonicznych monitów i pism w

tej sprawie. Na pierwszy monit (telefoniczny) odpowiedziano, że kierownictwo zaabsorbowane jest aktualnie
organizacją jakiegoś pilnego przedsięwzięcia; na drugi odpowiedziano
odmownie, uzasadniając to brakiem
miejsca w kępińskim muzeum. Po 2
latach braku pisemnej odpowiedzi w
tej sprawie złożyłem na to formalną
skargę do burmistrza miasta Kępna,
który po 12 miesiącach (roku) i zainteresowaniu sprawą dziennikarza
(spoza środowiska kępińskiego), odpowiedział pismem podtrzymującym
negatywne stanowisko i argumenty
kierownictwa tamtejszego muzeum,
jak: brak miejsca w muzeum, funduszów na konserwację, a nawet – osobliwość – brak zainteresowania ze
strony społeczeństwa, w tym nawet
osób, z którymi sprawę rewindykacji
zabytku na teren Kępna uprzednio
uzgadniałem i były jej przychylne.
W powstałej sytuacji, powodowany chęcią ratowania niewątpliwego zabytku, choćby nawet nie był on
w Siemianicach nigdy zainstalowany, a tylko niewątpliwie przez kilka
wieków przechowywany, zostałem
zmuszony do ostatecznego, ale zapowiadanego kroku, jakim jest wyjście
(nagłośnienie) sprawy poza ojczyste
środowisko (ewentualność spowodowania dlań wstydu za nieuszanowanie wielowiekowego artefaktu).
Po zgłoszeniu (nawet tylko telefonicznym) wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków techniki w
Poznaniu, jego reakcja była natychmiastowa. Jeszcze tego dnia zwrócił
się do mnie jego delegat na okręg kaliski, o szczegóły dotyczące sprawy,
a niebawem skierował do aktualnego
biskupa diecezji kaliskiej ks. Edwarda Janiaka pismo zwracające uwagę
na konieczność zabezpieczenia i konserwacji, zapytując również o decyzję o dalszych planach dotyczących
przedmiotu.
Wobec lansowanego przez pewne czynniki projektu ulokowania zegara w Wiejskiej Izbie Pamięci w Rakowie, uważam ten plan za zupełnie
chybiony! Przy całym szacunku dla
tej skromnej, ale i pożytecznej dla historii środowiska placówki, uważam
iż jest sprawą oczywistą, że nie może
ona zapewnić zabytkowi warunków,
na których brak, za dyrektorką kępińskiego muzeum powołuje się w
swym piśmie burmistrz miasta, a zarazem warunków wymienionych w
piśmie wojewódzkiego konserwatora
zabytków.
Jeśli więc w Kępnie nie ma miejsca i funduszów na konserwację (a
jej koszt w przypadku zastosowania
środka zalecanego kiedyś przez specjalistów z Gdańska może wynieść
zaledwie kilkadziesiąt złotych) – to
przyjęcia na swój stan kilkusetletniego zabytku nie odmówi z pewnością
Muzeum Zegarów Wieżowych w
Gdańsku.
A może zainteresowanym okaże
się sąsiedni Śląsk?
Stefan Matysiak

Stefan Matysiak – urodzony w Siemianicach w rodzinie pracowników majątku, własności
wówczas Szembeków-Szeptyckich; matura w Kępnie (1951), aktualnie emerytowany inżynier leśnik, długoletni członek (honorowy) Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej i
współpracownik „Tygodnika Kępińskiego”, autor wydanej w 2010 roku przez Gminę Łęka
Opatowska książki pt. „Zdarzyło się w Siemianicach”.

Centrum Edukacji Obywatelskiej od 25 lat zaprasza polskie szkoły do prowadzenia działań profrekwencyjnych
przed wyborami. Do tej pory w symulacji wyborów wzięło
udział niemal 3 miliony uczniów i uczennic. W tym roku
do akcji przystąpiła również klasa I LOB z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
fot. H. Biegańska

Znalazca mechanizmu zegarowego próbuje zainteresować jego odzyskaniem tutejsze instytucje

Młodzi głosują
Celem akcji „Młodzi głosują” jest
zwiększenie uczestnictwa
młodych
ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału
w wyborach. Poprzez umożliwienie
uczniom udziału w wyborach szkolnych
i oddanie głosu na konkretne komitety
wyborcze organizatorzy akcji chcą dostarczyć młodym informacji na temat
procedur demokratycznych i podkreślić,
jak wielkie znaczenie dla kraju mają wybory parlamentarne. Centrum Edukacji
Obywatelskiej pracuje na rzecz świadomego udziału młodych w wyborach i
osiągnięcia przez to wysokiej frekwencji wyborczej wśród młodzieży.
Do akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej pod hasłem „Młodzi głosują” włączyła się klasa I LOB z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie, która stanowiła trzon grupy projektowej. W minioną środę, 22 maja br.,
przeprowadzono symulację wyborów
do Parlamentu Europejskiego. -Jedna
z sal lekcyjnych – mówi Beata Wylęga – Grygierzec, nauczyciel historii i
organizator prawyborów w szkole przy
Sienkiewicza - została przekształcona
w lokal wyborczy. Przygotowano karty
do głosowania, listy uczniów uprawnionych do oddania głosu, prawdziwą
urnę wyborczą. Powołano też komisję
wyborczą. Frekwencja wyniosła 42%.
Oddano 171 głosów, w tym 8 nieważnych.
W wyniku głosowania zwycięski
KW Wiosna Roberta Biedronia zdobył
51 głosów, drugie otrzymał KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy – 38 głosów, trzecie - KW Prawo
i Sprawiedliwość - 28 głosów, czwarte KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD
N. Zieloni - 25 głosów, piąte miejsce
KWW Kukiz 15 - 19 głosów, ostatnie
miejsce KKW Lewica Razem - Partia
Razem, Unia Pracy - 2 głosy.
Oprócz symulacji wyborów po raz
pierwszy w programie wprowadzono formę grywalizacji, która polegała
na stworzeniu postaci ubiegającej się
o mandat eurodeputownego. - Nasze
działania – tłumaczy Beata Wylęga-Grygierzec - rozpoczęliśmy od przeprowadzenia ankiety dotyczącej zasad
demokracji i funkcjonowania Unii Europejskiej. Sondaż przeprowadziliśmy
w klasach, na szkolnych korytarzach
oraz na ulicach naszego miasta. Pytaliśmy o datę najbliższych wyborów
do PE, przystąpienie Polski do Unii
Europejskiej, dopytywaliśmy o liczbę
posłów zasiadających w PE, w tym z
Polski, o państwo, które będzie miało
najwięcej eurodeputowanych, według
jakiego klucza posłowie zasiadają w
PE, jaki jest minimalny wiek kandydata na eurodeputowanego, w jakim
języku posłowie zabierają głos, ile trwa
kadencja PE, jakie miasto jest oficjalną

siedzibą PE. Zapytaliśmy również czy
w poprzednich wyborach oddali swój
głos i czy w tym roku wezmą udział w
wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zdecydowaliśmy się na te pytania,
ponieważ ich wyniki pozwoliły nam na
przygotowanie działań i akcji profrekwencyjnej.
Przepytano około 200 osób. Organizatorów pozytywnie zaskoczył fakt, iż
uczniowie szkoły i mieszkańcy Kępna
chętnie odpowiadali na zadawane pytania, byli bardzo życzliwi. Natomiast
dużym wezwaniem było zachęcenie ich
do udziału w najbliższych wyborach do
Parlamentu Europejskiego. Wyniki sondażu były zatrważające. Tylko 55% ankietowanych poprawnie wskazało datę
najbliższych wyborów, 5% zna miasto,
w którym znajduje się oficjalna siedziba
PE, 12% zna liczbę posłów, którzy będą
zasiadać w PE od 2019 roku, 52% potrafi wskazać państwo, które będzie miało
najwięcej eurodeputowanych, 45%
wskazuje liczbę mandatów przeznaczonych dla posłów z Polski, tylko 21% wie,
wg jakiego klucza zasiadają posłowie w
sali obrad, 14% zna język, w którym europosłowie zabierają głos. Budujący jest
fakt, iż większość 85% zna datę przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej, a 50% ankietowanych wie, ile
trwa kadencja PE. -Doszliśmy do podstawowego wniosku – kontynuuje Beata
Wylęga-Grygierzec - znajomość struktur Unii Europejskiej wśród uczniów
naszej szkoły oraz mieszkańców Kępna
jest niewielka. Zauważyliśmy również
pewną obojętność w stosunku do tych
wyborów, brak wiary w sens oddania
głosu. Postanowiliśmy, jak najszybciej
przeprowadzić lekcje, dotyczące funkcjonowania struktur Unii Europejskiej
oraz rozpocząć akcje profrekwencyjne,
aby zachęcić mieszkańców do partycypacji obywatelskiej.
Kolejne zadanie młodych polegało
na dołączeniu do akcji „Tym razem głosuję”. Każdy członek zespołu miał za
zadanie zarejestrować się na stronie internetowej portali społecznościowych,
a następnie zachęcić co najmniej dwie
pełnoletnie osoby z najbliższego otoczenia do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
W szkole wśród uczniów klas
pierwszych liceum oraz drugich klas
technikum przeprowadzono zajęcia na
temat „Czym zajmuje się Parlament Europejski?”. Wzięło w nich udział około
150 uczniów.
W projekt zaangażowali się uczniowie pierwszej klasy licealnej: Kinga
Musiała, Martyna Puchalska, Maja
Niedźwiecka, Wiktoria Broda, Hanna Biegańska, Diana Stempień, Małgorzata Hadryś, Agnieszka Wodnik,
Julia Gołaś, Wiktoria Jurkiewicz.
G.G.
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Policja

straż pożarna
Na jednej z posesji w Domasłowie znaleziono pocisk artyleryjski

W powiecie kępińskim doszło do zalania kilku posesji oraz innych szkód powstałych
w wyniku burz i ulewnego deszczu

Znaleziono niewybuch Strażacy usuwali skutki burz

W poniedziałek, 27 maja br.,
około godziny 20.15, do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o
znalezieniu niewybuchu (pocisku
artyleryjskiego) na jednej z posesji w
Domasłowie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP
Perzów i OSP Domasłów. - Ruch na
pobliskiej drodze całkowicie wstrzymano. Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ewakuacji mieszkańców w
promieniu 300 metrów od niewybuchu. Następnie razem z funkcjonariuszami policji zabezpieczono

strefę zagrożenia przed dostępem
osób postronnych. Wszystkie osoby
ewakuowane zostały zakwaterowane przez władze gminne w pobliskim
domu wiejskim – mówi kpt. Paweł
Michalski z KP PSP Kępno. Na tym
działania strażaków zakończono. Na
miejscu pozostała policja – służba
wiodąca w tego typu zdarzeniach,
która zabezpieczała teren i czekała na
przyjazd patrolu saperskiego, który
decyduje, co zrobić z niewybuchem.
Następnie pocisk został zabezpieczony i zabrany przez Centrum
Zarządzania Zgłoszeniami Przedmiotów Wybuchowych i Niebezpiecznych (PWiN) we Wrocławiu.
Oprac. KR

Fot. KP PSP Kępno

Pożar samochodu osobowego w Goli na 88 km trasy S8
w kierunku Wrocławia

W ubiegłym tygodniu nad Pol- lania w miejscowości Łęka Opatowską przechodziły gwałtowne burze i ska. - Działania strażaków polegały
ulewne deszcze, które w wielu miej- na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
scach spowodowały duże szkody. oraz wypompowaniu wody z zalaRównież w powiecie kępińskim stra- nych pomieszczeń i posesji za pomożacy mieli ręce pełne roboty
podczas usuwania skutków
gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
21 maja br. strażacy z
terenu powiatu kępińskiego
odnotowali kilka zdarzeń
związanych z usuwaniem
skutków burz i ulew. Około godziny 18.55 dyżurny
Stanowiska
Kierowania
Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o zalaniu posesji
w miejscowości Biadaszki.
Kolejne zgłoszenia dotyczące podtopień w miejscowościach Trzebień i Biadaszki
wpłynęły o godzinie 19.11.
Następnie o godzinie 19.28 Strażacy kilkukrotnie interweniowali w sprawie
do SKKP PSP Kępno dotar- zalania posesji przez wodę. Fot. KP PSP Kępno
ło zgłoszenie dotyczące za-

Znów płonął samochód
We wtorek, 21 maja br., około
godziny 14.00, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na 88
km trasy S8 w kierunku Wrocławia
w miejscowości Gola. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie
oraz OSP Perzów. - Po przybyciu na
miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono
pożar komory silnika samochodu
osobowego. Po przeprowadzeniu

rozpoznania nie stwierdzono osób
poszkodowanych. Na potrzeby prowadzonych działań zablokowano
ruch na obu pasach w kierunku
Wrocławia. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, następnie podano dwa
prądy piany ciężkiej w natarciu na
pożar. Po ugaszeniu samochód dokładnie sprawdzono kamerą termowizyjną. Na miejscu pozostał patrol
policji, prowadząc swoje czynności
– relacjonuje kpt. Paweł Michalski
z KP PSP Kępno.
Oprac. KR

Fot. KP PSP Kępno

Kolizja dwóch samochodów osobowych na ul. Wrocławskiej w Bralinie

Zderzyły się dwie osobówki
W czwartek, 23 maja br., około
godziny 14.22, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie odebrał zgłoszenie o kolizji dwóch samochodów osobowych
na ul. Wrocławskiej w Bralinie. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP Bralin. - Po
przybyciu na miejsce pierwszych
jednostek ochrony przeciwpoża-
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rowej stwierdzono, że podróżujący
pojazdami nie wymagają pomocy
medycznej. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, kierowaniu ruchem do
czasu przybycia na miejsce patrolu
policji oraz sorpcji płynów eksploatacyjnych. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policję
udrożniono ruch na drodze – poinformował kpt. Paweł Michalski z KP
PSP Kępno.
Oprac. KR
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cą pomp do wody zanieczyszczonej
– relacjonuje kpt. Paweł Michalski
z KP PSP Kępno. Ostatnie zgłoszenie tego dnia, dotyczące usuwania
skutków burz i ulew, wpłynęło o godzinie 21.47 i dotyczyło
usunięcia drzewa powalonego na drogę w miejscowości Koza Wielka.
Z kolei w środę,
22 maja br., strażacy
z terenu powiatu kępińskiego wyjeżdżali
aż 20-krotnie do zdarzeń związanych z
usuwaniem
skutków
gwałtownych zjawisk
atmosferycznych. - Interwencje
jednostek
ochrony przeciwpożarowej dotyczyły przeważnie wypompowywania wody z zalanych
posesji. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie gmin Bralin oraz
Rychtal – podsumowuje
kpt. P. Michalski. KR

Wiadomości

informacje

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Drużynowe Mistrzostwa Szkół w Biegu
na Orientację

Powtórzyli sukces z ubiegłego roku
24 maja br. w Lesznie odbyły się
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej i Drużynowe Mistrzostwa
Szkół w Biegu na Orientację. Powiat
kępiński reprezentowali uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego nr 1
im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie –
drużyna dziewcząt w składzie: Martyna Rybczyńska, Kinga Trzeciak,
Natalia Sielska, Aleksandra Królikowska i rezerwowa Aleksandra

Polak oraz drużyna chłopców: Karol
Przewdzięk, Bruno Nowak, Karol
Władek i Patryk Ociepa.
Wszyscy powtórzyli sukces
odniesiony rok wcześniej. Dziewczyny obroniły tytuł Wicemistrzyń
Wielkopolski, a chłopcy – Mistrzów
Wielkopolski. Ponadto w klasyfikacji
indywidualnej tegoroczny absolwent K. Przewdzięk został Mistrzem
Wielkopolski, a B. Nowak – Wice-

mistrzem. Na miejscu 4 uplasował
się P. Ociepa, a na 13 – K. Władek.
3 miejsce wśród dziewcząt zdobyła
K. Trzeciak, 5. miejsce – N. Sielska,
a 10. – M. Rybczyńska. Opiekunem
kępińskich zawodników była Edyta
Rybczyńska.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w zdobywaniu kolejnych tytułów!
Oprac. KR

Dziewczyny obroniły tytuł Wicemistrzyń Wielkopolski, a chłopcy
– Mistrzów Wielkopolski. Fot. LO nr 1 w Kępnie

Gminny Konkurs Recytatorski
pt. „Magia żywego słowa”

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
maj 2019, nr 22 (1198)
W niedzielę, 19 maja br., Rada Rodziców oraz pracownicy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie z wielkim rozmachem zorganizowali festyn rodzinny. Impreza
odbyła się na stadionie miejscowego Ludowego Klubu Sportowego

Aloha Hawaii, Aloha Bralin!

Organizowana po raz trzeci
impreza zawsze dotyczy jakiegoś
tematu. Tym razem motywem przewodnim stały się Hawaje. Przyznać
trzeba, że wybór był dość ryzykowny.
Pogoda w maju przecież nas nie rozpieszcza. Obawy sceptyków okazały
się jednak zbyteczne, bo w niedzielne

w wykonaniu dzieci i młodzieży z
miejscowej szkoły. A później? Później można było korzystać z licznych
atrakcji. Były dmuchańce, basen
„suchy” i basen, po którym pływały
łódki, tor skimboardowy i bungee.
Chętni mogli wziąć udział w pojedynku strzeleckim, loterii fantowej

Imprezę uświetniła wystawa starych samochodów,
która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

popołudnie na bralińskim stadionie
było wszystko: słońce, palmy, piękne
dziewczyny, uśmiechnięci panowie,
taniec hula, kwieciste koszule, spódniczki z trawy i – usytuowany nieopodal wejścia na stadion – wielki napis
„ALOHA”. Tym właśnie pozdrowieniem witają się mieszkańcy Hawajów.
„Aloha” ma jednak wiele innych znaczeń – tłumaczy się go jako oddech
miłości, szacunku, wdzięczności i
współczucia, wzajemną pomoc i życie w rodzinie, służy jako powitanie
lub pożegnanie.
Licznie zebranych uczniów, ich
rodziców i dziadków, a także mieszkańców gminy Bralin powitała dyrektor szkoły Beata Czaczkowska
oraz przedstawiciele Rady Rodziców – Aleksandra Kubacka i Damian Kozica. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się: wójt Piotr Hołoś,
ks. proboszcz Roman Krzyżaniak,
ks. wikariusz Przemysław Kapała, sekretarz Gminy Bralin Ewelina
Pieles i przewodniczący Rady Gminy
Marek Markiewicz.
Uroczystość rozpoczął kilkunastominutowy występ artystyczny

czy warsztatach carvingu – sztuce
rzeźbienia w owocach i warzywach,
odbyć przejażdżkę limuzyną, wsiąść
do wozu strażackiego i radiowozu.
Na głodnych i spragnionych czekały
kiełbasy i karkówka z grilla, chleb ze
smalcem, owoce, popcorn, wata cukrowa, lody, domowe wypieki, gorące
i zimne napoje, a nawet... hawajskie
drinki (rzecz jasna bezalkoholowe!).
Kolorowe, kwieciste stroje prezentowały się
znakomicie podczas festynu w stylu hawajskim

Szalenie ciekawy okazał się turniej piłki plażowej, rywalizowali w
nim bowiem dorośli, młodzież i dzieci. Zwycięzcami okazali się ósmoklasiści, na kolejnych miejscach znaleźli
się uczniowie z klas gimnazjalnych,
nauczyciele, rodzice i piątoklasiści.
Imprezę uświetniła wystawa starych samochodów. Starsi z rozrzewnieniem oglądali urokliwe mercedesy,
porsche, zastawę, pobiedę, wartburga
i auta amerykańskie. Młodszych z kolei bardziej interesowała fotobudka,
która sprawiła im wielką frajdę.
Pełen sukces! – tak w dwóch słowach podsumować można tegoroczny festyn szkolny. A jaki będzie kolejny? Pewnie równie udany.
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festynu, w
szczególności: Radzie Rodziców i
jej prezydium: Małgorzacie Krzak,
Aleksandrze Kubackiej, Alinie Puchale i Damianowi Kozicy, Gminie
Bralin oraz Joannie Bednarek, Rafałowi Dirbachowi, Annie i Marcinowi Hodyjasom, Arkadiuszowi
Jendrycy, Marianowi Kłoskowi,
Jarosławowi Lince, Janinie i Antoniemu Michalskim, Adrianowi Musielakowi, Krzysztofowi Stężalskiemu, Piotrowi Śniegockiemu, Alicji i
Wiesławowi Wróblom, Alicji i Adamowi Wrzalskim.
Jacek Kuropka

Najmłodsi uczniowie recytowali
22 maja br. w Szkole PodstaDo artystycznych zmagań przywowej im. Mikołaja Kopernika w stąpiło 16 uczniów ze Szkoły PodBralinie odbył się Gminny Konkurs stawowej w Bralinie i Zespołu Szkół
Recytatorski pt. „Magia żywego sło- w Nowej Wsi Książęcej. Uczestnicy
wa” dla uczniów klas I-III. Patronat konkursu klasyfikowani byli w trzech
honorowy nad konkursem objął wójt kategoriach wiekowych: klasy I, II,
gminy Bralin Piotr Hołoś.
III. Po trudnych obradach jury wyłoCelem konkursu było rozwijanie niło grupę zwycięzców.
zdolności recytatorskich i upowszechnianie kultury żywego słowa wśród
najmłodszych
uczniów. Do oceny
występów uczestników powołana została komisja w składzie: wicedyrektor
Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika
w Bralinie Monika Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy i nagrody
Słowińska, dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Michała Przywary i Rodziny
Wszyscy uczestnicy konkursu
Salomonów w Nowej Wsi Książęcej otrzymali pamiątkowe dyplomy i
Elżbieta Kuropka, kierownik Refe- nagrody ufundowane przez wójta
ratu Oświaty Gminy Bralin Sławo- gminy Bralin. Wręczenia dyplomów
mir Bąk, nauczyciel polonista Ka- i nagród dokonali sekretarz Gminy
tarzyna Kireńczuk-Szczepaniak i Bralin Ewelina Pieles oraz dyrektor
nauczyciel biblioteki Joanna Miko- Szkoły Podstawowej w Bralinie Bełajczyk. Komisja oceniała wygłasza- ata Czaczkowska.
ne z pamięci wiersze pod względem:
Nad przygotowaniem i przebiestopnia opanowania pamięciowego giem konkursu czuwały panie: Katekstu, interpretacji utworu, popraw- tarzyna Krupa, Ilona Wojtysiak i
ności wymowy oraz ogólnego wyra- Katarzyna Albert.		
KW
zu artystycznego.
WYNIKI KONKURSU
Kategoria klas I:
lska)
a Wieś Książęca; opiekun: Janina Habe
Now
(ZS
1. Wiktoria Miko łajczyk
lska)
Habe
na
Jani
kun:
opie
;
żęca
a Wieś Ksią
2. ex aequo Marlena Hałupka (ZS Now
)
ysiak
Wojt
Ilona
kun:
opie
i Maciej Bryłka (SP Bralin;
Kategoria klas II:
tyna Hołoś, Katarzyna Krupa)
1. Artur Hurny (SP Bralin; opiekun: Krys
Agata Piotrowiak)
2. Karolina Albert (SP Bralin; opiekun:
Agata Piotrowiak)
kun:
opie
3. ex aequo Julia Woźniak (SP Bralin;
Teresa Kurant)
kun:
opie
;
żęca
Ksią
i Anna Gogó ł (ZS Nowa Wieś
III:
Kategoria klas
opiekun: Katarzyna Albert)
1. Bartłomiej Szczepanik (SP Bralin;
Katarzyna Albert)
2. Antoni Brzana (SP Bralin; opiekun:
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Region

gmina
kurier baranowa
maj 2019, nr 22 (1117)
23 maja br. Koło Gospodyń Wiejskich w Żurawińcu zorganizowało Gminny Dzień Matki

Jedno jedyne słowo. Matka

W Polsce po raz pierwszy Dzień
Matki obchodzono w 1923 r. w Krakowie. Dziś święto to ma swoje stałe
miejsca w kalendarzach większości
państw na świecie. W Polsce Dzień

powodzeniem cieszą się domowe wizyty u mam. Tam też, odcinając się
od pędzącej rzeczywistości, można
spokojnie usiąść z mamą przy filiżance aromatycznej kawy i powspo-

Uczestnicy wydarzenia zobaczyli widowisko słowno-muzyczne
przygotowane przez uczniów szkoły w Łęce Mroczeńskiej

Matki przypada na 26 maja. To czas,
gdy dzieci spotykają się ze swoimi
mamami i obdarowują je drobnym
upominkiem. Jednak największym

minać stare, dobre czasy. „Nie ma
jak u mamy. Ciepły piec, cichy kąt”
– śpiewał niezapomniany Wojciech
Młynarski. „Wierne i czułe do ostat-

ka, najbliższe sercu, najpiękniejsze.
Jedno jedyne słowo. Matka” – przekonywała Wanda Chotomska.
Można zrobić to również tak, jak
robi się to od lat w gminie Baranów.
Tym razem mamy świętowały w Żurawińcu. Życzenia mamom złożyła
wójt gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek. W trakcie uroczystości
kwiatami i dyplomami uhonorowano 11 mam z sołectwa Żurawiniec:
Mariannę Albert, Józefę Łęgocką,
Mariolę Latusek, Zofię Latusek,
Helenę Albert, Wandę Jańską,
Agnieszkę Salamon, Beatę Faltyn,
Jadwigę Graczyk, Anielę Latuszek
i Teresę Puchalską.
W części artystycznej uczestnicy
wydarzenia zobaczyli wspaniałe widowisko słowno-muzyczne przygotowane przez uczniów szkoły w Łęce
Mroczeńskiej. O znakomite menu
zadbały panie z miejscowego KGW.
es

23 maja br. na gościnnej pływalni w Słupi pod Kępnem rozegrano XI Olimpiadę Pływacką. Władze
Baranowa dokładają starań, by dzieci z gminnych szkół uczyły się pływać. Służą temu nie tylko
środki pozyskiwane z Ministerstwa Sportu i Turystyki (program „Umiem pływać” dla dzieci z klas
I-III). Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas IV-V finansowane są również z budżetu Gminy Baranów.
I właśnie te starsze dzieci wzięły udział w tegorocznej, XI Olimpiadzie Pływackiej

W blasku olimpijskich medali

Oryginalnym podsumowaniem
kilkumiesięcznej pracy w ramach
programu nauki pływania jest Gminna Olimpiada Pływacka. Jej kolejna,
XI edycja, miała miejsce 23 maja br.
na pływalni w Słupi pod Kępnem.
Wzięły w niej udział prawie wszystkie dzieci, uczestniczące w zajęciach
nauki pływania. Impreza miała wy-

miar nie tylko sportowy, choć oczywiście nie brakowało ogromnych
emocji. Ale jak olimpiada, to olimpiada. Najlepsi nagrodzeni zostali
medalami, dyplomami i pływackimi
akcesoriami ufundowanymi przez
Urząd Gminy w Baranowie.
Prawdziwą furorę zrobili w tym
roku pływacy z Baranowa, którzy

WYNIKI OLIMPIADY

Najlepsi nagrodzeni zostali medalami, dyplomami i pływackimi
akcesoriami ufundowanymi przez Urząd Gminy w Baranowie
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wywalczyli aż 23 medale (13 złotych, 8 srebrnych i 2 brązowe), a
reprezentacja tej szkoły z rewelacyjnym czwartoklasistą Filipem Pałką
(2 złota, 2 srebra i brąz), wspaniałą
Amelią Jarych (3 złota i 2 srebra),
cudowną Kingą Pilarek (2 złota,
2 srebra i brąz), walecznymi Pauliną
Kolendowicz (2 złota i srebro) i Mają
Wyżnikiewicz (2 złota) oraz szybkim Krzysztofem Kruszelnickim
(2 złota i srebro), w porywający sposób wygrała wyścig sztafet.
Warto jednak podkreślić, że
wszystkie dzieci, które tego dnia
walczyły w olimpiadzie, zasługują na
wielki, złoty medal. Magiczny Baranów, wspaniała Słupia, cudowny Donaborów, ambitny Grębanin, dzielny
Mroczeń. - Najważniejsze, że dzieci
nauczyły się pływać, że rodzice mogą
spokojnie wysłać je na wakacje nad
wodą – przekonuje wójt gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek.
es

25 m, STYL GRZBIETOWY / Klasa IV – chłopcy: 1. Igor Dobrzyński (Słupia pod Kępnem), 2. Krzysztof Kruszelnicki (Baranów), 3. Filip Pałka (Baranów)
25 m, STYL GRZBIETOWY / Klasa IV – dziewczęta: 1. Natalia Malcher (Słupia pod Kępnem), 2. Paulina Kolendowicz (Baranów), 3. Zuzanna Kubik (Grębanin)
25 m, STYL GRZBIETOWY / Klasa V – chłopcy: 1. Bartosz Błażejewski (Słupia pod Kępnem), 2. Marcel Hełka (Grębanin), 3. Bartłomiej Goj (Donaborów)
25 m, STYL GRZBIETOWY / Klasa V – dziewczęta: 1. Maja Wyżnikiewicz (Baranów), 2. Amelia Jarych (Baranów), 3. Vanessa Latusek (Mroczeń)
25 m, STYL DOWOLNY / Klasa IV – chłopcy: 1. Igor Dobrzyński (Słupia pod Kępnem), 2. Filip Pałka (Baranów), 3. Kamil Lubojański (Słupia pod Kępnem)
25 m, STYL DOWOLNY / Klasa IV – dziewczęta: 1. Paulina Kolendowicz (Baranów), 2. Wiktoria Goj (Donaborów), 3. Zuzanna Kubik (Grębanin)
25 m, STYL DOWOLNY / Klasa V – chłopcy: 1. Bartłomiej Goj (Donaborów), 2. Mateusz Michalczyk (Słupia pod Kępnem), 3. Hubert Kokot (Donaborów)
25 m, STYL DOWOLNY / Klasa V – dziewczęta: 1. Amelia Jarych (Baranów), 2. Kinga Pilarek (Baranów), 3. Vanessa Latusek (Mroczeń)
25 m, ŻABKA / Klasa IV – chłopcy: 1. Kamil Lubojański (Słupia pod Kępnem), 2. Filip Pałka (Baranów), 3. Jakub Jurasik (Baranów)
25 m, ŻABKA / Klasa IV – dziewczęta: 1. Wiktoria Goj (Donaborów), 2. Natalia Malcher (Słupia pod Kępnem), 3. Ineza Cieślak (Mroczeń)
25 m, ŻABKA / Klasa V – chłopcy: 1. Mateusz Michalczyk (Słupia p. Kępnem), 2. Bartosz Błażejewski (Słupia p. Kępnem), 3. Nikodem Mielcarek (Słupia p. Kępnem)
25 m, ŻABKA / Klasa V – dziewczęta: 1. Julia Goj (Donaborów), 2. Amelia Jarych (Baranów), 3. Kinga Pilarek (Baranów)
50 m, STYL GRZBIETOWY / Klasy IV-V – chłopcy: 1. Bartłomiej Goj (Donaborów), 2. Marcel Hełka (Grębanin), 3. Hubert Kokot (Donaborów)
50 m, STYL GRZBIETOWY / Klasy IV-V – dziewczęta: 1. Amelia Jarych (Baranów), 2. Kinga Pilarek (Baranów), 3. Marta Kądziela (Donaborów)
50 m, STYL DOWOLNY / Klasy IV-V – chłopcy: 1. Bartłomiej Goj (Donaborów), 2. Igor Dobrzyński (Słupia pod Kępnem), 3. Marcel Hełka (Grębanin)
50 m, STYL DOWOLNY / Klasy IV-V – dziewczęta: 1. Kinga Pilarek (Baranów), 2. Julia Goj (Donaborów), 3. Hanna Tomiczek (Donaborów)
50 m, ŻABKA / Klasy IV-V – chłopcy: 1. Filip Pałka (Baranów), 2. Kamil Lubojański (Słupia pod Kępnem), 3. Mateusz Michalczyk (Słupia pod Kępnem)
50 m, ŻABKA / Klasy IV-V – dziewczęta: 1. Julia Goj (Donaborów), 2. Wiktoria Goj (Donaborów), 3. Marta Kądziela (Donaborów)
SZTAFETY: 1. Baranów, 2. Słupia pod Kępnem, 3. Donaborów, 4. Mroczeń
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Eliminacje do Gminnego Konkursu Piosenki „Baranowskie Debiuty 2019”

Wyłoniono finalistów

20 maja br. w Baranowskiej Chacie odbyły się eliminacje do Gminnego Konkursu Piosenki „Baranowskie
Debiuty 2019”. Eliminacje dotyczyły
tylko kategorii wiekowej do lat 12, w
której spośród 14 uczestników jury
wybrało 3 finalistów.
Jury konkursowe – wójt gminy
Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, Helena Pawlak z zespołu
„Słupianie” i p.o. kierownika Referatu Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu
i Promocji Bartosz Malinowski –
oceniało prezentację utworów mu-

zycznych, uwzględniając: dobór repertuaru, umiejętności wokalne oraz
ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.
Do finału Gminnego Konkursu Piosenki „Baranowskie Debiuty
2019” w tej kategorii wiekowej zakwalifikowane zostały: Alicja Rabiega, Wiktoria Hełka i Zuzanna
Jeż.
Wielki finał odbędzie 2 czerwca
br. podczas Dni Baranowa.
Oprac. KR

Warsztaty fotograficzne z Patrykiem Biegańskim w Filii
Bibliotecznej w Mroczeniu

„W doskonałej fotografii chodzi
o głębię uczucia, nie o głębię ostrości”
20 maja br. w Filii Bibliotecznej
w Mroczeniu odbyły się warsztaty
fotograficzne prowadzone przez fotografa pochodzącego z Mroczenia –
Patryka Biegańskiego. Jego zdjęcia
budzą głębokie uznanie nie tylko w
Polsce. Świadczą o tym wyróżnienia
zdobyte m.in. w National Geographic America, National Geographic
Polska czy prestiżowym magazynie
„Fotografia”, a także wygrywane
konkursy fotograficzne. Współpracował m.in. z przewodnikiem internetowym GoodPoland.com „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”, a dzięki
uprzejmości różnych serwisów wydał

go regionu, a także piękne widoki z
polskich i słowackich gór. W trakcie spotkania autor podkreślał wagę
planowania podróży, umiejętność
szybkiego podejmowania decyzji, by
wykorzystać odpowiednie warunki
atmosferyczne i właściwą porę do
zrobienia zdjęcia oraz determinację
do osiągnięcia celu.
W drugiej części warsztatów
uczestnicy zapoznali się w praktyce z techniką fotografii, wykonując
zdjęcia przyrody w pobliskim parku. Dowiedzieli się, pod jakim kątem wykonywać zdjęcia, jak operować światłem oraz otrzymali cenne

Pamiątkowe zdjęcie
z Patrykiem Biegańskim

serię pocztówek i kalendarzy, udzielał wywiadów oraz prezentował swoje prace na wystawach.
W warsztatach uczestniczyli
zainteresowani uczniowie z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Mroczeniu oraz ze Szkoły Podstawowej w
Słupi pod Kępnem. W pierwszej części warsztatów młodzież zapoznała
się z prezentacją zdjęć, dotyczących
początków P. Biegańskiego jako fotografa. Młodzi mieli okazję podziwiać
fotografie z dalekich podróży, m.in.
do Jordanii, Santorini czy Wenecji,
jak i fotogenicznych miejsc nasze-

wskazówki i wiedzę, w jaki sposób
uchwycić najlepsze momenty. Podsumowaniem spotkania była obróbka
własnych, ciekawych zdjęć pod okiem
fotografa, który na swoim przykładzie pokazał młodzieży, że każdy ma
szansę na sukces, może osiągnąć swój
cel i spełniać marzenia.
Zadanie zostało zrealizowane w
ramach programu: „Partnerstwo dla
książki” i zostało dofinansowane ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
E. Lesiak

cd. KURIERA BARANOWA na str. 11

Region

gmina
cd. KURIERA BARANOWA ze str. 10

VIII sesja Rady Gminy Baranów

Co nowego w gminie Baranów?

21 maja br. odbyła się VIII sesja
Rady Gminy Baranów. Podczas obrad radni podjęli wszystkie przygotowane pod głosowanie uchwały.
Sporu o szkołę
w Mroczeniu ciąg dalszy
Jedną z kwestii szeroko omawianych podczas sesji była kontynuacja sprawy przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Grębaninie w placówkę filialną Szkoły Podstawowej
w Mroczeniu. W Grębaninie dzieci
uczęszczać będą do klas 0-3, a starsze
będą dowożone do Mroczenia. Choć

tamtej szkoły, ponieważ nie będą dowożone przez Gminę – odparła wójt
Bogumiła
Lewandowska-Siwek.
Nie podoba się to jednak radnym
opozycyjnym. - To rodzice powinni
decydować, gdzie chcą posłać dzieci, mogą sami dowozić je do szkoły,
ale pani zabrała im prawo wyboru
– stwierdziła T. Jerzyk. Podobne zdanie miała radna Teresa Zawada. - To
oczywiste, że skoro rodzic wybierze
inną szkołę, organ prowadzący nie
musi zapewniać dojazdu. Ale rodzice chcą mieć wolność wyboru i móc

Radni przyjęli wszystkie przygotowane
pod głosowanie uchwały

temat ten mógłby wydawać się już zamknięty, sprawa wciąż budzi skrajne
emocje. Radna Teresa Jerzyk pytała, dlaczego wójt zabroniła przyjmowania dzieci z Grębanina do Szkoły
Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej.
- Dzieci będą dowożone do Mroczenia i prosiłam dyrektor z Łęki Mroczeńskiej o nieprzyjmowanie dzieci
z Grębanina ze względu na to, że
miałyby one utrudniony dojazd do

samodzielnie wybrać szkołę dla swojego dziecka – zauważyła. Sprawa
dotyczy jednak wszystkich placówek
w gminie Baranów. - To nie jest jedyna szkoła, która ma takie polecenie.
Chcemy, aby dzieci miały możliwość
konsolidacji ze sobą. One razem się
uczyły i chciałabym, aby kontynuowały wspólną naukę, bo są już zintegrowane. Dlatego proszę wszystkie
szkoły, by nie przyjmowały dzieci z

innych miejscowości, żeby zachować rejonizację, obwody i by dzieci
dojeżdżały do szkół, które mają najbliżej – tłumaczyła wójt. Opozycja
nie dawała za wygraną. - Zgadzam
się z tym, że dzieci powinny chodzić
do szkół w swoich obwodach, szkoda tylko, że dotychczas było robione
wszystko, aby te obwody rozbić. W
gminie Baranów prawo stosuje się
wybiórczo (…). My prosimy tylko o
wolność wyboru dla rodziców, wolność jednostki – dodała T. Zawada.
Sprawę podsumowała B. Lewandowska-Siwek. - Kiedy będzie nowa placówka w Baranowie, sami będziecie
prosić, żeby nie szły tam dzieci z innych miejscowości, bo rodzice będą
chcieli posłać swoje dzieci do nowej,
wspaniałej szkoły. Zachowajcie jednomyślność w swoich działaniach.
Tu chodzi o dobro dzieci, aby rodzice
nie rozdzielali ich tylko po to, żeby
zrobić mi na złość – skwitowała.
Naklejki zamiast kubłów?
Podczas obrad radny Grzegorz
Bystry poruszył kolejną ważną kwestię – zamiast obiecanych nowych,
dodatkowych kubłów na śmieci,
mieszkańcy gminy Baranów dostają
naklejkę na stare kubły. - Zamiast
przywieźć nowy kubeł, pracownicy
firmy „Peter” nakleili na kubeł prywatny naklejkę Gminy Baranów i
odjechali. Czy to jest właściwa praktyka? – pytał. Sprawa nie jest jednak
obca wójt B. Lewandowskiej-Siwek,
ponieważ radny i inni mieszkańcy zgłaszali się wcześniej do Gminy. - Nie jest to właściwa praktyka.
Pani Peter ma obowiązek wymienić

wszystkie kubły. Nowe kubły mają
być dostarczone. Jeżeli są takie sytuacje, prosimy o zgłaszanie tego,
będziemy interweniować. Ten przypadek, który pan zgłosił, jeszcze tego
samego dnia zgłosiliśmy do firmy
„Peter” – odpowiedziała. – Będziemy rozmawiać z firmą, która wygrała u nas przetarg. Jeżeli mieszkańcy
nie chcą dodatkowego kubła, bo
mają małe działki i wyrażają zgodę,
żeby nakleić im taką naklejkę, my
nie kwestionujemy tego, ale firma
ma obowiązek do każdego, kto płaci za śmieci, dostarczyć dodatkowy,
czarny kubeł – wyjaśniła wójt.
Radny G. Bystry podkreślił, że to
pracownik firmy poinformował go,
że naklejanie na stary kubeł naklejki
zamiast wymiany kubłów to decyzja
włodarza gminy. - Też się dowiedziałam, że powołują się na moją osobę,
że to jest prawidłowe. Absolutnie nie.
Będziemy do pani Peter monitować,
bo według umowy każda nieruchomość ma mieć dodatkowy kubeł od
firmy – mówiła B. Lewandowska-Siwek. Przypomniano też, że wymiana
kubłów miała zakończyć się do
końca kwietnia br.
Zaistniałą sytuację wyjaśnia
przedsiębiorstwo PPUH „Peter”.
Ma ono obowiązek dostarczenia
pojemników w kolorze czarnym
na zmieszane odpady komunalne, natomiast mieszkańcy, w
przypadku posiadania prywatnych pojemników, spełniających
wymagania, mają prawo wyboru
– dopuszcza się oklejenie własnego
pojemnika odrębnym oznaczeniem. Chciałabym zapewnić, że pojemniki
dla wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Baranów są dostępne. Potrzeby gminy
w zakresie pojemników są zaspokojone, a odpowiednia ilość zabezpieczona. Odnosząc się do wypowiedzi

radnego podnoszę, iż nie wskazał
on konkretnie, jakiego pracownika
przedsiębiorstwa dotyczą przedstawione zarzuty, jak również, kiedy doszło do wskazanego zdarzenia oraz
jakie były okoliczności związane z
przekazaniem wspomnianych informacji, co uniemożliwia obiektywne
odniesienie się do sprawy – stwierdziła właścicielka firmy Ewa Peter.
- Żaden z moich pracowników nie
ma umocowania do przekazywania
nieprawdziwych informacji, jakoby
wójt nakazała zaniechanie wymiany pojemników na nowe, nakazując
jednocześnie wyłącznie oklejanie
pojemników prywatnych. Chciałabym zapewnić, że każda zaistniała
sytuacja będzie należycie wyjaśniona – dodała.
Nowe symbole gminy
Podczas sesji jednogłośnie ustanowiono nowy herb, flagę i pieczęcie urzędowe oraz określono zasady
ich używania. Do tej pory symbole
gminne nie były oficjalnie zalegalizowane przez Komisję Heraldyczną,
a prace nad nimi trwały przez kilka
lat. - Chcieliśmy
odnieść
się historycznie do herbu i
flagi. Wszystko
było ukierunkowane przez
Komisję Heraldyczną. Flaga
nie będzie już
biało-niebiesko-żółta, a niebieska z
tym samym co na herbie symbolem
po lewej stronie. Z kolei herb będzie
bardziej zaokrąglony u dołu – nakreśliła wójt B. Lewandowska-Siwek.
Ulica Olimpijska w Baranowie
Radni zadecydowali także o nadaniu nazwy ulicy w Baranowie. Teraz
droga prostopadła do ul. Orlika nosić
będzie nazwę – ul. Olimpijska. KR

IX sesja Rady Gminy Rychtal

echo rychtala
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Uchwalili wynagrodzenie wójta

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie odwiedzili
Przedszkole Samorządowe w Rychtalu

Wójt A. Staszczyk (po lewej)
podczas sesji Rady Gminy Rychtal

Dzieci poznawały pracę strażaka
17 maja br. w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu goszczono strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
W trakcie spotkania strażacy zapoznawali dzieci z ciekawostkami
związanymi z ich pracą zawodową.
Przedszkolaki dowiedziały się, w jakich okolicznościach można i należy
wzywać straż pożarną – nie tylko w
celu gaszenia pożarów, ale również

podczas wielu różnych, trudnych sytuacji ludzi i zwierząt, gdzie strażacy
często niosą pierwszą, szybką pomoc
i ratunek. Jednak największe zainteresowanie wzbudzał wóz strażacki,
którym przyjechali strażacy. Dzieci
poznały wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy.
Wszystkie
dzieci
aktywnie
uczestniczyły w spotkaniu. Uważ-

nie słuchały o niebezpiecznej pracy
strażaka i chętnie odpowiadały na
zadawane pytania. Z wielką radością
chciały przymierzyć mundur i hełm,
aby poczuć się choć przez chwilę
strażakiem. Spotkanie zakończyło się
pamiątkowymi zdjęciami.
Wrażenia, jakich strażacy dostarczyli przedszkolakom, na długo pozostaną w ich pamięci.
Oprac. KR

23 maja br. odbyła się IX sesja
Rady Gminy Rychtal. Podczas obrad radni podjęli uchwały w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie gminy
Rychtal na 2019 r., zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rychtal na lata 2019-2039, przyjęcia
projektu „Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Rychtal” oraz wprowadzenia wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego. Rajcy zadecydowali
także o wynagrodzeniu wójta gminy
Rychtal. - Proszę radnych, aby moje
wynagrodzenie pozostało na tym samym poziomie, na którym było. W
związku ze wzrostem dodatku stażo-

wego, obniżone będzie o 1% wynagrodzenie zasadnicze. Tniemy koszty
w budżecie, dlatego jest to wskazane
– mówił wójt gminy Rychtal Adam
Staszczyk. W związku z tym wójt
będzie zarabiać 4.700 zł plus: dodatek
funkcyjny (1.900 zł), dodatek specjalny (39% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) oraz
dodatek za wieloletnią pracę (11%
wynagrodzenia zasadniczego, który
będzie wzrastał o 1% w każdym następnym roku do wysokości 20%).
Wszystkie uchwały przygotowane pod głosowanie zostały jednogłośnie przyjęte.
KR
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Dla zwycięzców 4 kategorii
przygotowano pamiątkowe puchary

V Bieg Uliczny im. Janusza Smiatacza o Puchar Wójta Gminy Trzcinica

Bieg uliczny z rekordową frekwencją

19 maja 2019 r. odbyła się piąta
już edycja Biegu Ulicznego im. Janusza Smiatacza o Puchar Wójta Gminy
Trzcinica. Organizatorami przedsię-

biegów, gdzie prowadzone były sprawy organizacyjne oraz zapisy zawodników, działało w tym dniu już od
godziny 10:00.
Udział w tegorocznej imprezie
wzięło 122 biegaczy

wzięcia były: Stowarzyszenie Wsi
Trzcinica „Przyszłość”, Klub Sportowy „Sparta Ultra Team” oraz Urząd
Gminy Trzcinica, a całość koordynował Dawid Gościniak z Urzędu
Gminy Trzcinica.
Za prowadzenie imprezy odpowiadał przewodniczący Rady Gminy
Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk,
a jej głównym celem było uczczenie
pamięci społecznika z gminy Trzcinica - majora Janusza Smiatacza oraz
popularyzacja biegów jako zdrowej
formy ruchu.
Tegoroczna edycja była rekordowa pod względem frekwencji. Biuro

Udział w zawodach wzięło 122
biegaczy z różnych regionów Polski,
w tym wiele osób z terenu gminy
Trzcinica i powiatu kępińskiego. Na
linii startu stanęło 87 mężczyzn oraz
35 kobiet. Biorący udział w biegu zawodnicy mieli do pokonania odcinek
około 8 km na tradycyjnej trasie prze-

biegającej przez miejscowości: Trzcinica - Wodziczna - Ignacówka Pierwsza - Aniołka Parcele - Trzcinica.
Najlepsi zawodnicy pokonali ten
dystans w czasie poniżej 30 minut.
Najważniejsze jednak, że wszyscy
uczestnicy dotarli szczęśliwie do linii mety, a na całej długości trasy
byli dopingowani brawami licznie
zebranych kibiców i obserwatorów
biegu. Pomiar czasu dokonywany był
w sposób elektroniczny przy pomocy
chipów przyczepianych do butów biegaczy.
Wszyscy biorący udział w zawodach otrzymali tzw. pakiety startowe
oraz zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami, które na linii mety
wręczała komisja medalowa w składzie: Grzegorz Hadzik - wójt gminy
Trzcinica, Renata Adamska - członek Stowarzyszenia Wsi Trzcinica
„Przyszłość” oraz Agnieszka Kurzawa - przedstawiciel KS „Sparta
Ultra Team”.
Dla zwycięzców 4 kategorii przygotowano pamiątkowe puchary. Zgod-

Wyniki

Kategoria - mężczyźni
1. Damian Dyduch z Grębanina
2. Sławomir Urbański z Łęki Opatowskiej
3. Grzegorz Bednarek z Kępna
Kategoria - kobiety
1. Marzena Piekielna ze Żdżar
2. Daria Zborowska z Kobylej Góry
3. Kinga Gierak z Kępna
Kategoria - mieszkaniec gminy Trzcinica
1. Łukasz Grycman
2. Rafał Podejma
3. Bartosz Czekała
Kategoria - mieszkanka gminy Trzcinica
1. Magdalena Grycman
2. Justyna Krzyżańska
3. Paula Damasiewicz
4. Joanna Smyrek
Kompletne zestawienie wyników biegów
znajduje się na stronie internetowej:
https://pulsarsport.pl/wynik/v-bieguliczny-im-janusza-smiatacza-o-pucharwojta-gminy-trzcinica/
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Wszyscy uczestnicy otrzymali tzw. pakiety startowe
oraz zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami

nie z regulaminem biegu statuetki
otrzymali także najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik zawodów.
Puchary wręczył wójt gminy Trzcinica w asyście Anny Parzonki, prezesa
Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość” i Łukasza Grycmana, prezesa Klubu „Sparta Ultra Team”.
Na zakończenie imprezy nie
zabrakło podziękowań przekazanych przez wójta G. Hadzika oraz
przewodniczącego Rady Gminy Z.
Mikołajczyka wszystkim osobom,
organizacjom i podmiotom zaangażowanym w organizację tak dużego
przedsięwzięcia.
- Serdecznie dziękujemy strażakom OSP z terenu gminy Trzcinica

oraz funkcjonariuszom Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie i Posterunku Policji w Laskach za pomoc
w zabezpieczeniu trasy biegu, firmie
PULSAR za pomiar czasu i przygotowanie bramy startowej, ratownikom medycznym i sanitariuszom
Grabowskiego Centrum Medycznego za zabezpieczenie medyczne,
członkom Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość” i Klubowi „Sparta
Ultra Team” za pomoc organizacyjną, jak również sponsorom, obsłudze
gastronomicznej, obsłudze technicznej i wszystkim tym osobom, bez których realizacja tej imprezy sportowej
nie byłaby możliwa – podkreślali.
Oprac. bem

22 maja br. dzieci z klas I-III z Zespołu Szkół w Trzcinicy miały okazję obejrzeć w Gminnej Bibliotece Publicznej spektakl kukiełkowy pt. „Kruszynka”, przedstawiony
przez Teatr Lalek „Pinokio” z Nowego Sącza

Kukiełkowa lekcja przyjaźni
Przedstawienie było częścią realizowanego przez trzcinicką bibliotekę
w ramach programu „Partnerstwo dla
książki” projektu pn. „Książka – źródło inspiracji” i zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Spektakl opowiadał o losach
Kruszynki – cyrkowej słonicy, która
odkryła, że prawdziwy sekret przyjaźni polega na wzajemnej pomocy

oraz akceptacji samego siebie i innych.
Pouczające przedstawienie bardzo spodobało się dzieciom. Podziękowały one animatorom oklaskami, a
następnie wspólnie z dyrektor biblioteki w Trzcinicy Renatą Gość wręczyły im kwiatki.
Po spektaklu na najmłodszych
czekała niespodzianka - „pieniążkowce” konfetti.
Oprac. bem

Na spektakl zaproszeni zostali uczniowie
z klas I-III Zespołu Szkół w Trzcinicy
Najlepsi zawodnicy pokonali dystans
około 8 km w czasie poniżej 30 minut
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22 maja 2019 roku w Smardzach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki

Zorganizowana w Smardzach uroczystość
była okazją do podziękowań i życzeń

Gminny Dzień Matki w Smardzach
Uczestników gminnego spotkania powitała prowadząca uroczystość
Katarzyna Kuboszek, która w swoim wystąpieniu nawiązała do roli,

jaką pełni we współczesnym świecie
matka.
Kolejnym punktem programu
spotkania były występy: chóru „Vio-

lino” oraz uczniów z Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Laskach, przygotowanych pod kierunkiem ich nauczycielek. Podczas części artystycz-

GONIEC PERZOWSKI
maj 2019, nr 22 (875)
Pokaz kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Perzów podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca

nej w sposób wzruszający, a zarazem
humorystyczny opowiedziano o matce, jej poświęceniu oraz roli w życiu
każdego z nas.
Zorganizowana w Smardzach
uroczystość była okazją do podziękowania matkom za ich pracę i trud
wychowawczy.
Życzenia oraz wiele ciepłych
słów przekazali zaproszeni goście, w
tym wójt gminy Trzcinica Grzegorz
Hadzik, a obecne na spotkaniu panie
otrzymały symboliczną różę.
Następnie przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich Maria Olejniczak, składając życzenia, podziękowała wszystkim gościom za przybycie oraz wójtowi za patronat nad
uroczystością.
W tym szczególnym dniu wyróżnione zostały matki zasłużone w pro-

cesie macierzyństwa i wychowania:
Elżbieta Kubot, Zofia Strużycka,
Anna Zimoch, Ewa Olejnik, Małgorzata Zimoch, Dorota Czajkowska, Teresa Gnacy, Irena Zimoch,
Maria Powroźnik oraz Anna Biegańska. Wyróżnienie oraz kwiaty
otrzymała także najstarsza mama Teresa Nowak.
Wyróżnienie dla najstarszej
mamy przyznane zostało również
Ludomirze Piędzioch, która jednak
nie mogła uczestniczyć w spotkaniu
w Smardzach. W związku z tym
następnego dnia sekretarz gminy
Trzcinica Renata Ciemny oraz radny
Rady Gminy Stanisław Maryniak
odwiedzili panią Ludomirę w domu,
gdzie złożyli życzenia, przekazali
wyróżnienie oraz wręczyli kwiaty.
Oprac. bem

Z okazji Dnia Matki wręczone
zostały wyróżnienia

Prezentowały pyszne tradycje
18 maja 2019 roku podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia
Dziecka, Matki i Ojca odbyła się prezentacja oraz degustacja potraw przygotowanych przez KGW w ramach
konkursu kulinarnego zorganizowanego przez Gminę Perzów.
Konkurs pod patronatem wiceminister Andżeliki Możdżanowskiej skierowany był do Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Perzów i miał
na celu m.in. promowanie i popularyzację regionalnych tradycji kulinarnych, budowę więzi wśród lokalnej
społeczności, a także rozwój Kół Gospodyń Wiejskich.
Panie z KGW przygotowały różnorodne potrawy nawiązujące do
tradycji kulinarnych regionu wielkopolskiego. Były to: krokiety ziemniaczane, pyrki z gzikiem czy pasztet z
piersi kurczaka. Nie zabrakło także
kolorowych sałatek, nalewek i słodkości. Gospodynie zadbały zarówno
o piękny wygląd stołów, jak i samych
potraw.
Zapachy, które roznosiły się wokół, przeciągały obecnych na festynie
mieszkańców, a gospodynie chętnie
częstowały wszystkich, którzy mieli

ochotę spróbować regionalnych smakołyków.
Pięcioosobowa komisja pod przewodnictwem znanego kucharza Piotra Kucharskiego przyznała nagrody i wyróżnienia.
Zwyciężyło KGW w Trębaczowie
za regionalną gęś po staropolsku oraz
miniptysie Reginy.
Drugie miejsce równorzędnie zajęły: KGW w Domasłowie za chleb
i nóżki z kury oraz KGW w Słupi
pod Bralinem za zupę cebulową oraz
pasztet z piersi kurczaka.

Postanowiono nie przyznawać
trzeciego miejsca i wyróżnić pozostałe Koła. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.
Podczas prezentacji panie wymieniały doświadczenia kulinarne,
przekazywały przepisy, rozmawiały
o planach i pomysłach związanych z
działalnością.
Jeszcze w tym roku zostanie wydana publikacja z przepisami potraw
zaprezentowanych podczas majowego festynu.
Oprac. bem

KGW uczestniczące w konkursie kulinarnym
otrzymały nagrody i wyróżnienia

cd. gońca perzowskiego na str. 14
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Laureaci

18 maja br. na terenach rekreacyjno-sportowych w Perzowie zorganizowany został Majowy Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca

„Moja rodzina”

konkursu

Atrakcjami były m.in.: pokaz kulinarny z udziałem
Piotra Kucharskiego oraz prezentacje KGW

Kategoria I

Staś Mazurowski
Zosia Domagała
Mar ta Doruch
Hania Osdoba
Rafał Kokot
Alan Stojek

Kategoria II

Hania Domagalska
Artur Supianek
Zuzanna Zapolna
Karol Kokot
Aleksandra Doruch
Kacper Gnitecki

Majowy Festyn Rodzinny w Perzowie

Piękna pogoda sprzyjała wspólnemu
spędzaniu czasu w plenerze

Na scenie prezentowały się dzieci z przedszkoli gminy Perzów
oraz uczniowie klas I-VIII z Zespołów Szkół w Perzowie i Trębaczowie

Gospodarzem festynu, który
przebiegał przy pięknej, słonecznej
pogodzie, była wójt gminy Perzów
Danuta Froń. Honorowy patronat
nad imprezą objęła wiceminister Andżelika Możdżanowska, co związane było z prezentacją potraw lokalnych przygotowanych przez Koła
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy
Perzów.
Jedną z atrakcji okazał się pokaz
kulinarny z udziałem znanego kucharza Piotra Kucharskiego, który
zaprosił wszystkich na degustację
chłodnika i parowanych klusek.
Na scenie prezentowały się dzieci z przedszkoli gminy Perzów oraz
uczniowie klas I-VIII z Zespołów
Szkół w Perzowie i Trębaczowie.
Muzyczną niespodzianką był koncert
zespołu „Graphite” ze Słupi pod Bralinem. Podczas festynu uczestnikom
i laureatom konkursu plastycznego
„Moja rodzina” rozdane zostały nagrody.
Atrakcjami
przygotowanymi
przez organizatora - Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie były: dmu-

Dzień Matki w Dziennym Domu Seniora w Domasłowie

W prezencie - metamorfoza

Seniorki z Dziennego Domu
Seniora w Domasłowie świętowały
tegoroczny Dzień Matki w sposób

Pensjonariuszki poddane zostały
metamorfozie. Profesjonalny makijaż, stylizacja włosów i odpowiednio

Seniorki z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie z okazji Dnia Matki
poddane zostały metamorfozom wykonanym przez Atelier Staszak

wyjątkowy. Odwiedziła je bowiem
Agnieszka Staszak, prezes Fundacji
„O mały włos”, a jednocześnie właścicielka kępińskiego Atelier Staszak.

14

dopasowana kreacja przyniosły spektakularne efekty.
- Dzięki metamorfozie chciałam
pokazać, jak można zmienić swoje

życie na lepsze, radośniejsze, barwniejsze. Często wystarczy odrobina
dobrej woli i życzliwe osoby, które
nas w tych zmianach będą wspierać. Mój zawód oraz działalność w
Fundacji pozwalają mi podejmować
wyzwania, dzięki którym choć na
chwilę mogę sprawić komuś radość.
Jest to też dla mnie bardzo motywujące – powiedziała A. Staszak.
Dzienny Dom Seniora odwiedziła również wójt gminy Perzów Danuta Froń, która tego dnia składała
wszystkim matkom - seniorkom życzenia.
Przeprowadzone metamorfozy
zwieńczyła wspólna sesja zdjęciowa. - Nie zawsze też jest czas, żeby
udać się do kosmetyczki czy fryzjera, a kobieta w każdym wieku chce
wyglądać ładnie - podkreśliła jedna
z pensjonariuszek. - Po dzisiejszych
metamorfozach czujemy się wyjątkowo pięknie - wyznała.
Oprac. bem
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chane zamki dla dzieci, zabawy ze
szczudlarzem, warsztaty malowania
na wodzie, fotobudka, malowanie
twarzy oraz kiermasz książek.

Współorganizatorami majowej
imprezy byli: GOPS Perzów, UG
Perzów, TRGP i Biblioteka Publiczna
w Perzowie.
Oprac. bem

Gmina Perzów gościła niemiecką delegację z zaprzyjaźnionej gminy Drebber

Partnerska wizyta
samorządowców z Niemiec

Goście z Niemiec mieli okazję zapoznać się z pracą
Centrum Logistycznego Grupy G-3 w Turkowach

Delegacja z zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Drebber gościła w
gminie Perzów od 15 do 18 maja 2019 r.
W czasie wizyty goście wraz z
wójtem gminy Perzów Danutą Froń
mieli okazję zapoznać się z pracą
Centrum Logistycznego Grupy G-3 w
Turkowach. Odwiedzili przedszkole i
żłobek w Perzowie oraz salę sportową w Trębaczowie. Zostali też zaproszeni do Dziennego Domu Seniora w
Domasłowie, którego pensjonariusze
specjalnie dla gości z Niemiec przygotowali ciasto własnego wypieku
oraz własnoręcznie wykonane prace
plastyczne. Delegacja udała się również do Liceum Ogólnokształcącego
nr I im. mjra Henryka Sucharskiego

w Kępnie, w którym została przyjęta
przez dyrektor Danutę Stefańską.
Goście mieli także okazję spotkać się z wicestarostą powiatu kępińskiego Alicją Śniegocką i zwiedzić
Starostwo Powiatowe w Kępnie.
Jedną z atrakcji podczas pobytu
w Polsce była wycieczka do Wrocławia. Znalazł się też czas na zabawę podczas Festynu Majowego z
okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca
zorganizowanego na terenach rekreacyjno–sportowych w Perzowie.
Korzystając z uprzejmości właścicieli
gospodarstwa agroturystycznego w
Kozie Wielkiej, goście miło spędzali
czas wolny, podziwiając uroki polskiej wsi.		
Oprac. bem

Delegacja udała się również m.in. do Liceum Ogólnokształcącego nr I
im. mjra Henryka Sucharskiego oraz Starostwa Powiatowego w Kępnie

Region

gmina
wieści znad pomianki
maj 2019, nr 22 (924)

Gminny Dzień Matki oraz jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Siemianicach

Mamy i gospodynie świętowały
W sobotę, 18 maja 2019 r., w
Siemianicach odbyła się gminna
uroczystość zorganizowana z okazji
Dnia Matki połączona z jubileuszem
60-lecia istnienia tutejszego Koła
Gospodyń Wiejskich. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Następnie goście udali się do
miejscowego domu parafialnego,
gdzie powitała ich Karolina Goj,
pracownik Urzędu Gminy Łęka
Opatowska.
Święto uświetnił wyjątkowy artystyczny występ uczniów
Zespołu Szkół w Siemianicach.
Młodzi artyści zaprezentowali
swoje wokalne, taneczne i aktorskie umiejętności.
Po części artystycznej głos
zabrała przewodnicząca obcho-

goście, szanowne mamy, szanowne
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich,
mam ogromny zaszczyt gościć państwa dzisiaj na Gminnym Dniu Matki połączonym z pięknym jubileuszem 60-lecia istnienia naszego
Koła – zwróciła się do uczestników uroczystości. - Drogie
mamy, te wspaniałe święto, które
pozwala naszym pociechom, często zapracowanym i zabieganym,
choć na chwilę zwolnić i w trosce,
zadumie i refleksji przypomnieć
sobie o najważniejszej osobie w
życiu – matce. Życzę wam, abyście były dostrzegane, doceniane
i szanowane nie tylko w dniu waszego święta, nie przez cały rok,
Na ręce przewodniczącej Marii Skotnik
ale przez całe życie – mówiła do
złożono życzenia, kwiaty i upominki
obecnych mam. - Świętując dziś

dzącego jubileusz Koła Gospodyń
Wiejskich Maria Skotnik, która
złożyła życzenia wszystkim mamom
oraz członkiniom Koła. - Szanowni

Członkowie Stowarzyszenia „Carpe Diem” uczestniczyli w majowej wyprawie, podczas
której zwiedzali zabytki litewskiego Wilna

jubileusz 60-lecia powstania nasze- wszystkim paniom realizacji wszelgo KGW, jeszcze raz życzę wam zdro- kich planów i zamierzeń. Niech ta
wia, pomyślności, nowych twórczych dzisiejsza uroczystość będzie dla was
pomysłów, następnych jubileuszy, podziękowaniem, a zarazem uhonodalszej wytrwałości na rzecz lokal- rowaniem waszej codziennej pracy –
nego środowiska i aby członkostwo mówił wójt gminy Łęka Opatowska,
w Kole przechodziło z
pokolenia na pokolenie – powiedziała M.
Skotnik.
W trakcie spotkania na ręce przewodniczącej Koła w
Siemianicach złożono
życzenia, kwiaty, upominki oraz wyrazy
szczerej wdzięczności
za zaangażowanie tutejszych gospodyń w
życie społeczne oraz w
upowszechnianie tradyWójt Adam Kopis wręczył bukiet kwiatów
cji i kultury.
Serdecznych słów najstarszej członkini KGW Kazimierze Popłonyk
nie szczędził również
wójt Adam Kopis. - W przededniu a następnie na ręce M. Skotnik oraz
tego święta jako gospodarz gminy najstarszej członkini Koła Kazimiepragnę złożyć najserdeczniejsze ży- ry Popłonyk przekazał kwiaty.
czenia: zdrowia, radości, pogody duPodczas uroczystości Zarząd
cha, samych dobrych ludzi dookoła Koła
podziękował
długoletnim
i tych najbliższych i tych, których członkiniom za ich pracę na rzecz
spotykacie każdego dnia - życzył. KGW w Siemianicach. W ten sposób
- Jednocześnie wszystkim paniom uhonorowano: Wiktorię Sarnowską,
składam serdeczne gratulacje z Janinę Bakalarz, Halinę Dąbrowokazji pięknego jubileuszu 60-lecia ską, Kazimierę Popłonyk i Jadwigę
Koła Gospodyń Wiejskich. Każdy Skotnik.
jubileusz jest ważnym świętem i wyPo zakończeniu części oficjalnej
darzeniem. Okazją do dokonania gości zaproszono na poczęstunek
oceny dotychczasowych osiągnięć przygotowany przez gospodynie z
i wyznaczenia nowych celów oraz Siemianic, podczas którego wspólnie
zadań. Skłania również do reflek- spędzony czas upłynął w miłej i wesji, wspomnień i przemyśleń. Życzę sołej atmosferze.
Oprac. bem
Wójt gminy Łęka Opatowska Adam Kopis odebrał promesę w wysokości 19.000,00 zł na realizację projektu „Przyklejeni do smartfona – telefon mój przyjaciel czy wróg? Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w gminie Łęka Opatowska”

Promesa w ramach programu
„Razem bezpieczniej”

Stowarzyszenie „Carpe Diem” na Litwie

Członkowie stowarzyszenia z
Łęki Opatowskiej wyruszyli na Litwę 1 maja br., a ich celem była metropolia wileńska, miasto z wieloma
wspaniałymi zabytkami i ważnymi
dla historii miejscami.
- W pierwszym dniu zwiedzania
pierwsze kroki skierowaliśmy do
sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej. Następnie zwiedziliśmy
zabytkowy kompleks Uniwersytetu
Wileńskiego, katedrę wileńską, RyWśród obejrzanych zabytków
znalazły się między innymi:
sanktuarium Matki Boskiej
Ostrobramskiej, zabytkowy
kompleks Uniwersytetu
Wileńskiego, katedra
wileńska oraz pomnik
Adama Mickiewicza

nek Starego Miasta, pomnik Adama
Mickiewicza, kościół św. Anny, kościół bernardynów, św. Kazimierza,
cerkiew Świętego Ducha, cerkiew z
klasztorem unickim i Celą Konrada,
polski kościół św. Ducha i sanktuarium obrazu „Jezu Ufam Tobie” relacjonują uczestnicy wycieczki.
W drugim dniu odwiedzili cmentarz na Rossie. Na dłuższą chwilę zatrzymali się przy mauzoleum Matka
i Serce Syna, gdzie zapalili znicze.

Następnie obejrzeli panoramę miasta
z Góry Zamkowej i przejechali do kościoła św. Piotra i Pawła, uznanego za
jeden z najpiękniejszych na świecie. Jest on wyjątkowy przede wszystkim
ze względu na bogato zdobione wnętrze. Szczególną uwagę przykuwa
ambona w kształcie łodzi Piotrowej
oraz wiszący pod kopułą oryginalny kryształowy żyrandol w kształcie
łodzi żaglowej – opowiadają. - Na
koniec naszej wycieczki udaliśmy
się do Trok, gdzie zwiedziliśmy średniowieczny zamek. W czasie wolnym spożyliśmy regionalne specjały
kuchni karaimskiej - pierożki kibiny
– wspominają członkowie Stowarzyszenia „Carpe Diem”.
W drodze do Polski wstąpili jeszcze do położonych nad brzegiem Niemna Druskiennik. Jest to największe
i najnowocześniejszego uzdrowisko
na Litwie, jedno z najlepszych uzdrowisk klimatycznych i balneologicznych w Europie.
W godzinach nocnych zmęczeni,
ale bardzo zadowoleni i pełni wrażeń
podróżnicy wrócili do Łęki Opatowskiej.
Oprac. bem

Wójt Adam Kopis odebrał promesę z rąk
sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

21 maja 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie wójt gminy
Łęka Opatowska Adam Kopis odebrał z rąk sekretarza stanu w MSWiA
Jarosława Zielińskiego promesę w
wysokości 19.000,00 zł. Przyznana
została w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań „Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 20182020”.
Wsparcie otrzymały 104 wnioski spośród 319 złożonych. Aplikacja
Gminy Łęka Opatowska znalazła się
wśród sześciu nagrodzonych projektów z Wielkopolski.

Realizacja dofinansowanego projektu ma na celu przeciwdziałanie
niebezpiecznym zjawiskom płynącym z nowoczesnych technologii,
ochronę dzieci i młodzieży z terenu
gminy Łęka Opatowska poprzez
działania z zakresu przeciwdziałania
profilaktyki uzależnień od telefonów
komórkowych i Internetu, wykreowanie praktyk bezpiecznego korzystania z sieci, a także przeciwdziałanie hejtowi i cyberprzemocy. Projekt
oprócz działań informacyjno-szkoleniowych ma za zadanie promowanie
zdrowego trybu życia i ukazanie młodym ludziom korzyści płynących z
uprawiania sportu.
Oprac. bem
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam gospodarstwo rolne z zabudowaniem o pow. 9,50 ha - Brzezinki. Cena do
uzgodnienia. Tel. 790 295 168.
(TK 137/05/19)
Sprzedam działkę budowlaną 12 arów Bralin, ul. Leśna. Tel. 609 253 481.
(TK 129/05/19)
Sprzedam mieszkanie 67 m2, trzypokojowe
- Namysłów, ul. Reymonta.
Tel. 604 903 262 (dzwonić po godz. 12:00).
(TK 123/05/19)
SPRZEDAM DOM W KĘPNIE przy UL.
PARKOWEJ, DZIAŁKA 400 m2, ZAGWARANTOWANY KOMFORT BUDYNKU,
OGRODU I OTOCZENIA. KOMPLETNIE WYPOSAŻONY. DUŻE MOŻLIWOŚCI ADAPTACYJNE (GABINET). PROSZĘ O POWAŻNE
PROPOZYCJE. TEL. 601 844 036.
(TK 122/05/19)
Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)
Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
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)
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 40
arów pod inwestycje lub budownictwo
mieszkaniowe, położoną przy drodze
nr 11 w kierunku Baranowa. Działka w
pełni uzbrojona. Decyzja o zabudowie.
Atrakcyjna lokalizacja i cena.
Tel. 880 303 900.
(TK 111/04/19)

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)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 105/04/19)
Sprzedam 5 rojów pszczół.
Tel. 510 176 111.
(TK 88/03/19)
Sprzedaż młodych kurek. Sadogóra 19
k. Rychtala. Tel. 62 / 78 16 322,
693 661 542.
(TK 87/03/19)

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
48 m2 w bloku - Kępno, od m-ca lipca 2019.
Tel. 667 572 438.
(TK 135/05/19)

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

Do wynajęcia mieszkanie 54 m2, dwupokojowe, I piętro, w kamienicy (centrum Kępna).
Tel. 604 904 358.
(TK 133/05/19)

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)

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

sprzedam

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

Sprzedam dwie frezarki, sprawne - 2000 zł
do uzgodnienia. Tel. 784 082 469.
(TK 130/05/19)

Do wynajęcia lokal 38 m2 handlowo-usługowy - Osiedle Kopa 1 (obok apteki).
Tel. 510 285 430.
(TK 113/04/19)

Sprzedam piłę panelową firmy Bernard
wraz z odciągiem - 7000 zł do uzgodnienia.
Tel. 784 082 469.
(TK 130/05/19)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Sprzedaż drewna opałowego.
Tel. 510 183 522.
(TK 114/04/19)

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

US£UGI

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

Wytnę drzewa, potnę, porąbię drewno,
posiadam swój sprzęt. Tel. 692 963 835.
(TK 131/05/19)

nieruchomości różne

Firma Rema-Mur: usługi murarskie, budowa domów, fundamenty, stropy.
Tel. 665 184 411.
(TK 128/05/19)

Wydzierżawię łąkę 1 ha - Świba.
Tel. 62 / 79 14 883.
(TK 126/05/19)
rolnicze
Sprzedam: przegrabiarko-zgrabiarkę siedmiogwiaździstą oraz kosiarkę „Osa”.
Tel. 62 / 79 14 883.
(TK 125/05/19)

Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
klinkier i inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 98/04/19)

Sprzedam opla zafirę, rok prod. 2007,
benzyna + gaz, silnik 1.6, hak.
Tel. 660 614 794.
(jack)

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

Firma ogólnobudowlana zatrudni pracowników na stanowiska: dekarzy, cieśli,
zbrojarzy, brukarzy, pomocników brukarzy,
operatorów koparko-ładowarki. Wynagrodzenie od 3,5 do 6 tys. zł. Praca na miejscu.
Tel: do godz 15:00 – 783 081 888, po godz
15:00 – 605 467 605. (TK 138/05/19)

motoryzacja
Sprzedam forda kugę, 2014 r., przebieg
120 tys. km, pierwszy właściciel, książka
serwisowa, diesel, czarny metalik, stan
bardzo dobry. Tel. 601 940 926.
Sprzedam forda focusa MK2,
rok 2005, 1.6 TDCi, 90 KM.
Cena do negocjacji. Tel. 723 430 524.
(TK 129/05/19)
Sprzedam forda focusa 1.8 TDDI, rok produkcji 2002, silnik 1.8 TDDI 66 kW 90 KM,
przebieg 213000, klima, hak, cena 4100 zł
(do małej negocjacji). Tel. 691 720 083.
(TK 124/05/19)

praca

Firma Ares w Krążkowach zatrudni:
tapicerów. BARDZO WYSOKIE
WYNAGRODZENIE. Tel. 604 848 194.
(TK 134/05/19)
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia
pizzy na terenie kępna i okolic.
tel: 501 318 336.
(TK 132/05/19)
Firma Rema-Mur zatrudni murarza,
pomocnika murarza. Tel. 665 184 411.
(TK 127/05/19)

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)

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
16
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Ogłoszenia

reklamy

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

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

ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie
(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.
firma wykonuje całkowite
usługi na posesjach:
- wykaszania, sprzątania,
cięcia drzew i krzewów
- płytkowanie, gipsowanie,
murowanie, malowanie.
Tel. 605 667 074

Wójt Gminy Perzów
informuje, że został ogłoszony:

I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 413/1
w miejscowości Perzów
Szczegółowe informacje na temat przetargu zawarte są w ogłoszeniu
z dnia 28.05.2019 r. podanym do publicznej wiadomości:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Perzowie (parter)
2) na tablicy ogłoszeń sołeckich w miejscowości Perzów
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Perzów.
Wszelkie pytania związane z przetargiem
można kierować do Urzędu Gminy w Perzowie, pokój nr 6
lub pod numerem telefonu (62) 78 61 850.
Wójt Gminy Perzów
/-/Danuta Froń

Uwaga!

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kępno,
jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny
jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego bądź też
huczne urodziny, a chcielibyście upamiętnić to wydarzenie
w wyjątkowy sposób na łamach naszego tygodnika
- zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami.
Z radością weźmiemy udział w uroczystości, a następnie
przygotujemy reportaż z tego szczególnego wydarzenia,
który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.
Drodzy Czytelnicy, „Tygodnik Kępiński” można znaleźć także
w internecie. Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski

sprzedam

FORD
TRANSIT,
rok produkcji 2012.

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

pon.-pt. 8.00-16.00.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

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

sprzeda samochód marki

Zgłoszenia:

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

komfortowe mieszkanie

GS „SCh” w Bralinie

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

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

do wynajęcia

Telefon: 518 973 923.

„BIS”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV
drogą mailową na adres: ema-elfa@ema-elfa.pl
lub bezpośrednio do siedziby firmy.

62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

w Bralinie
przy ulicy Nowej.

Przedsiębiorstwo

- Technolog - Programista CNC
- Operator obrabiarek
sterowanych numerycznie - CNC

tel.

lokale
mieszkalne

Tel.: 604 824 980.

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO:

TAPICERÓW

do wynajęcia

oraz osoby
do przyuczenia
w zawodzie tapicer.

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Tygodnik Kępiński 30 maja 2019
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Recenzje

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Mary Lynn Bracht - „Biała chryzantema”
Przejmująca opowieść o siostrach, ukazana na tle trudnej i krwawej historii Korei.
Korea, 1943 rok. Szesnastoletnia Hana od urodzenia żyje w kraju okupowanym przez Japończyków. Jako haenyeo, poławiaczka owoców morza, cieszy się swobodą daną już tylko
nielicznym Koreańczykom – do dnia, w którym ratuje młodszą siostrę przed japońskim
żołnierzem, a sama trafia do niewoli i zostaje wywieziona do dalekiej Mandżurii. Tam
staje się „pocieszycielką”, czyli jest zmuszana do pracy w japońskim wojskowym domu
publicznym. Lecz haenyeo to kobiety silne i zdeterminowane. Hana nie zamierza się poddawać. Korea Południowa, 2011 rok. Emi przez ponad sześćdziesiąt lat stara się zapomnieć
o tym, co zrobiła dla niej siostra, musi jednak stanąć twarzą w twarz z przeszłością, by
odzyskać spokój. Czy będzie potrafiła oderwać się od dziedzictwa wojny i znaleźć przebaczenie? Pełna napięcia, nadziei i odkupienia „Biała chryzantema” opowiada o dwóch
siostrach połączonych miłością dość silną, by zatriumfować nad okropieństwami wojny.

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:

Romain Puértolas - „Całe lato bez Facebooka”
Korpulentna, czarnoskóra porucznik policji Agatha Crispies zostaje dyscyplinarnie
przeniesiona do Nowego Jorku w stanie Kolorado. Małe miasteczko w odległym zakątku
Ameryki, wszechobecny rasizm, brak zasięgu sieci komórkowych. Nic się tu nigdy nie dzieje. Porucznik Crispies walczy z nudą, prowadząc klub czytelniczy w miejscowym komisariacie i żyje nadzieją, że pewnego dnia dostanie w końcu śledztwo dotyczące czegoś ciekawszego niż wiewiórki. Jej życzenia zostają wysłuchane: spokojnym miasteczkiem
wstrząsa (wreszcie) seria gwałtownych zbrodni. Morderstwa i tajemnicze zaginięcia okazują się prawdziwym sprawdzianem wiedzy literackiej bohaterki.
Puértolas proponuje czytelnikowi osobliwy, zwariowany thriller. Oto nowy gatunek: komedia detektywistyczna.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Stephen Hawking, Lucy Hawking - „George i tajny klucz
do wszechświata”
Ucieczka Freddy’ego, niesfornej świnki George’a, staje się początkiem niezwykłej
przygody. Chłopiec poznaje swoich sąsiadów, Annie i jej ojca Erica, a dzięki nim i superinteligentnemu komputerowi Kosmosowi tajemnice wszechświata, począwszy od atomów,
poprzez planety i ich księżyce, gwiazdy, galaktyki, na czarnych dziurach skończywszy.
Wyrusza w podróż do najodleglejszych zakątków wszechświata. Co by się jednak stało,
gdyby Kosmos dostał się w nieodpowiednie ręce? George, Annie i Eric nie zamierzają się
o tym przekonywać. Wynika z tego wspaniała przygoda, która w prosty
sposób wyjaśnia tajemnice nauki.

WAKACJE NAD BAŁTYKIEM
Firma turystyczna P.H.U. „GRZEŚ” TORZENIEC
PRZEWOZY AUTOKAROWE & BIURO PODRÓŻY

zapraszamy na wycieczki krajoznawcze
w sezonie 2019
NOWY ROK * NOWE KIERUNKI
* TURNUSY SANATORYJNE TRUSKAWIEC ZACHODNIA UKRAINA
* MAJÓWKA z wypadem na BORNHOLM
WCZASY * Sarbinowo * Niechorze * Świnoujście
WYCIECZKI * Licheń * Mazury * Zakopane *
Bieszczady * Lwów * Dolina Rospudy * Wilno

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 22
SPONSORZY NAGRÓD:

BIURO PODRÓŻY z GRZESIEM CIĘ TANIO WYNIESIE
Szczegóły na: www.grzes.biz
Informacja i zapisy:
Grzegorz 601 58 11 65; Mirosława 609 50 28 25.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 5 czerwca 2019 r.

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

1. Mary Lynn Bracht - „Biała chryzantema”,
2. Romain Puértolas - „Całe lato bez Facebooka”,
3. Stephen Hawking, Lucy Hawking - „George...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 21 nagrody otrzymuj¹:

Grażyna Seiffert (Baranów),
Sylwester Jędrasiak (Opatów).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
W szkole lub na studiach otrzymasz zadanie, z
którego będziesz się musiał wywiązać. Okaże
się, że masz zdolności lub wiedzę, jakich brakuje
innym osobom w twoim otoczeniu.

Byk 21 IV – 21 V
W pracy bądź uparty, a uzyskasz to, o czym marzysz od dawna. Nie bądź jednak przesadnie
ambitny, bo jeśli będziesz chciał za dużo, niewiele ci się uda. Stawiaj na konkrety.

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Centrum” - 30.05.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 31.05.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 1.06.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 2.06.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 3.06.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 4.06.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 6.06.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.

2.
3.
4.
5.

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

Rak 23 VI – 22 VII

6.
7.

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.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Miej oczy szeroko otwarte: przed tobą udane
spotkanie lub szalona i namiętna randka. Samotni mają szansę nawiązać związek, który wyda im
się spełnieniem marzeń.

Lew 23 VII – 22 VIII
Potraktuj wydarzenia tego tygodnia jak ważny
egzamin, który chcesz zdać. Nie reaguj nerwowo i zasięgaj porady ludzi, którzy są dla ciebie
autorytetem. Pamiętaj też o odpoczynku.

Panna 23 VIII – 22 IX
Dojdziesz do wniosku, że czas pozbyć się części obowiązków, a nawet zakończysz pewną
niechcianą znajomość. Nie wymagaj od siebie
nadludzkiego wysiłku, bo staniesz się zestresowany i przemęczony.

Waga 23 IX – 23 X
Będziesz w stanie zrozumieć, jakie są przyczyny niezrozumienia z bliskim otoczeniem. W ten
sposób nie powtórzysz błędów w przyszłości.
Spotkaj się z przyjaciółmi, których ostatnio zaniedbywałeś. Ktoś potrzebuje twojej rady.

Telefon: 514 288 733

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

Skorpion 24 X – 21 XI
Uda ci się szybko uporać z najtrudniejszymi obowiązkami. Możesz liczyć na wsparcie i uznanie
ze strony kobiety na wyższym stanowisku. Tydzień sprzyja też sympatycznym wydarzeniom
towarzyskim i rodzinnym.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II
Sprawy związane z miłością, zabawą i wesołym towarzystwem zaprzątną twoją uwagę.
Nie pozwól, aby wpłynęło to źle na twoje obowiązki. Karta radzi, abyś poważniej traktował
innych ludzi.

Ryby 19 II – 20 III
Powstrzymaj się od udziału w nielegalnej sprawie lub intrydze. Ktoś może posłużyć się tobą,
aby załatwić własne sprawy. Grozi ci oszustwo
lub utrata dobrego imienia. Słuchaj intuicji i w
porę wycofaj się z dwuznacznej sytuacji.

reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Poznasz osobę, której będziesz mógł zaufać. To
może być ktoś, z kim będziesz udanie współpracował. W miłości karta zapowiada szczerą rozmowę o wspólnej przyszłości. Jeśli jesteś samotny, karta wróży możliwość spotkania.

(62) 78 292

kontakt:

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

Koziorożec 22 XII – 19 I

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

NR 22/2019 (811)

NASI
w LIGACH

Łatwiej i taniej
dla klubów,
PZPN obniża
koszty klubom

Rafał Kurzawa
(FC Midtjylland)
Superligaen

Playoff | wiosna 2019
FC Midtjylland – Esbjerg fB – 1:2 (1:2)
NA BOISKU: cały mecz
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

30. kolejka | wiosna 2019
Bałtyk Gdynia – Mieszko Gniezno – 4:3 (2:2)
NA BOISKU: cały mecz
Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

31. kolejka | wiosna 2019
Ślęza Wrocław – Agroplon Głuszyna – 5:1 (2:0)
NA BOISKU: 1-46 minuta

Polski Związek Piłki Nożnej w dniu 23 maja podjął uchwałę o wprowadzeniu jednej zryczałtowanej
opłaty zastępującej składkę członkowską, wpisowe
do rozgrywek i koszty rejestracji zawodników. Nowe
regulacje oznaczają obniżenie kosztów dla klubów
o ponad połowę. Przypomnijmy, że obniżenie kosztów zostało zapowiedziane przez futbolową centralę
wraz z ogłoszeniem reformy organizacyjnej w rozgrywkach prowadzonych przez wojewódzkie związki
piłkarskie.

Patryk Słupianek
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

31. kolejka | wiosna 2019
Ślęza Wrocław – Agroplon Głuszyna – 5:1 (2:0)
NA BOISKU: 1-78 minuta
Wiktor Łuczak
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

31. kolejka | wiosna 2019
Ślęza Wrocław – Agroplon Głuszyna – 5:1 (2:0)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak
(RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

Jeden z czołowych tenisistów stołowych z naszego regionu sięgnął po tytuł Mistrza Polski Amatorów. Kępnianin
okazał się bezkonkurencyjny w kategorii 56-65 lat

Jan Kasendra

Mistrzem Polski
Amatorów
w Tenisie Stołowym

31. kolejka | wiosna 2019
Pogoń Zduńska Wola – RKS Radomsko – 1:2 (0:2)
NA BOISKU: cały mecz
Mikołaj Glinkowski
(GKS Bełchatów)
I Liga Wojewódzka Junior Młodszy

11. kolejka | wiosna 2019
GKS Bełchatów – Stal Głowno – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: 66-90 minuta

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

W hali sportowej Uniwersyteckiego Centrum Sportu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbywały się Mistrzostwa Polski
Amatorów w Tenisie Stołowym pod patronatem Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Udział w mistrzostwach mogli wziąć zawodnicy, którzy nigdy nie występowali w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych organizowanych przez PZTS (z wyjątkiem
zawodów weteranów). Zawody rozegrane zostały w 6 kategoriach: 19-39 lat, 40-55 lat, 56-65 lat, powyżej 66 lat oraz 2 kategorie
Open. W szranki stanęła rekordowa liczba 249 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Wielki sukces osiągnął znany kępiński
pasjonat tej dyscypliny Jan Kasendra, który zwyciężył w bardzo silnie obsadzonej kategorii 56-65 lat i uzyskał zaszczytny tytuł
Mistrza Polski. Kępnianin przeszedł przez turniej jak burza, gdyż najpierw wygrał swoją grupę bez straty seta, później pokonał
m.in. Krzysztofa Tylskiego z Warszawy, Ryszarda Gruszkiewicza z Olsztyna, w półfinale 3:1 Janusza Grajkowskiego z Torunia, a w
finale również 3:1 Wojciecha Ratyńskiego z Warszawy.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Nie żyje jedna z ikon „Polonii” Kępno - Henryk Rachel
.
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(www.fotografia-mpfoto.pl)

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Nielba Wągrowiec jeszcze nie może cieszyć się
z awansu. Lider rozgrywek w minionej kolejce potknął się w Śmiłowie i mimo że wciąż
ma bezpieczną przewagę, musi uważać, by jej nie stracić na samym finiszu rozgrywek.
Niezwykle zacięta walka szykuje się natomiast o uniknięcie spadku z ligi

Polonia zdegradowała Olimpię
Rozgrywki sezonu 2018/219 zmierzają ku finiszowi. Na pięć kolejek przed końcem w tabeli
widoczna jest przewaga lidera z Wągrowca nad resztą stawki. Pięć punktów przewagi Nielby nad wiceliderem ze Swarzędza to solidna zaliczka, ale piłkarze lidera muszą być czujni
do samego końca. Zwłaszcza, że podczas minionej kolejki gracze Nielby zaliczyli wpadkę,
przegrywając 1:2 (0:0) z Orkanem Śmiłowo. Potknięcie lidera wykorzystała Unia Swarzędz,
która po przekonującym zwycięstwie nad Krobianką nieznacznie odrobiła straty do lidera.
Do czołowej dziesiątki tabeli wskoczyła Polonia Kępno. Stało się tak po skromnym zwycięstwie nad outsiderem z Koła.

Wyniki 33. kolejki
KKS Polonia Kępno
MKS Olimpia Koło

1 (0)
0 (0)

KSS Kotwica Kórnik
KS Opatówek

4 (0)
1 (0)

Bramka: 1:0 Witold Kamoś - 47’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola
(Adrian Holak - 67’), Witold Kamoś, Bernard
Fai Ndukong, Karol Latusek, Jakub Górecki,
Wojciech Drygas (Mikołaj Gretkiewicz - 77’),
Miłosz Konieczny (Leonardo Okeke - 61’),
Łukasz Walczak, Remigiusz Hojka, Borys Wawrzyniak (Maciej Sikora - 80’). Trener: Bogdan
Kowalczyk.

Zwycięstwo kępnian sprawiło,
że pierwszym zatopionym zespołem
w tym sezonie została właśnie drużyna z Koła. Stało się tak głównie
za sprawą fatalnej rundy jesiennej,
bowiem wiosną kolscy piłkarze grali dobrze i kilka razy urwali punkty
wyżej notowanym rywalom. Mecz
na Stadionie Miejskim poprzedziła
minuta ciszy, którą uczczono pamięć
zmarłego Henryka Rachla, wieloletniego działacza, prezesa i do ostat-

LZS Krobianka Krobia
SKS Unia Swarzędz

3 (1)
6 (3)

Bramki: 1:0 Bartosz Ślusarski - 5’, 2:0
Zbigniew Zakrzewski - 41’, 3:0 Dawid Zając - 51’, 4:0 Piotr Gąska - 60’, 5:0 Maciej
Frankowski - 70’.

KP Obra 1912 Kościan
MLKP Warta Międzychód

0 (0)
2 (2)

Bramki: 0:1 Dominik Rusinek - 18’, 0:2
Bartłomiej Graczyk - 32’, 1:2 Łukasz Glapiak - 56’, 1:3 Tomasz Wiśniewski - 79’
(samobójcza), 2:3 Łukasz Glapiak - 80’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0
MKS Victoria Września
0
MKS Lubuszanin Trzcianka
0
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 0

Bramki: 1:0 Piotr Sarbinowski - 63’, 1:1
Kacper Rybka - 73’, 2:1 Dawid Urbanek
- 78’, 3:1 Patryk Bordych - 84’, 4:1 Dawid
Urbanek - 89’.

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 (2)
TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 0 (0)

KS Polonia 1912 Leszno
KS Sokół Pniewy

2 (0)
3 (2)

LZS Orkan Śmiłowo
MKS Nielba Wągrowiec

2 (0)
1 (0)

Bramki: 1:0 Marcin Ankudowicz - 58’,
2:0 Mateusz Tatera - 65’, 2:1 Michał Steinke - 83’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 (1)
LKS Gołuchów
2 (1)

Bramki: 0:1 Krystian Benuszak - 16’, 1:1
Dawid Kuczyński - 31’, 1:2 Marcin Szymkowiak - 60’, 2:2 Kacper Majerz - 80’.

22
II

Bramki: 1:0 Marcin Masełkowski - 10’,
1:1 Gerard Pińczuk - 20’, 1:2 Gerard
Pińczuk - 23’, 1:3 Hubert Goncerzewicz
- 34’, 1:4 Hubert Goncerzewicz - 49’,
1:5 Gerard Pińczuk - 52’, 1:6 Tomasz
Neumann - 66’ (z karnego), 2:6 Rafał
Sarbinowski - 68’ (z karnego), 3:6 Rafał
Sarbinowski - 87’ (z karnego).
Bramki: 0:1 Jarosław Krysiak - 22’, 0:2
Patryk Smolarek - 27’.

26
23
22
19
19
19
17
15
15

Najskuteczniejsi strzelcy
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Jakub Kubiński (Nielba Wągrowiec)
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
Tomasz Neumann (Unia Swarzędz)

nich dni życia działacza kępińskiego
klubu. W pierwszej połowie wydarzeniom na boisku nie towarzyszyło
zbyt wiele emocji. Żaden z zespołów
długo nie potrafił wypracować przewagi, a piłkarze obu drużyn największe zagrożenie stwarzali po stałych
fragmentach gry. Kluczowe dla losów spotkania okazały się pierwsze
minuty drugiej połowy. Co prawda
najpierw Borysowi Wawrzyniakowi zabrakło kilku centymetrów do
zamknięcia dośrodkowania Remigiusza Hojki, ale kilka chwil później
w okolicach narożnika boiska sfaulowany został Łukasz Walczak. Ze
stojącej piłki bardzo dobrze dośrodkował Wojciech Drygas, a piłka w
zamieszaniu podbramkowym skierowana została do bramki. Ostatecznie
bramkę zapisano na konto Witolda
Kamosia. Goście z Koła pogodzeni
ze swoim losem próbowali jednak do
samego końca walczyć o jak najlepszy rezultat. Mimo ambitnej postawy, młody zespół Olimpii był bardzo
Program 34. kolejki
Środa, 29 maja 2019 roku
17:00
Unia Swarzędz – Polonia Leszno
Sobota, 1 czerwca 2019 roku
13:00
Zjednoczeni – Obra Kościan
14:00
LKS Gołuchów – Lubuszanin
15:00
Nielba Wągrowiec – Polonia Kępno
16:00 Victoria Września – Tarnovia Tarnowo
16:00
Kotwica Kórnik – Orkan Śmiłowo
16:00 Warta Międzychód – Pogoń Nowe S.
17:00
Sokół Pniewy – Ostrovia Ostrów
17:00
Centra Ostrów – KS Opatówek
Niedziela, 2 czerwca 2019 roku
12:00
Olimpia Koło – Krobianka Krobia
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wyniki i tabele

III Liga Grupa 2
30. kolejka | wiosna 2019
Jarota Jarocin – Bałtyk Koszalin ..............– 2:1
Chemik Bydgoszcz – Pogoń II Szczecin .....– 1:3
Kotwica Kołobrzeg – Sokół Kleczew .........– 4:1
Bałtyk Gdynia – Mieszko Gniezno ............– 4:3
Górnik Konin – Gwardia Koszalin ............– 0:1
Radunia Stężyca – KP Starogard Gdański .– 2:0
Świt Skolwin – Lech II Poznań ..................– 1:1
Wierzyca Pelplin – Polonia Środa .............– 1:2
Wda Świecie – KKS Kalisz .........– 0:3 walkower
1. KKS Lech II Poznań
29 65 73:26
2. KKS Kalisz
30 65 65:32
3. KS Radunia Stężyca
30 64 67:30
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
30 61 58:36
5. MKS Mieszko Gniezno
30 55 68:48
6. KS Polonia Środa Wlkp.
30 54 53:37
7. SKS Bałtyk Gdynia
30 51 51:43
8. KS Sokół Kleczew
30 49 44:41
9. KS Świt Skolwin-Szczecin
30 48 40:32
10. KP Starogard Gdański
30 44 45:29
11. KS Górnik Konin
30 37 39:46
12. MKS Pogoń II Szczecin
30 35 42:56
13. JKS Jarota Jarocin
30 34 31:43
14. KKPN Bałtyk Koszalin
30 33 50:68
15. KS Gwardia Koszalin
30 27 31:60
16. BKS Chemik Bydgoszcz
30 21 31:61
17. KS Wierzyca Pelplin
29 14 30:69
18. KS Wda Świecie
30 8 20:81
IV Liga Grupa Wielkopolska
33. kolejka | wiosna 2019
Polonia Kępno – Olimpia Koło .................– 1:0
Kotwica Kórnik – KS Opatówek ................– 4:1
Ostrovia Ostrów – Victoria Września .........– 0:0
Polonia Leszno – Sokół Pniewy ................– 2:3
Orkan Śmiłowo – Nielba Wągrowiec .........– 2:1
Lubuszanin – Centra Ostrów ....................– 0:0
Tarnovia Tarnowo – Zjednoczeni ..............– 5:0
Pogoń Nowe S. – LKS Gołuchów ...............– 2:2
Krobianka Krobia – Unia Swarzędz ..........– 3:6
Obra Kościan – Warta Międzychód ...........– 0:2
1. MKS Nielba Wągrowiec
33 74 78:36
2. SKS Unia Swarzędz
33 69 71:44
3. MKS Lubuszanin Trzcianka 33 68 75:30

4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 33 59 69:47
5. LKS Gołuchów
33 56 68:43
6. LZS Orkan Śmiłowo
33 52 55:46
7. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 33 52 59:46
8. KS Polonia 1912 Leszno
33 49 50:38
9. KP Obra 1912 Kościan
33 49 44:41
10. KKS Polonia Kępno
33 48 54:52
11. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 33 48 49:48
12. KSS Kotwica Kórnik
33 43 66:65
13. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 33 42 51:54
14. KS Sokół Pniewy
33 39 42:77
15. MKS Victoria Września
33 39 44:40
16. KS Opatówek
33 37 36:59
17. MLKP Warta Międzychód 33 36 52:68
18. LZS Krobianka Krobia
33 29 35:84
19. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 33 20 38:74
20. MKS Olimpia Koło
33 17 37:81
Liga Międzyokręgowa
Grupa 3 Kalisz-Konin
27. kolejka | wiosna 2019
Astra Krotoszyn – Orzeł Mroczeń .............– 0:3
Victoria Ostrzeszów – Stal Pleszew ...........– 4:1
Biały Orzeł – Wilki Wilczyn ......................– 1:2
Piast Czekanów – Tulisia Tuliszków ..........– 2:2
Raszkowianka – Piast Kobylin .................– 0:4
SKP Słupca – GKS Sompolno ....................– 6:2
Odolanovia – Polonus Kazimierz .............– 2:0
Zieloni Koźminek – Tur Turek ..................– 1:2
1. KP Victoria Ostrzeszów
27 73 93:25
2. SKP Słupca
27 57 83:42
3. MLKS Odolanovia Odolanów 26 57 62:22
4. LZS Orzeł Mroczeń
27 52 65:34
5. KS Stal Pleszew
27 43 60:40
6. KS Piast Kobylin
27 42 45:45
7. GKS Wilki Wilczyn
27 41 53:37
8. KKS Astra Krotoszyn
27 39 39:44
9. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 27 36 45:47
10. MGKS Tulisia Tuliszków
27 36 44:58
11. GKS Sompolno
27 33 40:58
12. MKS Tur 1921 Turek
27 30 29:38
13. LKS Raszkowianka Raszków 27 28 27:72
14. LKS Piast Czekanów
26 25 33:56
15. GOS Zieloni Koźminek
27 13 21:74
16. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 27 12 29:76

nieskuteczny i mecz zakończył się
skromną wygraną podopiecznych
Bogdana Kowalczyka. – Cieszymy
się z wygranej, choć w naszej grze
brakowało płynności czy sytuacji
strzeleckich. Mimo tego, że Olimpia
żegna się z rozgrywkami to wiosną
trzeba docenić tego przeciwnika,
który w kilku poprzednich meczach
urywał punkty faworyzowanym zespołom – mówił po meczu Bogdan
Kowalczyk, trener kępińskiej drużyny. Zwycięstwo nad Olimpią przybliżyło biało-niebieskich do utrzymania na kolejny sezon. Tymczasem
sytuacja na pograniczu strefy spadkowej zmieniała się już wielokrotnie
i z pewnością jeszcze nieraz ulegnie
zmianie przed końcem sezonu. Na
pięć kolejek przed końcem w walkę o utrzymanie uwikłane są cztery
drużyny. Z grona bezpośrednio zagrożonych oprócz Tarnovii uciekła w
weekend Kotwica Kórnik. Wygrana z
Klubem Sportowym Opatówek dała
niezwykle cenne punkty. Beniaminek z Opatówka po dobrym początku
wiosny notuje obecnie serię czterech
kolejnych przegranych i jest punkt
nad kreską. Gdyby wyniki z jesieni
miały się powtórzyć, goryczy degradacji zaznałaby Warta Międzychód.
To właśnie ten zespół jest obecnie w
strefie spadkowej, ale do bezpiecznej pozycji traci punkt. Za drużyną
z północnego zachodu Wielkopolski
przemawiają też ostatnie dwa zwycięstwa. To odniesione w sobotę w
Kościanie było pierwszym wyjazdowym od września, a zarazem drugim
na terenie rywala w tym sezonie.
Zespołowi Warty nie sprzyja jednak

układ gier. Ekipę z Międzychodu czekają teraz cztery mecze z drużynami
z miejsc 3-7, w których o punkty będzie bardzo trudno. Wprawdzie na
koniec sezonu mogą liczyć na komplet punktów w Trzemesznie, lecz
bez wcześniejszych zdobyczy mogą
już wcześniej zostać zdegradowani.
Coraz gorsze nastroje panują też we
Wrześni. Nie tak wyobrażali sobie
sytuację działacze Victorii, kiedy jesienią zatrudniali Tomasza Bekasa.
Trener zażegnał kryzys, który powrócił z końcem sezonu. Wprawdzie
punkt przywieziony z Ostrowa Wielkopolskiego to cenna zdobycz, lecz
z drugiej strony to już ósmy mecz
bez zwycięstwa i ledwie trzy punkty przewagi nad Wartą. Kluczowe
dla wrzesińskich piłkarzy będą dwa
kolejne spotkania z Tarnovią i Obrą
Kościan. Ostatnim zespołem, który
do samego końca będzie walczył o
utrzymanie jest Sokół Pniewy. Kolejny z beniaminków najgorsze ma już
jednak za sobą. Zwycięstwo w Lesznie potwierdziło, że seryjne porażki
należą już do przeszłości. Zespół
wciąż musi mieć się jednak na baczności, choć ma po swej stronie atuty
w postaci dobrego bilansu spotkań
bezpośrednich z rywalami z dołu tabeli, a także wypracowany do tej pory
zapas trzech punktów. Co istotne dla
drużyn z dołu tabeli, utrzymanie w
trzeciej lidze zapewnił sobie Jarota
Jarocin. W związku z tym wiemy na
pewno, że z czwartej ligi nie spadnie
więcej niż ujęte w regulaminie cztery
zespoły.
BAS
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Liga Międzyokręgowa Grupa 3 Kalisz-Konin >>> Sezon 2018/2019 na zapleczu
czwartej ligi zmierza ku końcowi. Na trzy kolejki przed końcem poznaliśmy już wszystkie
rozstrzygnięcia

W lidze międzyokręgowej
już wszystko jasne
Zaledwie trzy kolejki zostały do zakończenia sezonu w grupie trzeciej Ligi Międzyokręgowej Kalisz-Konin. Na szczycie ligowej
tabeli wszystko już jasne i to od dawna. Po weekendzie wiadomo już także, które zespoły opuszczą rozgrywki na zapleczu czwartej ligi. Do zdegradowanego przed tygodniem Białego Orła Koźmin Wielkopolski dołączyli Zieloni Koźminek. Jedyną niewiadomą
pozostają więc kwestie rozdania dwóch miejsc na podium. Walczą o nie trzy zespoły. Wśród nich Orzeł Mroczeń, który obecnie
ma najmniejsze szanse na zakończeniu sezonu na podium.
Jeszcze przed rozpoczęciem dwudziestej siódmej serii gier bieżącego
sezonu jasne było, że pierwsze miejsce
premiowane awansem do czwartej ligi
wywalczyła Victoria Ostrzeszów. Z kolei szanse na utrzymanie stracił tydzień
temu Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski, który w dalszym ciągu kontynuuje
serię meczów bez zdobyczy punktowej.
W dwudziestej siódmej kolejce sprawy
degradacji miały rozegrać się pomiędzy Zielonymi Koźminek i Piastem
Czekanów, który miał jednak ogromną
przewagę w tabeli nad przedostatnią
drużyną z Koźminka. Zieloni przegrali
swoje spotkanie z Turem Turek i na trzy
kolejki przed końcem pożegnali się z

Wyniki 27. kolejki
KKS Astra Krotoszyn
LZS Orzeł Mroczeń

0 (0)
3 (0)

KP Victoria Ostrzeszów
KS Stal Pleszew

4 (0)
1 (0)

Bramki: 0:1 Marcin Górecki - 55’, 0:2
Marcin Górecki - 75’, 0:3 Kamil Jurasik
- 90+3’,
Orzeł: Rafał Peksa – Jędrzejewski (Łukasz Gajewski - 15’), Dariusz Luźniak, Jakub Kupczak,
Bartos Moś, Kamil Jurasik, Kacper Małolepszy,
Jakub Strąk, Rafał Janicki, Daniel Parzybót,
Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.
Bramki: 1:0 Maciej Stawiński - 53’, 2:0
Maciej Stawiński - 57’, 3:0 Maciej Stawiński - 77’, 4:0 Remigiusz Pastucha 79’, 4:1 Mateusz Raczyk - 82’.

MLKS Odolanovia Odolanów 2 (0)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 0 (0)

Bramki: 1:0 Kamil Czołnik - 71’, 2:0 Mikołaj Marciniak - 90’.

GOS Zieloni Koźminek
MKS Tur 1921 Turek

1 (1)
2 (1)

Bramki: 0:1 Beniamin Trzepacz - 4’, 1:1 Konrad Bugajny - 44’, 1:2 Konrad Kubiak - 81’.

LKS Raszkowianka Raszków 0 (0)
KS Piast Kobylin
4 (1)

Bramki: 0:1 Jakub Smektała - 24’, 0:2
Mateusz Wachowiak - 69’, 0:3 Jakub
Szymanowski - 70’, 0:4 Jakub Smektała - 84’.

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 (1)
GKS Wilki Wilczyn
2 (0)

Bramki: 1:0 Wojciech Kamiński - 20’, 1:1
Marcin Balalja - 65’, 1:2 Marcin Balalja - 82’.

SKP Słupca
GKS Sompolno

6 (1)
2 (1)

Bramki: 0:1 Patryk Grabowiecki - 9’, 1:1
Kamil Wasielewski - 44’ (samobójcza),
2:1 Łukasz Pietrzak - 47’ (z karnego),
3:1 Michał Lorencki - 52’, 4:1 Łukasz
Pietrzak - 75’, 5:1 Łukasz Pietrzak - 83’,
5:2 Mirosław Szczebelski - 87’, 6:2 Piotr
Głowala - 90+2’.

ligą międzyokręgową. Do samego końca o miejsce na podium walczyć będą
piłkarze Orła Mroczeń. W sobotę mroczenianie wybrali się do Krotoszyna.
Astra Krotoszyn nie sprostała jednak
mroczenianom i na własnym terenie
przegrała z Orłem 0:3. W pierwszej
połowie podopieczni trenera Krzysztofa Wewióra nie wykorzystali kilku
sytuacji, co zemściło się po zmianie
stron. Przed przerwą dobre okazje mieli
Mateusz Mizerny, Damian Gmerek
i Patryk Powalisz. Jednak żadnemu z
nich nie udało się pokonać bramkarza
przyjezdnych. Rywale raz poważnie
zagrozili miejscowym, ale po strzale z
dystansu jednego z graczy Orła piłka
trafiła w spojenie. Po zmianie stron do
głosu doszli goście. W 55. minucie po
podaniu z głębi pola sytuację sam na
sam z Patrykiem Wojtkowiakiem wykorzystał Marcin Górecki. Dwadzieścia minut później ten sam gracz uderzył z rzutu wolnego w samo okienko i
było już 0:2. W doliczonym czasie gry
wynik ustalił Kamil Jurasik, wygrywając pojedynek z golkiperem Astry.
Gospodarze w drugiej odsłonie mogli
pokusić się o honorowe trafienie, lecz
po uderzeniu wprowadzonego z ławki
rezerwowych Bartosza Stachowiaka
piłka trafiła w poprzeczkę. O jak najlepsze miejsce na koniec sezonu walczy
też Piast Kobylin. Drużyna z Kobyli-

LKS Piast Czekanów
MGKS Tulisia Tuliszków

2 (1)
2 (1)

Bramki: 1:0 Łukasz Adamczyk - 19’, 1:1
Patryk Janicki - 28’, 1:2 Adam Pacholski - 84’, 2:2 Bartosz Zmyślony - 87’ (z
karnego).
Najskuteczniejsi strzelcy
32
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
27
Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
27
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
26
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
18
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
16
Mateusz Czajka (Polonus Kazimierz)
16
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
16
Robert Skrobacz (Victoria Ostrzeszów)
14
Patryk Adamski (Raszkowianka)
Program 28. kolejki
Piątek, 31 maja 2019 roku
18:00 Polonus Kazimierz – Victoria Ostrzeszów
Sobota, 1 czerwca 2019 roku
14:00
Orzeł Mroczeń – Odolanovia
15:00
Piast Kobylin – Astra Krotoszyn
17:00
Tur Turek – Biały Orzeł
17:00
Wilki Wilczyn – SKP Słupca
17:00
Tulisia Tuliszków – Raszkowianka
Niedziela, 2 czerwca 2019 roku
11:00
Piast Czekanów – GKS Sompolno
15:00
Stal Pleszew – Zieloni Koźminek

na w najlepszym wypadku zakończy
sezon na piątym miejscu. W minioną
niedzielę Piast wysoko pokonał na wyjeździe Raszkowiankę Raszków. Dwa
razy do siatki trafił Jakub Smektała.
To właśnie ten doświadczony gracz w
24. minucie otworzył wynik spotkania,
oddając strzał z dystansu, z którym nie
poradził sobie bramkarz miejscowych.
Kolejne trzy ciosy Piast zadał w drugiej
połowie.
W 69. minucie po dośrodkowaniu
w pole karne piłka trafiła do Mateusza
Wachowiaka, który nie miał problemu
z umieszczeniem jej w bramce. Minutę
później było już 3:0 dla Piasta, kiedy to
Jakub Szymanowski uderzył zza pola
karnego nie do obrony. Wynik meczu
ustalił ten, który rozpoczął. Drugiego
gola Jakub Smektała zdobył po indywidualnej akcji i strzale przy dalszym
słupku. Mimo zwycięstwa Piast pozostał na szóstym miejscu w tabeli, ale
do jednego punktu odrobił straty do
zajmującej piątą pozycję Stali Pleszew.
Piłkarze Stali nie sprostali Victorii
Ostrzeszów i dosyć wyraźnie przegrali na terenie rywala. Pleszewianie nie
występowali w rolki faworyta tego pojedynku i raczej już do końca rozgrywek w takiej roli nie wystąpią, gdyż
defensywa pleszewskiej drużyny jest
obecnie jednym z najsłabszych punktów. Wyrównana była tylko pierwsza
połowa, która zakończyła się bezbramkowym remisem. Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie, jednak zaraz
po wznowieniu gry pleszewianie mogli
wyjść na prowadzenie. Błażej Ciesielski zagrał do Mateusza Raczyka, a ten
uderzył na bramkę Tobiasza Mosia, ale
piłka trafiła w słupek i toczyła się po
linii. W 53. minucie pierwszy bardzo
poważny błąd popełnili goście, co z
zimną krwią wykorzystał Maciej Stawiński. Cztery minuty później kolejne
nieporozumienie w defensywie kosztowało pleszewian utratę drugiej bramki
i znów w roli głównej wystąpił Maciej
Stawiński. Snajper Victorii jeszcze raz
wpisał się na listę strzelców w 77. minucie, kompletując tym samym hattricka.
Dwie minuty później ostrzeszowianie po trafieniu Remigiusza Pastucha
prowadzili już 4:0, ale goście zdołali
zdobyć honorową bramkę. Osiem minut przed końcem mocnym strzałem z
ponad dwudziestu metrów popisał się
Mateusz Raczyk.
Pogodzeni ze spadkiem gracze
Białego Orła Koźmin Wielkopolski zapowiadali, że pożegnają się z rozgrywkami honorowo. Po pierwszej połowie z
Wilkami Wilczyn można było mieć na-

wyniki i tabele

Kaliska Klasa Okręgowa
27. kolejka | wiosna 2019
GKS Grębanin – Pogoń Trębaczów ...........– 0:1
Korona-Pogoń – Barycz Janków P. ..........– 1:0
CKS Zbiersk – Prosna Kalisz .....................– 3:0
LZS Cielcza – WKS Witaszyce ...................– 1:2
GKS Rychtal – Olimpia Brzeziny ..............– 2:2
LZS Doruchów – Prosna Kalisz .................– 1:3
LKS Czarnylas – Victoria Skarszew ...........– 2:1
GKS Żerków – Zefka Kobyla Góra ............– 1:0
1. GKS Rychtal
27 59 70:39
2. KLKS Zefka Kobyla Góra
27 58 70:20
3. Barycz Janków Przygodzki 27 52 53:33
4. LKS Czarnylas
27 46 61:45
5. KS Victoria Skarszew
27 44 56:48
6. WKS Witaszyce
27 42 54:61
7. LKS Olimpia Brzeziny
27 42 51:47
8. GKS Grębanin
27 38 54:47
9. GKS Żerków
27 36 37:41
10. LZS Cielcza
27 35 49:46
11. LZS Pogoń Trębaczów
27 35 32:46
12. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 27 34 38:40
13. LZS Doruchów
27 34 37:51
14. KS Prosna Kalisz
27 31 55:68
15. CKS Zbiersk
27 31 32:44
16. LZS Victoria Laski
27 2 18:91
Kaliska Klasa A Grupa 1
23. kolejka | wiosna 2019
Czarni Dobrzyca – Pelikan Nowy Karolew .– 2:3
LZS Godziesze – RKS Radliczyce ..............– 6:2
Ogniwo Łąkociny – LKS II Gołuchów .........– 2:1
Sokoły Droszew – Prosna Chocz ...............– 3:4
Grom Golina – Szczyt Szczytniki ..............– 2:0
Jaskiniowiec Rajsko – Gladiatorzy Pieruszyce – 2:2
Żaki Taczanów – KS Kościelna Wieś .........– 2:1
1. LZS Ogniwo Łąkociny
23 64 80:20
2. LZS Grom Golina
23 49 72:35
3. LKS II Gołuchów
23 46 61:24
4. MLKS Czarni Dobrzyca
23 40 48:31
5. LZS Godziesze
23 38 51:46
6. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 23 38 56:40
7. KS Jaskiniowiec Rajsko
23 31 35:42
8. PUKS Sokoły Droszew
23 31 60:61
9. UKS Żaki Taczanów
23 31 47:51
10. LZS Szczyt Szczytniki
23 30 53:61
11. LZS Prosna Chocz-Kwileń 23 27 46:56
12. KS Kościelna Wieś
23 26 47:74
13. RKS Radliczyce
23 13 27:76
14. KS Pelikan Nowy Karolew 23 6 20:86
Kaliska Klasa A Grupa 2
23. kolejka | wiosna 2019
LKS Jankowy – LZS Czajków ....................– 4:0
Pelikan Grabów – Ostrovia II Ostrów ........– 1:0
Sokół Bralin – Sokół Świba ......................– 1:3
Płomień Opatów – Strażak Słupia ............– 4:1
Wielkopolanin – Sulimirczyk Sulmierzyce .– 1:4
Zawisza Łęka O. – OKS Ostrów Wlkp. .......– 3:1
1. LZS Pelikan Grabów
21 46 49:21
2. LZS Strażak Słupia
21 38 42:37
3. Zawisza Łęka Opatowska
22 37 34:36
4. LKS Sokół Bralin
21 36 58:46
5. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 21 36 50:31
6. LKS Jankowy 1968
22 36 40:41

7. OKS Ostrów Wlkp.
21 34 47:38
8. LZS Płomień Opatów
21 26 37:39
9. KS Rogaszyce
21 26 27:39
10. LKS Sokół Bralin
21 25 33:40
11. LZS Czajków
21 23 44:44
12. Sulimirczyk Sulmierzyce 21 16 23:48
13. LKS Wielkopolanin Siemianice 22 13 42:66
Kaliska Klasa B Grupa 1
19. kolejka | wiosna 2019
LKS Gorzyce Małe – CKS Zduny ...............– 2:4
GKS Jaraczewo – Tarchalanka .................– 1:3
Las Kuczków – Sokół Chwaliszew .............– 3:2
LZS Chynowa – Piast II Kobylin ................– 6:3
Błysk Daniszyn – Błękitni Chruszczyny .....– 0:3
Czarni Wierzbno – KUK Zębców ...............– 3:0
20. kolejka | wiosna 2019
Piast II Kobylin – Błysk Daniszyn .............– 0:0
1. GKS Jaraczewo
19 48 86:24
2. LZS Błękitni Chruszczyny 18 43 56:29
3. LZS Las Kuczków
19 34 43:32
4. LZS Chynowa
18 33 48:32
5. CKS Zduny
19 32 56:38
6. Tarchalanka Tarchały Wielkie 19 30 53:43
7. KS Sokół Chwaliszew
19 26 46:37
8. LKS Gorzyce Małe
19 23 36:41
9. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 19 19 32:70
10. LKS Czarni Wierzbno
19 17 29:52
11. LZS Błysk Daniszyn
20 14 17:45
12. KS Piast II Kobylin
20 8 21:80
Kaliska Klasa B Grupa 2
19. kolejka | wiosna 2019
Liskowiak Lisków – Sparta Russów ...........– 1:6
Korona Chełmce – Wtórkowianka Wtórek .– 2:0
Wicher Mycielin – KS Kamień ...................– 5:3
Iskra Sieroszewice – Orzeł Wysocko Wielkie .– 3:0
1. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 18 44 59:17
2. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 18 40 71:31
3. LZS Huragan Szczury
17 38 51:19
4. LZS Korona Chełmce
18 31 54:30
5. LZS Sparta Russów
17 29 49:29
6. LZS Wicher Mycielin
17 25 47:48
7. LKS Wtórkowianka Wtórek 17 20 35:43
8. LKS Liskowiak Lisków
17 18 33:62
9. KS Kamień
17 16 29:45
10. KS Dragon Dzierzbin
17 12 26:58
11. LKS Panda Pamięcin
17 1 9:81
Kaliska Klasa B Grupa 3
16. kolejka | wiosna 2019
KS Hanulin – Polonia II Kępno .................– 6:1
Dąb Dębnica – Lilia Mikstat .....................– 0:1
LZS Trzcinica – LZS Ostrówiec ..................– 2:0
Masovia Kraszewice – Zryw Kierzno .........– 6:0
LZS Siedlików – LZS Mikorzyn .................– 4:1
1. LZS Lilia Mikstat
16 48 56:12
2. KS Hanulin
16 29 43:24
3. LZS Siedlików
16 27 39:30
4. LZS Ostrówiec
16 25 38:29
5. LKS Masovia Kraszewice
16 22 29:31
6. LZS Zryw Kierzno
16 20 41:49
7. LKS Dąb Dębnica
16 16 34:42
8. KKS Polonia II Kępno
16 16 26:48
9. LZS Trzcinica
16 14 25:46
10. LZS Mikorzyn
16 13 33:53

Ogłoszenie
Zarząd KKS Polonia Kępno
zaprasza członków oraz wszystkich
zainteresowanych działalnością Klubu
na zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze,
które odbędzie się 7 czerwca br., tj. w piątek,
w Cafe-Club Polonia, o godzinie 18.00.
dzieję, że miejscowi wreszcie wygrają.
Prowadzili bowiem 1:0. Ale po zmianie
stron Marcin Balalja pozbawił złudzeń
podopiecznych trenera Adama Zielińskiego. Wynik spotkania otworzył
w 20. minucie Wojciech Kamiński,
który znalazł się w sytuacji sam na sam
z bramkarzem i pewnie umieścił futbolówkę w siatce. Goście doprowadzili do
wyrównania w 65. minucie. Po szybko

rozegranym rzucie wolnym przy linii
bocznej jeden z graczy Wilków zdecydował się na dośrodkowanie w pole
karne. Piłka trafiła do Marcina Balalji,
który strzałem głową pokonał bramkarza miejscowych. Marcin Balalja po raz
drugi wpisał się na listę strzelców w 82.
minucie. Jego pierwsze uderzenie golkiper Orłów wybronił, lecz przy dobitce
był już bez szans.		
BAS

Tygodnik Kępiński 30 maja 2019

23
III

Sport

piłka
rozmaitości
nożna
Kolarstwo >>> Miniony weekend większości zawodnikom UKS Sport Bralin upłynął na treningach czy zbieraniu sił na najbliższe starty. Byli też tacy, którzy zdecydowali się na rywalizację

UKS Sport Bralin

ze złotem Mistrzostw Wielkopolski
Juniorka Julita Mendel postanowiła nie zwalniać tempa i w sobotę wystartowała w
XV Mistrzostwach Wielkopolski w Pniewach. Tam zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii, zdobywając tytuł Mistrzyni Juniorek Województwa Wielkopolskiego.
Wśród wszystkich kobiet Julita została sklasyfikowana na siódmym miejscu.
Na wymagającej trasie, pomimo
ogromnego wysiłku, z twarzy Julity Mendel nie znikał uśmiech. Być
może te pozytywne nastawienie pomogło jej wydrzeć tytuł mistrzyni
dla siebie, pokonując o zaledwie 4
sekundy kolejną zawodniczkę. Reprezentantka UKS Sport Bralin dzień
po zdobyciu pierwszego w karierze
tytułu mistrzowskiego, postanowiła podtrzymać dobrą passę, biorąc
udział w kolejnej edycji Maratonów
doliną rzeki Prosny w Pieczyskach.
Mając jeszcze w nogach wyścig z poprzedniego dnia, Julita na dystansie
mini, liczącym około 20 kilometrów,
wśród kobiet była bezkonkurencyj-

na. Ambitne plany startowe w miniony weekend realizował też Rafał
Noculak. W sobotę wystartował w
zawodach MTB XCO, w Memoriale
im. Marka Malika w Wieruszowie.
Niestety Rafał tego dnia nie czuł się
najlepiej i zamiast z trudnościami na
trasie oraz rywalami, walczył sam ze
sobą. Wielką ambicją i siłą woli dotarł do mety na czwartym miejscu,
w stawce siedemnastu kolarzy. W
najbliższy weekend Milena Drelak
zadebiutuje w junior series, startując
w zawodach Pucharu Świata MTB
XCO w Novym Mescie w Czechach
na trasie, na której w 2016 roku odbyły się Mistrzostwa Świata.
BAS

Tenis stołowy >>> Reprezentanci powiatu kępińskiego z sukcesami zakończyli zmagania w szóstej edycji Oleśnickiej Ligi
Amatorskiej. Najlepszy w całej stawce okazał się kępnianin

Kasendra

zwycięzcą VI edycji OLA
W Hali Sportowej Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego Atol odbyła się już
ostatnia, szósta kolejka VI edycji Oleśnickiej Ligi Amatorskiej w tenisie stołowym.
Po podsumowaniu pięciu najlepszych wyników klasyfikację generalną wygrał,
podobnie jak w roku 2017 mieszkaniec Kępna, Jan Kasendra.
Należy podkreślić, że odniósł
on zasłużone zwycięstwo, ponieważ
jako jedyny wygrał trzy z sześciu kolejek. Zacięta rywalizacja o czołowe
miejsca trwała aż do ostatniej rundy.
Świadczy o tym różnica, jaka dzieliła zdobywców trzech pierwszych
miejsc. Jan Kasendra wyprzedził
o dwadzieścia trzy lata młodszego
Piotra Laskowskiego o pięć punktów, a ten zawodnika WZSN Start
Wrocław Adriana Szczepaniaka

Czołówka klasyfikacji OLA:

1. Jan Kasendra, 59 lat, Kępno
2. Piotr Laskowski, 36 lat, Wrocław
3. Adrian Szczepaniak, 36 lat, WZSN Start Wrocław
4. Bartosz Pytko, 33 lata, WZSN Start Wrocław
5. Mariusz Jankowski, 39 lat, KS AJDE Oleśnica
6. Łukasz Kostrzewa, 44 lata, KS AJDE Oleśnica
7. Piotr Waśniewski, 18 lat, KS AJDE Oleśnica
8. Przemysław Klepacz, 24 lata, Opatów
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zaledwie o dwa punkty. Udany debiut
w tak doborowym towarzystwie 36
zawodników zanotował Przemysław
Klepacz z Opatowa, który ukończył rozgrywki na premiowanym
nagrodą rzeczową, bardzo dobrym
ósmym miejscu. Paradoksalny jest
fakt, że w czołowej ósemce turnieju
dla amatorów, jedynymi amatorami
są jego zwycięzca, właśnie 59-letni
Jan Kasendra oraz Przemysław Klepacz. Szansę na nieco wyższe lokaty
mieli jeszcze dwaj zawodnicy UKS
Prosna Grabów – Dariusz Grabowski z Kępna i Andrzej Gogol z Mnichowic, którzy opuścili jedną kolejkę
z powodu udziału w meczu barażowym o awans do czwartej ligi. Uplasowali się oni na 14. i 16. miejscu. Na
dwunastym miejscu uplasował się
Bogdan Kruszelnicki z Bralina.
BAS

Nie żyje jedna z ikon „Polonii” Kępno, wieloletni prezes klubu - Henryk Rachel

W duszy grała mu „Polonia”
W sobotę, 25 maja br. dotarła
do nas tuż przed meczem ligowym
z „Olimpią” Koło, bardzo smutna
wiadomość. Zmarł kolejny zasłużony przedstawiciel kępińskiego klubu,
jedna z jego ikon, były piłkarz, działacz sportowy i wieloletni prezes „Polonii” Kępno Henryk Rachel. Był
jednym ze sportowych symboli Kępna. „Dusza człowiek”,
doskonale znany w środowisku piłkarskim, nie tylko lokalnym, ale i wielkopolskim.
W ostatnim czasie zmagał się,
jak się okazało, ze śmiertelną
chorobą nowotworową.
H. Rachel miał 73 lata,
był rdzennym kępnianinem,
urodził się 18 stycznia 1946
roku w Kępnie. Tu zaczynał
swoją edukację, tu pracował,
tu mieszkał i założył rodzinę,
tu też stawiał swoje pierwsze
kroki piłkarskie. W wieku 13
lat trafił do grupy trampkarzy i zaczął treningi w „Kolejarskiej” drużynie MKKS-u. - Młodymi zawodnikami
opiekował się wówczas, bardzo przez nas lubiany, Kazio
Mróz, który starał się nas
wszystkiego nauczyć i dopilnować, abyśmy regularnie uczęszczali na treningi - mówił nam Heniu.
Z pierwszą drużyną zetknął się w
1964 r., kiedy ukończył 18. rok życia.
Nie miał wtedy wielkich szans na grę
w pierwszym zespole, ponieważ konkurencja była bardzo duża. Zmieniał
zatem często zawodników po przerwie, aż w końcu wywalczył sobie
miejsce w podstawowej jedenastce.
Grał na pozycji napastnika, był niezwykle zwinny i szybki , zdobywał
wiele bramek. W „biało-niebieskich”
barwach Kolejarza występował od
1959 r., a swoje występy zakończył
w 1974 r. Wystąpił w ponad 400 spotkaniach i pozostał wierny kępińskiej
drużynie do samego końca kariery.
Po raz pierwszy miałem przyjemność poznać Henia w latach 70-tych
jako młody zawodnik MKKS-u On
był wówczas już zawodnikiem, który kończył swoją przygodę z piłką.

Po wielu latach spotkałem się z Nim,
po raz kolejny i miałem możliwość
współpracować już jako członek Zarządu w roku jubileuszu 100-lecia
istnienia „Polonii”, gdy był prezesem.
O zmarłym H. Rachelu, byłym prezesie klubu mogę napisać, że był bardzo
konsekwentnym w tym, co robił. To

nie był działacz z przypadku, który
przychodził do pracy w klubie z nadania władzy lub dla poklasku. On po
prostu uwielbiał futbol, kochał sport
i doskonale też rozumiał jego walory.
Nie był tylko prezesem, był przyjacielem dla nas i każdego zawodnika.
Umiał stworzyć w klubie prawdziwie rodzinną atmosferę. Był jednym
z nielicznych ludzi, jakich znałem,
potrafiących „zmieniać poważne problemy na mało znaczące”. Był z natury optymistą, nawet po porażkach
pocieszał i powtarzał swoje utarte
powiedzenie, że w życiu i w sporcie
zawsze musi być mecz i rewanż... Pamiętam do dziś, jak niektóre konflikty, które pojawiały się w Zarządzie, a
także w drużynie, rozwiązywał kulturalnie, spokojnie, ale zdecydowanie
i co najważniejsze - skutecznie. W
czasie swojej prezesury, wykorzystywał umiejętnie swoje dobre kontakty

dla dobra klubu i udawało Mu się to
z prostej przyczyny, bowiem nigdy
nie palił za sobą mostów i dotrzymywał danego słowa. To głównie dzięki bardzo dobrym relacjom między
prezesami obu lokalnych kępińskich
klubów - H. Rachela i Aleksandra
Wożniaka („Marcinki”), zostało
zawarte porozumienie o wzajemnej współpracy. To właśnie
podczas kadencji Henia i jego
pracy w Zarządzie nastąpiło
pasmo ostatnich sukcesów „Polonii”. Zdecydowaną większość
kadry pierwszego zespołu „Polonii” zaczęli wtedy stanowić
wychowankowie „Marcinków”,
czego owocem w niedługim
czasie był awans drużyny do
klasy okręgowej, następnie do
4 ligi gr. południowej zdobycie
wicemistrzostwa i awans do
nowo powstałej 4 Ligi Wielkopolskiej. Po drodze było jeszcze
zdobycie Pucharu Polski Okręgu Kaliskiego i dotarcie do finału Wielkopolskiego Pucharu
Polski. Można rzec „tyle i... aż
tyle”. - Tak uzdolnionej młodzieży chciałby niejeden klub mówił z dumą Heniu. H. Rachel
za swoją pracę i zaangażowanie
został doceniony i odznaczony brązową i srebrną Odznaką OZPN -u
Kalisz. Złotą Odznaką WZPN-u Poznań, brązową i srebrną Honorową
Odznaką Polskiego Związku Piłki
Nożnej. W osobie H. Rachela tracimy
wieloletniego prezesa i niezawodnego przyjaciela, który całym swoim
życiem, a w szczególności swoją postawą, dał nam piękne świadectwo
siły i żywotności sportowych tradycji naszego miasta. Niech pamięć
o tym człowieku o wielkim sercu,
miłującym ludzi, nigdy nie zgaśnie.
Na zawsze pozostanie w pamięci nas
wszystkich i kibiców klubu z Alei
Marcinkowskiego. Niech biorą z Niego przykład ci, którzy obecnie kierują
Polonią, jak i ich następcy…
Serdeczny nasz Przyjacielu - spoczywaj w pokoju.
Opracował:
Jarosław Pawlak
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