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Szkoły w Drożkach i Wielkim
Buczku ulegną reorganizacji?

WYKAZ SKLEPÓW GDZIE BĘDZIE MOŻNA
ZREALIZOWAĆ ZAKUPIONE U NAS
BONY NA TERENIE KĘPNA
1. Intermarche „Lawanda” Sp. z o.o. - Kępno, ul. Broniewskiego 2 A
2. Bricomarche „Felona” Sp. z o.o. - Kępno, ul. Broniewskiego 2 B
3.   APTEKA „Centrum” - Kępno, ul. Broniewskiego 2A
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HILDI”
Odzież, obuwie - Kępno, ul. Warszawska 76.
5. Sklep Art. Przemysłowych AGD, RTV Tomasz Olejniczak
- Kępno, ul. Sienkiewicza 10.
6. Sklep Przemysłowy „Trzeciak” lampy, karnisze
- Kępno, ul. Warszawska 43
7. Restauracja „Biesiada” - Kępno, ul. Warszawska 20
8. P.P.H.U. OPTELCOM – sprzęt komputerowy - Kępno, ul. Wawrzyniaka 42
9. Świat Zabawek - Kępno, ul.Dąbrowskiego 14
oraz wszystkie sklepy Intermarche i Bricomarche na terenie Polski.

Od września 2020 r. szkoły podstawowe w Drożkach i Wielkim Buczku mają funkcjonować jako
placówki filialne Szkoły Podstawowej w Rychtalu, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z
oddziałami przedszkolnymi. Zarówno w Drożkach, jak i w Wielkim Buczku, planuje się utworzenie oddziałów, które mają funkcjonować przez 9 godzin dziennie.
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Fabryka mebli w Laskach zatrudni

Kolejne zmiany w zbiórce
odpadów komunalnych

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

Co tydzień
w „TK”

raport

SMOG-owy!
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Komendant
nagle
odwołany
W środę, 27 listopada br.,
komendant Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nagle odwołał ze
stanowiska komendanta
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
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wiadomości

W środę, 27 listopada br., komendant Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nagle odwołał ze stanowiska komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kępnie

Dzień Pracownika Socjalnego w gminie Kępno

Komendant nagle odwołany

Troszczą się o los drugiego człowieka
W piątek, 22 listopada br., pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kępnie świętowali Dzień Pracownika Socjalnego.

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

Z tej okazji wszystkim pracownikom
wyrazy uznania złożył burmistrz
miasta i gminy Kępno Piotr Psikus, który podkreślił profesjonalizm
pracowników socjalnych, a także
wielkie serce, pasję, życzliwość oraz
odpowiedzialność za podejmowane
decyzje i los drugiego człowieka, a
tym samym wypełnianie ważnej roli
społecznej.
W związku z zakończeniem projektu „Dobra zmiana w stronę klienta” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Kępnie, wyróżnione zostały osoby
zaangażowane w jego realizację. W
ramach projektu utworzone zostały
trzy zespoły: Zespół ds. Pracy Socjalnej, Zespół ds. Usług oraz Zespół ds.
Świadczeń Przyznawanych Decyzją.
Oprac. KR

Nic nie zapowiadało, że Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
insp. Piotr Mąka podejmie tak szybką i radykalną decyzję o odwołaniu
z funkcji komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kępnie mł. insp.
Roberta Ciesielskiego. Wszystkie
przesłanki wskazują, że decyzja ta ma
związek z przeprowadzką w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, w której pomagali umundurowani funkcjonariusze tutejszej policji.
Po tej niespodziewanej decyzji
zadałem kilka pytań rzecznikowi prasowemu KWP w Poznaniu mł. insp.
Andrzejowi Borowiakowi. Co było
powodem tak błyskawicznego odwołania komendanta? Czy prawdą jest,
że został odwołany za skierowanie
funkcjonariuszy do przenoszenia dokumentacji w starostwie? Czy Pana
zdaniem nie jest to zbyt wysoka kara
do popełnionego przewinienia? Jakie
zadania będzie teraz wykonywał mł.
insp. Robert Ciesielski? Kiedy zostanie
powołany nowy komendant policji w
Kępnie?
Od rzecznika prasowego policji
otrzymałem bardzo wyważoną i lakoniczną odpowiedź. - Komendant Wojewódzki Policji podejmując decyzję o
odwołaniu komendanta powiatowego zawsze bierze pod uwagę szeroką
ocenę przebiegu służby na tym stanowisku. W przypadku komendanta z
Kępna również zostało to uczynione.
Jego kompetencje i doświadczenie

są bezsporne – zapewnia mł. insp. A.
Borowiak. - Komendant Wojewódzki
uznał jednak, że mł. insp. Ciesielski
wypełnił swoją misję na stanowisku
komendanta powiatowego w Kępnie.

Mł. insp. Robert Ciesielski

Pozostawia go w swojej dyspozycji i
wkrótce wyznaczy mu nowe zadania
do realizacji – stwierdza rzecznik
prasowy KWP w Poznaniu. - Przy
podejmowaniu decyzji i odwołaniu
wzięto także pod uwagę sprawę zaangażowania funkcjonariuszy w prace
nie związane ze służbą – dodaje.
Aktualnie komendant Komendy
Wojewódzkiej analizuje kandydatury
oficerów, którzy mogliby objąć stanowisko komendanta policji w Kępnie.
Do czasu nominacji nowego komendanta KPP Kępno funkcję tę pełni
obecny zastępca podinsp. Mirosław
Wiśniewski.		
m

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Airly, dotyczące poziomu smogu w centrum Kępna (Rynek
2), dane smogowe zanieczyszczonego powietrza w centrum miasta. Pomiary – codziennie o godz. 19.00. W Polsce dobowa norma
stężenia PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom informowania występuje przy 200 µg/m3, a alarmowy – przy 300 µg/m3.
Kępno (ul. H. Sienkiewicza 21)
DATA

PYŁ PM 2.5   
(µg/m3)
		 – % NORMY

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12

72 (142%)
69 (137%)
33 (60%)
63 (125%)
140 (280%)
39 (77%)
115 (229%)

43 (170%)
41 (165%)
19 (72%)
38 (151%)
84 (335%)
23 (93%)
68 (274%)

Oznaczenie kolorów:

Bardzo dobra

baranów (ul. Ogrodowa 2)

JAKOŚĆ
POWIETRZA

PYŁ PM 2.5   
(µg/m3)
		 – % NORMY

Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Umiarkowana
Bywało lepiej
Dobra
Bywało lepiej
Dobra

Umiarkowana

DATA

27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12

109 (433%)
94 (376%)
14 (57%)
62 (248%)
83 (332%)
37 (149%)
141 (563%)
Bywało lepiej

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

182 (361%)
Zła
157 (313%)
Zła
24 (47%)
Dobra
103 (206%)
Bywało lepiej
138 (276%)
Bywało lepiej
62 (124%)
Umiarkowana
236 (469%) Zagrożenie dla zdrowia
Zła

Zagrożenie dla zdrowia

Restauracja „ZŁOTY KŁOS” w Bralinie
zaprasza wszystkich sympatyków dobrej zabawy na:

BAL SYLWESTROWY
31.12.2019 r. o godzinie 19:00.

Do tańca przygrywać będzie zespół muzyczny

„STARTER”.

Koszt zabawy 300 zł od pary.
Zapisy w restauracji „Złoty Kłos”
lub telefonicznie pod numerem 62 / 78 12 003, 531 067 477.

Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/
Raport będziemy publikować co tydzień.
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Ogłoszenie

reklama

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
Światłowód dostępny dla mieszkańców Wielkopolski
Na terenie całej Wielkopolski prowadzony jest projekt budowy
sieci światłowodowej. Inwestycja
realizowana w ramach
współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa zakończy się w 2020 roku. Dzięki niej dostęp do
najnowocześniejszych technologii uzyskało już ponad 3 tysiące
gospodarstw w powiecie kępińskim. Docelowo za jej sprawą
z sieci światłowodowej korzystać będzie mogło prawie 4 tysiące
gospodarstw w powiecie.
Co istotne, projekt obejmie zwłaszcza miejscowości, w których
mieszkańcy nie mieli wcześniej dostępu do szerokopasmowego
Internetu. Za wszystkie te działania odpowiada firma INEA, dostawca
najszybszego Internetu w Polsce.

Dekoder HIWAY oferuje zarówno dostęp do wielu kanałów, których
nie ma w telewizji naziemnej jak i do tych w jakości 4K, a także
do wideo w 4K w aplikacji YouTube. Technologia obrazu 4K to
czterokrotnie większa rozdzielczość, niż dotychczas używana
technologia Full HD. Pozwala to dostrzec najdrobniejsze szczegóły
dla jeszcze więcej satysfakcji z oglądania ulubionych programów.
Co więcej, nowy dekoder potrafi również „podpowiedzieć”, co
warto obejrzeć i przedstawić propozycje filmów czy seriali, które są
zgodne z naszymi zainteresowaniami. Użytkownicy mogą tworzyć
swoje profile z ulubionymi kanałami oraz spersonalizowanymi
ustawieniami. Dodatkowo, domowa wypożyczalnia na życzenie
VOD oferuje szeroki wybór gatunków filmowych z kinowymi hitami
ostatnich lat. Co więcej, dzięki usłudze Multiroom, możemy oglądać
różne kanały nawet na 5 telewizorach jednocześnie.

Czym jest światłowód? Włókna światłowodowe mają grubość
ludzkiego włosa, a do transmisji danych wykorzystują fale świetlne.
Jest to obecnie najbezpieczniejsza technologia dostarczania
Internetu, telewizji i innych usług cyfrowych, której dostępność nie
jest zależna od warunków atmosferycznych.

Dekoder HIWAY ma możliwość bezprzewodowego połączenia
z Internetem. Wystarczy podłączyć urządzenie po Wi-Fi do
światłowodu INEA i kablem HDMI do telewizora. Co istotne, ma
on tylko 12 cm długości i szerokości. Od teraz możemy pożegnać
się z anteną za oknem czy ze starym zajmującym dużo miejsca
dekoderem.

Korzyści dla całego regionu

Z okazji nadchodzących Mikołajek, INEA przygotowała
niespodziankę dla najmłodszych. Od 6.12.2019 do 6.01.2020 aż 19
kanałów zostanie udostępnione wszystkim klientom w ramach okna
otwartego. Oznacza to, że bez dodatkowych opłat, najmłodsi będą
mogli cieszyć się z oglądania takich kanałów jak Nickleodeon, Disney
Junior czy MiniMini+. W bogatej ofercie, mali widzowie na pewno
znajdą coś dla siebie. Propozycje programowe są pełne rozrywki,
pouczających historii i oczywiście ulubionych bohaterów. To idealna
okazja by rodzinnie spędzić świąteczny czas przy ulubionych
bajkach i programach dla dzieci. Zachęcamy do oglądania!

Powszechnie dostępna sieć światłowodowa to nie tylko ułatwienie
dla mieszkańców, którzy bez przeszkód mogą korzystać z zasobów
i możliwości Internetu, ale też wsparcie dla rozwoju regionu.
Internet szerokopasmowy to pomoc dla lokalnego biznesu oraz
funkcjonowania jednostek samorządowych, szkół czy instytucji.
Sprzyja on rozwojowi przedsiębiorczości, powstawaniu nowych
miejsc pracy i umożliwia pracę zdalną. Przed taką szansą stoi
także nasz region oraz jego mieszkańcy. Już teraz mogą oni
korzystać z najszybszego Internetu światłowodowego w Polsce
(INEA jest dwukrotnym liderem rankingu dostawców najszybszego
InternetuSpeedtest.pl za rok 2017 oraz 2018).

Telewizja w zupełnie innej odsłonie
Światłowód umożliwia korzystanie z szybkiego, stabilnego
i bezpiecznego Internetu. To jednak nie wszystko, bo gwarantuje
on również dostęp do telewizji w zupełnie innym wymiarze. Na
początku roku INEA wprowadziła do swojej oferty rewolucyjną
telewizję HIWAY, która dostępna jest dla wszystkich znajdujących się
w zasięgu jej sieci światłowodowej. W odróżnieniu np. od platform
satelitarnych telewizja ta jest świadczona właśnie przez światłowód.
Dlatego jakość sygnału nie zależy od pogody, tak jak w przypadku
sygnału satelitarnego. Kabel światłowodowy INEA jest położony
głęboko w ziemi, więc warunki pogodowe nie mają wpływu na
jakość sygnału HIWAY TV.
Telewizja HIWAY to także nowy sposób oglądania telewizji. Dzięki niej
użytkownicy nie tracą czasu, skacząc po kanałach w poszukiwaniu
ciekawych programów, bo mogą uruchomić trwający program od
początku lub wrócić do wybranego z listy, sprzed nawet 7 dni.
Kolejka w sklepie, korek w mieście czy inne sytuacje nie są już
problemem - film, serial czy mecz możemy włączyć od początku,
kiedy tylko mamy na to ochotę.

Telefonia komórkowa dla klientów INEA
Klienci INEA, korzystający ze światłowodu, mogą wybrać także
bezkonkurencyjną ofertę telefonii mobilnej. Nielimitowane rozmowy,
SMSy i MMSy do wszystkich sieci oraz 10 GB szybkiego Internetu
LTE za jedyne 19,90 zł.
Aby dowiedzieć się więcej i zamówić usługi INEA zadzwoń lub
odwiedź najbliższy salon sprzedaży.

Odwiedź salon INEA lub zadzwoń:
Kępno, Warszawska 29,
tel. 61 223 80 00
Umów wizytę naszego przedstawiciela:
tel. 732 44 88 44
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Wiadomości

historia
Kontynuujemy cykl publikacji historycznych opisujących losy kępnian w niemieckim
obozie w Woldenbergu

Kępińscy Woldenberczycy - część IV
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” (ks. J. Twardowski)
peratura, z powodu zakazu otwiera- jakich przyszło żyć jeńcom, odbijały
Oflag II C we wspomnieniach
Zenona Polaka
nia okien, dawała się we znaki szcze- się nie tylko na ich kondycji fizyczBohater tej części artykułu po- gólnie w nocy. Ciągłe problemy z nej, ale także negatywnie wpływazostawił dla potomnych wspaniałe wodą, do której dostęp Niemcy z ły na ich stan psychiczny. Jednym z
świadectwo swoich przedwojennych premedytacją ograniczali, oraz rygo- najpoważniejszych problemów były
i wojennych losów w postaci cyto- rystyczne reglamentowanie środków nerwice i obsesje, doprowadzające do
wanych już wcześniej wspomnień. czystości uniemożliwiały interno- chorób psychicznych, a w rezultacie
Szczegółowe opisy kolejnych eta- wanym zachowanie należytej higie- często do śmieci samobójczej. Cytopów życia – od najwcześniejszych lat ny. Brak preparatów owadobójczych wany już wcześniej Marian Brandys,
dzieciństwa po okrutne czasy
wspomina:
wojny i niewoli, przedstawione
„(…) w oflagu nie to było
na tle konkretnych wydarzeń
najgorsze, że mieliśmy wśród
historycznych,
przeplatane
siebie kilkudziesięciu psyrefleksjami i ocenami sytuacji
chicznie chorych kolegów.
są niezwykle interesującym
Najgorsze było to, że z małymi
dokumentem tamtych czasów.
wyjątkami, my wszyscy – sieZważając jednak na tematykę
dem tysięcy względnie młotego artykułu, przytoczyłam
dych i zdrowych mężczyzn –
tu jedynie te fragmenty, które
nosiliśmy w sobie nieustanny
ilustrują zagadnie istotne dla
lęk przed szaleństwem. Otajego treści.
czające obóz druty napierały
Zenon Polak w swoich
na nas jak las w Makbecie.
wspomnieniach
woldenberCzuliśmy na mózgu ich staloskich nie rozpisywał się na tewy ucisk. To było naprawdę
mat sytuacji, w jakiej znaleźli
straszne”.
się jeńcy oflagu, gdyż, jak sam
Poważniejsze przypadki
zauważył, istnieje liczna litechorób umysłowych starano
ratura dokładnie obrazująca tę
się ukrywać przed Niemcaproblematykę. Wątek ten ogrami, gdyż do jeńców docierały
niczył do kilku następujących
informacje o mordowaniu pazdań:
cjentów w szpitalach psychia„Czy można opisać te dłutrycznych. Wracali z nich tylgie, męczące lata niewoli, lata
ko ci, których stan psychiczny
beznadziejności obozowej za
rokował powrót do zdrowia.
Portret Zenona Polaka namalowany w Woldenbergu przez
drutami? Były to warunki z
Z tymi wszystkimi schoEdmunda Czarneckiego
pewnością lżejsze niż w oborzeniami musiało sobie radzić
zach koncentracyjnych, ale mimo to oraz dezynfekcyjnych sprzyjał roz- kilkunastu polskich lekarzy-jeńców.
przetrwać dwa tysiące dni i nocy i nie przestrzenianiu się niezwykle uciąż- Działająca w obozie, na mocy konzałamać się psychicznie oraz fizycz- liwej plagi pluskiew i pcheł. Wartość wencji genewskiej, izba chorych nie
nie nie było łatwo. Zwłaszcza w te kaloryczna wyżywienia (1000 kalorii wystarczała na potrzeby tak wielu
pierwsze lata klęsk sprzymierzeńców na dzień), a także jakość produktów osób, dlatego w 1943 r. utworzono doi zwycięstw Hitlera. Jedyna pociecha spożywczych – często zepsutych lub datkowy punkt medyczny, w którym
to nawiązanie łączności z rodziną i nadgniłych, odbijały się na stanie przez trzy godziny dziennie pacjenżoną, listy i paczki, jakie napływały zdrowia jeńców. Egzystencja w ta- tów przyjmowało kilku specjalistów.
do obozu”.
kich warunkach wiązała się z różno- Z powodu braku urządzeń potrzebPrzelał natomiast na papier wspo- rodnymi dolegliwościami zdrowot- nych do postawienia właściwej diamnienia tych przeżyć, które miały nymi. Wyniszczeni i załamani ludzie gnozy oraz niewystarczającego asordla niego największe znaczenie. Przy byli podatni na wszelkie choroby, tymentu niezbędnych do skutecznej
okazji poruszył też dwie niezwykle in- które rozprzestrzeniały się na terenie terapii lekarstw, wykonywali oni
teresujące kwestie, które chciałabym obozu. Najczęściej były to zaburzenia tylko najprostsze zabiegi. Na wspoprzedstawić nieco szerzej – obozowej przewodu pokarmowego, gruźlica, mnienie zasługuje fakt, że mimo iż
opieki medycznej oraz konspiracji.
choroby serca, a także gościec i scho- leczenie odbywało się w spartańskich
Opieka medyczna
rzenia skórne. W niektórych przy- warunkach, podczas epidemii grypy,
Jak już wcześniej wspominałam, padkach kończyły się one śmiercią. na którą zachorowało 80% jeńców,
warunki panujące w oflagu były eks- Jak już wspominałam, warunki, w dzięki troskliwej opiece obozowych
tremalne.
Mężczyzn stłoczono w zawilgoconych barakach bez sufitów, z niskimi dachami z desek lub płyt wiórowo-cementowych pokrytymi papą, i
z ceglaną podłogą. Spali oni na trzypiętrowych drewnianych pryczach.
Każdy z nich otrzymywał płócienny
siennik wypchany słomą, wiórami
drzewnymi lub ścinkami papieru,
dwa cienkie bawełniane koce, prześcieradło i podgłówek. Wszystko to,
a także ubrania jeńców, przesiąknięte
było wilgocią. W okresie jesienno-zimowym w budynkach panował przenikliwy chłód. Symboliczne ilości
dostarczanego opału (wanienka brykietów na tydzień) nie wystarczały na
ogrzanie tak dużej powierzchni, więc
bywało, że temperatura w barakach
spadała nawet do 4 stopni. Z kolei
latem mieszkańcom baraków doskwierał upał i zaduch spotęgowany
„Prycze” – drzeworyt Stanisława Żukowskiego ilustrujący atmosferę panującą w barakach
dymem papierosowym. Wysoka tem(z: Oflag IIC Woldenberg – to brzmi jak tajemnica)
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lekarzy, nie odnotowano ani jednego
zgonu. W obozie nie było żadnego
polskiego dentysty, toteż nie interesowano się stanem uzębienia jeńców.
Jedynie w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji
stomatologa doprowadzano ich do
niemieckiego lekarza przyjmującego
w pobliskim miasteczku. Sytuacja
ta poprawiła się, gdy w 1943 r. wewnątrz oflagu zorganizowano gabinet
stomatologiczny, w którym leczyli
odpowiednio przeszkoleni weterynarze. Ponieważ przyobozowa izba
chorych nie była wyposażona w aparat rentgenowski, prześwietleń dokonywano w miejskim szpitaliku, do
którego jeńcy udawali się pod eskortą
uzbrojonych wartowników. W przypadku chorób wyjątkowo ciężkich
lub wymagających zabiegów operacyjnych, pacjentów odsyłano do okolicznych szpitali. Jednym z nich był
szpital w Stargardzie Szczecińskim,
do którego trafił także Zenon Polak.
W pozostawionych zapiskach tak zrelacjonował przebieg swojej choroby:
„W roku 1943 w obozie w Woldenbergu zapadam ciężko na zdrowiu. Lekarze polscy w przyobozowej
izbie chorych są bezradni, gdyż diagnozy wskazują na gruźlicę. Spadam
gwałtownie z wagi, sił fizycznych,
atakuje mnie nerwica z chorobą serca. Załamuję się i zdaje się, że to już

poddać się tej operacji lub ginąć
śmiercią naturalną bez nadziei na
powrót do Ojczyzny, o czym każdy z
nas marzył tyle długich lat w niewoli.
Na szczęście operacja się udała, a
wykonywał ją chirurg Niemiec (obawiałem się, że mnie zarżnie). Etyka
lekarza starszego pokolenia zwyciężyła, a nawet mnie pocieszał przy
końcowej fazie operacji, że zobaczę
jeszcze Warszawę. I tak rzeczywiście
się stało.
Niestety nastąpiło uszkodzenie
strun głosowych jednej strony gardła,
stąd długie tygodnie nie mogłem mówić tak, by mnie nawet z małej odległości można było zrozumieć. Jestem
w wielkiej rozterce, gdyż sami lekarze mają wątpliwości, czy odzyskam
pełną mowę. Nie mogę zapomnieć
sympatycznego lekarza starszego pokolenia – Serba doktora Włuczyczewicza, pocieszającego mnie, że będę
mówić, ale już śpiewakiem nie będę.
Miał pełną rację. Czas to potwierdził
w zupełności.
[…] Następuje długa moja rekonwalescencja – od lutego 1944 roku, i
po śmierci kolegi Marskiego, który
biedak zmarł na raka wątroby, przejmuję jego rolę opiekuna, sanitariusza
i nawet grabarza. Za to poświęcenie i
trud otrzymuję od Starszego Obozu,
pułkownika Młodzianowskiego, z
oflagu w Woldenbergu serdeczny list

Nieśmiertelnik Zenona Polaka

koniec życia, z dala od kraju, od rodziny. Iskierkę nadziei daje jednak
prześwietlenie w miejscowym szpitalu niemieckim, które wykazuje wynik negatywny. A więc nie płuca są
główną przyczyną choroby.
W końcu Niemcy kierują mnie
do Międzynarodowego Szpitala w
Stargardzie Szczecińskim, gdzie są
specjaliści – lekarze-jeńcy francuscy,
włoscy i jugosłowiańscy. Polskich lekarzy ani sanitariuszy nie ma. Była to
jedna z form dyskryminacji Polaków.
Była tam jedyna sala chorych dla
żołnierzy i oficerów przed i po operacjach z oflagu II C i z obozu w Gross
Born, gdzie przebywał sławny pisarz
Leon Kruczkowski.
W oczekiwaniu na rozpoznanie
mojej choroby, przeszedłem w tym
szpitalu wszystkie okropności operowanych kolegów, chowałem zmarłych, byłem sanitariuszem. Przeżywaliśmy plagę pluskiew, które były
tam niemal bezkarne.
W końcu znaleziono przyczynę
mojej choroby. Była to choroba gruczołu tarczykowego, która powoduje
całkowite rozprężenie całego organizmu, chudnięcie na skutek złej przemiany materii i inne.
W tej sytuacji zmuszony jestem
w tych trudnych warunkach obozowych, kiedy jeszcze operacje tego
typu były w stadium początkowym,

z podziękowaniem i życzeniami dla
chorych oraz mnie osobiście. List ten
przechowuję w swych aktach dla rodziny jako dowód humanitaryzmu
i oddania dla chorych jeńców kolegów oficerów i żołnierzy”.
Znajdujące się poza obozem szpitale, do których trafiali polscy żołnierze, oprócz ratowania im zdrowia,
odegrały też pośrednio istotną rolę w
życiu całej społeczności jenieckiej.
Dzięki możliwości kontaktowania
się chorych z osobami z zewnątrz,
stały się one ważnym źródłem nie
tylko cennych informacji, ale często
także przedmiotów niezbędnych do
funkcjonowania obozu. Znajduje to
potwierdzenie w dalszej części wspomnień Zenona Polaka, który zapisał:
„Przy tej okazji nawiązuję kontakty z Polakami na robotach w tym
rejonie, skąd przenikają do nas wiadomości o nastrojach Niemców, które
przekazuję do obozu w Woldenbergu.
Ponadto zakupuję pośrednio sprzęt
do radia, który przekazuję konspiracyjnie do obozu”.
To ostatnie zdanie, dla „niewtajemniczonych” brzmiące, być może,
zagadkowo, nawiązuje do niezwykle
istotnej działalności prowadzonej
przez jeńców na terenie oflagu, której poświęcona będzie kolejna część
artykułu.
Izabela Choraszewska

Ogłoszenie

reklama
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Aktualności

wiadomości
Kolejny już raz sprawy związane z kępińskim szpitalem zdominowały obrady Rady Powiatu Kępińskiego

Skarga zdominowała obrady

Podczas XIV sesji Rady Powiatu
Kępińskiego we wtorek, 26 listopada
2019 r., dyskusję dotyczącą szpitala
zainicjował radny Michał Solecki. - Mam pytania odnośnie sytuacji w kępińskim szpitalu i skargi,
którą rozpatrywał Zarząd Powiatu
– rozpoczął, prosząc o wyjaśnienia
dyrektor SPZOZ w Kępnie Beatę
Andrzejewską. - W ostatnim czasie
sytuacja wokół naszego szpitala jest
bardzo zła, opinia na temat szpitala
znacznie się pogorszyła. W ciągu

dzieje, byłam spanikowana, prosiłam o pomoc, a pani pielęgniarka
sukcesywnie mi jej odmawiała na
SOR-ze – relacjonowała. - Prosiłam
o lekarza, a pani cały czas twierdziła, że to jest miejsce ratujące życie i
po prostu mam iść do lekarza. Stan
syna nie wskazywał na to, że jesteśmy w stanie wyjść, ledwo stał na
nogach. Zmieniła się sytuacja, kiedy syn zaczął tracić wzrok, jego stan
drastycznie zaczął się pogarszać. W
końcu uprosiłam, żeby został przyję-

O powiązania rodzinne w kępińskim szpitalu
pytał podczas sesji radny Michał Solecki

ostatnich dwóch miesięcy złożono
dwa wnioski do prokuratury oraz też
przedmiotową skargę – kontynuował
radny, wnosząc o przybliżenie sytuacji, której dotyczyła skarga wniesiona przez matkę 12-letniego pacjenta
oraz sposobu jej rozpatrzenia przez
dyrekcję kępińskiej placówki.
Obecna na wtorkowej sesji matka dziecka opowiedziała o wydarzeniach, które skłoniły ją do złożenia
do dyrekcji szpitala skargi na Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz pielęgniarkę i lekarza, przyjmujących jej
12-letniego syna. - Byłam zdruzgotana postępowaniem pielęgniarki
oraz lekarza, który mnie przyjmował na oddział z dzieckiem cierpiącym. Nie potrafiłam określić, co się

ty na oddział, a podczas tego traktowana byłam z góry. Kierowane były
pod moim adresem różne kompletnie
niestosowne odzywki, nieadekwatne
do sytuacji. Ja byłam przerażoną
matką, moje dziecko cierpiało, prosiłam o pomoc.
Jak podkreślała, przez 2 godziny
czekała na pomoc, podczas gdy stan
jej syna się pogarszał. Dopiero po
tym czasie pojawiła się lekarka, która
podjęła walkę o zdrowie i życie młodego pacjenta. W efekcie przewieziony został na OIOM we Wrocławiu,
gdzie uzyskał pomoc. – Tam podkreślano, że czas miał istotną rolę, każda minuta i godzina. Walczyliśmy 3
dni o życie naszego dziecka – mówiła
matka 12-latka.

Chłopca udało się uratować.
Zdiagnozowano u niego niewykrytą
wcześniej cukrzycę.
Matka postanowiła wrócić do kępińskiego szpitala ze skargą. - Ja nie
szukam winnych, ja szukam tylko
zrozumienia – tłumaczyła podczas
obrad Rady Powiatu. - Opisałam
bardzo szczegółowo dramatyczną sytuację w służbie zdrowia. Jak ignorancja, niekompetencja i rutyna
pracowników mogą doprowadzić do
dramatycznych i nieodwracalnych
w skutkach tragedii. Jakim prawem
pielęgniarka odmawia przyjęcia i
konsultacji lekarza? Dlaczego rodzice są bezsilni i skazani na decyzje
niekompetentnych ludzi, od których
niejednokrotnie zależy życie ich
dzieci? Muszą wytrwałością lub zawziętością walczyć o pomoc. Kiedy
zakończy się ten haniebny proceder
traktowania rodziców z dziećmi jako
zło konieczne, histeryków i nadgorliwców? Kiedy zrozumieją, że rodzic,
to nie lekarz, ma prawo być wystraszony i zaniepokojony. (…) Dlaczego
lekarz z tak ogromnym długoletnim
doświadczeniem zignorował stan
ciężki pacjenta, tym samym tracąc
cenny czas na wagę zdrowia i życia?
Zaznaczyła, że jej celem jest
zmiana sytuacji w szpitalu. - Chciałam wymusić na dyrekcji zwrócenie
uwagi, że takie traktowanie pacjentów może doprowadzić do tragedii,
które są nieodwracalne.
- Skargi są czasami zasadne,
czasami są bezzasadne, natomiast
nie wiemy, jak każdy z nas zachowałby się w sytuacji, w której pani
się znalazła. Swoim postępowaniem,
swoimi czynami dążyła pani do ratowania swojego dziecka. I to jest najważniejsze - odpowiedział jej starosta
kępiński Robert Kieruzal. - Od ratowania pacjenta również są lekarze
i cały odpowiedni do tego personel.
Wierzę w kompetencje tych ludzi i
wierzę w ich dobrą wolę działania,
bo oni zmierzają się każdego dnia

21 listopada 2019 r. działająca w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie Młodzieżowa
Grupa Teatralna zorganizowała przedstawienie dla dzieci przedszkolnych pt. „Trzy świnki”

Młodzież wystąpiła dla przedszkolaków
Na spektakl pomimo niesprzyjającej aury dzielnie przybyły dzieci z
Przedszkola Sióstr Boromeuszek w
Kępnie. Było gwarnie i wesoło. Dzieciom bardzo podobała się impreza i
Na spektakl do biblioteki przybyły dzieci
z Przedszkola Sióstr Boromeuszek w Kępnie
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wszystkie zabawy, które przygotowała dla nich młodzież. Maluchy nie tylko oglądały przedstawienie, ale brały
udział w zadaniach, które były częścią akcji. Dzięki temu bardzo zaan-

gażowały się w opowieść i przeżywały przygody świnek jak swoje własne.
Bibliotekarze zachęcali dzieci
do zapisania się do biblioteki. Dzięki temu, że biblioteka uczestniczy
w ogólnopolskim projekcie „Mała
książka wielki człowiek” prowadzonym przez Instytut Książki dzieci w
wieku od 3 do 6 lat na powitanie w
gronie czytelników otrzymują w prezencie książki dla siebie i rodziców.
Biblioteka ma też w swoich zbiorach
piękne pozycje dla dzieci, ciągle uzupełniane o kolejne nowości, które
warto wypożyczać.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem i niespodzianką. Dzieci otrzymały na pożegnanie
zwierzątka z baloników, które młodzież własnoręcznie dla nich przygotowała.
Oprac. bem
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Matka 12-latka tłumaczyła, że składając skargę chciała zwrócić uwagę na
niewłaściwe traktowanie pacjentów, które może doprowadzić do tragedii

z różnymi przypadkami. Ale jeżeli faktycznie stało się, tak jak pani
mówi, to mi w tym momencie tylko
i wyłącznie wypada panią przeprosić
i dopełnić wszelkich starań, aby tę
sprawę wyjaśnić. (…) Musimy zrobić
wszystko, aby takich sytuacji już nie
było. Jeszcze raz przepraszam za tę
sytuację - powiedział.
Natomiast radny M. Solecki skupił się na sposobie rozpatrzenia skargi wniesionej na pielęgniarkę, która
okazała się żoną zastępcy dyrektora
szpitala w Kępnie. Skarga została
rozpatrzona przez drugiego wicedyrektora tej placówki. - Uważam osobiście, że to co dręczy nasz szpital, to
jest kumoterstwo, to są powiązania
rodzinne. (…) W mojej ocenie nie
można uzyskać opinii, która będzie
obiektywna, jeżeli dyrektor do spraw
medycznych rozpatruje sprawę przeciwko żonie drugiego dyrektora do
spraw administracyjnych. (…) W
takiej sytuacji nie można liczyć na
obiektywną opinię – podkreślał. - Je-

steście państwo tak głęboko w szpitalu powiązani rodzinnie ze wszystkimi. Jesteście jedną wielką rodziną,
ale w tym negatywnym tego słowa
znaczeniu. Taką włoską rodziną.
Kryjecie siebie nawzajem, nie pozwolicie, żeby żadne brudy wyszły.
Na zakończenie zwrócił się też do
dyrektor szpitala z prośbą o udzielenie
informacji: - Ilu członków najbliższej
rodziny pani oraz najwyższych władz
szpitala tam pracuje? Chodzi tutaj
o mężów, żony, szwagrów, zięciów,
bratanice. Wiem, że jest ich całkiem
sporo. Bardzo trudno jest wymagać od członków najbliższej rodziny
konkretnego zachowania, wyciągać
wobec nich wnioski. Uważam, że w
takiej atmosferze ciężko się pracuje
i zarządzanie takim zespołem jest
bardzo trudne, a wynika to właśnie
z takich powiązań rodzinnych. Dlatego bardzo bym prosił o udzielenie
mi takiej informacji – podsumował.
bem

We wtorek, 26 listopada br., zakończył się realizowany w ramach projektu Erasmus+ tydzień wymiany uczniów niepełnosprawnych z Malty w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi

Wizyta uczniów
i nauczycieli z Malty

Tym razem pobyt uczniów i nauczycieli z Malty w Zespole Szkół
Specjalnych w Słupi przebiegał pod
hasłem: „Wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w
edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces
i włączenie społeczne. Wymiana do-

wszystkim zajęcia muzyczne.
Nauczyciele z Malty odbyli krótkie szkolenie z zastosowania terapii
EEG, RSA Biofeedback. Jak zawsze
w trakcie wymiany był czas na zwiedzanie, poznanie zwyczajów. Jej
uczestnicy mieli okazję spróbować
kępińskich rogali - marcinków, a tak-

Uczniowie brali udział we wspólnych
zajęciach edukacyjnych

brych praktyk między szkołami specjalnymi z Polski, Malty i Finlandii”.
Uczniowie jak zwykle brali udział
w zajęciach edukacyjnych, wspólnie
rozwiązywali zadania przygotowane
na monitorach dotykowych, „magicznej ścianie” i tabletach. Uczyli
się także wspólnie z klasą uczniów z
autyzmem pracować za pomocą metody PECS. Wiele radości przyniosły

że odwiedzić Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu.
W ostatnim dniu goście z Malty
otrzymali certyfikaty uczestnictwa
oraz upominki, promujące powiat
kępiński.
Kolejnym etapem projektu będzie wizyta uczniów z Finlandii, która nastąpi już w grudniu.
Oprac. bem

Wiadomości

informacje

XIV sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Kolejne zmiany w zbiórce
odpadów komunalnych

28 listopada br. odbyła się XIV
sesja Rady Miejskiej w Kępnie.
Większość uchwał w zaplanowanym
porządku obrad dotyczyła udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kępińskiego oraz gospodarowania
odpadami na terenie miasta i gminy
Kępno. Wszystkie uchwały zostały
przyjęte.
Podczas posiedzenia radni zdecydowali, że w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego Gmina
Kępno przekaże kwotę 28.262,00 zł
na zakup ambulansu sanitarnego typu
P dla potrzeb medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
- W związku z ostatnią sesją Rady
Powiatu toczy się wiele dyskusji na
temat wydatków starostwa. Myślę, że
to nie jest miejsce, aby komentować
decyzje podejmowane przez niezależny organ samorządowy, natomiast
my, radni Rady Miejskiej w Kępnie,
troszczymy się o zdrowie i bezpie-

czeństwo naszych mieszkańców,
przede wszystkim naszej gminy, ale
też gmin ościennych, dlatego przyjmiemy taką uchwałę. Myślę jednak,
że warto poprosić starostę o precyzyjne, jednoznaczne informacje, czy
i jaką kwotą starostwo będzie finansowało zakup tej karetki, a także czy
wszystkie gminy powiatu kępińskiego przystąpią do współfinansowania
tego celu – podkreślił przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie Andrzej
Stachowiak. Gmina przekaże także
Powiatowi Kępińskiemu środki finansowe w kwocie 8.459,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa automatycznej stacji
meteorologicznej przeznaczonej do
Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego”.
Radni debatowali również nad
regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Kępno
oraz ustaleniem szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Regulamin wprowadza istotne
zmiany w gospodarce odpadami.
Najistotniejszy zapis dotyczy ilości
frakcji gromadzonych odpadów – od
1 stycznia 2020 r. na terenie gminy
Kępno będzie pięć frakcji. W zamian
za uiszczoną opłatę Gmina wyposaży
nieruchomości zamieszkałe w odpowiednie pojemniki. W regulaminie
znalazł się także zapis, który obliguje
sklepikarzy z branży spożywczej i
restauratorów do wystawienia przed
swoje punkty specjalnych pojemników na odpady, aby klienci tych
punktów nie wyrzucali odpadów do
miejskich kubłów – za odpady odpowiadać będzie właściciel sklepu.
- Konieczność uchwalenia nowego
regulaminu związana jest z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska
– zaznaczył wiceburmistrz Artur
Kosakiewicz. Zmiany obowiązywać
będą od 1 stycznia 2020 r.
Określono też wzór deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz podjęto
uchwałę dotyczącą zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszty będą
niższe o około 3 zł miesięcznie od
mieszkańca w przypadku domostw
posiadających przydomowe kompostowniki, na których gromadzone są
bioodpady.
Na razie zmianie nie ulegną stawki za odbiór odpadów, ale można spodziewać się kolejnych podwyżek w
2020 r. 			
KR

„Obrady sejmu” w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie

Uchwalili „Ustawę o dobrym
zachowaniu się dzieci w przedszkolu”

Zorganizowana w przedszkolu zabawa w sejm sprawiła, że dzieci nie tylko
przyswoiły nowe terminy, a także czynnie uczestniczyły w obradach

Jednym z etapów realizacji programu pn. „Optymistyczne przedszkole” było zorganizowanie debaty
sejmowej, która odbyła się 25 listopada br. w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie. Debata
dotyczyła prawidłowych zachowań
w przedszkolu, a końcowym efektem było uchwalenie „Ustawy o
dobrym zachowaniu się dzieci w
przedszkolu”.
Zorganizowana w przedszkolu
zabawa w sejm sprawiła, że dzieci
nie tylko przyswoiły nowe terminy
(poseł, ustawa, marszałek sejmu), ale
także czynnie uczestniczyły w obradach. Tematem przewodnim debaty
były hasła: „Chcemy”, „Nie wolno”,
„Należy”, które nawiązywały do
różnych zachowań, jak i oczekiwań
dzieci. Pomysłów było wiele – tak jak
i chętnych do wypowiadania się na

wymienione tematy. Nad wszystkim
czuwała „marszałek sejmu” Marta
Gania, udzielając głosu i pilnując
porządku obrad. Towarzyszyli jej i
wspierali ją „posłowie”: Oskar Goliński i Krystian Pilarski.
Projekt ustawy został spisany
i odczytany wszystkim grupom, a
następnie zatwierdzony przez „marszałka” i „posłów”. Starsze przedszkolaki złożyły pod dokumentem
swój podpis, a młodsze – odcisk paluszka akceptujący treść ustawy.
„Uchwałą Sejmu Optymistycznego ustawa weszła w życie 25.11.2019
r. i obowiązuje wszystkie dzieci w
Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie”.
Treść ustawy jest dostępna do
wglądu na przedszkolnym korytarzu:
rodzicom, personelowi i dzieciom.
I. Langner
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Straż pożarna

policja
Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na
drodze było przyczyną groźnie wyglądającej kolizji w Wielisławicach

Wypadła z drogi
i uderzyła w drzewo
We wtorek, 26 listopada br., o
godzinie 9.14, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o
zdarzeniu drogowym w miejscowości Wielisławice. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i

dowanej oraz odłączeniu zasilania
w uszkodzonym pojeździe. Lekarz
przybyłego na miejsce zdarzenia Zespołu Ratownictwa Medycznego, po
przebadaniu poszkodowanej, podjął
decyzję o przewiezieniu jej do szpitala w Kępnie – poinformował oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.

Zdarzenie na drodze wojewódzkiej nr 482 („stara ósemka”) w miejscowości Świba

Zderzyły się dwa samochody

W środę, 27 listopada br., o godzinie 16.08 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu z
udziałem dwóch samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej nr
482 („stara ósemka”) w miejscowości
Świba. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Olszowa. - Pojazdami podróżowały dwie
osoby, które opuściły je przed przybyciem służb ratunkowych. Droga
na potrzeby działań była całkowicie
zablokowana. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, odłączeniu zasilania
w uszkodzonych pojazdach oraz
sorpcji rozlanych płynów eksplo-

atacyjnych. Lekarz przybyłego na
miejsce zdarzenia Zespołu Ratownictwa Medycznego, po przebadaniu
poszkodowanych, podjął decyzję o

przetransportowaniu ich do szpitala
w Kępnie – powiedział oficer prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.		
Oprac. KR

Lekarz Zespołu Ratownictwa Medycznego podjął decyzję o przetransportowaniu
poszkodowanych do szpitala w Kępnie. Fot. KP PSP Kępno

Pożar sadzy w przewodzie kominowym budynku jednorodzinnego w miejscowości Koza Wielka

Na szczęście nikt doznał obrażeń wymagających hospitalizacji, dlatego
zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Fot. KP PSP Kępno

OSP Opatów. - Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony
przeciwpożarowej stwierdzono, że
samochód osobowy z niewiadomych
przyczyn zjechał z drogi i uderzył
w drzewo. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba,
która w chwili przybycia na miejsce
zdarzenia służb ratunkowych znajdowała się w samochodzie świadka
zdarzenia. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszko-

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, którzy
również przybyli na miejsce zdarzenia, ustalili, iż kierująca samochodem osobowym marki Peugeot,
mieszkanka powiatu kluczborskiego,
nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i wypadła
z drogi. Kobieta była trzeźwa. Na
szczęście nie doznała ona obrażeń
wymagających hospitalizacji, dlatego zdarzenie zakwalifikowano jako
kolizję, a kierująca została ukarana
mandatem karnym.
Oprac. KR

Znów paliła się sadza w kominie

W środę, 13 listopada br., około
godziny 14.24, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o pożarze sadzy w przewodzie kominowym budynku jednorodzinnego w
miejscowości Koza Wielka. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie, OSP Perzów i

OSP Turkowy. Nikt z mieszkańców
nie wymagał pomocy medycznej. Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,

następnie wygaszono palenisko w
piecu CO oraz za pomocą piasku i
sita kominowego ugaszono pożar
sadzy w przewodzie kominowym. Po
ugaszeniu pożaru przewód kominowy na całej
wysokości
sprawdzono
kamerą
termowizyjną,
nie stwierdzając zagrożenia – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno
kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

35-letni obywatel Ukrainy przechodził przez drogę w Mroczeniu w miejscu niedozwolonym

Groźne potrącenie pieszego. Był pijany
21 listopada br., po godzinie
18.00, w Mroczeniu doszło do groźnego potrącenia. - Według wstępnych
informacji policjantów, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, wynika, że
35-letni obywatel Ukrainy przechodził przez drogę w miejscu niedozwolonym. Mężczyzna został potrącony
przez samochód osobowy marki
Audi, którym kierowała 30-letnia
mieszkanka powiatu kępińskiego
– poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
st. post. Rafał Stramowski. Potrącony mężczyzna został zabrany do
szpitala w Kępnie. Wiadomo, że był
nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad
1,5 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Oprac. KR

Nietrzeźwy 35-letni obywatel Ukrainy przechodził przez
drogę w miejscu niedozwolonym. Fot. KPP Kępno

Policjanci kępińskiej jednostki wyeliminowali z dróg powiatu kępińskiego kolejnych pijanych kierowców

Z promilami kierowali pojazdami
CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin
8

26 listopada br., po godzinie
11.00, w miejscowości Olszowa policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie zatrzymali do kontroli pojazd marki Peugeot, kierowany przez
34-latka z powiatu wieluńskiego. Jak
okazało się podczas kontroli, kierow-
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ca znajdował się w stanie nietrzeźwości – badanie wykazało prawie
3 promile alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Kolejnego dnia, 30 listopada br.,
o godzinie 20.00, w Kępnie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli pojazd marki BMW, kierowany przez
29-latka z powiatu wieruszowskie-

go. Również ten kierowca był pod
wpływem alkoholu – wynik badania
wskazał ponad 2 promile alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Mundurowi uniemożliwili dalszą
jazdę kierującym, ponadto odpowiedzą oni za kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości.
Oprac. KR

Wiadomości

informacje
Pozyskano dofinansowanie projektu, którego celem jest
zakup sprzętu wykorzystywanego podczas spotkań integracyjnych w Mariance Siemieńskiej

wieści znad pomianki
grudzień 2019, nr 49 (951)
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny przeprowadzony w ramach projektu pn. „Przyklejeni
do smartfona – telefon mój przyjaciel czy wróg? Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w gminie Łęka Opatowska”

Dofinansowano
spotkania integracyjne

Wójt gminy Łęka Opatowska
Adam Kopis podpisał umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu
pn. „Miejsce spotkań integracyjnych
w Mariance Siemieńskiej”. W ramach
projektu zakupione zostanie 6 parasoli imprezowych, namiot imprezowy
oraz osiem zestawów biesiadnych.
Dofinansowanie udzielone zostało w ramach VII edycji konkursu

„Odnowa wsi szansą dla aktywnych
sołectw”.
Całkowity koszt zakupu wyposażenia wyniesie 10.562,00 zł, natomiast kwota dofinansowania wyniesie 5.000,00 złotych.
Oprac. bem

Wady i zalety smartfona
Kanalizacja gotowa
w oczach uczniów

Budowa kanalizacji w Rakowie i Mariance Siemieńskiej
zakończona

21 listopada 2019 r. wójt gminy
Łęka Opatowska Adam Kopis odwiedził wszystkie gminne szkoły i
przedszkola, aby wręczyć nagrody
przyznane
uczestnikom
konkursu
plastycznego,
będącego częścią realizowanego przez Gminę projektu.
Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych, przy
czym każda z grup wykonywała prace plastyczne
dowolną techniką na inny
temat związany z hasłem
przewodnim
projektu.
Najmłodsze dzieci przygotowywały prace na temat „Telefon komórkowy w oczach
przedszkolaka”. Uczniowie klas I-III w swoich pracach plastycznych
odpowiadali na pytanie „Po co mi
telefon?”. Najstarsza grupa uczestników, uczniowie klas IV-VIII, miała za
zadanie wykonać prace pt. „Fonoholizm w oczach uczniów”.

ska” jest współfinansowany przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji w ramach programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 20182020.
- Realizowane w gminie
Łęka
Opatowska
przedsięwzięcie ma na
celu przeciwdziałanie niebezpiecznym zjawiskom
płynącym z nowoczesnych
technologii, ochronę dzieci i młodzieży poprzez
Zwycięzcy odebrali z rąk wójta gminy Łęka
działania z zakresu przeOpatowska A. Kopisa atrakcyjne nagrody
ciwdziałania profilaktyki
uzależnień od telefonów
a pozostali uczestnicy otrzymali na- komórkowych i Internetu - tłumaczą
grody pocieszenia oraz pamiątkowe realizatorzy projektu. - Naszym zadyplomy.
miarem jest też wykreowanie prakProjekt „Przyklejeni do smartfo- tyk bezpiecznego korzystania z sieci,
na – telefon mój przyjaciel czy wróg? przeciwdziałanie hejtowi i cyberRazem dla bezpieczeństwa dzieci i przemocy oraz promocja zdrowego
Oprac. bem
młodzieży w gminie Łęka Opatow- trybu życia.

Laureaci konkursu

Przedszkole, zerówka
wie
nna
1. Zuza Szalek - Przedszkole w Rako
ole
dszk
Prze
i
2. Franciszek Muszyńsk
w Rakowie
walak - Przedszkole
Rach
er
Kacp
3.
w Siemianicach
Klasy I-III
1. Mateusz Olbrych - SP Trzebień
2. Karolina Ignasiak - SP Opatów
3. Zofia Baranowska - SP Trzebień
Klasy IV-VIII
1.Fabian Uszycki - SP Trzebień
2. Kacper Sołtysik - SP Trzebień
Opat.
3. Magdalena Miko łajczyk - SP Łęka

Zakończyły się prace związane
z budową kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Raków i Marianka Siemieńska.
Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie około 5,5 km kanałów
grawitacyjnych oraz 3,8 km kanałów
tłocznych, budowę 6 przepompowni
ścieków, a także przeprowadzenie
robót branży elektrycznej - zasilania
przepompowni. Wykonano przyłącza
kanalizacyjne i odtworzono drogi.
Inwestycja została zrealizowa-

na przez konsorcjum firm z Ostrowa
Wielkopolskiego - Przedsiębiorstwo
Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOMAX” Sławomir Gynter.
Całkowita wartość zadania, łączenie z robotami dodatkowymi,
opiewała na kwotę 8.644.571,28 zł
brutto. Wykonawca zgodnie z umową
udzielił 60-miesięcznej gwarancji na
zrealizowane roboty.
Oprac. bem

- OGŁOSZENIE -

Wójt Gminy Łęka Opatowska
Konkurs przeprowadzony został
w trzech kategoriach wiekowych

Budowa wodociągu na ul. Sosnowej w Opatowie zakończona

Wybudowano sieć wodociągową
18 listopada 2019 r. dokonano odbioru zadnia pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym wraz ze studnią wodomierzową
na ul. Sosnowej w Opatowie”.
Wykonawcą robót budowla-

Zakończona inwestycja kosztowała
8.644.571,28 zł brutto

Zwycięzcy odebrali z rąk wójta
atrakcyjne nagrody - zestawy plastyczne, dzięki którym będą mogli
dalej rozwijać swoje pasje i talenty,

nych był Zakład Usługowy „HYDRO-INSTAL” Józef Jeziorny z
Wójcina, który zgodnie z umową
wykonał wszystkie prace za kwotę
44.034,00 zł brutto.
W ramach zadania wybudowana

została sieć wodociągowa o długości
około 192 mb o średnicy 90 mm oraz
184 mb o średnicy 50 mm. Zamontowano także hydrant przeciwpożarowy oraz studnię rewizyjną.
Oprac. bem

podaje do publicznej wiadomości, iż został sporządzony
i wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej
własność Gminy Łęka Opatowska przeznaczonej do użyczenia.
Wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Łęka Opatowska
i na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz opublikowano
na stronie internetowej: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl.
Okres wywieszenia - 21 dni od dnia 5 grudnia 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Łęka Opatowska
– ul. Akacjowa 4, pok. nr 111-112 (tel. 62 78 145 32).
WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
/-/ Adam Kopis
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Region

policja
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
grudzień 2019, nr 48 (1224)
XV sesja Rady Gminy Bralin

Gmina musi zaciągnąć kredyt

28 listopada br. odbyła się XV
sesja Rady Gminy Bralin. Radni obradowali nad uchwałami dotyczącymi zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej, dokonaniem zmian w

na okres od grudnia br. do listopada
2020 r., jednak w przyszłym roku, po
otrzymaniu środków, kredyt zostanie
automatycznie spłacony – uzasadniał wójt. Warto zaznaczyć, że istnie-

Rada Gminy Bralin przyjęła wszystkie przygotowane
pod głosowanie uchwały. Fot. Radio SUD

uchwale budżetowej na 2019 r. oraz
przyjęciem nazw ulic w miejscowościach Chojęcin, Chojęcin – Parcele,
Chojęcin – Szum. Wszystkie uchwały
zostały przyjęte.
Radni zgodzili się także na zaciągnięcie na okres kilku miesięcy
kredytu, który pozwoli na zamknięcie inwestycji związanej z budową
przedszkola z oddziałami żłobkowymi, zrealizowanej w 2018 r. Na
to zadanie udało się pozyskać dofinansowania z trzech różnych źródeł,
jednak z Urzędu Marszałkowskiego
nie spłynęły jeszcze środki, dlatego
Gmina musiała wyłożyć na ten cel
kwotę 1 miliona złotych z własnego
budżetu. W momencie, gdy dofinansowanie wpłynie na konto, zaciągnięty kredyt zostanie spłacony. - Planowany kredyt Gmina chce zaciągnąć

je możliwość, iż środki zewnętrzne
mogą spłynąć jeszcze w tym roku,

wówczas kredyt w ogóle nie będzie
zaciągany. - Ten kredyt jest zabezpieczeniem na wypadek, gdyby rozliczenie spłynęło do nas z początkiem
nowego roku. Zrobiliśmy wszystko,
co w naszej mocy. Czekamy na korektę rozliczenia z Urzędu Marszałkowskiego - dodał P. Hołoś.
Problem w tym, że, jeśli kredyt
zostanie zaciągnięty, oprocentowanie
na kwotę 1 miliona złotych może wynieść około 3,3%, więc gmina straci
na tym około 33 tysiące złotych.
W
trakcie
obrad
przyjęto również sprawozdanie ze stanu realizacji zadań oświatowych.
W wolnych głosach i wnioskach wójt
gminy Bralin Piotr Hołoś poinformował wszystkich zebranych w sali,
że 14 listopada br. w biurze Rady
Gminy złożył projekt budżetu na
2020 r., a także przekazał dane, na jakich etapach znajdują się prowadzone
inwestycje.
Oprac. KR

Pasowanie na ucznia w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej

Zostali pełnoprawnymi
uczniami
Siódemka dzieci rozpoczęła w tym roku szkolnym swoją
edukację w pierwszej klasie szkoły podstawowej

26 listopada br. w Zespole Szkół
w Nowej Wsi Książęcej zorganizowano pasowanie na ucznia siedmiorga uczniów klasy pierwszej. Szczęśliwa siódemka rozpoczęła w tym roku
szkolnym swoją edukację w pierwszej
klasie szkoły podstawowej. Jednak
aby zostać pełnoprawnym uczniem,
trzeba zostać na niego pasowanym.
Uczniowie w komplecie pojawili się
na pasowaniu. W obecności rodziców, nauczycieli, wójta gminy Bra-

lin Piotra Hołosia, a także dyrektor
szkoły Elżbiety Kuropki, dzieci stały się pełnoprawnymi uczniami.
W trakcie uroczystości dzieci
przedstawiły zebranym program artystyczny, który pod okiem Justyny Rybczyńskiej przygotowywały
przez ostatnie dni. Efekt był zachwycający.
Życzymy dzieciom wielu sukcesów na drodze edukacji.
KW

Zdarzenie drogowe z udziałem dwóch samochodów osobowych na ul. Wrocławskiej w Bralinie

Dwie osoby

przetransportowane do szpitala
Radni zgodzili się na zaciągnięcie kredytu, który pozwoli na zamknięcie
inwestycji związanej z budową przedszkola. Fot. Radio SUD

Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie przeprowadziło warsztaty florystyczno-świąteczne dla mieszkańców

W czwartek, 28 listopada br.,
około godziny 7.50 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

na. Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym,

W Chojęcinie czuć już święta
22 i 23 listopada br. w Domu Ludowym w Chojęcinie miejscowe Koło
Gospodyń Wiejskich przeprowadziło
warsztaty florystyczno-świąteczne
dla mieszkańców gminy.
Pierwszego dnia spotkanie zgromadziło wiele kobiet zamieszkują-

Dzieci pilnie zabrały się do pracy i, korzystając
z pomocy dorosłych, tworzyły kartki świąteczne
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cych sołectwa, na terenie których
działa KGW Chojęcin. Panie w trakcie warsztatów stworzyły przepiękne
stroiki i ozdoby świąteczne, dzięki
którym niejeden dom zostanie pięknie przystrojony.
Kolejnego dnia warsztaty świą-

teczne skierowane zostały do najmłodszych. Zorganizowano również
konkurs. Wydarzenie zgromadziło
wiele dzieci, które pilnie zabrały się
do pracy i, korzystając z pomocy dorosłych, tworzyły kartki świąteczne.
Komisja konkursowa oceniła prace
w czterech kategoriach, przyznając laureatom pamiątkowe
dyplomy. Rozstrzygnięto również konkursy ogłoszone kilka
dni wcześniej na najdłuższy i
najbardziej kreatywny łańcuch
choinkowy. Prace przygotowane przez najmłodszych zachwyciły wszystkich.
Warsztaty cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem. Zaangażowanie KGW w
działalność sołectw Chojęcin,
Chojęcin – Parcele i Działosze jest ze wszech miar godne
uznania i naśladowania.
KW
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Lekarz Zespołu Ratownictwa Medycznego podjął decyzję o przetransportowaniu
dziecka i jednej osoby dorosłej do szpitala w Kępnie. Fot. KP PSP Kępno

w Kępnie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem dwóch
samochodów osobowych na ul. Wrocławskiej w miejscowości Bralin. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Bralin. - Pojazdami
podróżowały trzy osoby: dwie osoby dorosłe i 13-letnie dziecko, które
opuściły je przed przybyciem służb
ratunkowych. Droga na potrzeby
działań była całkowicie zablokowa-

odłączeniu zasilania w uszkodzonych pojazdach oraz sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych. Lekarz przybyłego na miejsce zdarzenia
Zespołu Ratownictwa Medycznego,
po przebadaniu poszkodowanych,
podjął decyzję o przetransportowaniu dziecka i jednej osoby dorosłej
do szpitala w Kępnie – relacjonuje
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski.
Oprac. KR

Gmina

region
W poniedziałek, 25 listopada br., w „Baranowskiej Chacie” odbyło się coroczne spotkanie wójta gminy Baranów
z klubami sportowymi działającymi w gminie

kurier baranowa
grudzień 2019, nr 48 (1143)
20 listopada br. w Dworku w Donaborowie odbył się Dzień Seniora połączony z 10-leciem
powstania Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Donaborowie. W
spotkaniu udział wzięli: wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, przewodniczący Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Bralinie Alojzy Leśniarek, prezes Stowarzyszenia PZERiI Gminy Baranów Helena Pawlak,
delegacje zaprzyjaźnionych Kół z Jankowych i Łęki Mroczeńskiej oraz seniorzy z Donaborowa. Spotkanie było wspaniałym pretekstem, by...

Porozmawiać, powspominać i potańczyć

Wszystkich zebranych powitał
prezes Koła Stanisław Gruszka,
który przedstawił sprawozdanie z
działalności za 2019 r. Omówił także
działalność Koła na przełomie ostat-

Dużym zainteresowaniem cieszą się
również kursy: wyplatania koszyków, florystyczny lub malowania na
szkle. W trosce o sprawność fizyczną seniorów przeprowadzony został

Życzenia złożono parom, które obchodziły 40. i 50. rocznicę pożycia
małżeńskiego, a także jubilatkom, które obchodziły 70. i 85. urodziny

nich 10 lat. Prezes w swoim wystąpieniu podziękował za zaangażowanie i
aktywną pracę na rzecz Koła seniorom pracującym w Zarządzie oraz seniorkom, które przygotowują poczęstunki i z dużym zaangażowaniem
poświęcają swój czas na utrzymanie i
czystość w Dworku w Donaborowie.
Dziękował również wójt Bogumile
Lewandowskiej-Siwek za wieloletnie wsparcie i pomoc.
Okazuje się, że donaborowskie
Koło wykazuje się fantastyczną aktywnością. Seniorzy spotykają się w
każdą środę. Przy współpracy z władzami gminy Baranów organizują
różne pokazy i szkolenia, rozwijające zainteresowania nie tylko seniorów, ale także młodszego pokolenia.

Spotkanie donaborowskich seniorów jak
zawsze przebiegło w miłej atmosferze

kurs posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym. Członkowie Koła
licznie uczestniczyli w wycieczkach,
m.in. do Kazimierza, Zamościa, Lublina, Ciechocinka, Zielonej Góry i
Uniejowa.
Podczas uroczystości złożono
życzenia parze, która w bieżącym
roku obchodziła 50. rocznicę pożycia
małżeńskiego – Zofii i Stanisławowi
Stokowskim, oraz w 40. rocznicę
ślubu – Marii i Stefanowi Rachlom.
Życzeniami obdarowano też jubilatki, które skończyły 85 lat: Gertruda
Drożdż i Marta Kowalińska, a także 70 lat: Teresa Gruszka i Adela
Jagieniak.
Spotkanie donaborowskich seniorów jak zawsze przebiegło w miłej
i sympatycznej atmosferze. W pięknym dworku seniorzy i ich goście
mieli okazję porozmawiać, powspominać i potańczyć. 		
syl

Samorząd
wspiera lokalny sport

Podczas spotkania nastąpiła wymiana informacji przedstawicieli organizacji na temat ich działalności,
osiągnięć i problemów, z jakimi się
borykają. W trakcie spotkania podkreślono, że bardzo potrzebne jest
nawiązanie pozytywnych relacji oraz
dobra komunikacja między organizacjami a samorządem w celu zwiększenia efektywności działań na rzecz
gminy i jej mieszkańców. Wójt gmi-

konkursu ofert na 2020 r. Konkurs na
realizację zadań zostanie ogłoszony
w połowie grudnia, a szczegółowe
informacje wkrótce pojawią się na
stronie internetowej Urzędu Gminy
w Baranowie, stronie BIP oraz na
tablicy ogłoszeń. W tym roku zostaną ogłoszone dwa konkursy ofert
– pierwszy na: „Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu, rekreacja
na terenie Gminy Baranów”, gdzie

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji opowiedzieli o ich
działalności, osiągnięciach i problemach, z jakimi się borykają

ny Bogumiła Lewandowska-Siwek
pogratulowała wszystkim sportowcom udanego roku oraz zapewniła,
iż dotychczasowe wsparcie Gminy
Baranów nie ulegnie zmianie. Dla
klubów była to okazja do wymiany
poglądów na niwie sportowej, jak i
organizacyjnej.
Przypomnijmy, na terenie Gminy Baranów aktywnie działa pięć
klubów piłkarskich oraz jeden badmintonowy: LZS Orzeł Mroczeń (V
liga),GKS Grębanin i Strażak Słupia
(klasa okręgowa), LKS 1968 Jankowy (A klasa), UKS Pionier Baranów
(szkolenie dzieci i młodzieży), a także
UKS Tornado Donaborów prowadzący zajęcia z nauki gry w badmintona.
Druga część spotkania, na którą
przybyła większość organizacji pozarządowych, dotyczyła otwartego

kwota przeznaczona na realizację zadań to 360.000,00 zł, oraz drugi na:
„Upowszechnianie kultury”, a kwota przeznaczona na ten cel wynosi
40.000,00 zł.
Znaczną część spotkania poświęcono nowym drukom ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych,
które weszły w życie w marcu br., a
obowiązywać będą podczas ogłaszanego wkrótce otwartego konkursu
ofert. Padło wiele pytań oraz odpowiedzi, które zdecydowanie pomogą
organizacjom w prawidłowym wypełnianiu dokumentacji. W czasie
dyskusji ustalono najistotniejsze cele
zadań publicznych, aby były możliwie zbieżne, dzięki czemu organizacjom łatwiej będzie uzyskać na nie
wsparcie.
marpa

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika
wyjaśnić nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią dyżur
telefoniczny.  Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Telefon: 514 288 733
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Drożkach niewyobrażają sobie, aby mogła być zamknięta szkoła. „Jest nam tu dobrze” - stwierdza, krótko i jednoznacznie, jeden z uczniów, co oddaje atmosferę panującą wśród „braci szkolnej”

Uczniowie z Drożek zabiegają o niezamykanie ich szkoły

listy, listy, listy…
List do Mediów
Jako przewodniczący Szkoły Podstawowej w Drożkach chciałbym
oznajmić, że nie mamy zamiaru godzić się z taką polityką! Kochamy naszą szkołę za to, że każdego z nas rozwesela chodzenie do niej. Może
mamy mało osób w klasach, ale dzięki temu uczenie się jest łatwiejsze.
W tej szkole pokładamy nasze marzenia. Tu były pierwsze zakochania,
pierwsze oceny, a nawet pierwsze jedynki. W ciągu ośmiu lat nasza
szkoła zyskała na wartości. Mamy tutaj nowoczesny sprzęt: sportowy,
komputery w pracowni, super szybki Internet, nowiutkie dygestorium
(jako jedyna szkoła w gminie, a nawet w powiecie), tablice interaktywne
w każdej klasie, kamery, tablety. I to wszystko do naszego użytku! Nikt
w całej gminie nie ma tak dobrze jak my! Mamy super Nauczycieli, Wychowawców, Panią Dyrektor, za którą byśmy życie oddali. I mamy pogodzić się z tym, że nasza szkoła zniknie... Wioska umrze... Nikt by tego nie
chciał. A my uczniowie będziemy walczyć za nią, aż do końca. Niech to
trafi do większej ilości osób. Niech każdy wie, że UCZNIOWIE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W DROŻKACH SĄ NAJLEPSI! Wszystkie wydarzenia,
konkursy gminne, powiatowe, a nawet ogólnopolskie jak „Śremsong” –
tu właśnie zdobyliśmy wyróżnienie na 340 szkół z całej Polski – mają
pójść w niepamięć?! Każdy z nas jest utalentowany, wykształcony i
każdy spełnił tu chociaż jedno marzenie. Wielu z naszych absolwentów
ukończyło studia. Obecnie, dwie absolwentki naszej szkoły kończą studia doktoranckie. I WY CHCECIE TO TERAZ POPSUĆ??? Dlaczego
to szkoła w Rychtalu nie może być zlikwidowana? My również mieliśmy
mieć nadanie imienia szkole. Miała to być Szkoła Podstawowa imienia
Seweryna Szulca w Drożkach, patrioty i lokalnego bohatera, który odzyskał te ziemie: Rychtal, Drożki i Wielki Buczek dla Polski. Mieszkał on w
Drożkach, ale służył całemu powiatowi! I nie dzielił gminy, lecz ją scalał!
I dlatego to Drożki słyną z wizyty prezydenta wolnej Polski, odzyskanej
po rozbiorach. Prezydent II RP Stanisław Wojciechowski przyjechał podziękować za zasługi naszemu mieszkańcowi!
BĘDZIEMY WALCZYĆ! Nie pozwolimy na zamknięcie szkoły!
W imieniu społeczności uczniowskiej Miłosz Czekaj

listy, listy, listy…
Kartka z pamiętnika
Jest późny wieczór... Za oknem ciemno i mimo że oczy mi się kleją, to
nie zasnę. Po prostu nie potrafię. Nie umiem przestać rozmyślać o tym, co
się dzieje wokół. Nie mogę pogodzić się z tym, że zamkną naszą szkołę...
Wszystkie wspomnienia, wspólnie przeżyte chwile... Z jednej strony życie
toczy się dalej, jednak z drugiej chcę, żeby nauka w tej szkole trwała jak
najdłużej. Czy czuję żal do osób z rady gminy? Możliwe, jednak bardziej
określiłabym to jako oburzenie, gniew, złość! Moje uczucia są mieszane.
Staram się uśmiechać, aby nie pokazywać mojego smutku. Chociaż wraz
z koleżankami i kolegami robiliśmy wszystko, to czy to coś zmieni? Nie
mam pojęcia. Pozostaje jedynie czekać i mieć nadzieję, że wszystko się
ułoży...
Weronika Topoła
Uczennica klasy VII
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Burzliwa sesja Rady Gminy Rychtal, podczas której dyskutowano o zamiarze likwidacji szkół

Szkoły w Drożkach i Wielkim Buczku
ulegną reorganizacji?

27 listopada br. odbyła się XIV sesja Rady Gminy Rychtal. Najważniejszymi tematami podjętymi podczas
obrad była zmiana wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także zamiar likwidacji
szkół podstawowych w Drożkach i
Wielkim Buczku, który w ostatnim
czasie wzbudza wiele emocji.
Protesty od początku
Już podczas uchwalania porządku obrad pojawiły się sprzeciwy części radnych, którzy nie godzili się na
wprowadzenie punktu dotyczącego
zamiaru likwidacji szkół. Radni uzasadniali swoje zdanie niewystarczającą ilością czasu na zapoznanie się z
projektem uchwały.

Gminy Rychtal. Funkcjonowanie małych, wiejskich placówek w obecnej
formie generuje bowiem zbyt wysokie koszty. Wójt Adam Staszczyk
w uzasadnieniu projektów uchwał
przedstawiał szczegółowe wyliczenia
ekonomiczne. - Ogólną przesłanką uzasadniającą likwidację szkół
jest mała liczba dzieci oraz wysokie
koszty jej utrzymania. (...) Zamierzamy dokonać reorganizacji sieci szkół
poprzez utworzenie szkół filialnych.
Wynika to z chęci uratowania przed
całkowitą likwidacją ważnego dla
lokalnej społeczności miejsca. Planowana reorganizacja nie spowoduje pogorszenia warunków do nauki i
nie ograniczy powszechnej dostęp-

Choć radni byli podzieleni, uchwała o zamiarze likwidacji
szkół w Drożkach i Wielkim Buczku została podjęta

Szkoła mała
to szkoła kosztowna
Od września 2020 r. szkoły podstawowe w Drożkach i Wielkim
Buczku mają funkcjonować jako placówki filialne Szkoły Podstawowej w
Rychtalu, o strukturze organizacyjnej
klas I-III wraz z oddziałami przedszkolnymi. Zarówno w Drożkach,
jak i w Wielkim Buczku, planuje się
utworzenie oddziałów, które mają
funkcjonować przez 9 godzin dziennie. Starsi uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Rychtalu, a Gmina
zapewni uczniom dowóz z miejsca
zamieszkania. Również nauczyciele
zatrudnieni na podstawie mianowania lub na czas nieokreślony znajdą
zatrudnienie w innych placówkach
oświatowych gminy.
Ta niepopularna, wywołująca
wiele dyskusji i kontrowersji decyzja musiała być podjęta głównie ze
względu na złą sytuację finansową

ności do szkoły. Szkoła w Rychtalu
jest szkołą bezpieczną. (...) Gminy
zwyczajnie nie stać, aby utrzymywać
te dwie placówki. Liczba uczniów
decyduje, jaką wysokość subwencji
Gmina otrzymuje na oświatę i jakie
są koszty utrzymania szkoły. Koszty
te maleją wraz ze wzrostem liczby
uczniów. Subwencja nie pokrywa
kosztów funkcjonowania szkół i musimy do nich sporo dokładać z budżetu – zapewniał, wymieniając zalety
rychtalskiej placówki. - W obwodzie
szkoły w Wielkim Buczku obowiązkowi szkolnemu podlega 93 dzieci,
a do tamtejszej szkoły uczęszcza 60
dzieci, czyli 65%. Podobnie sytuacja
wygląda w Drożkach – choć w obwodzie placówki obowiązkowi szkolnemu podlega 59 dzieci, uczęszcza do
niej 45 dzieci, czyli 76%. Pozostali
uczniowie uczą się w innych miejscowościach. Nie wiem, jaka jest
tego przyczyna, ale takie są realia
– dodał. Wójt podkreślił, że reorga-

nizacja to krok konieczny, choć niechciany - To decyzja niepopularna
i bardzo trudna, nie tylko dla mnie,
ale też radnych i mieszkańców. Jednak zgodnie z tym, co pokazuje demografia, w tych szkołach będziemy
mieć coraz mniej dzieci. Utrzymanie
małych szkół jest o wiele bardziej
kosztowne niż dużych. Do takich decyzji zmuszają nas podwyżki i koszty
utrzymania związane z wypłatą wynagrodzeń, jak i pozostałe koszty.
Jesteśmy bez wyjścia, jesteśmy postawieni pod murem. Jeżeli chcemy,
aby gmina dalej się rozwijała, ta
decyzja musiała być podjęta. Wiem,
że mieszkańcom jest trudno, nam
również, ale wszyscy mieli świadomość, że kiedyś to nastąpi, to była
tylko kwestia czasu – rozmowy nie
była nad tym „czy likwidować”, tylko
„kiedy likwidować”. Dzisiejsza decyzja to dopiero pierwszy krok, który
musi być wykonany, przed nami jeszcze wiele pracy – podsumował.
Rodzice chcą walczyć o swoje
Pomysł reorganizacji placówek
zdecydowanie nie spodobał się części
radnych, jak i kilkudziesięciu mieszkańcom obecnym na sesji, którzy nie
kryli zaniepokojenia i głośno wyrazili swój sprzeciw. Przewodnicząca
Rady Gminy wielokrotnie musiała ich
uspokajać i prosić o panowanie nad
emocjami. Wcześniej szkoły skierowały do Gminy listy z prośbą o zmianę decyzji.
Mieszkańców oburzyło również
to, że nie mieli możliwości wyrażenia swojego zdania przed podjęciem
uchwał, a dopiero w końcowym
punkcie „wolne wnioski”.
Część radnych pytała m.in. jakie
oszczędności przyniesie reorganizacja szkół oraz dlaczego uchwała
podejmowana jest w takim szybkim
tempie, bez wcześniejszej wizytacji
większości radnych w szkołach w
Drożkach i Wielkim Buczku. Rodzice z kolei apelowali, by nie traktować ich dzieci pod względem ekonomicznym. Podkreślali, że nauka
w mniejszych klasach jest bardziej
efektywna, a dzieci czują się lepiej w
niewielkim gronie znanych sobie do-

brze osób niż w nowej szkole wśród
obcych ludzi. Ich wątpliwości co do
bezpieczeństwa w szkole w Rychtalu
wzbudza m.in. konieczność przechodzenia dzieci przez ruchliwą jezdnię.
– Czemu nie zlikwidujecie szkoły w
Rychtalu? Nasza jest w znacznie lepszym stanie - krzyczeli.
Wójt zapewnił rodziców, że zarówno w Drożkach, jak i Wielkim
Buczku, zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami, podczas których będą mogli z nim porozmawiać
i przedstawić swój punkt widzenia.
Swój brak obecności na spotkaniach
poprzedzających sesję włodarz gminy argumentował brakiem zaproszenia od mieszkańców.

Buczku ulegną reorganizacji – szanse na odwrócenie sytuacji na korzyść
mieszkańców tych miejscowości są
nikłe. Podjęta uchwała dotyczy jedynie zamiaru likwidacji szkół i rozpoczyna proces likwidacji placówek –
nie całkowitego, a w obecnej formie.
Czy jednak w przyszłości placówki
te zostaną całkowicie zlikwidowane,
jak obawiają się mieszkańcy?
22 zł miesięcznie od osoby
za odpady komunalne
Podczas sesji radni podjęli również decyzję o zmianie systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu
gminy z systemu grupowego na osobowy. Do tej pory opłaty za odbiór
odpadów z terenu gminy Rychtal

Mieszkańcy i rodzice z Drożek i Wielkiego Buczku, obecni na sesji,
nie kryli zaniepokojenia i głośno wyrazili swój sprzeciw

8 przeciwko 6
Pomimo wątpliwości uchwały
zostały podjęte 8 głosami „za” przy
6 „przeciw”. W przypadku obu placówek „za” byli: Marcin Bożek,
Iwona Marczak, Kornelia Maryniak, Paweł Niwa, Urszula Opacka-Wypchło, Ewelina Szymańska,
Paweł Włoszczyk i Wrotnowska
Małgorzata. Przeciw głosowali: Artur Jasiński, Edward Machowski,
Marian Mrugała, Andrzej Ostrysz,
Wojciech Stryczek i Krzysztof Zawada. Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Olejnik w przypadku
szkoły w Drożkach skorzystała z
możliwości nieprzystąpienia do głosowania, ponieważ jest nauczycielką
w tej placówce, z kolei w przypadku
szkoły w Wielkim Buczku – wstrzymała się od głosu.
Szkoły w Drożkach i Wielkim

uzależnione były od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Zmianie uległy też stawki. Od 1
stycznia 2020 r. stawka miesięczna
wynosić będzie 22 zł od osoby. Wójt
A. Staszczyk, podobnie jak włodarze
innych gmin, nie potrafił jednoznacznie określić, czy w późniejszym czasie konieczne będą kolejne podwyżki,
czy też przyjęte stawki będą wystarczające, aby system się bilansował.
- Stawki zostały wyliczone tak, na
ile nam wiedza w tej chwili pozwalała. Zrobiliśmy taką samą analizę
w ubiegłym roku i stawki udało się
utrzymać przez cały rok, nie musiały
być podnoszone i opłaty wystarczyły
nam, żeby w tym roku zabezpieczyć
środki na gospodarowanie odpadami. Liczę na to, że podjęte stawki
również wystarczą nam co najmniej
do końca roku – powiedział włodarz
gminy. 			
KR

Andrzejki w Szkole Podstawowej w Rychtalu

Od listopada w gminie Rychtal obowiązuje nowy herb, flaga i pieczęci

Gmina Rychtal z nowym herbem i flagą

Zmiana dotychczasowego herbu spowodowana jest obowiązkiem
zaopiniowania symboli przez właściwego ministra do spraw administracji publicznej, które z kolei winny
być ustanowione zgodnie z zasadami
heraldyki i miejscową tradycją historyczną. Uchwała w sprawie nowych

symboli została podjęta podczas XIII
sesji Rady Gminy Rychtal, która odbyła się w październiku br.
Herb gminy Rychtal to: srebrny
(biały) baran zwrócony w prawą stronę tarczy z głową zwróconą w lewą
stronę tarczy, ze złotą (żółtą) aureolą
wokół głowy, dzierżący złoty (żółty)
drzewiec zwieńczony krzyżem, ze
srebrną (białą) chorągwią z czerwonym krzyżem, na błękitnym tle. Baran stoi na zielonym wzgórzu.
Flagę gminy Rychtal stanowi
prostokątna, dwudzielna płachta materiału o proporcjach boków wysokości do szerokości 5:8. Kolorystyka

flagi gminy Rychtal związana jest z
przeważającymi barwami występującymi w herbie. Tworzą ją dwa kolory:
biały i błękitny ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest
koloru białego, a dolny błękitnego. Na
fladze umieszczony jest herb gminy
Rychtal, aby nadać jej indywidualny
charakter.
Pieczęciami gminy Rychtal są
3 pieczęcie z godłem gminy i majuskułowym napisem otokowym:
„Gmina Rychtal, Wójt Gminy Rychtal, Rada Gminy Rychtal”.
R.A. – UG Rychtal

Uczniowie poznawali przyszłość
29 listopada br. w Szkole Podstawowej w Rychtalu Listopadowy Gospodarz Szkoły, czyli klasa Va, zorganizowała Szkolne Andrzejki. Klasa
Mirosławy Maleckiej była wspierana przez Marlenę Opac i Magdalenę Tomalik. Wsparcia udzieliła też
Małgorzata Cegielska.
Na wspaniale przygotowanych,
magicznych stanowiskach można
było dowiedzieć się wszystkiego o

swojej przyszłości. Nie zabrakło nawet wróżby laniem wosku, które przeprowadziły Ewa Balcerzak i Kinga
Olejnik. Wróżby były niezwykłe!
Zaproszone zostały wszystkie klasy i
każdy mógł sobie powróżyć, do tego
uczniowie otrzymali słodkie przekąski. Zabawa była świetna, a humory
dopisywały. To był naprawdę udany
dzień!
M. Oscenda
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Region

gmina
G£OS TRZCINICY
grudzień 2019, nr 49 (1115)

W Trzcinicy powstało miejsce z urządzeniami street workaut

Powstała strefa aktywności

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbywają się zajęcia dla najmłodszych mieszkańców gminy, podczas których inspiracją dla małych twórców jest złota polska jesień

Jesienne inspiracje w bibliotece
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyły się warsztaty kulturalno-edukacyjne dla dzieci.
Podczas zajęć dominowała tematyka jesienna. Uczestnicy wysłuchali
opowiadania Lucyny Krzemienieckiej pn. „Jak się krasnal z jeżami w
cenzurowane bawił” z książki pt. „Z
przygód krasnala Hałabały”. Przygody krasnala oraz jeży, którzy zabawami umilali sobie jesienne przygotowania do zimy, bardzo zaciekawiły
dzieci. Przeprowadzony po lekturze
miniquiz literacki przebiegł bardzo
sprawnie. Zwycięzcy dostali lizaki,
a wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie wafelki.
Następnie dzieci zabawiły się w
małych artystów i malowały farbami
jesienne pejzaże. Nie używały przy
tym pędzelków, ale patyczków higienicznych. Powstałe w ten sposób
oryginalne prace można podziwiać
na wystawie w bibliotece.
Kontynuacją zajęć kulturalno-edukacyjnych o tematyce jesiennej
były warsztaty, których uczestnicy
wysłuchali opowiadania „Jesienny

liść”, a następnie odpowiadali na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu. Zwycięzcy otrzymali nagrody
książkowe z rąk dyrektor biblioteki
– Renaty Gość. Po rozdaniu nagród,
uczestnicy zabrali się do pracy twórczej. Za pomocą plasteliny, ususzonych gałązek, kredek i jesiennych

ozdób tworzyli Panią Jesień. Wszystkie prace wyszły przepięknie, a dzieci za swoją kreatywność otrzymały
lizaki.
W listopadzie odbyły się kolejne
warsztaty twórcze dla dzieci. Tym razem uczestnicy wysłuchali fragmentu książki Alicji Ungeheuer-Gołąb
Gmina Trzcinica pozyskała dofinansowanie
zadania w wysokości 57.274,00 zł

Miejsce z urządzeniami street
workaut powstało w ramach zakończonej budowy strefy aktywności w
Trzcinicy.
Na to zadanie Gmina Trzcinica
pozyskała dofinansowanie w wysokości 57.274,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie

W sobotę, 16 listopada 2019 r., Klub Sportowy „Victoria”
Laski podsumował sezon piłkarski
Podczas warsztatów powstają oryginalne
prace plastyczne w jesiennym klimacie

Dzieci biorą udział
w miniquizach literackich

pt. „Przygody Jeżyka spod Jabłoni”.
Po wręczeniu słodkich upominków zwycięzcom quizu literackiego
dzieci ochoczo zabrały się do pracy
twórczej. Ich zadaniem było wykonanie papierowych małych jeży, które
zdobią teraz wystawę w bibliotece.
Na wszystkich uczestników zajęć na
końcu czekała także słodka niespodzianka
Zajęcia są częścią projektu Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy
pn. „Książka – źródło inspiracji”
realizowanego w ramach programu
„Partnerstwo dla książki” i zostały
dofinansowane ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury.
Oprac. bem

Zajęcia poświęcone zagadnieniom samorządu terytorialnego odbyły się w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Laskach

Wójt opowiedział o samorządzie

Wójt G. Hadzik przybliżył uczniom organizację
i działalność samorządu gminy Trzcinica
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na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowania
przez społeczność”.
Umowa na wykonanie inwestycji zawarta została 19 września br.
Wykonawcą była firma TLS SPORT
Sp. z o. o. Wartość całkowita wykonanych prac wyniosła 90.012, 20 zł.
Oprac. bem

8 listopada 2019 roku w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Laskach
odbyła się lekcja wiedzy o społeczeństwie z udziałem wójta gminy
Trzcinica Grzegorza Hadzika, który
przybył na zaproszenie nauczycielki
WOS Aliny Gawlik i uczniów klasy
VIII.
Zajęcia poświęcone były zagadnieniom samorządu terytorialnego.
Wójt zapoznał uczniów z tematyką związaną z samorządem gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Szczegółowo przybliżył im organizację i działalność samorządu gminy
Trzcinica.
Uczniowie mieli również okazję
zadać pytania dotyczące interesujących ich spraw.
Oprac. bem
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„Victoria” podsumowała sezon

Gościem piłkarzy
był wójt G. Hadzik

Spotkanie w Laskach było okazją
do omówienia i podsumowania meczy rozegranych w sezonie.
Przybyłych powitał prezes Klubu
Sportowego „Victoria” Laski Łukasz
Zimoch. Gościem sportowców był
wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, który podziękował Zarządowi,
zawodnikom oraz trenerom za miniony sezon. Wręczył też prezent – piłkę.
Włodarz życzył piłkarzom sukcesów i poinformował o przyszło-

rocznych planach, dotyczących uzupełnienia infrastruktury stadionu w
Laskach.
Na jego ręce trafiły podziękowania członków Klubu Sportowego
„Victoria”, którzy wyrazili wdzięczność za wspieranie Klubu przez
samorząd gminny. Jak zaznaczyli,
okazywana im pomoc pozwala na
systematyczne treningi i godne reprezentowanie gminy Trzcinica podczas
rozgrywek sportowych. Oprac. bem

Podczas spotkania w Laskach piłkarze podsumowali
rozegrane w minionym sezonie mecze

Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
grudzień 2019, nr 49 (902)

W Dziennym Domu Seniora w Domasłowie zorganizowany
został pełen atrakcji i niespodzianek wieczór andrzejkowy

Andrzejki z wróżbami,
mikrofonem i humorem
Oprócz zabawy i smacznego poczęstunku przygotowano także tradycyjne wróżenie. Szczegółowo w tematykę wróżb i tradycji andrzejkowych
zebranych wprowadziła Krystyna Myler, emerytowana nauczycielka historii.
Pod hasłem „Śpiewać każdy może” z mikrofonem w ręku śpiewali
prawie wszyscy uczestnicy andrzejkowej zabawy. Jedną z atrakcji imprezy w Domasłowie były również wybory miss Dziennego Domu Seniora.
Były skecze i anegdoty prezentowane przez zaproszonych gości,
między innymi przez kierownika inwestycji Urzędu Gminy w Perzowie
Piotra Prędkiego. Wspólnie z seniorami świetnie bawili się: wójt gminy
Perzów Danuta Froń, sołtys Domasłowa Anna Jagiełło oraz dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie Monika Domagała. Seniorki z
DDS zaprosiły na andrzejki także informatyka Dominika Kubackiego, z
którym na co dzień szlifują umiejętności obsługi komputera.
Nad muzyczną oprawą andrzejkowej zabawy czuwał DJ Robert. Podczas imprezy wszystkich obowiązywał strój z lat 60. - Kolejny raz okazało
się, że seniorzy potrafią wspaniale się bawić, mają duże poczucie humoru oraz niespożytą energię. Nasze andrzejki upłynęły w miłej atmosferze
i z pewnością ten niezwykły, pełen radości wieczór wszyscy będziemy
długo wspominać - powiedziała kierownik Dziennego Domu Seniora w
Domasłowie Justyna Hołub-Rojkiewicz.
Oprac. bem
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Ogłoszenia

drobne
Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działki - Tabor Wielki.
Tel. 692 954 115.
(TK 243/11/19)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Pokoje dla pracowników w Kępnie.
Tel. 889 143 311.
(TK 242/11/19)
Do wynajęcia piętro w wilii - Kępno, trzy
pokoje, kuchnia, łazienka, pełne wyposażenie. Tel. 730 139 312.
(TK 238/11/19)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

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)

Szukam osoby do pomocy w domu i w
opiece nad osobą chorą w miejscowości
Bralin. Obowiązki to dotrzymywanie towarzystwa, sprzątanie i pomoc w przygotowaniu posiłków. Kontakt pod nr. 788 146 682.
(TK 244/11/19)

Biuro Rachunkowe Sobczyk podejmie
prowadzenie dokumentacji księgowej i
kadrowej. Tel. 500 137 503. (TK 245/11/19)

Zatrudnię stolarzy do składania i montażu
mebli na wymiar. Dobre warunki pracy i
płacy. Tel. 577 005 669.
(TK 239/11/19)

rolnicze
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 160/07/19)
Kupię owies lub mieszankę zbożową.
Tel. 533 380 883.
(TK 241/11/19)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
praca

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

GKNOŚiPP.6840.13.2019/3

Księgowa z doświadczeniem i certyfikatem
podejmie pracę na część etatu.
Tel. 607 313 150.
(TK 245/11/19)

Kępno, dnia 02 grudnia 2019 roku

Przyjmę sprzedawcę do sklepu spożywczego „Chata Polska” - Baranów. Dobre
warunki pracy i płacy. Tel. 603 117 666.
(TK 240/11/19)
Przyjmę montera instalacji grzewczych i
sanitarnych – Kochłowy 19c.
Tel. 781 786 358.
(TK 232/10/19)
motoryzacja
Skup aut - płacimy najwięcej.
Tel. 503 520 607.
(TK 246/12/19)

szkoła
podstawowa
nr 2 w Kępnie
poszukuje

głównego
księgowego.
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Tel.: 62 78 22 887.

informuje o ogłoszeniu

II przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego
sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Kępnie przy ul. Piotra Potworowskiego,
Os. Jana Pawła II (dz. 3201)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9
(tel. 62 78-25-810) lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
/- / mgr inż. Piotr Psikus
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informuje o ogłoszeniu

II przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego
sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Kępnie w pobliżu ul. Piotra Potworowskiego,
Os. Jana Pawła II (dz. 429/3)
1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI
ORAZ CENA WYWOŁAWCZA DO II PRZETARGU
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w pobliżu ul. Piotra
Potworowskiego w Kępnie (Os. Jana Pawła II), oznaczona w operacie
ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Miasto
Kępno, jako działka nr 429/3 o powierzchni 0,0703 ha, dla której
V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00055048/0.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej – symbol rysunku planu AC41MN.
Cena wywoławcza do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
sprzedaży nieruchomości wynosi 112.500,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset złotych) netto, plus należny podatek VAT, wg stawki
obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.
2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 roku, od godz. 9:00,
w sali narad (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
/- / mgr inż. Piotr Psikus

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej – symbol rysunku planu AC43MN.

3. INFORMACJE DODATKOWE
1) Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz termin
i miejsce jego wnoszenia podano w ogłoszeniu o przetargu.
2) Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
- Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno:
http:/www.um.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji
Publicznej Gmina Kępno.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9
(tel. 62 78-25-810) lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 roku, od godz. 9:00,
w sali narad (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie.

Kępno, dnia 02 grudnia 2019 roku

3. INFORMACJE DODATKOWE
1) Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz
termin i miejsce jego wnoszenia podano w ogłoszeniu o przetargu.
2) Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
- Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno:
		 http:/www.um.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji
Publicznej Gmina Kępno.

1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI
ORAZ CENA WYWOŁAWCZA DO II PRZETARGU
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona przy ul. Piotra Potworowskiego w Kępnie (Os. Jana Pawła II), oznaczona w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 3201 o powierzchni 0,0759 ha, dla której V Wydział
Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę
wieczystą nr KZ1E/00003379/0.

Cena wywoławcza do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
sprzedaży nieruchomości wynosi 170.800,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych) netto, plus należny podatek VAT, wg
stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

GKNOŚiPP.6840.13.2019/3

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal”
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rychtal
uchwały Nr XII/79/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
wykonywaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Studium obejmuje obszar w granicach
administracyjnych Gminy Rychtal.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.
Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Rychtal, ul. Rynek 1 63-630 Rychtal, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres szczepan.ptak@ugrychtal.pl,
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Wójt Gminy Rychtal
mgr inż. Adam Staszczyk
Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal. Szczegółowa informacja o zasadach
przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Rychtal, na stronie internetowej Rychtal.
pl w Aktualnościach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
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Ogłoszenia

Przyjmę
do pracy
pracownika
na stację
paliw LPG.
miejsce pracy 
Mroczeń.
kontakt
668 434 856.
sprzedam
piękne działki
na os. zielony
hanulin
przy ul. brzozowej 
lub ul. stawowej
budowlanomieszkaniowe oraz 
mieszkanioworzemieślnicze
(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.
SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

reklamy
VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

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

WSPOMNIENIA - TO BYŁY PIĘKNE DNI…
UWAGA! 6 CZERWCA 2020 ROKU ŚWIĘTUJEMY W KĘPNIE
100-LECIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Obchody tego pierwszego stulecia odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 25. Już od początku
bieżącego roku szkolnego trwają przygotowania do tej ważnej uroczystości,
na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy naszych absolwentów, uczniów,
przyjaciół i nauczycieli. Z tej okazji planujemy zorganizować wiele ciekawych spotkań i uroczystości.
Chcemy też wydać II część monografii pt. „Wspomnienie z tamtego
wczoraj”, która może stać się swoistym pamiętnikiem z przeszłości, zarówno absolwentów, nauczycieli jak i pracowników szkoły. Aby tak się stało
prosimy o przekazywanie swoich wspomnień do sekretariatu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Sienkiewicza 25, w kopercie z dopiskiem
„100-lecie”. Oryginalne i pomysłowe reminiscencje zostaną nagrodzone.
Wewnątrz koperty prosimy umieścić nr telefonu, zgodę na upublicznienie
przekazanych informacji oraz nazwę szkoły, której wspomnienie dotyczy.
Jeśli skrywasz miłe wspomnienia, którymi chcesz się podzielić z innymi, a nie masz możliwości ich spisania, zadzwoń pod nr 62 782 99 00, a
autorzy monografii odnajdą Cię i przedstawią Ci zasady redakcyjnej współpracy. Też znajdziesz się w monografii.
ZACHĘCAMY DO WSPOMNIEŃ
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
Z dopiskiem: „100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie”
Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych
inicjatyw i będzie wkładem w rozwój oraz edukację następnych pokoleń.
Z wyrazami szacunku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Dyrektor Bogumiła Drobina
Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Nowacki
zsz1-kepno@oswiata.org.pl
Komitet Obchodów Jubileuszu
Tel. 62 78 299 00

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
 bolerka  welony

TAPICERÓW

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
62 / 78 141 12,
601 815 606.
ADRES: Piaski 1c.

tel.:

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

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

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

najlepiej
większe kolekcje

ZATRUDNI

o powierzchni 21 m2

 stroiki

SPORTOWE

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

lokal handlowo-usługowy

 bi¿uteria œlubna

ODZNAKI
I WPINKI

Komitet Organizacyjny

do wynajęcia

OFERUJEMY TAK¯E:

KUPIĘ

Tradycją Liceum Ogólnokształcącego nr I im. majora Henryka Sucharskiego są zjazdy poszczególnych roczników absolwentów. W roku 2020 przypada
wyjątkowa 100. rocznica istnienia naszej szkoły jako placówki polskiej. Ten zaszczytny jubileusz skłania do wspomnień, napawa dumą i radością dyrekcję,
społeczność szkolną, wszystkich absolwentów, wychowanków, sympatyków i
przyjaciół najstarszej w powiecie kępińskim szkoły ponadgimnazjalnej.
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że VII Zjazd Absolwentów i
Wychowanków odbędzie się w 100. rocznicę powstania polskiego Gimnazjum
i Liceum w Kępnie w dn. 30-31 maja 2020 r. Spotkajmy się w naszej szkole!
Zapraszamy serdecznie!
Wpisowe uczestnictwa: 160,00 zł (osoba towarzysząca 100,00 zł)
Wpłata na konto: Komitet Organizacyjny Zjazdu
– 51 8413 0000 0022 7902 5000 0001
(przy wpłatach prosimy wpisywać imię i nazwisko, rok matury).

kontakt: 600 959 111.

TAPICERÓW oraz osoby
do przyuczenia
w zawodzie tapicer,
osobę do piankowania
oraz do działu reklamacji.

Kontakt:
602 639 236
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Recenzje

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Jewel E. Ann - „Miejsce bez ciebie”

STOLARZY

Wszystko wydaje się tymczasowe, gdy wcześniej doświadczyło się tragedii – aż na
festiwalu muzycznym Henna poznaje Bodhiego. Młodzi i spontaniczni, zakochują się pod
wpływem przepełnionej pożądaniem chwili. Kiedy chłopak zostaje zmuszony do wyjazdu
bez pożegnania, dziewczyna uważa, że nigdy nie przestanie go kochać, choć niedługo
później poznaje seksownego pedagoga szkolnego, pana Malone’a. Oboje są lekkomyślni, a
ich relacja jest zakazana. Tajemnica wychodzi na jaw, a Henna musi zdecydować czy ukończyć szkołę – z dala od pana Malone’a – czy rzucić ją i spełnić swoje marzenia o podróżowaniu po świecie. Stawia na własne pragnienia. Z czasem uczy się jednak, że życie nie
jest podróżą ani jej celem, niektóre rzeczy są bardziej tymczasowe niż inne, a zakazanych
spraw nigdy nie można lekceważyć. Jeśli jednak do niego wróci, czy on wciąż będzie jej?

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

tel.

Gabinet chirurgiczny

Wojciech Żółtaszek
Wtorki od 16:00 / tel. 508 139 409.

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Urszula Zajączkowska - „Patyki, badyle”
Wyznania botaniczki opisującej rozmaite ekspresje roślinnego życia, przypatrującej
się ruchom pędów mięty i dyni, działaniu wiatru na korony drzew, wodzie płynącej od korzeni przez pnie aż do najmniejszych liści, gojeniu się ran sosem, deformacjom i pędowi roślin do przeżycia w każdych warunkach. I śmierci. Śledzi spotkania człowieka z wnętrzem
ciał roślin odczytywanym jako ich język widoczny w budowie liści, łodyg czy korzeni. Jest
to też opowieść o języku i historii roślin, pisana hieroglifami ich anatomii. O przebiegu
życia drzew, skrzypów i mchów w świecie złożonym z powietrza, światła, grawitacji i
wody. O dębie Bartku, chwastach i podziwie dla pokrzywy. W ludzkim rozumieniu świat
roślin toczy się innym torem, stąd nasze niezauważanie i niewrażliwość na ich przemiany,
co przekłada się na to, że od zawsze rośliny traktowane są jak tło naszego życia, ozdoba
lub pokarm – a nie jako bogaty świat niezależnych istot, które odznaczają się niezwykłą
wrażliwością, zdolnością do przekształcania własnych ciał i które istniały na długo przed
tym, zanim pojawił się na ziemi jakikolwiek ssak.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Rafał Kosik - „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie
Możliwa Katastrofa”

MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.

Likwidator GS „SCh” w Bralinie
ogłasza do sprzedaży następujące
nieruchomości:
w Nowej Wsi Ks. działka o pow. 400 m2
i budynek o pow. 124,80 m2, sklep nr 2 w Bralinie
przy ul. Wrocławskiej 64 działka o pow. 210 m2
i budynek o pow. 142,38 m2, sklep nr 22 w
Bralinie przy ul. Miodowa 5 działka o pow. 1000 m2
i budynek o pow. 172,70 m2.
Informacje można uzyskać w biurze GS Bralin
ul. Wrocławska 64 w godz. od 7:30 do 11:30.

Kim są tajemnicze zjawy, podążające za bohaterami? Do czego służy maszyna odnaleziona w tajnej bazie wojskowej? Jeśli lubicie się śmiać i bać, wybierzcie sięw podróż do
świata, w którym wszystko jest możliwe.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 49
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

Telefon: 62 / 78 126 54.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 11 grudnia 2019 r.

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

1. Jewel E. Ann - „Miejsce bez ciebie”,
2. Urszula Zajączkowska - „Patyki, badyle”,
3. Rafał Kosik - „Felix, Net i Nika ...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 48 nagrody otrzymuj¹:

Anna Pacyna (Kępno),
Ewa Marszałek (Baranów).

Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Poczujesz się potrzebny i ważny, a ludzie będą ci
sprzyjać. Ktoś może ułatwić ci załatwienie trudnej
sprawy tylko dlatego, że cię lubi lub mu się podobasz.
Korzystaj z nowych możliwości i postaraj się zaprezentować otoczeniu z jak najlepszej strony.

Byk 21 IV – 21 V
Poczujesz, że działasz słusznie. Osiągniesz wewnętrzną równowagę i nie pozwolisz, aby przelotne
kłopoty wpłynęły na twój dobry nastrój. Nie wstydź
się swoich zalet! Przekonasz kogoś do swoich pomysłów.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Czekają cię spokojniejsze, ale bardzo udane dni.
Wykonasz swoje obowiązki, odwiedzisz znajomych,
ale najlepiej czuć się będziesz w samotności. Przypomnisz sobie o swoim hobby, sięgniesz po ulubione
książki i filmy.

DY¯URY APTEK
1.	Apteka „Na Zdrowie” - 5.12.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
2. Apteka „Pod Wagą” - 6.12.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
3. Apteka „Na Zdrowie” - 7.12.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
4. Apteka „Przy Szpitalu” - 8.12.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
5.	Apteka „Pod Kasztanami” - 9.12.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
6.	Apteka „Św. Marcina” - 10.12.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
7.	Apteka „Na Kopie” - 11.12.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

Rak 23 VI – 22 VII
Zastanów się, jak lepiej porozumieć się z szefem lub
inną wymagającą osobą. W tym tygodniu zdołasz
przekonać tego kogoś do swoich ambitnych planów. W
miłości karta wskazuje na podjęcie wspólnych działań:
większych zakupów lub inwestycji.

Lew 23 VII – 22 VIII
Zastanów się, jakich użyć argumentów i bądź dobrej
myśli. Poświęcisz tej sprawie całą swoją energię i uwagę, na jaką cię stać. Karta zapowiada wielki przypływ
optymizmu, korzystną propozycję i szansę, z jakiej
chętnie skorzystasz.

Panna 23 VIII – 22 IX
Nie tylko duchowe sprawy będą się liczyć w tym tygodniu. Zaufaj swojej intuicji, jednak nie postępuj wbrew
logice. Nie używaj swojej siły, aby zniewolić lub omamić innych. Okaż swoje uczucia, a spotkasz się z wzajemnością.

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

Waga 23 IX – 23 X

(62) 78 292

Twój optymizm i radość życia udzieli się innym osobom. Będzie więcej okazji do zabawy i żartów. Chętnie zaprosisz gości lub nawet zorganizujesz większe
przyjęcie. W miłości czekają cię dobre dni, sprzyjające
wspólnej zabawie.

Skorpion 24 X – 21 XI
Uważaj, aby duma i chęć zaimponowania innym ludziom nie stały się przyczyną twoich strat. Nie kupuj
tego, na co cię nie stać, tylko dlatego, że nie chcesz
być gorszy od znajomych lub współpracowników.

Wpadniesz na doskonały pomysł lub bezstronnie ocenisz swoją sytuację. Podejmiesz słuszną decyzję, a w
przypadku konfliktu opowiesz się po zwycięskiej stronie. Będziesz szybki, sprawiedliwy i bardzo spostrzegawczy.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Z dawnych niepowodzeń wyciągnij wnioski i zacznij
działać. Nawet, jeśli twój przeciwnik jest silny i dobrze
zorganizowany, to powinieneś dać sobie z nim radę.
Stać cię na zdecydowane kroki! W miłości będziesz w
tym tygodniu bardzo ostrożny.

Wodnik 20 I – 18 II
Zastanów się, czy twoje plany są realne. Możesz marzyć o czymś, co wcale nie okaże się dla ciebie właściwe. Skoncentruj się na ważnych sprawach, nie licz
na przyszłe korzyści. Nie zwierzaj się ze swoich pomysłów i słabości.

Ryby 19 II – 20 III
Możesz wygrać w konkursie lub pokonać przeciwników, którzy są silniejsi od ciebie. Karta wróży udany
interes, zysk finansowy lub znalezienie dobrej posady.
W tym tygodniu szczęście ci sprzyja, ale musisz działać szybko!

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

kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Strzelec 22 XI – 21 XII

reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

WWW.AURAMEBLE.PL

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

BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SIEDZIBIE FIRMY:
Łęka Opatowska, ul Kępińska 5 lub pod numerem telefonu 509 877 122
20
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FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

NR 47/2019 (837)

Kluby walczą o pokaźne premie
Przed niespełna dwoma tygodniami dobiegły tegoroczne zmagania w trzeciej oraz czwartej lidze. Równolegle z punktacją w tabeli ligowej prowadzona była klasyfikacja Pro Junior System. Zespoły zbierają tu punkty za grę zawodników
młodzieżowych. Celem programu PZPN jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach poprzez premiowanie występów młodzieżowców, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorów. Do zdobycia są pokaźne
premie. Po cztery kluby z trzeciej ligi, które najmocniej stawiają na młodzież otrzymają od 100 do 400 tysięcy złotych.
W czwartej lidze pięć najlepszych klubów zainkasuje od 5 do 35 tysięcy złotych. To pieniądze, które mogą stanowić
pokaźną część budżetu klubu na tych szczeblach rozgrywkowych.

FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

Świetna końcówka spotkania zadecydowała o zwycięstwie szczypiornistek kępińskiej Polonii nad Spartą Gubin podczas domowego meczu siódmej serii gier na zapleczu pierwszej ligi

Dopiero zaprasza
Orlików i Żaków
Dopiewo już po raz dziewiętnasty będzie w najbliższych
tygodniach
organizatorem
Grand Prix o Puchar Prezesa
Wielkopolskiego ZPN. Rozgrywki dla Orlików i Żaków
składają się z cyklu trzech
turniejów. Rozgrywki dedykowane są dla Orlików i Żaków,
a więc odpowiednio zawodników urodzonych w latach 2009
i młodsi oraz 2011 i młodsi.
Zmagania odbywać się będą
w hali GOSiR w Dopiewie na
ulicy Polnej. W każdej z kategorii zorganizowane zostaną
trzy turnieje. Koszt uczestnictwa w całym cyklu wynosi
900 złotych, a w przypadku
jednorazowej wpłaty pełnej
kwoty - 800 złotych.

NASI
w LIGACH
Rafał Kurzawa
(Amiens SC)
Ligue1 Conforama

15. kolejka | jesień 2019
Montpellier HSC – Amiens SC – 4:2 (1:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
(poza meczową 18-tką)
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

17. kolejka | wiosna 2020
Arka Gdynia – Pogoń Szczecin – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)
Patryk Tuszyński
(Piast Gliwice)
PKO Ekstraklasy

17. kolejka | wiosna 2020
Piast Gliwice – Śląsk Wrocław – 0:3 (0:0)
NA BOISKU: 77-90 minuta

Własne ściany pomogły,
Polonia rozbiła Spartę
Cenne i niezwykle efektowne zwycięstwo nad Spartą Gubin odniosły piłkarki ręczne Polonii Kępno. W Hali Widowiskowo-Sportowej im. Gwiazd Piłki Ręcznej kępnianki zwyciężyła 35:25 (16:11). Podopieczne Grzegorza Markiewicza na tle
bardziej doświadczonych zawodniczek z Gubina zagrały bardzo dobre spotkanie. Przez dłuższy czas spotkanie było
bardzo wyrównane, a o zwycięstwie kępnianek zadecydowało ostatnie dziesięć minut spotkania. Najwięcej bramek
dla kępińskiej drużyny zdobyła Weronika Przewdzięk (6). Z kolei po pięć trafień dołożyły Karolina Trepner, Vanessa
Gajewska oraz Paulina Skowrońska.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Niecodzienny wyczyn kępińskiego pingpongisty.

Fabian Piasecki
(Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna 1. Liga

20. kolejka | wiosna 2020
Zagłębie Sosnowiec – Termalica Nieciecza – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:0 w 78. minucie
AKCJE: żółta kartka
Miłosz Trojak
(Odra Opole)
Fortuna 1. Liga

20. kolejka | wiosna 2020
Odra Opole – GKS Tychy – 0:0
NA BOISKU: 1-78 minuta
Marcin Kowalczyk
(GKS Tychy)
Fortuna 1. Liga

20. kolejka | wiosna 2020
Odra Opole – GKS Tychy – 0:0
NA BOISKU: nie pojawił się
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piłka nożna
Piłka nożna >>> Od poprzedniego sezonu program Pro Junior System obowiązuje również w czwartej lidze. Klub, który wygra klasyfikację w Wielkopolsce, otrzyma 35 tysięcy
złotych

Kluby walczą o premie
z Pro Junior System

Nie tylko o ligowe punkty, ale o duże pieniądze toczy się także i w tym sezonie walka
na czwartoligowych boiskach w Wielkopolsce. Przypomnijmy, że Polski Związek Piłki
Nożnej wprowadził program Pro Junior System, którego celem jest promowanie jakości szkolenia w klubach. Zasady są bardzo proste – kluby zbierają punkty za występy
młodzieżowców i wychowanków w pierwszej drużynie, a na koniec sezonu rozdzielone
zostają pieniądze.
Podczas jednego z ubiegłorocznych posiedzeń Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej zapadła decyzja, że od sezonu
2018/2019 do programu Pro Junior System zostaną włączone również rozgrywki czwartej ligi. Z kolei
od maja 2018 roku do tego programu
została włączona trzecia liga. Polski Związek Piłki Nożnej stworzył
Pro Junior System, w myśl którego

nagradzane będą kluby za promowanie swoich szkółek w rozgrywkach ligowych. Dodatkowe punkty
będzie można uzyskać za występ
zawodnika w reprezentacjach kraju
każdej kategorii wiekowych. Celem programu jest więc promowanie i wspieranie jakości szkolenia w
klubach czwartej ligi poprzez premiowanie występów juniorów, a w
szczególności wychowanków, w roz-

grywkach seniorów. Program polega
na przyznawaniu punktów klubom
za rozegrane minuty zawodników
kwalifikujących się do programu
w oficjalnych meczach rozgrywek
mistrzowskich. Na zakończenie ligowych rozgrywek mistrzowskich
danego sezonu, kluby z największą
liczbą punktów zostaną nagrodzone
finansowo. A jest o co walczyć, bo
zwycięzca w każdym województwie

wyniki i TABELE
PKO Ekstraklasa
17. kolejka | wiosna 2020
Legia Warszawa – Korona Kielce .............– 4:0
ŁKS Łódź – Cracovia ................................– 1:0
Wisła Płock – Lech Poznań .......................– 0:2
Arka Gdynia – Pogoń Szczecin .................– 1:1
Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze ...............– 2:0
Piast Gliwice – Śląsk Wrocław ..................– 0:3
Wisła Kraków – Lechia Gdańsk ................– 0:1
Raków Częstochowa – Jagiellonia ............– 2:1
1. WKS Śląsk Wrocław
17 33 26:15
2. MKS Pogoń Szczecin
17 32 21:14
3. KP Legia Warszawa
17 32 33:17
4. MKS Cracovia SSA
17 30 24:15
5. GKS Piast Gliwice
17 28 19:17
6. KS Lechia Gdańsk
17 27 21:16
7. Wisła Płock SA
17 27 22:26
8. KKS Lech Poznań
17 26 29:18
9. Jagiellonia Białystok
17 26 28:22
10. KGHM Zagłębie Lubin
17 22 27:25
11. RKS Raków Częstochowa 17 22 19:25
12. KS Górnik Zabrze
17 17 16:23
13. MKS Korona Kielce
17 15 10:23
14. ŁKS Łódź
17 14 17:29
15. MZKS Arka Gdynia
17 14 13:26
16. Wisła Kraków SA
17 11 15:29

22
II

Fortuna I Liga
20. kolejka | wiosna 2020
Warta Poznań – Wigry Suwałki ................– 3:0
Odra Opole – GKS Tychy .........................– 0:0
Radomiak Radom – GKS Bełchatów .........– 2:0
Zagłębie Sosnowiec – Termalica Nieciecza – 1:0
Chrobry Głogów – Miedź Legnica .............– 0:2
Stal Mielec – Podbeskidzie .......................– 2:1
GKS 1962 Jastrzębie – Stomil Olsztyn ......– 1:2
Sandecja Nowy Sącz – Puszcza Niepołomice .– 0:1
Chojniczanka – Olimpia Grudziądz ..........– 1:3
1. KS Warta Poznań
20 40 33:18
2. FKS Stal Mielec
20 38 30:18
3. Podbeskidzie Bielsko-Biała 20 37 36:21
4. RKS Radomiak 1910 Radom 20 36 30:23
5. GKS Olimpia Grudziądz
20 31 34:30
6. MKS Miedź Legnica
20 31 29:26
7. GKS 1962 Jastrzębie
20 30 30:25
8. GKS Tychy
20 30 40:29
9. Zagłębie Sosnowiec SA
20 26 28:31
10. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 20 26 28:22
11. OKS Stomil Olsztyn
20 26 16:22
12. MKS Sandecja Nowy Sącz 20 25 28:35
13. GKS Bełchatów
20 24 24:27
14. MKS Puszcza Niepołomice 20 23 15:24
15. MZKS Chrobry Głogów
20 20 18:33
16. OKS Odra Opole
20 20 16:25
17. SKS Wigry Suwałki
20 19 17:31
18. Chojniczanka 1930 Chojnice 20 16 27:39

II Liga
20. kolejka | wiosna 2020
Skra Częstochowa – Lech II Poznań ..........– 0:0
Znicz Pruszków – Resovia Rzeszów ..........– 2:1
Bytovia Bytów – GKS Katowice ................– 1:2
Olimpia Elbląg – Elana Toruń ...................– 0:2
Błękitni Stargard – Widzew Łódź .............– 1:3
Górnik Łęczna – Górnik Polkowice ...........– 2:1
Stal Rzeszów – Garbarnia Kraków ...........– 2:3
Pogoń Siedlce – Legionovia Legionowo ....– 1:2
Gryf Wejherowo – Stal Stalowa Wola .......– 2:3
1. RTS Widzew Łódź
20 43 44:16
2. GKS Górnik Łęczna
20 42 29:18
3. GKS Katowice
20 40 36:19
4. CWKS Resovia Rzeszów
20 38 35:19
5. ZKS Olimpia Elbląg
20 32 28:18
6. ZKS Stal Rzeszów
20 30 33:28
7. MKS Bytovia Bytów
20 29 30:32
8. KP Błękitni Stargard
20 29 30:32
9. MKS Znicz Pruszków
20 27 29:35
10. TKP Elana Toruń
20 26 24:26
11. RKS Garbarnia Kraków
20 25 20:23
12. KS Górnik Polkowice
20 24 32:24
13. KKS Lech II Poznań
20 24 24:28
14. MKP Pogoń Siedlce
20 24 28:32
15. ZKS Stal Stalowa Wola
20 22 23:34
16. KS Skra Częstochowa
20 22 15:27
17. KS Legionovia Legionowo 20 12 16:38
18. WKS Gryf Wejherowo
20 10 14:41
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otrzyma 35 tysięcy złotych. Kolejne
nagrody przedstawiają się następująco: drugie miejsce – 25 tysięcy
złotych, trzecie – 20 tysięcy złotych,
czwarte – 15 tysięcy złotych, piąte
– 5 tysięcy złotych. Tym samym w
każdym województwie po zakończeniu sezonu 2018/2019 do podziału
będzie 100 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że młodzieżowiec to w myśl
obowiązujących przepisów zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który kończy 21. rok życia oraz
zawodnik młodszy. Wychowanek to
zaś młodzieżowiec, który jest zarejestrowany w klubie, z przerwami lub
nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36. kolejnych miesięcy
pomiędzy 12. rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego
zawodnik kończył 12. rok życia) i 21.
rokiem życia (lub końcem sezonu,
podczas którego zawodnik kończył
21. rok życia). Z kolei według regulaminu Pro Junior System w czwartej
lidze za juniora uważany jest każdy
zawodnik, który posiada obywatelstwo polskie oraz w roku kalendarzowym wieńczącym sezon rozgrywkowy kończy 19. rok życia lub
mniej (urodzeni w roku 2001 i młodsi). Jeśli chodzi o nagrody pieniężne
to sytuacja w trzeciej lidze wygląda
jeszcze bardziej atrakcyjnie. Polski
Związek Piłki Nożnej do podziału na
jedną grupę przeznaczył aż milion
złotych. W sezonie rozgrywkowym
2019/2020 zespół, który zwycięży
otrzyma w nagrodę w wysokości
400 tysięcy złotych, zdobywca drugiego miejsca – 300 tysięcy, trzeciego – 200 tysięcy i czwartego – 100
tysięcy złotych. Dodajmy jeszcze, że
zgodnie z regulaminem Pro Junior
System warunkiem koniecznym do
uzyskania premii od piłkarskiej centrali jest utrzymanie się w zespołu
na danym szczeblu rozgrywkowym.
Nasz przegląd klasyfikacji Pro Junior
System rozpoczniemy od rozgrywek
grupy drugiej trzeciej ligi, gdzie występuje dwóch przedstawicieli strefy
kaliskiej – Jarota Jarocin i KKS Kalisz. Bardzo wysokie drugie miejsce
w klasyfikacji Pro Junior System
zajmuje klub z Jarocina. Po siedemnastu kolejkach najwięcej punktów
dla Jaroty zdobył Dawid Idzikowski. Wychowanek jarocińskiego klubu spędził na boisku 1401 minut co,
po przeliczeniu dało jarocińskiemu
klubowi 2802 punkty. W czołówce indywidualnego zestawienia jest
jeszcze Szymon Komendziński,
którego 1068 minuty na boisku przyniosły efekt w postaci 2136 punktów
do klasyfikacji generalnej. Dodajmy,
że klasyfikację Pro Junior System
w trzeciej lidze otwierają rezerwy
Pogoni Szczecin, ale jarocinianie
wyprzedzają z kolei takie kluby jak
Kotwica Kołobrzeg czy Gwardię Koszalin. Zdecydowanie gorzej w tym

zestawieniu wypada KKS Kalisz,
który zgromadził 4206 punktów, co
ostatecznie dało mu dopiero dziewiąte miejsce w klasyfikacji półmetka.
Kaliszanie liczą się co prawda w
walce o drugą ligę, ale ich skład nie
jest oparty na wychowankach klubu.
Najlepszy z młodych graczy KKS-u,
Paweł Łydkowski spędził jesienią
na boiskach 1174 minuty, co dało
mu tyle samo punktów. W czwartej
lidze z kolei tablę Pro Junior System
otwiera Olimpia Koło. W obecnym
sezonie kolanie z konieczności stawiają na wychowanków i młodych
zawodników, którzy w niedalekiej
przyszłości mają być siłą zespołu.
Taka droga doprowadziła Olimpię
na szczyt klasyfikacji Pro Junior
System. Kolanie zgromadzili 12455
punktów. Drugie miejsce zajmuje
Kotwica Kórnik. Wysokie i dobre,
szóste miejsce padło łupem Polonii
Kępno. Na dorobek punktowy (1629)
złożyły się występy dwóch graczy –
Mikołaja Kubachy oraz Rafała Padiaska. Klasyfikację Pro Junior System zamyka Victoria Września, która
zaliczana jest do grona ścisłych faworytów obecnego sezonu. Drużyna
z Wrześni cel, którym jest awans do
trzeciej ligi, chce osiągnąć jednak z
pomocą doświadczonych i może nieco wiekowych zawodników.
BAS

Klasyfikacja Pro Junior System
III Liga Grupa 2
1. MKS Pogoń II Szczecin
12748 pkt.
2. JKS Jarota Jarocin
9781 pkt.
3. KS Gwardia Koszalin
8663 pkt.
4. KKPN Bałtyk Koszalin
8265 pkt.
5. KS Górnik Konin
7342 pkt.
6. KS Polonia Środa Wlkp.
7147 pkt.
7. MKS Nielba Wągrowiec
6397 pkt.
8. SKS Bałtyk Gdynia
5196 pkt.
9. KKS Kalisz
4206 pkt.
10. KS Sokół Kleczew
3428 pkt.
11. MKP Kotwica Kołobrzeg
3282 pkt.
12. KS Świt Skolwin-Szczecin
3276 pkt.
13. KP Starogard Gdański
3250 pkt.
14. KS Unia Janikowo
3048 pkt.
15. MKS Grom Nowy Staw
2933 pkt.
16. MKS Mieszko Gniezno
2805 pkt.
17. KS Radunia Stężyca
2803 pkt.
18. KP Chemik Police
2405 pkt.
IV Liga Grupa Wielkopolska
1. MKS Olimpia Koło
12455 pkt.
2. KSS Kotwica Kórnik
6234 pkt.
3. MLKS Warta Międzychód
4962 pkt.
4. MKS Lubuszanin Trzcianka
3668 pkt.
5. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3000 pkt.
6. KKS Polonia Kępno
1629 pkt.
7. TPS Winogrady Poznań
1610 pkt.
8. KS Opatówek
1335 pkt.
9. Centra 1946 Ostrów Wlkp.
1196 pkt.
10. KP Obra 1912 Kościan
1042 pkt.
11. LKS Gołuchów
1020 pkt.
12. KP Victoria Ostrzeszów
948 pkt.
13. LTP Pogoń Lwówek
485 pkt.
14. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce
0 pkt.
15. SKS Unia Swarzędz
0 pkt.
16. GKS Tarnovia Tarnowo Podg.
0 pkt.
17. KS Polonia 1912 Leszno
0 pkt.
18. MKS Victoria Września
0 pkt.

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

Osoby, chcące wesprzeć akcję, znajdą informację,
wpisując link: www.pomagam.pl/basia3
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piłka nożna

Piłka nożna >>> Polski Związek Piłki Nożnej podjął ostateczne decyzje w sprawie przyznania szkółkom Certyfikatów PZPN. Gwiazdki otrzymały 694 kluby, w tym 61 z Wielkopolski

PZPN przyznał certyfikaty klubów,

na próżno szukać tam przedstawicieli regionu
694 szkółki piłkarskie otrzymały Certyfikaty Polskiego Związku Piłki Nożnej na jednym z trzech
poziomów: złotym, srebrnym lub brązowym. Program certyfikacji to innowacyjny projekt mający za
zadanie podniesienie jakości szkolenia w szkółkach piłkarskich na terenie całej Polski. Otrzymane
przez podmioty certyfikaty obowiązywać będą do 30 czerwca 2021 roku. Najwięcej certyfikatów
przyznano w województwie śląskim – 85. Wśród nich 48 jest brązowych, 19 srebrnych, a 18 złotych.
W tej ostatniej kategorii lepsza od Śląska jest wyłącznie Małopolska, gdzie najcenniejszą z gwiazdek może poszczycić się aż 25 szkółek. Nieco gorzej w tym zestawieniu wypada Wielkopolska oraz
najbardziej nas interesujący powiat kępiński, w którym ani jedna szkółka nie otrzymała związkowego certyfikatu.

Etap zgłoszeń i jednocześnie
cały Program Certyfikacji Polskiego
Związku Piłki Nożnej dla szkółek i
akademii piłkarskich rozpoczął się
23 kwietnia. Od tego czasu do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło kilkaset wniosków. Podmioty
zakwalifikowane do programu zostały w okresie letnich wakacji poddane
szczegółowej weryfikacji. Przypomnijmy, że fundamentalnymi założeniami programu Polskiego Związku
Piłki Nożnej było podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego,
stałe wyznaczanie standardów pracy
z młodymi zawodnikami, pomoc w
ich szkoleniu, podnoszenie kompetencji fachowców dbających o sportowy i społeczny rozwój piłkarzy
oraz szeroko rozumiana weryfikacja
szkółek i akademii piłkarskich. Dzięki Programowi Certyfikacji rodzice
oraz dzieci trenujące piłkę nożną
będą mieć pewność, że szkółka piłkarska spełnia wyznaczane standardy szkoleniowe, jest bezpieczna, a
jej kadra instruktorsko-trenerska ma
kwalifikacje niezbędne do szkolenia
zawodników. Z kolei szkółka zyska
przewagę rynkową poprzez prestiżo-

we wyróżnienie ze strony Polskiego
Związku Piłki Nożnej. – Wszystkim
nam zależy, by reprezentacja Polski osiągała jak najlepsze wyniki.
Program Certyfikacji Polskiego
Związku Piłki Nożnej dla szkółek
piłkarskich jest jednym z kluczowych projektów prowadzących do
tego, by tak właśnie było – podkreślał Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. W
Program Certyfikacji zaangażował
się też polski rząd. Dzięki temu Ministerstwo Sportu i Turystyki przez
trzy lata wesprze szkółki piłkarskie
i ich oddziały, które uzyskają certyfikat, łączną kwotą 130 milionów
złotych (35 milionów złotych w 2020
roku, 45 milionów złotych w 2021
roku oraz 50 milionów złotych w
2022 roku). Pieniądze z ministerstwa
będzie można przeznaczyć na wynagrodzenie trenerów, podwyższanie
ich kwalifikacji i wynajem obiektów
sportowych. O certyfikat na jednym
z trzech poziomów (brązowy, srebrny
oraz złoty) mogły się ubiegać podmioty szkolące dzieci w co najmniej
jednej kategorii wiekowej z przedziału U6–U13, w okresie nie krótszym

niż dwa ostatnie pełne sezony. Certyfikaty zostały przyznane w ubiegłym
tygodniu i będą obowiązywały przez
dwa sezony piłkarskie, czyli do 30
czerwca 2021 roku. Wszystkie certyfikowane szkółki będą na bieżąco
monitorowane przez pracowników
krajowej federacji. W pierwszej edycji programu do Polskiego Związku
Piłki Nożnej wpłynęło 1197 zgłoszeń.
Ostatecznie certyfikaty przyznano
694 szkółkom. 117 z nich otrzymało
złoty certyfikat, 145 - srebrny, a 432
- brązowy. Pozostałym nie udało się
spełnić wszystkich niezbędnych wymagań formalno-prawnych. Zdaniem
przedstawicieli klubów, które otrzymały certyfikaty ich przyznanie nie
było aż tak dużym problemem. Jeśli
klub na co dzień pracował według
określonych standardów, to spełnienie wymogów programu nie było aż
tak uciążliwe. Oczywiście kluby i
szkółki musiały skompletować różnego rodzaju dokumenty, których do
tej pory nie miały w swoich teczkach.
Tak było między innymi z umowami
z właścicielami obiektów. Program
Certyfikacji sprawił też, że współpraca klubów z innymi podmiotami
została formalnie potwierdzona. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to nasze
województwo pod względem liczby
przyznanych gwiazdek znajduje się
na czwartym miejscu za Śląskiem,
Małopolską i Mazowszem. W sumie
naszym klubom przyznano 61 certyfikatów – 16 złotych, 4 srebrne i 41
brązowych. Spośród największych
klubów w naszym województwie
gwiazdki otrzymały szkółki piłkarskie między innymi Jaroty Jarocin,
Mieszka Gniezno, Polonii Środa
Wielkopolska czy Warty Poznań
(wszystkie złote). W regionie kaliskim takie gwiazdki przyznane zostały czternastu szkółkom. Brązowymi gwiazdkami nagrodzone zostały
szkółki piłkarskie GKS-u Jaraczewo,
Centry Ostrów Wielkopolski, Stali
Pleszew, LKS-u Czarnylas, Maratonu Czajków, LZS-u Cielcza, OKS-u
Ostrów Wielkopolski oraz UKS-u
Kopernik Piotrów. By dostać brązową gwiazdkę, kluby z naszego regionu spełnić musiały kryteria z sześciu
obszarów. W zakresie kwalifikacji
trenerów wymagane było posiadanie
przez nich licencji co najmniej Grassroots C lub PZPN A, a jeden trener
musiał przypadać na maksymalnie 20
zawodników na treningu. W zakresie
infrastruktury treningi musiały być
prowadzone na boiskach przystosowanych do właściwych kategorii wiekowych. Szkółka musi zgłosić także
co najmniej jedną drużynę piłkarską
prowadzoną zgodnie z wytycznymi

Unifikacji PZPN w kat. wiekowej U6
– U13. Brązowa gwiazdka wymagała
również odpowiedniego sprzętu treningowego: minimum jedną piłkę na
zawodnika podczas treningu, bramki i piłki w rozmiarach zgodnych z
wytycznymi Unifikacji PZPN oraz
stożki, pachołki i oznaczniki. Wszyscy zawodnicy muszą być zarejestrowani w elektronicznej bazie PZPN,
a na zajęciach musi być prowadzona
lista obecności. Szkółka musi realizować program szkoleniowy Akademii
Młodych Orłów lub autorski program
zgodny z AMO, utrzymywać aktualne informacje na minimum trzy

miesiące w przód na portalu ŁączyNasPiłka.pl, zawodnicy musieli mieć
zgody rodziców na uczestnictwo
dziecka w zajęciach sportowych i
braku przeciwwskazań do uprawiania sportu, a trenerzy - aktualne zaświadczenie o niekaralności. Nieco
wyżej zawieszoną poprzeczkę miały
szkółki starające się o złoty certyfikat. Przez sito kryteriów udało się
jednak przebrnąć sześciu podmiotom
– Akademii Piłkarskiej Ostrzeszów,
wspomnianemu Jarocie Jarocin,
GOS-owi Koźmin Wielkopolski, Antonio Jarocin, Ostrovii 1909 Ostrów
Wielkopolski oraz Football Academy
Ostrów Wielkopolski.
BAS

LISTA WIELKOPOLSKICH SZKÓŁEK
Z PRZYZNANYMI CERTYFIKATAMI
ZŁOTY CERTYFIKAT
AP Ostrzeszów, ASPN ŚKS Warta Śrem, GSP Sątopy,
JKS Jarota Jarocin, KS Grom Wolsztyn, MKS Mieszko Gniezno,
KS Polonia Środa Wielkopolska, KS Warta Poznań,
LKS Wielkopolska Komorniki, PKS Racot, PUKS Antonio Jarocin,
SP GOS Koźmin Wielkopolski, TMS Suchary Suchy Las,
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp., UKS AP Reissa Poznań,
UKS Football Academy Ostrów Wlkp.
SREBRNY CERTYFIKAT
GKS Dopiewo, MLKS Warta Międzychód, NAP Nowy Tomyśl,
SKS Poznańska 13 Poznań
BRĄZOW Y CERTYFIKAT
Akademia Kreatywnego Futbolu Poznań, AP Sparta Złotów,
Czwórka Kościan, GKS Jaraczewo, GKS Rokita Rokietnica,
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne, GKS Włoszakowice,
GLKS Pelikan Niechanowo, Grodziska AP Grodzisk Wielkopolski,
Juna-Trans Stare Oborzyska, KKS Jurand Koziegłow y,
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp., KS Avia Kamionki,
KS Clescevia Kleszczewo, KS Górnik Kłodawa, KS Leśnik Margonin,
KS Obra Zbąszyń, KS Oranje Sport Konin, KS Stal Pleszew,
LGKS Hetman Orchowo, LKS Czarnylas, LKS Wisła Borek Wlkp.,
LUKS Maraton przy SP w Czajkowie, LZS Cielcza, LZS Noteć Rosko,
MGKS Huragan Pobiedziska, MKS Błękitni Wronki,
MKS Kania Gostyń, MKS Trzemeszno, MKS Warta Pyzdry,
MLKS Orlik Miłosław, MOSiR Piła Akademia Piłkarska,
OKS Ostrów Wlkp., TPS Winogrady Poznań, SKS Unia Swarzędz,
Szkoła Futbolu Luboń, UKS AS Orlik Kaźmierz, UKS Grom Czacz,
UKS Kopernik Piotrów, UKS Orzeł Lipno, UKS Śrem.

Piłka nożna >>> Kępnianie zajmują trzynastą pozycję w
tabeli czwartej ligi. Z kolei w klasyfikacji fair play piłkarze
Polonii prezentują się zdecydowanie lepiej. Co prawda nie
otwierają tego zestawienia, ale po rundzie jesiennej uplasowali się w nim na szóstym miejscu

Centra na czele,
Kotwica na dnie

Centra Ostrów Wielkopolski jest na razie „najczyściej” grającą
drużyną czwartej ligi. Po drugiej strony barykady znajduje się
Kotwica Kórnik, której piłkarze w siedemnastu kolejkach zobaczyli czterdzieści dwie żółte i osiem czerwonych kartek.

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej podał klasyfikację Fair Play po
siedemnastu ligowych kolejkach. Na
jej czele znajduje się wspomniana
Centra Ostrów Wielkopolski, która
w tym sezonie ma na koncie dwadzieścia siedem żółtych kartek i ani
jednej czerwonej. Drugie miejsce
zajmuje Warta Międzychód, która w
klasyfikacji Fair Play zgromadziła
zaledwie 90. punktów karnych (30
żółtych kartek i 2. czerwone). Trzecia
w stawce, z dorobkiem 99. punktów
jest Tarnovia Tarnowo Podgórne. Na
szarym końcu stawki znajduje się Kotwica Kórnik. Jej piłkarze zobaczyli
już czterdzieści dwie żółte i osiem
czerwonych kartek. Polonia Kępno

uplasowała się w tej klasyfikacji na
szóstym miejscu. Biało-niebiescy
zgromadzili 111. punktów karnych.
Na ten dorobek złożyła się zaledwie
jedna czerwona i trzydzieści pięć żółtych kartek.
Przypomnijmy, że w tabeli Fair
Play kluby otrzymują punkty karne
i tak żółta kartka to 3 punkty. Bezpośrednia czerwona kartka to już
„dorobek” sześciu oczek. Z kolei w
przypadku otrzymania czerwonej
kartki w wyniku dwóch żółtych, naliczanych jest 6 punktów za dwie żółte
kartki. O kolejności w tabeli Fair Play
decyduje liczba punktów karnych,
a następnie mniejsza liczba czerwonych kartek.		
BAS

FOT: łaczynaspilka.pl
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Sport

ROZMAITOŚCI
Tenis stołowy >>> Niecodziennego i wręcz niezwykłego wyczynu dokonał w ostatnich tygodniach czołowy tenisista stołowy naszego regionu. Mowa o Janie Kasendrze, który wygrywając
pięć silnie obsadzonych turniejów z rzędu udowodnił, że ostatnio błyszczy formą

Niecodzienny wyczyn kępińskiego pingpongisty
Znany kępiński pasjonat tenisa stołowego Jan Kasendra w dwa ostatnie weekendy dokonał niezwykłego wyczynu, a mianowicie
wygrał 5 turniejów z rzędu. Najpierw 10 listopada zwyciężył w V rundzie VI Grand Prix Sycowa w kategorii open powyżej 40
lat z udziałem zawodników IV i V ligi, a dzień później o czym już wspominaliśmy triumfował w Ogólnopolskim Turnieju z okazji
Święta Niepodległości w kategorii 40-60 lat, również z udziałem IV i V ligi. Z kolei w sobotę, 16 listopada był najlepszy w III
rundzie X Grand Prix Ziemi Kluczborskiej w Bogacicy w kategorii open bez podziału na wiek z uczestnictwem licencjonowanych
tenisistów stołowych z IV i V ligi. Kolejnego dnia (17 listopada) zajął pierwsze miejsce w Otwartych Mistrzostwach Oleśnicy w
kategorii amatorów wyprzedzając zawodników o 40 lat i 35 lat  młodszych od siebie, a po południu tego samego dnia wygrał
zdecydowanie III turniej z cyklu IX Mistrzostw Wrocławia w kategorii powyżej 15 lat.
Znany kępiński pasjonat tenisa
stołowego Jan Kasendra w dwa listopadowe weekendy dokonał niezwykłego wyczynu, a mianowicie
wygrał pięć turniejów z rzędu. Najpierw zwyciężył w V rundzie VI
Grand Prix Sycowa w kategorii open
powyżej 40 lat z udziałem zawodników IV i V ligi (był najstarszym
uczestnikiem). Kępnianin triumfował też w Ogólnopolskim Turnieju
z okazji Święta Niepodległości w
kategorii 40-60 lat (był najstarszy w
tej grupie), również z udziałem IV i V
ligi. Z kolei w sobotę, 16 listopada był
najlepszy w III rundzie X Grand Prix

I LIGA WOJEWÓDZKA C1 TRAMPKARZ GRUPA
2 SEZON 2019/2020    -    RUNDA JESIENNA 2019
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RUNDA I
1. KOLEJKA
15 sierpnia 2019 roku – czwartek
MKS VICTORIA Września – KKS Kalisz
TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. – KS GÓRNIK Konin
AT Krotoszyn – LKS CENTRA 1946 Ostrów Wlkp.
4 września 2019 roku – środa
MUKS MARCINKI Kępno – KP CALISIA Kalisz
2. KOLEJKA
17 sierpnia 2019 roku – sobota
LKS CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. – TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp.
18 sierpnia 2019 roku – niedziela
MUKS MARCINKI Kępno – AT Krotoszyn
KS GÓRNIK Konin – MKS VICTORIA Września
KP CALISIA Kalisz – KKS Kalisz
3. KOLEJKA
25 sierpnia 2019 roku – niedziela
AT Krotoszyn – KP CALISIA Kalisz
MKS VICTORIA Września – LKS CENTRA 1946 Ostrów Wlkp.
11 września 2019 roku – środa
KKS Kalisz – KS GÓRNIK Konin
17 listopada 2019 roku - niedziela
TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. – MUKS MARCINKI Kępno
4. KOLEJKA
28 sierpnia 2019 roku – środa
LKS CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. – KKS Kalisz
1 września 2019 roku - niedziela
MUKS MARCINKI Kępno – MKS VICTORIA Września
AT Krotoszyn – TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp.
KP CALISIA Kalisz – KS GÓRNIK Konin
5. KOLEJKA
7 września 2019 roku – sobota
KKS Kalisz – MUKS MARCINKI Kępno
AT Krotoszyn – MKS VICTORIA Września
KS GÓRNIK Konin – LKS CENTRA 1946 Ostrów Wlkp.
8 września 2019 roku – niedziela
TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. – KP CALISIA Kalisz
6. KOLEJKA
14 września 2019 roku – sobota
MUKS MARCINKI Kępno – KS GÓRNIK Konin
AT Krotoszyn – KKS Kalisz
15 września 2019 roku – niedziela
KP CALISIA Kalisz – LKS CENTRA 1946 Ostrów Wlkp.
TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. – MKS VICTORIA Września
7. KOLEJKA
21 września 2019 roku – sobota
MKS VICTORIA Września – KP CALISIA Kalisz
KS GÓRNIK Konin – AT Krotoszyn
23 września 2019 roku - poniedziałek
LKS CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. – MUKS MARCINKI Kępno
9 października 2019 roku - środa
KKS Kalisz – TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp.
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Ziemi Kluczborskiej w Bogacicy w
kategorii open bez podziału na wiek z
uczestnictwem licencjonowanych tenisistów stołowych z IV i V ligi. Natomiast w niedzielę, 17 listopada zajął I
miejsce w Otwartych Mistrzostwach
Oleśnicy w kategorii amatorów bez
podziału na wiek i płeć wyprzedzając
zawodników 40 lat(drugie miejsce) i
35 lat (trzecie miejsce) młodszych od
siebie a po południu tego samego dnia
wygrał zdecydowanie (8 zwycięstw
na 8 spotkań) III turniej z cyklu IX
Mistrzostw Wrocławia) w kategorii
powyżej 15 lat.
Start w Otwartych
Mistrzostwach Oleśnicy
W Hali Sportowej OKR Atol w
Oleśnicy odbyły się Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy w Tenisie Stołowym.
Uczestnicy zawodów rywalizowali
w trzech kategoriach. Wśród uczniów
szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Dawid Kułek, drugie wywalczył Leon Wolniewicz, a trzecie
Marcel Danielewicz. W kategorii
amatorów znakomicie zaprezentowali się tenisiści z naszego powiatu. Po
rozgrywkach grupowych aż pięciu
naszych zawodników znalazło się w
najlepszej ósemce turnieju. Byli to:

RUNDA II
8. KOLEJKA
28 września 2019 roku – sobota
KKS Kalisz – MKS VICTORIA Września
KS GÓRNIK Konin – TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp.
LKS CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. – AT Krotoszyn
29 września 2019 roku - niedziela
KP CALISIA Kalisz – MUKS MARCINKI Kępno
9. KOLEJKA
5 października 2019 roku – sobota
MKS VICTORIA Września – KS GÓRNIK Konin
AT Krotoszyn – MUKS MARCINKI Kępno
TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. – LKS CENTRA 1946 Ostrów Wlkp.
6 października 2019 roku - niedziela
KKS Kalisz – KP CALISIA Kalisz
10. KOLEJKA
12 października 2019 roku – sobota
MUKS MARCINKI Kępno – TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp.
LKS CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. – MKS VICTORIA Września
13 października 2019 roku - niedziela
KP CALISIA Kalisz – AT Krotoszyn
KS GÓRNIK Konin – KKS Kalisz
11. KOLEJKA
19 października 2019 roku – sobota
MKS VICTORIA Września – MUKS MARCINKI Kępno
TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. – AT Krotoszyn
KS GÓRNIK Konin – KP CALISIA Kalisz
KKS Kalisz – LKS CENTRA 1946 Ostrów Wlkp.
12. KOLEJKA
26 października 2019 roku – sobota
MUKS MARCINKI Kępno – KKS Kalisz
LKS CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. – KS GÓRNIK Konin
27 października 2019 roku - niedziela
MKS VICTORIA Września – AT Krotoszyn
KP CALISIA Kalisz – TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp.
13. KOLEJKA
2 listopada 2019 roku – sobota
MKS VICTORIA Września – TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp.
KS GÓRNIK Konin – MUKS MARCINKI Kępno
LKS CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. – KP CALISIA Kalisz
KKS Kalisz – AT Krotoszyn
14. KOLEJKA
9 listopada 2019 roku – sobota
TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. – KKS Kalisz
AT Krotoszyn – KS GÓRNIK Konin
MUKS MARCINKI Kępno – LKS CENTRA 1946 Ostrów Wlkp.
10 listopada 2019 roku – niedziela
KP CALISIA Kalisz – MKS VICTORIA Września

TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ 2019
1. KS GÓRNIK Konin
14
38 12
2. MKS VICTORIA Września
14
29
9
3. TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp.
14
24
8
4. KKS Kalisz
14
19
6
5. AT Krotoszyn
14
16
5
6. MUKS MARCINKI Kępno
14
15
5
7. LKS CENTRA 1946 Ostrów Wlkp.
14
13
4
8. KP CALISIA Kalisz
14
9
2
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Przemysław Klepacz, Bogusław
Górecki, Waldemar Nawrot, Bogdan Kruszelnicki i Jan Kasendra.
O krok od awansu był Henryk Sibera
z Baranowa, który potrafił pokonać
3:0 trzeciego amatora turnieju Przemysława Klepacza z Opatowa, ale
w meczu o awans uległ po walce 2:3
Bogdanowi Kruszelnickiemu z Bralina. Niewiele zabrakło aby nasi zajęli
cztery, pierwsze miejsca. Ostatecznie
najlepszy okazał się Jan Kasendra,
który uczynił to w imponującym stylu
wygrywając półfinał 3:0 i finał z Jakubem Mirosławem również 3:0, a
w całym turnieju stracił tylko jednego
seta. Na najniższym stopniu podium
znalazł się: Przemysław Klepacz. Natomiast Bogusław Górecki ze Słupi
pod Kępnem i Waldemar Nawrot z
Opatowa przegrali po zaciętych bojach swoje mecze ćwierćfinałowe i
musieli zadowolić się miejscami 5-8.
Triumf na Ziemi Kluczborskiej
W Sali Szkoły Podstawowej w
Bogacicy odbył się z kolei trzeci turniej jubileuszowego X Grand Prix
Ziemi Kluczborskiej. Kolejny sukces na swoim koncie zanotował lider
klasyfikacji generalnej Jan Kasendra,
który zwyciężył pokonując w finale
najgroźniejszego swojego rywala Jerzego Ciekańskiego 3:1. Najwięcej
dramaturgii dostarczył czwarty i jak
się później okazało ostatni set tego
emocjonującego meczu. Kępnianin
od początku natarł na przeciwnika i
wyszedł na wyraźne prowadzenie 7:1.
Nagle coś się zacięło i mimo ambitnej
gry stracił 5 punktów z rzędu. Przy
stanie 7:6 wziął czas aby wybić rywala z transu, jednak nic to nie pomogło
i przegrał kolejne trzy akcje. Dopiero gdy Ciekański miał już dwie piłki
setowe przy wyniku 8:10 nastąpiła
metamorfoza Jana Kasendry, który
wyrównał stan meczu na 10:10. Później finaliści mieli na przemian przewagi, ale ostatecznie to mieszkaniec
Kępna rozstrzygnął tę partię na swoją
korzyść rezultatem 15:13. Należy dodać, że w drodze do finału Kasendra
nie stracił żadnego seta. Dzięki temu
zwycięstwu umocnił się on na pozycji lidera po trzech rundach i ma
przed finałowym turniejem olbrzymią szansę na końcowe zwycięstwo.
Jeśli chodzi o innych reprezentantów
naszego powiatu to bardzo wysoką 7
lokatę zajmuje zdecydowanie najstarszy uczestnik Grand Prix Władysław
Kącki ze Słupi pod Kępnem.
Na zakończenie sukces
w stolicy Dolnego Śląska
We Wrocławskim Klubie Anima
odbył się trzeci turniej IX Mistrzostw
Wrocławia w Tenisie Stołowym dla
amatorów oraz zawodników IV i V
ligi. W kategorii powyżej 15 lat bezapelacyjnym zwycięzcą został Jan Kasendra, który rozegrał 8 pojedynków i
wszystkie wygrał. Kępnianin pokonał
między innymi zawodnika WZSN
Start Wrocław Andrzeja Kamińskiego 2:1(zwycięzcę wielu turniejów
między innymi Grand Prix Top 10
o Złotą Rakietkę) oraz zwycięzcę 2
rundy Roberta Stężałę również 2:1.
Wygrana Jana Kasendry pozwoliła
mu na zwiększeni przewagi w klasyfikacji generalnej nad najgroźniejszym
rywalem Andrzejem Kamińskim,
który tym razem był dopiero czwarty.
Sukces emerytowanego nauczyciela z
Kępna jest tym większy zważywszy ,
że tego samego dnia zakończył triumfem Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy.
Oprac: BAS

