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Orszak przeszedł ulicami Kępna
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Orszak Trzech Króli to największe
uliczne jasełka na świecie, nawiązujące do chrześcijańskiej tradycji, jak
i polskich obrzędów, na które składa
się m.in. kolędowanie i prezentowanie
scen związanych z Bożym Narodzeniem. V Orszak Trzech Króli w Kępnie
wpisał się w liczbę 893 miejscowości
w Polsce i na świecie, organizujących
podobne wydarzenie.
str. 5

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

osobę ze znajomością
języka niemieckiego
do działu eksportu

Minister odwiedziła
powiat kępiński

Informacje pod nr tel.: 691 501 511 lub 603 117 609
lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21

str. 7

Prezydent
w Drożkach

„Płaćmy za pracę,
a nie za udawanie pracy”

W najbliższy poniedziałek
prezydent Andrzej Duda
odwiedzi Drożki w gminie Rychtal.

str. 14

Zimowy plener
rzeźbiarski w Trzcinicy
str. 13

str. 6

Informacje

wiadomości
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie opublikował komunikat

Papier i bio zbierane będą w workach
W związku ze zmianą ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz Rozporządzeniem
Ministra Ochrony Środowiska, od
1 stycznia br. w całym kraju wprowadzona została segregacja odpadów na pięć frakcji.
3 stycznia br. Urząd Miasta i
Gminy w Kępnie opublikował na
swojej stronie oraz facebookowym
portalu „Dzień dobry w Kępnie” komunikat dotyczący gospodarowania
odpadami komunalnymi, podpisany
przez zastępcę burmistrza Artura
Kosakiewicza: W związku z odstąpieniem przez Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe „Peter” Ewa
Peter z siedzibą w Kępnie od podpisania umowy dotyczącej wyposaże-

nia nieruchomości na terenie gminy
Kępno w pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych,
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
uprzejmie informuje, że jednorazowe worki niebieskie (na papier) i
brązowe (na odpady biodegradowalne) zostaną dostarczone do Państwa
posesji przy najbliższym odbiorze
odpadów.
Mieszkańcy w licznych komentarzach dopytują, czy kubłów
na nowe frakcje nie będzie wcale.
- Już ogłaszając przetarg zakładano okres przejściowy (do końca
marca). W tym okresie firma, która wygra przetarg, miała dostarczać mieszkańcom pojemniki na
papier i odpady biodegradowalne.

Do końca marca 2020 r. odpady
te miały być odbierane w workach
jednorazowych. Na dzień dzisiejszy
to radni Rady Miejskiej zdecydują:
czy ogłaszamy kolejny przetarg na
dzierżawę pojemników, czy może
znaleźć inne rozwiązanie? Trzeba
pamiętać, że zgodnie ze złożoną w
przetargu ofertą, dzierżawa jednego
pojemnika to w zależności od wielkości 3,5-4 zł netto. (...) Płacimy za to
w opłacie za gospodarowanie odpadami. (...) Można oczywiście ogłosić
nowy przetarg, pytanie: jaka cena za
odbiór odpadów będzie akceptowalna przez mieszkańców? Czy chcemy
płacić około 28 zł? Czy może lepiej
samemu kupić pojemniki i płacić
około 20-22 zł? – brzmi odpowiedź

urzędu. A co, jeśli ktoś indywidualnie zaopatrzy się w kosze przed
podjęciem decyzji przez radnych? Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Rada
Gminy ma kompetencje, by przejąć
od mieszkańców obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na
odpady. Tak więc, albo wszyscy będą

zobowiązani, by wyposażyć nieruchomości w pojemniki, albo zrobi to
Gmina i kosztami obciąży mieszkańców. Nie ma możliwości zwolnienia z
części opłaty tych, którzy będą mieli
swoje pojemniki. Trzeba to rozwiązać systemowo dla wszystkich mieszkańców – oznajmiono na facebookowym portalu Gminy Kępno.
KR

Cztery uczennice
z Kępna nagrodzone

listy, listy, listy…

Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”
Promując swoje rodzinne miasto w kraju i za granicą mam świadomość, że moja promocja miasta i gminy jest
adekwatna do rzeczywistości, co miasto ma do zaoferowania turystom zwiedzającym lub przebywającym w Kępnie, korzystającym ze szlaków pieszych lub rowerowych. Tym bardziej, że miasto jest na skrzyżowaniu ważnych
węzłów drogowych z całej Polski.
Podczas mego ostatniego przyjazdu do Kępna ujrzałem bardzo wielkie rozczarowanie, co do ochrony środowiska, o której
bardzo się głośno pisze i mówi w mediach. Miasto boryka się
z przekroczonymi normami smogu i doszedł problem dzikich
wysypisk śmieci, które narastają w szybkim tempie w różnych
punktach miasta. Spora ilość śmieci rozkłada się tuż za budynkiem dawnego Dworca Zachodniego PKP i bliskości przystanku
PKS. Odległość w/w śmieci jest ok. 100 metrów od zakładów
drobiarskich i 50 metrów od dużego sklepu spożywczego ,,Polo”.
Mało tego, tuż na przeciw „Polo” jest zlewnia szamba, a gdy cysterna jest opróżniana, smród roznosi się zimą. Fetor latem jest
nie do zniesienia. Dobra wizytówka dla turystów oczekujących
na przystanku PKS. Kolejne punkty śmieci są pod mostami i
wiaduktem kolejowym, poczynając od mostu przy parku oraz
na dość sporej odległości w kierunku po dawnych torach kolejowych w stronę Namysłowa (przy parku, pod ogródkami, pod
mostem przy cmentarzu i pod wiaduktem kolejowym za cmentarzem).
Inny temat to zniszczenie chodnika i ścieżki rowerowej przy
budowie osiedla „Grafitowego” na długości kilkuset metrów
(było zgłoszone na policji).
Miasto powinno być czyste nie tylko na rynku, ale poza jego
obrębem. Czy tak mała mieścinka, ok. 8 km2 nie może sobie poradzić władza? Jeżeli jest to nagminne wyrzucanie,
to należy założyć monitoring newralgicznych miejsc, głównie dawny Dworzec Zachodni powinien być kontrolowany, jest tam również niebezpiecznie, gdyż gromadzą się tam osoby o podejrzanym wyglądzie…!
Ciekawostką jest, że jak się wjeżdża do Kępna, jest napisane, że miasto jest monitorowane.
Wielkopolska słynęła i słynąć powinna ze
schludnych i czystych miast, bo zawsze tak ją
promuję i inni o nas mówią, ale niestety chyba to
już historia obyczajów tego regionu.
Czy władze miasta są mało skuteczne i wydział środowiska? Tam monitowałem i osobiście
rozmawiałem. Obiecano mi na portalu ,,Dzień
dobry w Kępnie”, jak również w wydziale środowiska, który miał zgłosić do straży miejskiej.
Ale nic w tym względzie nie zrobiono. Skończyło się na obiecankach.
Zdjęcia i moja publikacja zostały już opublikowane na Facebooku pt. ,,Polska tonie w śmieciach”.		
Samotny Wędrowiec

Wielkopolski Kurator Oświaty wręczył Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej
W sali sesyjnej Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska wręczyła Stypendia
Prezesa Rady Ministrów i Ministra
Edukacji Narodowej uczniom szkół z
województwa wielkopolskiego.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który
otrzymał promocję z wyróżnieniem,
uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje
szczególne uzdolnienia w co najmniej
jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując
w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki
co najmniej dobre. Stypendium, wypłacane ze środków budżetu państwa,
przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do
czerwca w danym roku szkolnym.
W roku szkolnym 2019/2020 prezes
Rady Ministrów przyznał 302 stypendia dla uczniów województwa
wielkopolskiego.
Z kolei Stypendium Ministra
Edukacji Narodowej mogą otrzymać
zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów
na pracę naukową oraz uczniowie
realizujący indywidualny tok na-

uki i uzyskujący najwyższe wyniki,
bądź realizujący indywidualny tok
studiów. Przepisy przewidują także
przyznanie stypendium za bardzo
dobre wyniki we współzawodnictwie
sportowym na szczeblu krajowym
lub międzynarodowym. Stypendium
ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej.
Wśród nagrodzonych Stypendiami Prezesa Rady Ministrów znalazły się cztery uczennice z powiatu kępińskiego: Laura Antoszków
(Technikum nr 2 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie),
Paulina Bodzińska (Technikum nr
1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie), Aleksandra
Polak (Liceum Ogólnokształcące
nr I im. mjra Henryka Sucharskiego
w Kępnie) i Sandra Skiba (Liceum
Ogólnokształcące nr II w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Kępnie).
E. Leszczyńska pogratulowała
znakomitych wyników najlepszym
wielkopolskim uczniom. Obok gratulacji dla stypendystów znalazły się
również podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców,
którzy są współtwórcami sukcesów
młodych ludzi.
Oprac. KR

Pierwsze dziecko
urodzone
w kępińskim szpitalu

w 2020 roku
Agata, córka Justyny i Macieja
Plichtów z Opatowa, urodziła się
1 stycznia 2020 r., o godzinie 17:05.
Dziewczynka waży 4280 gramów
i ma 55 cm długości.

Tygodnik Kêpiñski
— pismo społeczno–kulturalne regionu kępińskiego.
KOLEGIUM REDAKCYJNE: Magdalena Bendzińska, Grażyna Gatner, Jacek Kuropka, Mirosław Łapa - red. naczelny, Paulina Jakubczyk, Katarzyna Rybczyńska, Bartłomiej Steinert.
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Katarzyna Baranowska, Eugeniusz Bendziński, Tomasz Gatner, Feliks Gruszka, Henryk Kaczorowski, Marek Kamecki, Rafał Michalski,
Mirosław Sokołowski, Wiesław Walas.
ADRES REDAKCJI: 63–600 Kępno, ul. Pocztowa 1 (pierwsze piętro), tel. 62 78 292 84, fax 62 78 292 85, e–mail: pismak@post.pl lub tygodnik@kepno.net,
adres internetowy: www.tygodnikkepinski.pl, www.facebook.com (Tygodnik Kępiński)
WYDAWCA: „Pismak” - spółka z o.o. SKŁAD: CORSUM / Tomasz Niechciał. NAKŁAD: 4000 egz. KONTO: BZ WBK SA O/Kępno 79 1090 1144 0000 0000 1400 6369.
Tekstów niezamówionych redakcja może nie zamieścić. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo skrótów i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada
za treść zamieszczonych ogłoszeń, reklam oraz tekstów informatorów samorządowych.
DYŻURY REDAKCJI: pn.–pt. od 9.00 do 16.00. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: Redakcja w godz. dyżurów. DRUK: Poznań.

2

Tygodnik Kępiński 9 stycznia 2020

Aktualności

informacje

W Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem gościli uczniowie z Finlandii wraz z
nauczycielami

Samochód dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie

Przekazano samochód operacyjny

W czwartek, 5 grudnia 2019 r., w
siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
odbyło się przekazanie samochodu
operacyjnego przeznaczonego do

Zakup pojazdu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie zrealizowany
został w ramach Funduszu Wsparcia
Komendy Wojewódzkiej Państwo-

W siedzibie KP PSP w Kępnie przekazany został samochód operacyjny
przeznaczonego do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych

Wizyta uczniów i nauczycieli z Finlandii
Szkoły z Polski, Finlandii oraz
Malty realizują projekt wymiany doświadczeń w ramach programu Erasmus+ pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością szansą na ich sukces
i włączenie społeczne”. W grudniu
2019 r. podczas wizyty w ZSS w Słupi pod Kępnem uczniowie z Finlandii
uczestniczyli we wspólnych zajęciach
z polskimi kolegami, a nauczyciele
odbyli krótkie szkolenie z metody

EEG Biofeedback, RSA Biofeedback
oraz Picture Exchange Communication System. Jednym z celów projektu
jest także wykorzystanie TIK na zajęciach lekcyjnych.
Uczniowie mimo różnic językowych świetnie się komunikowali za
pomocą aplikacji, gestów oraz obrazków. Po zajęciach był czas na rozmowy,
zwiedzanie, poznanie historii i tradycji
naszego kraju. Finlandia to kraj Muminków, skoków narciarskich i oczywiście siedziba Świętego Mikołaja.

Zwłaszcza ten ostatni temat budził w
uczniach wiele radości i zadowolenia.
W ostatnim dniu pobytu nastąpiło podsumowanie wyznaczonych do
realizacji zadań, omówienie wrażeń
i wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie. Miłą niespodzianką
dla gości z Finlandii były upominki
promujące powiat kępiński, które w
imieniu starosty Roberta Kieruzala i wicestarosty Alicji Śniegockiej
wręczyła dyrektor ZSS Beata Lebek.
Oprac. bem

13 grudnia 2019 r. członkowie Kępińskiego Koła Literatów spotkali się na corocznym
spotkaniu opłatkowym

udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Auto przystosowane jest do
ciągnięcia przyczepy z łodzią, sprzętem gaśniczym czy sprzętem do dekontaminacji. Auto wykorzystywane
będzie także do celów administracyjnych i szkoleniowych komendy.

wej Straży Pożarnej w Poznaniu,
dzięki środkom przekazanym przez
Powiat Kępiński w kwocie 60.000
złotych oraz przedsiębiorstwa GRUPA G-3 i Janmar Centrum.
Oprac. bem

Przedstawiciele Ziemi Kępińskiej uczestniczyli w wigilii
środowisk wiejskich powiatu ostrzeszowskiego, która
miała miejsce w Siedlikowie

Integracja przy wigilijnym stole

Literacka wigilia w Trzcinicy

Na stole nie zabrakło żadnej
z wigilijnych potraw

Tym razem na miejsce swojej
wigilii literaci wybrali Trzcinicę.
Podczas spotkania tradycyjnie połamano się opłatkiem i złożono sobie
życzenia świąteczne, a po krótkiej
modlitwie wszyscy zasiedli do stołu,
na którym nie zabrakło żadnej z wigilijnych potraw.
Był to wieczór pełen wzruszeń
oraz cudownych rozmów i wymiany poglądów. Nie zabrakło również
świątecznych prezentów i chwil pełnych radosnego śmiechu, wypełniającego dom gospodyni wieczerzy
wigilijnej.
Oprac. bem

Głównym organizatorem spotkania integrującego reprezentantów
środowisk wiejskich był mieszkający
w Siedlikowie poseł na Sejm RP Andrzej Grzyb, który przypominał, że
odbywa się ono już po raz jedenasty.
W wigilii wzięło udział ponad
250 osób ze wszystkich siedmiu gmin
powiatu ostrzeszowskiego. Z sąsiedniego Kępna przybyli: Krzysztof Zawada, przewodniczący Powiatowej
Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej
i członek Zarządu Stowarzyszenia
Sołtysów Ziemi Kępińskiej oraz Andrzej Wawrzyniak z tego stowarzyszenia. Spółdzielczy Bank Ludowy w
Kępnie reprezentował przewodniczący jego Rady Nadzorczej Aleksander
Miszkieło.
Powiat ostrzeszowski jest główną
siedzibą ruchu ludowego w południowej Wielkopolsce. Z tego środowiska
wywodzi się też starosta ostrzeszowski Lech Janicki, który jest przewodniczącym Konwentu Starostów
Wielkopolskich. Najliczniej na spotkaniu reprezentowani byli właśnie
przedstawiciele ruchu ludowego, na-

stępnie sołtysi, których w powiecie
jest ponad osiemdziesięciu. Uczestniczyły w nim panie z Kół Gospodyń
Wiejskich, jak również strażacy oraz
przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych.
W kościele parafialnym w Siedlikowie odprawiona została uroczysta
msza święta, a następnie rozpoczęła się wigilia. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło dzielenie się
opłatkiem. Na stołach przystrojonymi białymi obrusami znalazło się tradycyjnie 12 potraw i napojów. Przez
cały czas trwania wigilii przygrywał
zespół śpiewaczy „Rogaszanie” z Rogaszyc. Wraz z zespołem śpiewane
były kolędy. W Świętego Mikołaja
przeistoczył się kościelny z kościoła parafialnego, który zna na pamięć
słowa wszystkich kolęd.
Na początku atmosfera była uroczysta, ale w miarę śpiewania kolęd
zrobiło się bardzo swojsko. Piszący
ten tekst jeszcze nigdy nie śpiewał
tylu kolęd, pomimo że był ministrantem.
Andrzej Wawrzyniak
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Wiadomości

historia
Drukujemy następny odcinek losów kępnian w obozie w Woldenbergu autorstwa Izabeli
Choraszewskiej

Kępińscy Woldenberczycy - część VIII
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” (ks. J. Twardowski)
Ucieczki z niewoli
Tęsknota za wolnością oraz chęć
włączenia się do zbrojnej walki z
okupantem sprawiły, że jeńcy już od
początku myśleli o sposobach wydostania się z niewoli. Wielu z nich,
ryzykując życiem, podjęło próbę
samowolnego opuszczenia obozu,
niektórzy nawet kilkukrotnie. Każda udana ucieczka była powodem do

Jedni budowali podkopy, inni przedzierali się przez druty. Byli też tacy,
którzy próbowali wyjechać wozem,
ukryci w beczkach na nieczystości,
lub wyjechali pod warstwą ziemniaczanych obierzyn. Najbardziej brawurowa była ucieczka pięciu śmiałków, którym nad ranem 20 marca
1942 r. udało się wyjść z obozu główną bramą. Podporucznik Zygmunt

Podziemna droga do wolności, drzeworyt wykonany przez Z. Pazdę (z: Oflag II C Woldenberg
– to brzmi jak tajemnica, pod red. W. Dembka)

dumy dla całej społeczności jenieckiej. Jeśli zbieg został schwytany,
to po powrocie darzony był specjalnymi względami. Żołnierze, którzy
podjęli decyzję o wydostaniu się za
druty, mogli liczyć na wsparcie Najstarszego Obozu i wtajemniczonych
kolegów. W jednym z opracowań
poruszających to zagadnienie przytoczono słowa komendanta obozowej
konspiracji – pułkownika Misiąga,
który stwierdził, że „ucieczka z niewoli jest miarą wartości polskiego
żołnierza, stanowi ona klasyczny
przykład odwagi osobistej i poświęcenia w walce z wrogiem”. Właśnie
z jego inicjatywy powstał w oflagu
specjalny oddział konspiracyjny, którego głównym zadaniem było organizowanie ucieczek.
Część jeńców decydujących się
na ten ryzykowny krok, niestety, traciła życie. Tych, którzy przeżyli i zostali złapani, najczęściej karano kilkutygodniowym aresztem (zgodnie
z ustaleniem konwencji genewskiej).
Nierzadko zdarzało się też, że dokonywano na nich egzekucji poza terenem oflagu lub wywożono do obozów
koncentracyjnych.
Drogi do wolności były różne.
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Siekierski, biegle posługujący się
językiem niemieckim, przebrany za
żołnierza Wehrmachtu i wyposażony
w sfałszowane dokumenty, wyprowadził za druty swoich czterech kolegów – poruczników Edwarda Madeja, Kazimierza Nowosławskiego i
Jerzego Kleczkowskiego oraz kapitana Zdzisława Pacaka-Kuźmirskiego
– pod pretekstem odwiezienia ich do
szpitala. Konwojent uzbrojony był w
wystruganą z drewna atrapę karabinu
Mauser. Cała piątka szczęśliwie dotarła do Warszawy i przyłączyła się
do ruchu oporu. Wojnę przeżył tylko
ostatni z wymienionych, pozostali
polegli w walce z okupantem.
Na kartach dziennika Edmunda
Maleszki można znaleźć notatkę odnoszącą się do tego zdarzenia i jego
konsekwencji:
„22 III Na skutek tajemniczej
ucieczki ok. 5 jeńców (przed 2-3
dniami, podobno przebranych) dziś
po południu szczegółowy apel”.
Są w nim także wpisy dokumentujące pozostałe próby odzyskania
wolności. Oto cztery z nich:
„13 I Jakiś gość w biały słoneczny dzień przy 12 stopniach przeszedł
przez druty (3 rzędy) i nawiał, choć

strzelały do niego 3 ckm. Jedni uważali, że to sposób samobójstwa, drudzy, że bohater i odważniak”.
„27 III podporucznik Grymaszewski po raz drugi tej zimy przeskoczył przez druty obozowe. Został
postrzelony za drutami (godzina
8.03), a zmarł około godziny 13.00.
Doszło do pewnych scysyj z Niemcami”.
„8 VIII pogrzeb ppor. Czarkowskiego zastrzelonego dnia 6 VIII rano
przy próbie ucieczki z obozu”.
„Około 20 VI nawiał Szopski i
Mossakowski. Po paru dniach odkryto. Oczywiście apel, płk W. „każe”
ich przedstawić do raportu, Wesołek zwalnia tempo apelów, rewizje,
zawieszenie paczek, podwyższanie
drutów. Mówi się, że i w mundurach
nawiali (otrzymali za papierosy).
Faktycznie (sposób „motorowy”)”.
Zapisy ze stycznia i z marca zostały sporządzone w 1942 r. i odnoszą
się do tego samego jeńca, Józefa Grymaszewskiego, który po pierwszej
próbie ucieczki zakończonej w rezultacie niepowodzeniem (został ujęty
po kilku godzinach przez ścigających
go hitlerowców z psami), postanowił
sforsować ogrodzenie po raz drugi. Gdy był już po jego zewnętrznej
stronie, padły celne strzały z broni
maszynowej. Niemcy przez godzinę
pozostawili ciężko rannego żołnierza
na polu i nie pozwolili udzielić mu
pomocy medycznej. W końcu przeniesiono go na izbę chorych, gdzie
zmarł z powodu wykrwawienia.
Oficer lotnictwa Kazimierz Ciarkowski przedostał się za druty w
nocy z 5 na 6 sierpnia 1942 r. wraz
z innym jeńcem. Niestety zaczepił o
nie ubraniem i został zastrzelony. Ku
przestrodze, Niemcy pozostawili jego
zwłoki w tym miejscu aż do porannego apelu. Jego koledze udało się
uciec.
Ostatni zapis pochodzi z 1943 r.
Wymienieni podporucznicy wydostali się z oflagu ciężarówką, ukryci
pod stosem pustych koszy. Pierwszy
z nich został ujęty podczas obławy,
drugi zbiegł.
Podziemne drogi do wolności
Mimo iż Oflag II C nie może się
poszczycić ucieczką dokonaną podkopem, to podobnie jak w innych
obozach, jeńcy budowali podziemne
korytarze, którymi chcieli wydostać
się na wolność. W Woldenbergu przygotowywano kilka podkopów, w tym
trzy znacznych rozmiarów.
Pierwszy z większych drążono
od połowy 1941 r. wykorzystując
dwie studzienki kontrolne kanału burzowego znajdujące się w obrębie III
batalionu. Punkt wyjściowy budowy
znajdował się pomiędzy barakami 15
i 16. Pracujących przy nim żołnierzy
złapano na gorącym uczynku i ukarano aresztem. Podejrzenie o wskazanie
tego miejsca Niemcom padło na barakowego współtowarzysza Edmunda
Maleszki – podporucznika Karola
Seemanna, który nadmiernie interesował się tym przedsięwzięciem.
Niezwłocznie przystąpiono do
kopania kolejnego podziemnego
przejścia, tym razem z baraku 24b.
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Powstawał on przez pół roku na głębokości 3 metrów, a w dniu wykrycia miał długość ok. 70 metrów. Przy
budowie tego podkopu pracowało
kilkudziesięciu
zaprzysiężonych
jeńców, którzy w kieszeniach i specjalnych woreczkach zawieszonych
na szyi wynieśli około 40 ton ziemi.
Oszalowanie wykonano z desek pozyskiwanych z prycz oraz wykradanych z niemieckiego magazynu.
Tunel był wyposażony w instalację
elektryczną, dmuchawy doprowadzające powietrze, wentylator, a także
w wózki służące do transportowania
ziemi oraz windę do wydobywania
jej na zewnątrz. Do podstemplowania
korytarza podobno użyto słupa wymontowanego z wewnętrznego ogrodzenia obozu. Prace przerwano, gdy
zorientowano się, że będący pod stałą
obserwacją Seemann odkrył podkop.
Aby zapobiec dekonspiracji, na szpiega wydano formalny wyrok (zaakceptowany przez konspiracyjnego komendanta oflagu płk. Misiąga), który
mieli wykonać czterej wyznaczeni
oficerowie. 19 lutego wieczorem wracający do baraku 16b konfident został dotkliwie pobity. W wykonaniu
egzekucji przeszkodził jednak przechodzący w pobliżu oficer, niezorientowany w sytuacji. Poszkodowany
natychmiast udał się po pomoc do

bicia oficera-VD – wtedy on wsadzi
do pierdla starszych polskich i wkroczą karabiny maszynowe>>. Bunio
podał to wieczorem na apelu do urzędowej wiadomości”.
„10 IV Do baraku 1a wstawiono nowe łóżko z deskami. W nocy w
tajemniczy sposób (psy w obozie!)
zniknęło około 200 desek. Represje
paczkowe i listowe następnego dnia.
Na nasz barak nałożono kontrybucję
dostarczenia 12 desek. Były w 3 minuty.
13 IV Sprawa desek nie daje spokoju. Niemcy szukali w barakach całego omal obozu (szczególnie w 15
i 16 bar.)
14 IV Wykurzono nas z baraku
(„alle raus!”) i rano przed g. 2 szukano. Wyrywano cegły. U nas nic, ale w
bar. 24 odkryto podkop i deski z bar
1. (…) Paczek z tego tytułu już od 2
dni nam nie wydają”
„3 VI Obstawiono bar. 15 i 16 –
aż do godz. 11.45 (od apelu rannego
o g. 8.00). Coraz więcej cegieł leży
luzem”
„24 IV Koło baraku kopano rów
na 3 m – jak Witek powiedział: „Szukali końca wojny” i nie znaleźli. Rano
zaczęli, po obiedzie skończyli i zasypali go bezzwłocznie (…) Na głęb.
3 m <<dźgano>> jeszcze za dziurą
ewentualnie głębiej”.

Kopia wykonanej dla ppor. Siekierskiego atrapy karabinu Mauser (z ekspozycji Muzeum
Woldenberczyków)

strażników, czym potwierdził przypuszczenia kolegów. Władze obozu
ogłosiły, że „za uderzenie osoby należącej do narodu niemieckiego grozi
kara śmierci” i zagroziły, iż w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji
„przemówią karabiny maszynowe”.
Seemann został wypuszczony na
wolność i, działając nadal jako agent
niemiecki, doprowadził do wydania
w ręce Gestapo kilkuset członków
ruchu oporu.
Na terenie obozu trwały poszukiwania podkopu, który ostatecznie
został odkryty w kwietniu 1942 r., a
jego konstrukcja wprawiła w osłupienie niemieckie władze obozu. Potwierdzenie tych wydarzeń również
znajdujemy wśród notatek podporucznika Maleszki z 1942 r.:
„19 II Pobito koło naszego baraku
Seemanna. Uciekł do przedobozia.
Następnego dnia podano, <<że jest w
areszcie>>.
20 II Zabrał z eskortą swoje graty.
23 II Na odprawie u komendanta
obozu zagroził generał, że <<jeżeli
jeszcze raz powtórzy się wypadek po-

Ostatnie zapisy prawdopodobnie
mają związek z budową trzeciego
podkopu, do którego wejście zlokalizowano w baraku 17b.
Nazwisko Seemanna, znajdujące
się na sporządzonej w dzienniku liście mieszkańców baraku 16b, zostało przez jej autora przekreślone.
Jako ciekawostkę dodam, iż w
jednej z publikacji odnotowano, że
od października 1941 r. do początku roku następnego drążono także
tunel z baraku, w którym mieszkał
Edmund Maleszka. Wejście do wykopu znajdowało się w nieużywanym
pomieszczeniu, w którym wcześniej
wydawano jeńcom paczki. Wznowienie działalności tego punktu zmusiło
jeńców do przerwania prac.
Przytoczone przeze mnie zapiski
są zaledwie niewielką cząstką obozowego dziennika Edmunda Maleszki.
To między innymi właśnie takie sporządzane na bieżąco notatki stały się
bezcennym źródłem wiedzy o oflagowej rzeczywistości.
Izabela Choraszewska

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.

Aktualności

informacje

V Orszak Trzech Króli w Kępnie

V Orszak Trzech Króli w Kępnie wpisał się w liczbę 893
miejscowości w Polsce i na świecie, organizujących podobne wydarzenie

Orszak przeszedł
ulicami Kępna

Orszak Trzech Króli to największe uliczne jasełka na świecie, nawiązujące do chrześcijańskiej tradycji, jak i polskich obrzędów, na które składa się
m.in. kolędowanie i prezentowanie scen związanych z Bożym Narodzeniem.
Orszak jest symbolem drogi, jaką przebyli biblijni Mędrcy ze Wschodu, którzy zmierzali do Betlejem, aby tam oddać cześć Nowonarodzonemu. 6 stycznia br., w święto Objawienia Pańskiego, zwanego inaczej Świętem Trzech
Króli, orszaki przeszły ulicami 872 polskich miejscowości w Polsce i 21 miast
poza granicami naszego kraju. Hasło tegorocznego orszaku to „Cuda, cuda
ogłaszają!”.
Kępińska uroczystość Trzech Króli rozpoczęła się mszą świętą w kościele
parafialnym pw. św. Marcina, gdzie uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w
Kępnie wystawili jasełka, przygotowane przez siostrę Karolinę i Bogdana
Giebla.
Następnie spod kościoła, wraz z Gwiazdą Betlejemską i Trzema Królami – Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, w role których wcielili się: Marcin
Rachel, Paweł Nowak i Bogdan Giebel - kilkuset mieszkańców Kępna oraz
gości, których nie odstraszył chłód i kapryśna pogoda, wyruszyło w
drogę w barwnym pochodzie, śpiewając kolędy, aby odnaleźć Nowonarodzonego i oddać mu pokłon oraz powierzyć siebie, swoje rodziny i całe życie.
Finał pochodu miał miejsce na kępińskim Rynku, gdzie w przygotowanej
stajence Trzej Królowie złożyli dary – złoto, kadzidło i mirrę, a mieszkańcy ze
śpiewem na ustach pokłonili się małemu Jezusowi i Świętej Rodzinie.
Kolorowe przebrania, korony na głowach większości uczestników orszaku, aniołki, pasterze, a nawet Maryja jadąca konno – wszystko to nadało
wydarzeniu wyjątkowy klimat i uczyniło je jeszcze bardziej radosnym i ciekawym, a także było wyrazem ogromnego entuzjazmu mieszkańców. Koordynatorem tegorocznego orszaku był ks. Mateusz Szmajdziński.
KR
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Aktualności

wiadomości
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kępnie padła propozycja aby zarządzanie „Wodociągami Kępińskimi” zajęła się firma zewnętrzna

„Płaćmy za pracę, a nie za udawanie pracy”

31 grudnia odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Kępnie. Radni
przyjęli wszystkie przygotowane pod
głosowanie projekty uchwał.
W wolnych wnioskach radny Szymon Szczęsny poruszył m.in wzbudzającą wiele pytań i kontrowersji
sprawę – dzień przed wigilią 33 pracowników „Wodociągów Kępińskich”
dowiedziało się, że Zarząd Spółki
„wystawił ich na przetarg”, chcąc
powierzyć zewnętrznej firmie świadczenie usług obsługi: stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz
ekip remontowych sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przepompowni
ścieków. Jak zauważył radny Szymon Szczęsny, zmieni to całkowicie
strukturę działania Spółki „Wodociągi Kępińskie”, ponieważ kluczowe kompetencje prezesa ma przejąć
firma zewnętrzna. - Dlaczego po tylu
latach funkcjonowania Spółki nagle,
łącznie z wszystkimi pracownikami,
przekazujemy to wszystko firmie zewnętrznej? To są kluczowe rzeczy,
które do tej pory robiła Spółka „Wodociągi Kępińskie”. W takim razie,
co ta Spółka teraz będzie robić? – pytał. Sprawa wzbudziła również wątpliwości radnego Eugeniusza Przybyła.
- Czy na tym zyskają mieszkańcy?
Z tego tytułu, że Spółkę obsługiwać
będzie firma zewnętrzna, będziemy
mieć lepszą wodę, mniejsze opłaty? –
próbował się dowiedzieć.
Działanie Zarządu Spółki „Wodociągi Kępińskie” ma mieć na celu
przede wszystkim wyegzekwowanie na pracownikach lepszej efek-

tywności. - To pan sobie nie radzi
z ludźmi czy o co chodzi? – zwrócił
się do prezesa Spółki Marka Misały
radny Paweł Jański. Prezes uzasadnił swoją decyzję niedopełnianiem
obowiązków przez pracowników.
- Sam prowadziłem działalność gospodarczą, więc wiem, jak wygląda
sprawa z pracownikami z perspektywy prezesa, właściciela i odbiorcy
świadczonych usług. Znaczna część
pracowników Spółki to scheda po
byłym Przedsiębiorstwie Komunal-

bicjonalnie. Próbowałem rozmawiać
z kierownikami, pracownikami, ale,
moim zdaniem, efektów nie ma. Była
drobna poprawa po tym, jak przyłapałem pracowników świadczących
usługi na przepompowniach i z ekip
remontowych: nie informując nikogo, wyjechałem w teren i zobaczyłem
na podglądzie, gdzie są samochody
służbowe. W jednym przypadku pracownicy siedzieli w samochodzie i
nie robili nic przy przepompowni. W
drugim przypadku leżeli w lesie i też

W wolnych wnioskach radni poruszyli wzbudzającą wiele
kontrowersji sprawę dotyczącą Spółki „Wodociągi Kępińskie”

nym „Saga”, a jakość świadczonych
usług w byłych przedsiębiorstwach
państwowych jest znana – „czy się
robi, czy się leży, wypłata się należy”
– stwierdził M. Misała. - Mieszkańcy
gminy Kępno chcą mieć dobrą wodę
i żeby było jak najtaniej. Jest jeszcze
pracownik, który chce mieć godziwą
wypłatę. Pogodzić to wszystko jest
bardzo trudno. Kiedy powołano mnie
na stanowisko prezesa w maju 2018
r., początkowo brałem to bardzo am-

nic nie robili. Wszyscy ci pracownicy
otrzymali ustne upomnienie, została
im też zabrana premia i nastąpiła
poprawa świadczonych usług, ale na
krótko. Jako osoba pełniąca funkcję
prezesa Zarządu powinienem dbać o
to, żeby pracownicy godziwie zarabiali – ale za godziwą pracę, a nie za
udawanie świadczenia pracy. Występując w imieniu mieszkańców miasta
i gminy Kępno, uważam, że dobre
jest chodzenie za pracownikami z

Podsumowanie 2019 roku w powiecie kępińskim pod względem ilości narodzin, zgonów,
zawartych małżeństw i najczęściej nadawanych dzieciom imion

Rozrachunek zakończonego roku
Styczeń to czas podsumowań niedawno zakończonego roku. Specjalnie dla naszych Czytelników, podsumowujemy 2019 r. w poszczególnych
gminach pod względem ilości narodzonych dzieci, najczęściej nadawanych im imion, liczby zawartych
związków małżeńskich oraz liczby
zmarłych mieszkańców.
Liczba narodzin wciąż spada
W gminach powiatu kępińskiego
w 2019 r. na świat przyszły 552 pociechy. Niestety, to aż o 55 mniej niż w
2018 r. i o 66 mniej niż w 2017 r. We
wszystkich gminach liczba narodzin
jest niższa niż w 2018 r.
Najwięcej nowo narodzonych
mieszkańców odnotowano w największej gminie powiatu – Kępnie
– 233 dzieci (o 6 mniej niż w 2018
r.). Trzeba jednak wziąć pod uwagę,

że ze względu na rozmiar gminy i
ilość mieszkańców, w każdym zestawieniu to właśnie gmina Kępno
zajmować będzie pierwsze miejsce.
Wśród gmin wiejskich najwięcej
narodzin zarejestrowano w gminie

Łęka Opatowska – 63 (o 2 mniej niż
w 2018 r.), Bralin – 57 dzieci – tu
spadek jest największy, bo aż o 13
narodzin w porównaniu z 2018 r.
– i Trzcinica – 45 dzieci (o 8 mniej
niż w 2018 r.). Z kolei najmniej narodzin odnotowano w
gminie Rychtal – 33 (o
8 mniej niż w 2018 r.)
i Perzów – 31 dzieci (o
10 mniej niż w 2018 r.)
Moda na tradycyjne
imiona
Wybór imienia dla
dziecka od zawsze budzi wielkie emocje. Nic
dziwnego – wszak to
W gminach powiatu kępińskiego w 2019 r. na świat przyszły
jeden z elementów toż552 pociechy. To mniej niż w 2018 r. www.tapetus.pl
samości człowieka, na
Baranów – 90 dzieci (o 8 mniej niż który bezpośredni wpływ mają row 2018 r.), a następnie w gminach: dzice lub pozostali członkowie rodzi-

Ilość urodzeń, zgonów i zawartych małżeństw
oraz wykaz najczęściej nadawanych imion w roku 2019 w gminach powiatu kępińskiego
GMINA

URODZENIA

ZGONY

ZAWARTE MAŁŻEŃSTWA

IMIONA ŻEŃSKIE

IMIONA MĘSKIE

Baranów
Bralin
Kępno
Łęka Opatowska

90
57
233
63

75
56
267
48

81
37
135
36

Zuzanna, Wiktoria, Lena
Lena, Jagoda, Iga
Maja, Hanna
Hanna, Zuzanna, Julia

Perzów
Rychtal
Trzcinica

31
33
45

39
37
46

38
21
18

Maja
Hanna, Maja
Lena

Marcel, Jakub, Jan
Wojciech, Kacper, Błażej
Szymon, Jakub
Nikodem, Aleksander, Hubert,
Natan, Stanisław, Szymon
Mikołaj
Aleksander, Bartosz, Jakub, Miłosz
Michał
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przysłowiowym batem, aby zwiększyć efektywność, bo za to wszystko
płacą mieszkańcy miasta i gminy
Kępno. Stąd taka, a nie inna decyzja
o ogłoszeniu przetargu na świadczenie usług zewnętrznych. Jaki będzie
efekt? Zobaczymy. Jeżeli zgłoszą się
firmy zainteresowane przetargiem i
zaproponują cenę korzystniejszą niż
do tej pory „Wodociągi Kępińskie”
ponosiły na utrzymanie ekip remontowych, taką umowę podpiszę – wyjaśnił prezes Spółki. Zaznaczył też, że
nie jest to nowy temat. - Ten temat był
poruszany w 2017 r. na zgromadzeniu wspólników i na Radach Nadzorczych. Wnioskowała o to wójt gminy
Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, przedstawiła to też była prezes Spółki i wniosek był jeden: przeprowadzić outsourcing – podkreślił
prezes. - To nie zostało zrobione po
to, żeby komuś zepsuć święta czy żeby
ktoś miał się lepiej. To jest robione z
myślą o mieszkańcach gmin Kępno i
Baranów, to racjonalne wykorzystywanie środków. Płaćmy za pracę, a
nie za udawanie pracy – dodał.
Jednak argumenty M. Misały nie
przemawiały do wielu radnych. - To
kompletnie nie jest przekonywujące.
Nie ma ani jednego argumentu, że
to będą mniejsze koszty. Wygląda na
to, że prezes nie potrafi wyegzekwować pracy od pracowników. Kopie
pan dołki pod sobą. Przecież firma,
która się zgłosi do przetargu, będzie
tak samo spółką prawa handlowego, ma dokładnie takie same zasady funkcjonowania, jak pan, więc
co ma robić lepiej? Ta firma ma też
przejąć pracowników, więc my na
dobrą sprawę wynajmujemy sobie
kierownika z zewnątrz, który potrafi
ludzi upilnować – zauważył radny Sz.
Szczęsny. - Co ma wnieść ta firma?

– pytał. - Oszczędność poprzez świadczenie usługi zewnętrznej – odparł
M. Misała. - Ale pracownicy będą ci
sami, wynagrodzenia również. Czyli
ta firma będzie po prostu lepiej wydawać polecenia? – dopytywał radny.
- Będzie lepiej sprawowany nadzór
nad pracownikami, aby skuteczniej
wykorzystać ich mobilność, wiedzę i
pracę. Firmy outsourcingowe specjalizują się w tym i mają nowszy sprzęt
– usłyszał w odpowiedzi. - Czyli należy zmienić prezesa i wymienić Zarząd
Spółki „Wodociągi Kępińskie” – podsumował Sz. Szczęsny.
Głos zabrał również zastępca burmistrza Artur Kosakiewicz. - To nie
jest jedyny przypadek, kiedy wodociągi korzystają z takich usług, np. wodociągi w Ostrzeszowie taką współpracę
z firmami prywatnymi sobie chwalą.
Kiedy prezes Spółki będzie miał już
ofertę na stole, będziemy wiedzieli,
jakie są koszty takich usług i porównamy to z kosztami, jakie obecnie ponosi Spółka, wtedy ta dyskusja będzie
miała sens – stwierdził.
Bogumiła Lewandowska-Siwek,
wójt gminy Baranów, będącej drugim,
mniejszościowym udziałowcem Spółki „Wodociągi Kępińskie”, nic nie
wie o tej sytuacji. - „Wyautowano”
mojego przedstawiciela z Rady Nadzorczej, więc nie wiem, co się dzieje w
Spółce. Stanowczo twierdzę, że prezes działa na szkodę Spółki. Mówi, że
to było na mój wniosek, ale nie wiem,
od kiedy pan prezes mnie słucha.
Moje wnioski są zupełnie lekceważone, po drugie chcą „zwalić” na mnie
działanie na szkodę Spółki. (...) Rozważam możliwość wyjścia ze Spółki
„Wodociągi Kępińskie”, dlatego że
nic dla niej nie znaczymy, a dzieje się
w tej Spółce bardzo źle – przyznała.
KR

ny. Nadane imię niejednokrotnie ma
wpływ na późniejsze życie dziecka, a
niektórzy uważają nawet, że określa
jego charakter czy kształtuje przyszłość.
W minionym roku mieszkańcy
powiatu kępińskiego, którzy doczekali się syna, postawili w większości
na tradycyjne imiona: Jakub, Jan,
Wojciech, Kacper, Szymon, Michał,
Mikołaj, Nikodem, Aleksander, Hubert, Stanisław, a także: Marcel, Bartosz, Miłosz, Błażej czy Natan. Natomiast wśród dziewczynek najczęściej
królowało imię Hanna, Maja, Lena i
Zuzanna, jak również: Wiktoria, Jagoda czy Iga.
366 par powiedziało
sobie „tak”
W 2019 r. w powiecie kępińskim
na ślubnym kobiercu stanęło 366 par.
To jedyna pozytywna część tegorocznego podsumowania minionego roku,
ponieważ małżeństwa w Urzędach
Stanu Cywilnego zawarło o 18 par
więcej niż w 2018 r.
Rekordzistą w ilości zawartych
w 2019 r. małżeństw jest gmina Kępno – 135 par, jednak jest to o 8 małżeństw mniej niż w 2018 r. Wśród
gmin wiejskich góruje gmina Baranów, gdzie zawarto 81 związków
małżeńskich, czyli aż o 21 więcej niż
w 2018 r. Kolejny jest dopiero Perzów
z 38 ślubami cywilnymi (o 1 więcej
niż w 2018 r.). Największy spadek w
tej klasyfikacji odnotowano w Bralinie, gdzie zawarto 37 związków
małżeńskich, czyli aż o 15 mniej niż
w 2018 r. Następna w kolejności są:
gmina Łęka Opatowska z 36 ślubami
cywilnymi (aż o 17 więcej niż w 2018

r.) oraz gmina Rychtal z 21 ślubami
cywilnymi (o 2 więcej niż w 2018 r.).
Najmniej par – 18 – zawarło związek
małżeński w gminie Trzcinica. Liczba ta pozostała bez zmian w porównaniu z 2018 r.
Wzrosła liczba zgonów
w powiecie
Niestety, nasze życie wypełnione
jest nie tylko dobrymi wydarzeniami.
W 2019 r. 568 osób zakończyły swoją ziemską wędrówkę. Niestety, w tej
liczbie nie można znaleźć żadnych pozytywów – nie dość, że liczba zgonów
w powiecie kępińskim jest większa
niż liczba narodzin, to jeszcze wzrosła
ona o 24 w porównaniu z 2018 r.
Największy wzrost umieralności zauważyć można w gminie Łęka
Opatowska – zmarło tam 48 mieszkańców, czyli aż o 20 więcej niż w
2018 r. Jednak w tym niechlubnym
rankingu góruje gmina Kępno, gdzie
zmarło 267 osób. Na szczęście jest to
o 5 mniej niż w 2018 r. Wśród gmin
wiejskich najwięcej osób zmarło
w gminie Baranów – 75 osób (o 5
więcej niż w 2018 r.). Wzrost umieralności odnotowano też w gminie
Bralin – 56 osób (o 7 więcej niż w
2018 r.). Co ciekawe, ilość mieszkańców tej gminy praktycznie nie uległa
zmianie, bowiem w minionym roku
prawie tyle samo osób przyszło na
świat, co umarło. Podobnie sytuacja
wygląda w gminie Trzcinica, gdzie
zmarło 46 osób (o 1 mniej niż w 2018
r.). Najmniej mieszkańców zmarło w
gminach: Perzów – 39 osób (o 3 mniej
niż w 2018 r.) i Rychtal – 37 osób (o 1
więcej niż w 2018 r.).
KR
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W piątek, 3 stycznia 2020 r., wizytę w powiecie kępińskim złożyła minister rodziny, pracy
i polityki społecznej Marlena Maląg

Minister odwiedziła powiat kępiński

Tego dnia szefowa Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
odwiedziła Dzienny Dom Seniora w
Domasłowie, wzięła udział w uroczystości oddania do użytkowania windy
w budynku Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie i spotkała się z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem.
O problemach
i potrzebach seniorów
Pierwszym punktem programu wizyty minister Marleny Maląg były odwiedziny w Dziennym
Domu Seniora w Domasłowie (gmina Perzów). Tam spotkała się z przed-

Minister wzięła udział w zajęciach plastycznych z seniorami, w
trakcie których dyskutowała o ich
aktualnych problemach i potrzebach.
Zwróciła również uwagę na problem
starzenia się społeczeństwa oraz na
programy rządowe dedykowane właśnie tej części społeczeństwa. Seniorzy z DDS potraktowali to spotkanie,
jako szczególne wyróżnienie, zapraszając przybyłych gości na degustację
swojskich ciast i lokalnych potraw.
PCPR z nową windą
Kolejnym punktem na trasie
wizyty było Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie, w któ-

Pierwszym punktem piątkowej wizyty były odwiedziny
w Dziennym Domu Seniora w Domasłowie

stawicielami władz samorządów
gminnego i powiatowego, ale przede
wszystkim z seniorami.
Minister M. Maląg żywo zainteresowana była funkcjonowaniem jednostki oraz aktualnymi problemami
osób starszych. - Jest mi niezmiernie
miło, że mogę uczestniczyć dzisiaj
w spotkaniu z państwem w miejscu,
które, jak sądzę, stało się już dla wielu z państwa takim drugim domem.
Moja radość jest tym większa, gdyż
ministerstwo, którym kieruję, przyczyniło się do powstania tej placówki
w 2018 roku, przeznaczając środki
z wieloletniego programu „Senior+”
na utworzenie, wyposażenie i codzienne funkcjonowanie klubu w
kwocie ponad 330 tys. zł – powiedziała.

rym minister uczestniczyła w uroczystym oddaniu do użytkowania
windy, powstałej przy udziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Symbolicznego otwarcia dokonała
wspólnie z eurodeputowaną Andżeliką Możdżanowską, posłanką Katarzyną Sójką i posłem Tomaszem
Ławniczakiem, starostą kępińskim
Robertem Kieruzalem, wicestarostą
Alicją Śniegocką, przewodniczącą
Rady Powiatu Kępińskiego Jolantą
Jędrecką, członkiem Zarządu Powiatu Markiem Potarzyckim oraz
zastępcą dyrektora PCPR Beatą Kosędką.
- Jest to ważna chwila, ponieważ
dostosowanie budynków w ramach
programu Dostępność Plus było,
jest i będzie priorytetem tego rządu
– podkreślała minister M. Maląg. –
Cieszę się, że Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie już jest
tak wyposażone i winda została oficjalnie oddana do użytku.
Montaż windy w znacznym stopniu usprawnił komunikację w obrębie
budynku, dostosowując obiekt do potrzeb korzystających ze wsparcia tej
jednostki osób starszych oraz niepełnosprawnych. Zapewniono im dostęp

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie minister
uczestniczyła w uroczystym oddaniu do użytkowania windy

17 grudnia 2019 roku zakończyła się akcja „Podaj łapę”, której organizatorkami były
uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Ponad 500 kg karmy trafiło do azylu

Zimowa zbiórka dla azylu dla
bezpańskich zwierząt w Krzyżownikach, w którym obecnie znajduje się

ponad 40 psów, często poszkodowanych czy rannych, trwała ponad dwa
tygodnie.
W trakcie akcji zebrano ponad 500 kg karmy
i różnorodne akcesoria dla psów

Udział w akcji, której organizatorkami były uczennice ZSP nr 2 Julia Wąsala oraz Maja Kaźmierczak,
mogli wziąć uczniowie, jak i osoby
spoza szkoły.
Całą karmę, jaką udało się zebrać,
a było jej ponad 500 kg, oraz mnóstwo najpotrzebniejszych akcesoriów
dla psów, w tym koce, poduszki, obroże czy smycze, przetransportowano
i przekazano podopiecznym azylu
Beaty Żółkiewskiej w Krzyżownikach .
- Cieszymy się że ludzie tak chętnie pomagają i wierzymy w to, że
dobro zawsze wraca! – podkreślają
organizatorki zbiórki. - Dziękujemy
wszystkim, którzy udostępnili wydarzenie w mediach społecznościowych, wszystkim którzy przyczynili
się do transportu karmy oraz tym,
którzy dorzucili coś od siebie.
Oprac. bem

Marlena Maląg spotkała się z uczestnikami
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem

do wszystkich kondygnacji budynku.
- Ułatwi nam to w znacznym
stopniu pracę i obsługę interesantów, zwłaszcza niepełnosprawnych –
zaznaczyła zastępca dyrektora PCPR
B. Kosędka.
Zadanie „Przystosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż
dźwigu osobowego” zostało dofinansowane ze środków PFRON kwotą
32.841,00 złotych. Koszt całkowity
inwestycji wyniósł 153.750,00 złotych, w tym udział środków własnych
Powiatu Kępińskiego to 120.909,00
złotych.
Spotkanie z uczestnikami WTZ
Następnie minister odwiedziła
Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas
Diecezji Kaliskiej w Słupi pod Kępnem (gmina Baranów), gdzie spotkała się z ich uczestnikami podczas
zajęć w pracowniach.
M. Maląg wskazywała, jak ważne jest, by osoby niepełnosprawne
miały przestrzeń i możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej, czemu
służą m.in. właśnie warsztaty terapii
zajęciowej.
Przypominała, że rząd zabiega
o poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. - Porównując rok 2015
do minionego 2019 roku, nakłady
na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami wzrosły z 30 miliardów do ponad 40 miliardów złotych,
razem z rentą socjalną. Zostały
zwiększone wszystkie świadczenia,
łącznie z zasiłkiem pielęgnacyjnym
i rentą socjalną. W ramach Funduszu Solidarnościowego wpro-

wadzono nowe programy, takie jak
np. opieka wytchnieniowa, asystent
osoby niepełnosprawnej czy centra
opiekuńczo-mieszkalne – wyliczała.
- Potężne wsparcie dotyczy także w
aktywizacji zawodowej, w tym warsztatów terapii zajęciowej, które są
współfinansowane przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - podkreślała, mówiąc
o wzroście środków przeznaczanych
na ten cel.
Minister przypominała też o realizowanych w ramach polityki społecznej programach skierowanych do
różnych grup. - Przede wszystkim jest
to wsparcie rodziny. Od tego momentu, kiedy rząd zjednoczonej prawicy
wprowadził program „500 plus”, tak
naprawdę możemy powiedzieć, że
bieda nie ma już twarzy dziecka.
Marlena Maląg podkreśliła, że
wielkim wyzwaniem na następny
rok i lata kolejne będzie zwiększenie dzietności Polaków. - Najważniejszym zadaniem jest stworzenie
strategii demograficznej dla kraju
– powiedziała. - Tzw. pułapka demograficzna, o której mówi się w
strategii na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju, to jest taka sytuacja, że za
jakiś czas, np. za 30 lat, będzie się o
tyle mniej dzieci rodziło, że w żłobkach i przedszkolach będą wolne
miejsca. Strategia demograficzna
ma, dzięki przeprowadzonym wcześniej badaniom, pokazać, jakie są
potrzeby młodych Polaków zakładających rodziny, aby podejmowali decyzje o powiększaniu swoich rodzin i
rodziło się więcej dzieci – tłumaczyła
minister.			
bem

Już w sprzedaży nowa książka
Małgorzaty Pośpiech
„Mgły nad rzeką Styks”.
Książka opowiada
o międzynarodowej
aferze szpiegowskiej,
działaności Urzędu
Bezpieczeństwa w latach
50-tych i 60-tych
oraz o dalszych losach
Nory i Ingrid
z poprzedniego
cyklu książek.
Książka do nabycia
w księgarni „Wolumen”
- Kępno, Rynek 13.
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policja / straż pożarna
Paweł K. skazany na 4 lata więzienia za pchnięcie nożem
kochanka żony

Kosztowny wybuch zazdrości

Przypomnijmy: 16 stycznia 2019
r. na Os. Murator w Baranowie 29-letni Paweł K. wrócił z podróży i zastał
swoją żonę z kochankiem. W przypływie zazdrości i gniewu, pchnął
mężczyznę nożem, zadając mu poważne obrażenia – ranę kłutą włącz-

nie ze złamaniem żebra. Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał 29-latka na 4 lata
więzienia. Prokurator uznał, że było
to usiłowanie zabójstwa i zażądał
12 lat więzienia, jednak sąd zmienił
kwalifikację czynu na spowodowanie
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
co skutkowało niższym wymiarem
kary. Sędzia argumentował, że oskar-

żony nie zamierzał zabić, bo nie miał
przy sobie żadnego narzędzia zbrodni. Nóż, którym zranił ofiarę, został
zabrany z mieszkania sąsiadów, do
którego Paweł K. wybiegł, gdy zobaczył, co dzieje się w jego domu.
Podczas procesu oskarżony przyznał,
że był mocno zdenerwowany, zasłaniał się niepamięcią, ale jednocześnie
przepraszał za to, co się wydarzyło.
Prokuratura uznała wyrok za zbyt
łagodny i już zapowiedziała apelację.
- Aktem oskarżenia objęty był czyn
polegający na usiłowaniu zabójstwa,
jednak finalna ocena dokonana
przez Sąd Okręgowy w Kaliszu dotyczyła ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia, Prokuratura Rejonowa
w Kępnie podejmie finalną decyzję
dotyczącą złożenia apelacji – podkreślił rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, prokurator Maciej Meler.
Oprac. KR

W ramach inicjatywy pn. „Jessica 2” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 termomodernizacji poddane zostaną: Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kępnie i Szkoła Podstawowa w Mikorzynie

Termomodernizacja dwóch
placówek oświatowych
Burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus podpisał aneks do
umowy inwestycyjnej zawartej z
Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Programu Operacyjnego na lata 20142020.
W ramach zadania przeprowadzona zostanie kompleksowa termo-

Od lewej: przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, burmistrz P. Psikus
i skarbnik J. Ciesielski podczas podpisania aneksu do umowy inwestycyjnej

na realizację projektu termomodernizacji w ramach inicjatywy pn. „Jessica 2” Wielkopolskiego Regionalnego

modernizacja budynków Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i
Szkoły Podstawowej w Mikorzynie,

a głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków,
jak również poprawa ich estetyki.
W budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie przewidziane jest m.in. docieplenie stropu
i elewacji zewnętrznej, wymiana
okien i drzwi, montaż pompy ciepła,
wymiana instalacji CO oraz montaż
nowych grzejników.
Z kolei w budynku Szkoły Podstawowej w Mikorzynie wykonane
zostanie m.in. docieplenie stropodachu i elewacji, wymiana drzwi,
wymiana kotła CO oraz montaż na
sali gimnastycznej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Termin realizacji projektu został
zaplanowany na 2020 rok.
Na zadania przeznaczone zostaną środki finansowe w wysokości 2.415.384,37 zł, z czego kwota
426.244,31 zł pochodzi z budżetu
Gminy Kępno.
Oprac. KR

Pożar sadzy w przewodzie kominowym budynku jednorodzinnego przy ul. Lipowej w
Laskach

Paliła się sadza w kominie

W poniedziałek, 30 grudnia 2019 r., około godziny
17.10, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
otrzymał zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie
kominowym budynku jednorodzinnego przy ul. Lipowej w miejscowości Laski. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie, OSP Laski i OSP Trzcinica. - Po przeprowadzeniu dokładnego rozpoznania nie stwierdzono
osób wymagających pomocy medycznej. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wygaszeniu paleniska w piecu CO. Palące
się sadze usunięto za pomocą zestawu kominiarskiego. Po ugaszeniu pożaru budynek sprawdzono
czujnikiem wielogazowym pod kątem obecności
tlenku węgla oraz za pomocą kamery termowizyjnej
sprawdzono komin na całej wysokości. Zagrożenia
nie stwierdzono – relacjonuje oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin

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
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Do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG Kępno,
OSP Laski i OSP Trzcinica. Fot. KP PSP Kępno

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
		
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01

PYŁ PM 2.5
(µg/m3)
– % NORMY
40 (161%)
20 (80%)
41 (162%)
32 (128%)
20 (80%)
7 (27%)
64 (251%)
33 (120%)
49 (191%)

Oznaczenie kolorów:
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PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY
67 (134%)
33 (66%)
68 (136%)
53 (106%)
33 (66%)
11 (22%)
104 (208%)
53 (106%)
79 (158%)

Bardzo dobra

baranów (ul. Ogrodowa 2)

JAKOŚĆ
POWIETRZA

DATA
		

PYŁ PM 2.5
(µg/m3)
– % NORMY

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01

38 (153%)
29 (114%)
57 (226%)
73 (288%)
44 (176%)
8 (33%)
82 (325%)
48 (189%)
53 (209%)

64 (128%)
48 (96%)
94 (188%)
120 (240%)
74 (148%)
14 (28%)
135 (270%)
79 (158%)
87 (174%)

Umiarkowana
Dobra
Umiarkowana
Bywało lepiej
Umiarkowana
Bardzo dobra
Bywało lepiej
Umiarkowana
Umiarkowana

Umiarkowana
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Bardzo dobra
Bywało lepiej
Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra

Umiarkowana

Bywało lepiej

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

Zła

Zagrożenie dla zdrowia

Wiadomości

informacje

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu

Inwestycje w energooszczędność

Burmistrz miasta i gminy Kępno
Piotr Psikus uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Oświetlenie Uliczne i
Drogowe” w Kaliszu.

informować o pomyślnych dla Kępna planach inwestycyjnych Spółki
„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” –
podkreślił burmistrz.
W bieżącym roku na terenie miasta i gminy Kępno wymienionych
zostanie 141 słupów oświetleniowych
i 180 opraw na LED-owe, energooszczędne. Dzięki temu zużycie energii
znaczenie się zmniejszy i nastąpi redukcja CO2. Inwestycja realizowana
będzie ze środków Spółki i Programu „Sowa” Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Ponadto w tym roku na terenie
Kępna zamontowane mają zostać
dwie stacje ładowania AC dla samochodów elektrycznych. Spółka zwróci się do kępińskiego urzędu o wskazanie potencjalnych lokalizacji stacji.
Warto dodać, że Gmina Kępno
jest trzecim udziałowcem Spółki, po
Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim.
Oprac. KR

Podczas zgromadzenia udziałowców przedstawiono m.in. plany inwestycyjne Spółki na lata 2020-2021.
Wśród nich są informacje dobre dla
Kępna. - Z wielką radością chcę po-

Burmistrz Piotr Psikus (pośrodku) z prezesem Zarządu Spółki
„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Maciejem Witczakiem
i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Józefem Rogackim

Burmistrz podpisał umowę z Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A.

Przebudują cztery ulice

27 grudnia 2019 r. burmistrz
miasta i gminy Kępno Piotr Psi-

kus podpisał umowę z Kępińskim
Przedsiębiorstwem Drogowo-Mo-

Podczas podpisania umowy z Kępińskim Przedsiębiorstwem
Drogowo-Mostowym S.A. na przebudowę 4 ulic w Kępnie

stowym S.A. na przebudowę czterech ulic w Kępnie.
Zadanie obejmuje wykonanie
chodników i zjazdów do posesji przy
ulicach: Wojska Polskiego, Lipcowej,
Zielonej i 21 Stycznia. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej oraz oznakowanie pionowe i poziome.
Mieszkańcy tej części miasta
będą mogli korzystać z nowych chodników już w połowie 2020 r. Termin
realizacji zadania to 10 czerwca br.
Wartość inwestycji szacuje się na
828.394,81 zł brutto.
Oprac. KR

Nowa pozycja wydawnicza
na lokalnym rynku
Jedyna w swoim rodzaju, opisująca bogatą historię piłki ręcznej na Ziemi Kępińskiej pt. „50 lat szczypiorniaka w „Polonii” Kępno” autorstwa Jarosława Pawlaka. W książce będzie można znależć wiele nieznanych lub
zapomnianych faktów, a odtworzonych na podstawie rozmów i materiałów
zebranych przez autora.
Wartość dodaną stanowi fakt, że jest to jedyne jak do tej pory wydawnictwo opisujące dzieje piłki ręcznej na tym terenie. Znależć w nim można wyniki, tabele, nazwiska zawodniczek i zawodników kilku pokoleń, którzy rozpoczynali swoją karierę sportową właśnie w Kępnie. Warta podkreślenia jest
wieloletnia mrówcza praca autora, polegająca na zbieraniu archiwaliów, zdjęć
i przeprowadzaniu dziesiątek rozmów z uczestnikami sportowych zdarzeń.
Książkę zaszczycił swoim słowem wstępnym m.in. prezes Związku
Piłki Ręcznej w Polsce oraz prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.
Autor napisał i wydał już wcześniej inne pozycje wydawnicze opisujące historie dwóch klubów piłkarskich z Kępna, Polonii i Marcinków,
oraz został zaproszony do współpracy
przez wydawnictwo ,,GiA-FUJI’’Encyklopedia Piłkarska. Znalazł się
też obecny wśród autorów publikacji
,,40-lecie Kaliskiego OZPN-u’’ oraz
Księgi Jubileuszowej ,,Puchar Polski’’ - spisanej na stulecie odzyskania
niepodległośći Polski pod patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej.

Książka do nabycia w Kępnie
Księgarnia ,,Wolumen’’ Rynek 13, Intermache ul. Broniewskiego 2 A
oraz ,,Cafe-Club Polonia’’, ul. Aleje Marcinkowskiego 13 A.

Rocznica funkcjonowania krytej pływalni „Qarium” w Kępnie

Pierwsze urodziny „Qarium”

Od 19 do 22 grudnia 2019 r. kryta pływalnia „Qarium” w Kępnie
świętowała pierwszą rocznicę funkcjonowania. Z tej okazji w obiekcie
na klientów czekały niespodzianki
i atrakcje.
Oprócz biletów w niższej cenie
mieszkańcy mogli skorzystać z zajęć zumby w wodzie, wodnego toru
przeszkód i ceremonii saunowych, a
najmłodsi – z animacji.
Z okazji pierwszych urodzin zor-

ganizowane zostały też konkursy,
które cieszyły się dużym zainteresowaniem: plastyczny i fotograficzny.
W konkursie plastycznym „Mój
najfajniejszy dzień w Qarium Kępno”
uczestniczyło aż 101 dzieci. Komisja
konkursowa miała bardzo trudne zadanie. Po dokonaniu oceny prac przyznała nagrody w trzech kategoriach.
Również wybór zwycięzcy w konkursie fotograficznym nie był prosty.
Gratulujemy zwycięzcom!
KR
W kępińskiej krytej pływalni „Qarium” na
klientów czekały niespodzianki i atrakcje

WYNIKI KONKURSU
PLASTYCZNEGO:
Kategoria A:
1. Antonia Ambrozik i Oliwia Sikora
2. Weronika Sułot i Kinga Hejnowska
3. Lena Rożek i Iga Rybczyńska
Kategoria B:
1. Oliwia Krzak
2. Dominik Ciura i Marcin Gałąszczak
3. Karolina Gruszka
i Vanessa Mikołajczyk
Kategoria C:
1. Katarzyna Solecka
i Wiktoria Krzak
2. Daria Dobrzyńska
i Maciej Dzwończak
3. Julia Kupczyk i Angelika Słupianek

28.02.2020 r., godz. 19.00

Hala WidoWiskoWo-sportoWa proJEkt kĘpNo ul. sportoWa 9 W kĘpNiE
Bilety do nabycia: kasa Hali Widowiskowo - Sportowej, tel. 664 002 265
INTERMARCHE - Kwiaciarnia tel. 601 442 602
Online: www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, www.ebilet.pl
Zamówienia zbiorowe i indywidualne: tel. 600 368 416, 665 277 377, (61) 424 28 24

usługi elektryczne i elektromechaniczne

WYNIKI KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO:
1. Marlena Kaczmarek,
2. Agnieszka Ostrycharz
3. Ewelina Kuropka

Telefon: 514 288 733
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Region

gmina
Sąd Rejonowy w Kępnie podjął decyzję o tymczasowym
aresztowaniu 45-letniego mieszkańca powiatu kępińskiego

Na drogach powiatu kępińskiego policjanci zatrzymali dwie osoby, które kierowały pojazdami pod wpływem alkoholu. Za popełnione czyny odpowiedzą przed sądem

Pijani za kierownicą.
Grozi mu 15 lat więzienia Mieli przy sobie narkotyki

Znęcał się nad rodziną.

22 grudnia 2019 r. funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali do kontroli pojazd
marki Ford. Jak się okazało podczas
kontroli, 36-letni obywatel Gruzji
kierował samochodem w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto mężczyzna
45-latek jest podejrzany o to, że znęcał się nad żoną i dziećmi, a przez ostatnie
5 lat miał seksualnie wykorzystywać córkę. Fot. https://wiadomosci.wp.pl

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kępnie miejscowy Sąd Rejonowy podjął decyzję o tymczasowym
aresztowaniu 45-letniego mieszkańca
powiatu kępińskiego, który jest podejrzany o to, że w latach 2010-2019 znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną
i dziećmi, a przez ostatnie 5 lat miał
seksualnie wykorzystywać córkę.
Jak mówi rzecznik prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie
Wielkopolskim, prokurator Maciej
Meler, śledztwo wykazało, że po-

dejrzany obelżywymi określeniami
obrażał członków rodziny, ośmieszał
ich i poniżał. - Znęcał się nad nimi
fizycznie, uderzając w twarz otwartą
dłonią, popychając i szarpiąc. Domagał się pieniędzy na alkohol, a
także chował dokumenty, kluczyki
do samochodu, spuszczał powietrze
z opon samochodu, wykręcał bezpieczniki w mieszkaniu, by odciąć
dopływ prądu – mówi M. Meler.
45-latkowi grozi do 15 lat więzienia.		
Oprac. KR

Zderzenie dwóch samochodów osobowych na drodze ekspresowej S8 w kierunku Wrocławia, na wysokości Szklarki
Mielęckiej

posiadał przy sobie woreczek z białym proszkiem.
Tego samego dnia, po godzinie
17.00, policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KPP Kępno zatrzymali do kontroli pojazd marki
Fiat Cinquecento, którym kierował
20-letni mieszkaniec województwa
opolskiego. Również w tym przypadku kierujący okazał się być pod

wpływem alkoholu, badanie wykazało prawie 2 promile. W toku
dalszych czynności także przy tym
mężczyźnie ujawniono słoik z białym proszkiem oraz woreczek strunowy z zielonym suszem.
Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Postępowanie w tych sprawach prowadzi
KPP Kępno.
Oprac. KR

Pożar sadzy w wolnostojącym kominie metalowym, znajdującym się przy kotłowni zakładu stolarskiego

Strażacy gasili pożar komina

W czwartek, 2 stycznia br., o
godzinie 19.36, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze
kotłowni zakładu stolarskiego przy
ul. Kościelnej w miejscowości Łęka
Opatowska. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ra-

towniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP
Łęka Opatowska i OSP Opatów. - Po
przybyciu na miejsce pierwszych
jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono pożar sadzy w wolnostojącym kominie metalowym,
znajdującym się przy kotłowni zakładu stolarskiego. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu

miejsca zdarzenia, a następnie, po
sprawieniu drabiny mechanicznej,
pożar sadzy ugaszono za pomocą
piasku. Komin został sprawdzony kamerą termowizyjną na całej
wysokości – poinformował oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

kurier baranowa
styczeń 2020, nr 2 (1147)
XV sesja Rady Gminy Baranów

Wypadek na drodze S8. Radni uchwalili budżet na nowy rok

Mężczyzna zabrany do szpitala
7 stycznia br., o godzinie 8.11,
dyżurny Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie otrzymał zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów na drodze ekspresowej S8 w kierunku Wrocławia,
na wysokości miejscowości Szklarka
Mielęcka (95. kilometr). W zdarzeniu

wanym oraz odłączeniu zasilania w
obu pojazdach– mówi asp. Jakub
Sobczak z KP PSP Kępno.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, którzy
przybyli na miejsce, ustalili, że kierujący samochodem marki Skoda,
27-letni obywatel Ukrainy, nie dostosował prędkości do warunków

Kierujący fiatem z ogólnymi obrażeniami ciała został
zabrany do kępińskiego szpitala. Fot. KP PSP Kępno

30 grudnia 2019 r. odbyła się XV
sesja Rady Gminy Baranów. Najważniejszymi uchwałami, nad którymi
pochylili się radni, był projekt budżetu na 2020 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów na lata
2020-2026.
Dochody budżetowe na 2020
r. w Gminie Baranów wyniosą 56.643.475,92 zł. Z kolei kwotę wydatków budżetu ustalono na
69.903.475,92 zł. Deficyt budżetu w
kwocie 13.260.000,00 zł zostanie po-

kryty planowanym do zaciągnięcia
długoterminowym kredytem oraz
nadwyżką z lat ubiegłych.
Projekt budżetu na 2020 r. zakłada wiele inwestycji, które były
planowane już wcześniej lub zostały
rozpoczęte. - To są inwestycje, które
będą kontynuowane w 2020 r. Mamy
bardzo ambitny budżet w wydatkach
– podsumowała wójt gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska-Siwek.
Największe wydatki przeznaczone zostaną na działy: oświata i wy-

chowanie (28.857.686,76 zł) i rodzina
(13.011.955,00 zł). - Największą częścią budżetu jest oświata, ale związane jest to z dużymi inwestycjami.
Chodzi o budowę kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie, rewitalizację budynku szkoły w Mroczeniu czy też budowę przedszkola
w Słupi pod Kępnem – wyjaśniła
wójt.
Większością głosów radni przyjęli projekt budżetu na 2020 r.
KR

W Ochotniczych Strażach Pożarnych trwa kampania sprawozdawcza za 2019 rok

Strażacy z Baranowa podsumowali ubiegły rok

udział brały 3 osoby. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej: dwa z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i jeden z OSP
Bralin. - Pojazdy blokowały jeden
pas jezdni w kierunku Wrocławia.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pierwszej pomocy poszkodo-
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panujących na drodze i uderzył w tył
poprzedzającego go pojazdu marki
Fiat, kierowanego przez 36-latka z
województwa łódzkiego.
Kierujący fiatem z ogólnymi obrażeniami ciała został zabrany do
kępińskiego szpitala. Obaj kierujący
byli trzeźwi. Czynności w tej sprawie
prowadzi KPP Kępno. Oprac. KR

5 stycznia 2020 r. odbyło się
pierwsze w gminie Baranów zebranie
sprawozdawcze Ochotniczych Straży
Pożarnych. Wśród gości byli: wójt
gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie st. kpt. Jarosław
Kucharzak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Baranowie dh Michał Balcer, sołtys Baranowa Zenon Marszałek, prezes Zarządu Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski” Grzegorz
Grzunka, prezes UKS „Pionier” Andrzej Hełka oraz prezes honorowy
dh Roman Szymański.
Walne zebranie to najwyższy
organ w każdej Ochotniczej Straży
Pożarnej. Spotkanie rozpoczęto od
uczczenia minutą ciszy zmarłych
strażaków. Podczas corocznego ze-
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brania prezes jednostki dh Arkadiusz Krawczyk podsumował mijający rok, a także przedstawił plan
działalności na kolejne 12 miesięcy.
Sprawozdanie finansowe i plan na
2020 r. przedstawił skarbnik dh Karol Trąpczyński. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Tomasz
Stawski wystąpił z wnioskiem o

Walne zebranie to najwyższy organ
w każdej Ochotniczej Straży Pożarnej

udzielenie absolutorium Zarządowi
jednostki OSP Baranów. Absolutorium zostało przyznane jednogłośnie.
Prezes jednostki podziękował
obecnym na zebraniu druhnom i druhom za zaufanie, a także zapewnił o
dalszej pracy na rzecz rozwoju jednostki.
UG Baranów

Gmina

region
Pożar budynku magazynowego hurtowni materiałów pędnych i smarów przy ul. Namysłowskiej w Bralinie

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
styczeń 2020, nr 2 (1228)

Płonął magazyn.
Rada Gminy Bralin zamknęła rok budżetowy Pożar zagrażał stacji paliw

Ostatnia sesja Rady Gminy Bralin w 2019 roku

Na 30 grudnia 2019 r. przewodniczący Rady Gminy Bralin Marek
Markiewicz wyznaczył termin
ostatniej sesji w minionym roku kalendarzowym.
W porządku obrad znalazły
się uchwały dotyczące zmiany w
uchwale budżetowej na 2019 r.,
ustalono wykaz niezrealizowanych
wydatków gminy Bralin, które nie
wygaszają z upływem roku budżetowego 2019 oraz przyjęto Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii
na 2020 r. Po dyskusji i przyjęciu
wszystkich uchwał, radni w ramach
wolnych głosów i wniosków zgłasza-

li wójtowi sprawy nurtujące mieszkańców gminy.
Na zakończenie wójt gminy Bralin Piotr Hołoś i przewodniczący

Rady Gminy złożyli wszystkim radnym i mieszkańcom gminy Bralin
najlepsze życzenia noworoczne.
KW

Strażacy odłączyli zasilanie budynku w energię elektryczną, podali 4 prądy
gaśnicze w natarciu na pożar oraz oddymili pomieszczenia. Fot. KP PSP Kępno

Radni podjęli wszystkie przygotowane
pod głosowanie projekty uchwał

23 grudnia 2019 r., o godzinie
19.42, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
otrzymał zgłoszenie o pożarze hali
magazynowej przy ul. Namysłowskiej w Bralinie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, JRG
Ostrów Wielkopolski, OSP Chojęcin,
OSP Bralin, OSP Nowa Wieś Książęca, OSP Turkowy, OSP Tabor Wielki
oraz OSP Perzów.

Spotkanie z ratownikiem medycznym w Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w Bralinie

względu na panujące zadymienie
strażacy pracowali w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Po ugaszeniu pożaru oddymiono pomieszczenia objęte pożarem. Na miejsce
zdarzenia zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Ostrowa
Wielkopolskiego ze względu na fakt,
że w wyniku pożaru z uszkodzonych
pojemników wyciekły substancje ropopochodne. Wyciek ograniczono za
pomocą sorbentu, a następnie prze-

Na miejscu działały zastępy z JRG Kępno i Ostrów Wielkopolski oraz OSP: Chojęcin,
Bralin, Nowa Wieś Książęca, Turkowy, Tabor Wielki i Perzów. Fot. KP PSP Kępno

Wiedzą, jak ratować
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 20 grudnia 2019 r., bralińskich przedszkolaków odwiedził
bardzo interesujący gość – ratownik
medyczny Miron Leśniarek. Zaprezentował on dzieciom różnorodny
sprzęt medyczny i zaprosił do uczestniczenia w zajęciach wyrabiających
u przedszkolaków pozytywne zachowania dotyczące udzielania pierwszej

pomocy. Poruszane były także tematy związane z przestrzeganiem zasad
bezpieczeństwa i znajomością numerów alarmowych, a mali kandydaci
na ratowników uczyli się, jak rozmawiać z dyspozytorem i jak udzielać
pomocy.
Przeprowadzone w humorystyczny sposób zajęcia wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród

VI Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

Dzieci kolędowały

19 grudnia 2019 r. w Świetlicy
Środowiskowo-Profilaktycznej
„Tęcza” w Bralinie odbył się VI

Międzygminny Przegląd Kolęd i
Pastorałek. Organizatorem imprezy
było Przedszkole „Kwiaty Polskie”

Zajęcia były ciekawe i przeprowadzone w humorystyczny
sposób, więc przedszkolaki chętnie w nich uczestniczyły

przedszkolaków. Ufamy, że zdobyta
w ten sposób wiedza zaowocuje w
przyszłości umiejętnością właściwego zachowania się w sytuacjach
trudnych i kryzysowych. A kto wie
– może któryś z przedszkolaków zechce w przyszłości wykonywać ten
niełatwy, ale niezwykle potrzebny
zawód?
Małgorzata Bednara
w Bralinie. W przeglądzie udział
wzięły dzieci z przedszkoli w Bralinie, Nowej Wsi Książęcej i Perzowie.
Mali artyści prezentowali na deskach
sceny swoje ulubione kolędy i pastorałki. Kostiumy oraz wspaniałe występy dzieci wprowadziły wszystkich
w magię świąt Bożego Narodzenia i
były nagradzane gromkimi brawami.
W wydarzeniu uczestniczyli:
sekretarz Gminy Bralin Ewelina
Pieles, Marta Brząkała z Referatu
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
Gminy Bralin, proboszcz bralińskiej
parafii ks. kan. Roman Krzyżaniak,
wikariusz ks. Przemysław Kapała,
dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej Elżbieta
Kuropka oraz dyrektor Przedszkola
„Kwiaty Polskie” Teresa Michalska.
VI Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek uświetnił występ

Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono pożar we
wnętrzu budynku magazynowego
hurtowni materiałów pędnych i smarów. Po przeprowadzeniu dokładnego
rozpoznania nie stwierdzono osób
poszkodowanych. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania budynku w energię elektryczną, następnie podano cztery prądy
gaśnicze w natarciu na pożar. Ze

pompowano do zbiorników zastępczych, udostępnionych przez właściciela hurtowni – poinformował oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski. - W bliskim sąsiedztwie
płonącego budynku znajdowała się
stacja paliw, która była zagrożona.
Na szczęście udało się to opanować
we wstępnej fazie i zminimalizować
ryzyko przemieszczenia pożaru na
stację – dodał. Działania strażaków
trwały około 6,5 godziny.
Oprac. KR

zespołu wokalnego ze Szkoły Podstawowej w Bralinie pod opieką nauczycielki Iwony Maciejewskiej.
Na koniec wydarzenia dyrektor
Przedszkola „Kwiaty Polskie” w Bra-

linie T. Michalska wręczyła uczestnikom przeglądu nagrody, a nauczycielom przygotowującym dzieci
– dyplomy.
Małgorzata Bednara

Mali artyści prezentowali na deskach sceny
swoje ulubione kolędy i pastorałki

Tygodnik Kępiński 9 stycznia 2020

11

Region

gmina
G£OS TRZCINICY
styczeń 2020, nr 2 (1119)
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyły się zajęcia podsumowujące świąteczne warsztaty kulturalno-edukacyjne dla dzieci

10 grudnia 2019 roku nastąpiło przekazanie placu budowy
inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń-Laski Borek i 5688P Laski Borek–Wielki Buczek na
odcinku od km 5+113,15 km 7+489,68 w miejscowościach
Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica”

Przekazano plac budowy

Powiat Kępiński reprezentowali: wicestarosta Alicja Śniegocka,
członek Zarządu Powiatu Renata
Ciemny, naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Po-

Gmina Trzcinica.
Zadanie dotyczy przebudowy
odcinków dróg powiatowych 5692P i
5688P o łącznej długości 2250 mb o
szerokości pasa ruchu 3,0 mb. Obej-

Bohaterem zajęć był Mikołaj
Święty Mikołaj był bohaterem
zajęć kulturalno-edukacyjnych, jakie
odbyły się we wtorek, 3 grudnia 2019
r., w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Trzcinicy.
Na początku zajęć mali uczestnicy
wysłuchali opowiadania Edyty Wygonik pt. „List do Świętego Mikołaja”
ze zbioru „Zimowe opowieści Świętego Mikołaja”. Następnie wzięli oni
udział w miniquizie literackim na podstawie opowiadania. Zwycięzcy otrzymali z rąk dyrektor biblioteki – Renaty
Gość kalendarze z patronem trzcinickiej szkoły podstawowej kardynałem
Stefanem Wyszyńskim.
Dzieci stanęły też przed zadaniem wykonania uśmiechniętych Mikołajów przy użyciu farb, pasteli oraz
waty, używanej do zrobienia brody
i przystrojenia kubraczka. Wszyscy
uczestnicy zajęć dostali słodkie cze-

koladowe mikołajki, bałwanki lub
reniferki.
10 grudnia w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Trzcinicy odbyły się mikołajkowe warsztaty, kończące tegoroczny cykl zajęć dla najmłodszych.
Na dzieci w tym dniu czekało wiele
niespodzianek. Na początku uczestnicy wysłuchali zabawnych przygód
Mikołaja, przedstawionych w opowiadaniu Mariusza Niemyckiego
„Święty Mikołaj wchodzi kominem”.
Następnie wszystkie dzieci wzięły
udział w quizie literackim i poradziły sobie znakomicie, za co otrzymały
mikołajkowe paczki, w których obok
słodyczy znalazły się również dwa
nowe wzory zakładek do książek,
przedstawiające prace dzieci wykonane podczas zajęć. Później przyszedł czas na pracę twórczą, w trakcie której uczestnicy mogli częstować

się pierniczkami. Każde dziecko
otrzymało zestaw materiałów i ozdób
do stworzenia kartki świątecznej.
Najbardziej pracowici przygotowali
nawet dwie kartki dla swoich najbliższych. Po wesołych i pełnych atrakcji
zajęciach, dzieci wyruszyły do domów z paczkami oraz przepięknymi
kartkami świątecznymi.
Całoroczne warsztaty były przygotowane oraz przeprowadzone według autorskich scenariuszy dyrektor
biblioteki oraz bibliotekarki Agnieszki Kałki.
Na realizację zajęć biblioteka
pozyskała fundusze z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz funduszu sołeckiego. Zajęcia
były również finansowane ze środków własnych trzcinickiej książnicy.
Oprac. bem

Zakończyła się dziesiąta już edycja pozaszkolnych zajęć nauki pływania dla uczniów
szkół podstawowych w Laskach i Trzcinicy

Zadanie dotyczy przebudowy odcinków dróg
powiatowych o łącznej długości 2250 mb

wiatowego Jerzy Dobrzyński oraz muje przebudowę 3 skrzyżowań i 55
dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg zjazdów, budowę 4 zatok autobusoMaciej Hojeński. Ponadto obecni wych i 9 przejść dla pieszych. Dodatbyli: kierownik budowy Krzysztof kowo w obrębie przebudowywanych
Buła - wykonawca prac Przedsiębior- odcinków dróg powiatowych powstastwo Handlowo-Usługowe „LARIX” nie ciąg pieszo-rowerowy o łącznej
i inspektor Grzegorz Sosnowski. długości 2223 mb.
Oprac. bem
Gminę Trzcinica reprezentował wójt
Grzegorz Hadzik.
Wartość
przewidzianych prac to
11.469.332,22 zł, w tym
9.175.465,00 zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez Powiat
Kępiński ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą
część wydatków pokryją
Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie
w ramach współpracy
z Funduszu Dróg Samorządowych
Powiat Kępiński oraz

Klub Sportowy LZS Trzcinica podsumował sezon piłkarski

Piłkarskie podsumowanie

Zakończyli naukę pływania
Zajęcia z wykwalifikowanymi
instruktorami nauki pływania odbywały się w Słupi pod Kępnem od
września i zostały dofinansowane w
ramach realizacji rządowego projektu pn. „Umiem pływać” ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Operatorem zadania było Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu.

12

Dofinansowanie uwzględniało koszty
wynajęcia pływalni, instruktorów i
ratowników oraz ubezpieczenie, jak
również opiekę podczas przejazdu na
zajęcia.
W ramach środków własnych
Gminy Trzcinica wszyscy uczestnicy, tradycyjnie, otrzymali czepki pływackie. Realizacja projektu zakoń-

czyła się wręczeniem uczestnikom
projektu przez wójta gminy Trzcinica
Grzegorza Hadzika pamiątkowych
medali.
Samorząd gminny złożył wniosek o dofinansowanie zajęć pływackich w 2020 roku.
Oprac. bem
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Podczas spotkania podsumowano miniony sezon
piłkarski i przedstawiono plany na kolejny

Obecnych na tym spotkaniu powitał prezes Zarządu Grzegorz Szar.
W imieniu wójta gminy Trzcinica
Grzegorza Hadzika podziękowania
za miniony sezon członkom Zarządu
Klubu, zawodnikom oraz trenerom

przekazał Łukasz Jokiel. Przedstawiciel Gminy wręczył także upominek w postaci piłki.
Spotkanie było okazją do podsumowań oraz określenia planów na
nowy sezon.
Oprac. bem

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 13

Region

gmina
cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 12

GONIEC PERZOWSKI
styczeń 2020, nr 2 (906)

Rzeźbienie dla Frania Marcinkowskiego w Trzcinicy zakończone

Rada Gminy Perzów uchwaliła budżet na 2020 rok

W planach duże inwestycje
Radni podjęli uchwałę budżetową przy
jednym głosie wstrzymującym się

Zimowy plener
rzeźbiarski w Trzcinicy
Od 3 do 5 stycznia 2020 r. na stadionie LZS w Trzcinicy odbywała się
wyjątkowa impreza kulturalno-charytatywna. W tych dniach do Trzcinicy zjechali rzeźbiarze artyści z całej
Polski.
Ich oddanie i chęć pomagania
były naprawdę wyjątkowe. Inicjatorem wydarzenia był Grzegorz Michlak – rzeźbiarz, a współorganizatorami Urząd Gminy w Trzcinicy oraz
Stowarzyszenie „Przyszłość”.
Swoją pracę artyści rozpoczęli
już 3 stycznia, po czym na zaproszenie Urzędu Gminy w Trzcinicy zjedli
obiadokolację w restauracji „Centrum”, gdzie spotkali się wójtem gminy Grzegorzem Hadzikiem.
Mimo niesprzyjających warunków pogodowych artyści dali
z siebie wszystko podczas trwania
pleneru. Impreza miała charakter
otwarty, dlatego też mieszkańcy
Trzcinicy i okolic otrzymali możliwość przyglądania się tym wyjątkowym rzeźbiarskim wyczynom.
4 stycznia imprezę uświetnili dodatkowo: Monika Nowak, Krystyna
Macioszczyk, Justyna Marczak i
Janina Gorzendowska, przekazując
na licytację swoje dzieła malarskie,

Dominik Góralczyk wraz z żoną,
którzy zachęcali przybyłych do korzystania z foto-budki, Piotr Krzyżański, oferując przejażdżki swoim
niezwykłym pojazdem. Tego dnia
podczas imprezy udało się zebrać
kwotę 6.731,00 złotych i 20 groszy,
która została wpłacona na „fundację
siepomaga/Franio”.
5 stycznia w godzinach przedpołudniowych wszystkie dzieła sztuki
zostały przekazane na licytację cha-

Największymi inwestycjami w
2020 roku będą: kanalizacja Trębaczowa i Słupi pod Bralinem, a także
budowa przedszkola w Trębaczowie.
Obiekt wraz z nową kuchnią zostanie
dobudowany do istniejącej już szkoły i sali gimnastycznej. Tradycyjnie
też samorząd będzie starał się o posykiwanie środków na budowę dróg
gminnych, w tym dróg dojazdowych
do pól.
Na budowę kanalizacji w Trębaczowie i Słupi w budżecie przeznaczono 3.040.805,00 zł, a na budowę przedszkola w Trębaczowie
– 2.000.000,00 zł. - Nie jesteśmy
w stanie sfinansować tak dużych
inwestycji z budżetu Gminy, dlatego planujemy pozyskać środki
zewnętrzne. To będzie pożyczka z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jesteśmy na liście
i teraz czekamy już na potwierdzenie uzyskania pożyczki, która jest
umarzalna w 30%. Dokładną kwotę,
jaką będziemy musieli zabezpieczyć,

Największymi inwestycjami w 2020 r. będą: kanalizacja Trębaczowa
i Słupi pod Bralinem, a także budowa przedszkola w Trębaczowie

Do Trzcinicy przyjechali
rzeźbiarze z całej Polski

W Pomianach miało miejsce podsumowanie sezonu lotów
gołębi organizowanych przez PZHGP Oddział w Wołczynie

Podsumowanie
sezonu lotów gołębi

Wręczone zostały puchary i dyplomy
za osiągnięcia w 2019 roku

rytatywną do Namysłowa.
W organizacji imprezy pomogło
wielu mieszkańców Trzcinicy. W
imieniu organizatorów chcemy serdecznie podziękować państwu Dastychom, właścicielom restauracji
„Centrum”, za nieodpłatne zapewnienie noclegów rzeźbiarzom, Piotrowi
Krzyżańskiemu za udostępnienie
drewna oraz Grzegorzowi Szarowi
za opiekę i czuwanie nad całością.
Renata Adamska

W trakcie XI sesji Rady Gminy
Perzów, która odbyła się 11 grudnia
2019 r., 14 radnych zagłosowało za
przyjęciem budżetu Gminy na 2020
rok. Jeden radny wstrzymał się od
głosu.
Wcześniej zaprezentowane zostały pozytywne opinie Regionalnej
Izby Obrachunkowej, jak również komisji stałych Rady Gminy w sprawie
projektu budżetu.
Dochody budżetu Gminy Perzów
na 2020 rok uchwalone zostały w wysokości 23.714.574,00 zł, a wydatki
wynieść mają 26.653.56,12 zł, w tym
wydatki majątkowe – 6.263.106,92 zł.
Planowany deficyt budżetu w kwocie
2.938.782,12 zł zostanie pokryty długoterminowym kredytem i pożyczką.
- Bardzo się cieszę, że radni
uchwalili budżet na 2020 rok, bo
pozwala nam to już rozpocząć działania, żeby spełnić oczekiwania
mieszkańców – podkreślała wójt
gminy Perzów Danuta Froń. - Jest
to trudny budżet dlatego, że są bar-

Spotkanie w Pomianach, które
miało miejsce 7 grudnia 2019 r., było
okazją do wręczenia pucharów i dyplomów za osiągnięcia w ubiegłym
roku. Wręczenia wyróżnień dokonał
wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik oraz prezes sekcji w Laskach
Mariusz Dybul.
Oprac. bem

Wyniki tegorocznych
mistrzostw gminy Trzcinica
Kategoria OPEN
Mirosław Pluta – mistrz
Miłosz i Mariusz Dybul – I wicemistrz
Jacek i Krzysztof Pilarski – II wicemistrz
Kategoria gołębi rocznych
Miłosz i Mariusz Dybul– mistrz
Mirosław Pluta– I wicemistrz
Jacek i Krzysztof Pilarski – II wicemistrz
Kategoria gołębi młodych
Jerzy Grabowski – mistrz
Marcin Grześniak – I wicemistrz
Dawid Zimoch – II wicemistrz
Tytuł Super Mistrza Sekcji Laski
otrzymał duet:
Miłosz i Mariusz Dybul

dzo duże inwestycje, przede wszystkim związane z kanalizacją dwóch
sołectw, które jeszcze nie mamy
skanalizowane, to jest Trębaczów i
Słupia pod Bralinem. Kolejną dużą
inwestycją jest budowa przedszkola
w Trębaczowie, no i pewne rzeczy,
które chcemy dokończyć, czyli drogi.
Mamy też zamiar zakupić samochód
dla OSP Trębaczów. Oczywiście w
planach są mniejsze inwestycje. Są
one związane z oświetleniem ulicznym, pewne rzeczy chcemy również
skończyć w szkole w Perzowie. Chcemy także, między innymi, doposażyć
place zabaw – mówiła wójt.

określimy po przeprowadzeniu przetargu – wyjaśniała wójt D. Froń. - W
przyszłorocznych planach jest równie modernizacja hydroforni, na
którą pierwotnie zaplanowaliśmy
w budżecie pół miliona złotych, ale
ostatecznie postanowiliśmy pozyskać na ten cel fundusze zewnętrze.
Będziemy się starć się o pożyczkę z
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska, która również może być
umorzona w 30% – dodała.
Tego dnia uchwalono również
Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy na rok 2020-2039.
bem

Tygodnik Kępiński 9 stycznia 2020

13

Region

gmina
echo rychtala
styczeń 2020, nr 2 (916)
W najbliższy poniedziałek prezydent Andrzej Duda odwiedzi Drożki w gminie Rychtal

Prezydent w Drożkach
gminie Rychtal Drożki. Spotkanie
z mieszkańcami odbędzie się przy
zabytkowym kościele pw. św. Jana
Nepomucena. Wizyta Prezydenta
w Drożkach związana jest z trzema
okolicznościami. Pierwszą z nich są
obchody stulecia włączenia Ziemi

pl.wikipedia.org

www.prk24.pl

13 stycznia 2020 roku w trzech
sąsiadujących powiatach: wieruszowskim, kępińskim i namysłowskim planowana jest wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy. Na terenie powiatu
kępińskiego odwiedzi położone w

Miejsce spotkania
z prezydentem

Rychtalskiej do Polski na mocy podpisanego w Wersalu traktatu pokojowego, którego postanowienia weszły
w życie 10 stycznia 1920 roku. Kolejną jest chęć upamiętnienia postaci lokalnego patrioty – mieszkańca
Drożek – Seweryna Szulca, który
swoimi działaniami przyczynił się do
powrotu naszych ziem do Macierzy.
Trzecią przesłanką pobytu obecnego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w Drożkach jest ukazanie ciągłości
władzy, gdyż właśnie przed prawie
stu laty, w tym samym miejscu, gdzie
planowana jest obecna wizyta, gościł
Prezydent II Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski.
W celu upamiętnienia wymienionych wydarzeń zaplanowano
stworzenie „kapsuły czasu”, której
symbolicznego wkopania dokona
Prezydent RP Andrzej Duda. Zapraszamy na uroczystość 13 stycznia na
godzinę 17.20, spotkanie odbędzie się
przy kościele pw. św. Jana Nepomucena w Drożkach.
Oprac. red

Spotkanie wigilijne, koncert chóru i jasełka w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada
Stolarka w Rychtalu

Jasełka bożonarodzeniowe w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu

Pokłonili się Dzieciątku

Okres świąt Bożego Narodzenia
to czas pełen radości, piękna, magii
i czarów. Czas spełniania marzeń i
okazywania sobie wzajemnie miłości.
Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt, 18 grudnia 2019 r. w
Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu dzieci z grupy zielonej zaprezentowały bożonarodzeniowe jasełka.
Przedszkolaki w przygotowanych
kostiumach oraz wśród scenografii
nawiązującej do Betlejem przedstawiły scenę narodzin Jezusa Chrystusa. Wśród śpiewu aniołów do żłóbka
przybyli rozradowani i pełni werwy
pastuszkowie. Nowo narodzonemu
Dzieciątku pokłony złożyli także
królowie i dzieci. Inscenizacja przeplatana była pięknymi kolędami i pa-

storałkami.
Na zakończenie głos zabrała dyrektor Elżbieta Lubojańska, która
podziękowała małym aktorom i przy
okazji złożyła wszystkim obecnym
życzenia świąteczne. Do życzeń dołączył się również wójt gminy Rychtal Adam Staszczyk, obdarowując
słodkimi mandarynkami wszystkie
dzieci.
Kolejny raz okazało się, że takie
wspólne spotkania, emocje i przeżycia zbliżają ludzi, a dzieciom pokazują, jak ważna jest tradycja świąt
Bożego Narodzenia i jak bardzo rodzinne są te święta.
Wydarzenie przygotowała nauczycielka Daria Maciej.
Oprac. KR

Konkurs Kolęd i Pastorałek w Szkole Podstawowej im. Ojca
Konrada Stolarka w Rychtalu

„Kolęda na Niebie,
kolęda na ziemi...”
W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, 20 grudnia 2019 r., w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada
Stolarka w Rychtalu miały miejsce
ważne wydarzenia. Tego dnia społeczność uczniowska wraz z dyrekcją
i wychowawcami zasiadła do wigilijnych stołów w swoich klasach, by
nawzajem złożyć sobie życzenia,

Z miłości
do zwierząt

rozsmakować się w potrawach wigilijnych i kolędować.
Wcześniej jednak wszyscy spotkali się w świetlicy, gdzie dyrektor
Iwona Gogół oraz wójt gminy Rychtal Adam Staszczyk wręczyli nagrody i dyplomy laureatom oraz uczestnikom Konkursu Kolęd i Pastorałek.
Zebrani mieli również okazję po-

słuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru szkolnego, który wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój.
Obejrzeli też jasełka przygotowane
przez uczniów pod kierunkiem Wiesławy Ptak. Wzbudziły one wśród
oglądających podziw i dostarczyły
wielu wzruszeń i emocji.
M. Opac

ło jury w składzie: Agnieszka Sobczyk, Katarzyna Balcerzak i Tomasz Talar. Fundatorem nagród dla
zwycięzców i uczestników konkursu
była Rada Rodziców.
Pomysłodawczynią
konkursu
była Marlena Opac. W pracy nad
organizacją wspierali ją nauczyciele
klas I-III, klasa VI b oraz Magdalena
Tomalik i Janusz Witak. Sprzęt muzyczny obsługiwał uczeń klasy VII a
– Wojciech Talar.
M. Oscenda

Uczestnicy akcji Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole
Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu

19 grudnia 2019 r., dzięki
uczniom Szkoły Podstawowej im.
Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu i
ich rodzicom, udało się zebrać 130 kg
karmy suchej i mokrej dla psów. Karma została przekazana do przytuliska
w Krzyżownikach, które prowadzi
Beata Żółkiewska. Oprócz tego pieski otrzymały materace, poduszki i
koce. To naprawdę wspaniały gest!
Uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunką Magdaleną Tomalik bardzo serdecznie
dziękują w imieniu psiaków.
M. Oscenda
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18 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka
w Rychtalu po raz pierwszy odbył się
Konkurs Kolęd i Pastorałek. Wzięli w
nim udział uczniowie klas I-VIII.
Przybyli na imprezę mogli usłyszeć najbardziej znane polskie kolędy
i pastorałki w ciekawych aranżacjach.
Wielu wykonawców zdecydowało się
również na mniej znane utwory. Wrażeń muzycznych i wizualnych było
mnóstwo. Młodych artystów ocenia-
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Przybyli na imprezę mogli usłyszeć najbardziej znane
polskie kolędy i pastorałki w ciekawych aranżacjach

WYNIKI KONKURSU
Kategoria klas I-III:

1. Duet: Kornelia Kałus, Kalina Maryniak
2. Trio: Michalina Gołaś, Jagoda Kozak, Magdalena Modrzejewska
3. Duet: Jan Bożek, Patryk Marczak
Wyróżnienia: Kornelia Bizunowicz,
duet: Amelia Balcerzak, Gabriela Pawelczyk

Kategoria klas IV-VIII:

1. Aleksandra Marczak
2. Hanna Opac
3. ex aequo Amelia Świerczyńska, Jacek Liebner
Wyróżnienia: Kamil Kowalski, Euzebiusz Musiała

Region

gmina
W Szkole Podstawowej w Opatowie realizowany jest projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego Cyfrowa
Szkoła Wielkopolsk@ 2020

wieści znad pomianki
styczeń 2020, nr 2 (955)
Promocja pierwszej autorskiej płyty Marka Kowalskiego pod tytułem „Nigdy nie jest za
późno”

Autorskie „Nigdy nie jest za późno”

ja Bursy oraz lokalnych poetów Danuty Zofii Buks i
Krzysztofa Rębowskiego.
Na płycie zostały zebrane 22 utwory, które powstały w
różnych okresach. Wśród nich znalazły miejsce dwa utwory do tekstów Marii z Fredrów Szembekowej, wnuczki
naszego wielkiego komediopisarza Aleksandra Fredry.
Koncert dostarczył wielu wyjątkowych emocji i wzruszeń. Nie obyło się bez bisów i wielu gratulacji.
Artyście towarzyszył zespół w składzie: Zbigniew
Tomczyk – instrumenty perkusyjne, Ryszard Nowak –
instrumenty klawiszowe, Kinga Szczupak – wokal i recytacje. Nad właściwym brzmieniem utworów czuwał Rafał
Kaczmarzyk.
Oprac. bem
Marek Kowalski zaprezentował
utwory ze swojej płyty

Uczniowskie laboratorium
informatyczne w Opatowie

Projekt wspiera rozwój kompetencji kluczowych w ramach realizowanych zajęć pozalekcyjnych.
Nastawiony jest na wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Jest
to przygoda opracowana na bazie

Szkoła została doposażona w
laptopy, tablety, specjalistyczne
urządzenia dydaktyczne oraz zestawy edukacyjne, jak np: Lego Wedo,
Scratch, dzięki którym dzieci będą
uczyć się programowania.

Szkoła w Opatowie została doposażona w laptopy, tablety,
specjalistyczne urządzenia dydaktyczne i zestawy edukacyjne

Publiczność nie
szczędziła braw

Koncert promujący pierwszą
płytę Marka Kowalskiego, na
której znalazły się utwory z jego
muzyką i w autorskim wykonaniu,
odbył się 8 grudnia 2019 r. w sali
widowiskowej Urzędu Gminy Łęka
Opatowska.
W wypełnionej po brzegi sali
zabrzmiała poezja w pięknej muzycznej oprawie. Podczas koncertu
zabrzmiały nowe aranżacje tekstów:
ks. Jana Twardowskiego, Władysława Broniewskiego, Andrze-

innowacyjnych metod i narzędzi dydaktycznych, które przy pomocy nauczyciela prowadzącego wprowadzą
ucznia w świat cyfryzacji. Nauczą
nowych technik i zaznajomią z możliwościami jakie oferują nowe technologie.
Celem tego projektu jest pokazanie dzieciom, w jaki sposów się odnaleźć i korzystać z cyfrowej przestrzeni.

Przedszkole w Łęce Opatowskiej odwiedzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z pokazem udzielania pierwszej pomocy i ważnymi wskazówkami na temat bezpieczeństwa

Przedszkolaki poznawały zasady pierwszej pomocy

Zajęcia rozpoczęły się w listopadzie i będą realizowane do maja tego
roku. Odbywają się w każdą środę
w wymiarze czasowym 90 minut.
Realizacja tego projektu pozwoli
uczniom wspiąć się na wysoki poziom umiejętności cyfrowych.
Udział w tym projekcie wyłoni
liderów i odkryje talenty.
Agata Rybak

Zakończyły się prace związane z budową chodnika w Lipiu

Chodnik gotowy

Chodnik o długości 388,4 m
wraz ze zjazdami do posesji wykonano z kostki betonowej. Wykonawcą
inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „KAN-WOD” z Ostrowa Wielkopolskiego.

Całkowity koszt budowy chodnika
wyniósł 125.152,50 zł. Wykonawca
zgodnie z umową udzielił 60-miesięcznej gwarancji na zrealizowane
roboty.
Oprac. bem

Zakończona została realizacja inwestycji pn. „Nowoczesna baza rekreacyjna w Piaskach”

W ramach zajęć maluchy uczyły się zasad udzielania
pierwszej pomocy oraz zachowania się w razie wypadku
Z najmłodszymi spotkali się:
druh Szymon Sroka oraz druh
Krzysztof Rogalewski z OSP w
Łęce Opatowskiej.
Podczas spotkania przedszkolaki
i uczniowie zerówki uczestniczyli w
pokazie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz utrwalili sobie wiadomości na temat bezpieczeństwa.
Dzieci dowiedziały się jak należy
sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można
komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. W ramach zajęć
maluchy uczyły się prostych czynności udzielania pierwszej pomocy
oraz prawidłowego zachowania się
w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Ćwiczyły kolejne etapy udzielania pierwszej
pomocy oraz jak opatrywać rany, a

także dowiedziały się, do czego służą
takie urządzenia jak defibrylator czy
czujnik czadu. Ponadto przedszkolaki zobaczyły, jak wygląda pozycja
boczna ustalona i pod okiem strażaków trenowały bezpieczne ułożenie
ciała. Wykazały się dużą znajomością
numerów alarmowych i z dużym zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia na fantomach.
Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły
się „małymi ratownikami”. - Mamy
nadzieję, że spotkanie to pomogło
zaszczepić ideę konieczności pomocy osobom potrzebującym i że nasze
przedszkolaki już nigdy nie przejdą
obojętnie obok człowieka potrzebującego ratunku. Będą wiedziały jak
mogą pomóc - zaznaczają inicjatorzy
spotkania.

Jako dowód wdzięczności za
przyjęcie zaproszenia, dzieci wręczyły strażakom własnoręcznie przygotowane podziękowania oraz obiecały,
że następnym razem to one odwiedzą
ich w remizie.
Zajęcia z pierwszej pomocy zostały przeprowadzone w ramach
realizacji projektu „Przyklejeni do
smartfona – telefon mój przyjaciel
czy wróg? Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w gminie
Łęka Opatowska”, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji w
ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Razem Bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2018–2020.
Oprac. bem

Powstała nowoczesna
baza rekreacyjna
Inwestycję wykonała Firma
Usługowo Handlowa „JULEX” z
Domanina za kwotę 99.876,00 złotych brutto.
Baza wyposażona została w
drewnianą wiatę piknikową wraz ze
stołami i ławkami, urządzenia siłowni zewnętrznej: wciąg górny, prasa
nożna, orbitrek, biegacz oraz surfer.
Ponadto zamontowano betonowe stoły do gry w piłkarzyki oraz szachy i
chińczyka, stojak na rowery i kosze
na śmieci. Dodatkowo obiekt wy-

posażony został w namiot biesiadny
wraz ze stołami i ławkami.
Budowa bazy rekreacyjnej w Piaskach została dofinansowana w
kwocie 51.259,00 zł z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja
zrealizowana została w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność, wdrażanej przez
Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski.		
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 WYNAJMÊ
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
45 m2 - Kępno, Os. Grafitowe.
Tel. 784 013 277.
(TK 2/01/20)
Do wynajęcia mieszkanie - Kępno.
Tel. 889 914 907.
(TK 254/12/19)

Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
rolnicze

Mieszkanie do wynajęcia, 83 m2,
koło szpitala w Kępnie. Tel. 733 440 602.
(TK 255/12/19)

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 3/01/20)

NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM

Sprzedam ziemniaki odpadowe czyste.
Tel. 609 467 288.
(TK 246/12/19)

Sprzedam działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe z
możliwością przekształcenia, o powierzchni
0,6992 ha. Do działki tej przylega o powierzchni 0,2452 ha - pod użytkowanie
rolnicze.Dobra lokalizacja przy drodze
Baranów - Jankowy. Cena do negocjacji.
Tel. 609 750 609 (po godz. 16:00).
(TK 253/12/19)

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

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)
US£UGI
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)

Firma zatrudni osobę na stanowisko
ślusarz - monter maszyn oraz tokarz.
Bardzo dobre warunki płacy.
Więcej informacji
pod numerem telefonu 793 308 355.
SPRZEDAM DZIAŁKI INWESTYCYJNE
Sprzedam działkę rolną w Trzcinicy o pow. 4500 m2
w trakcie przekształcania pod działkę przemysłową
Handel, produkcja, magazyny, fabryka mebli.
Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę rolną w Lipce k. Kępna,
pod domek holenderski lub domek całoroczny
z bali drewnianych. Pow. 1 ha. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum
pod mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2. Wszystkie media.
Można wybudować 30-45 mieszkań. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda.
W ceni warunki zabudowy. Wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę, obecnie rolną, można przekształcić
pod przemysłówkę. Hala, produkcja, magazyny, handel
lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie, 2 linia zabudowy.
Wszystkie media. Bardzo dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę w Bralinie, 100 metrów od rynku
przy głównej ulicy, o pow. 1000 m2. Dół pod lokale,
góra pod mieszkania lub inna koncpecja nowego właściciela działki.
Działka komercyjna, wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę o pow. 2400 m2 w Bralinie, w centrum osiedla,
przy 2 drogach asfaltowych. Wszystkie media.
Pozwolenie na budowę na 20 mieszkań. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę budowlaną w Weronikopolu.
Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z prądem jest na działce,
przepiękne miejsce przy lesie, na wzgórzu.
Do sklepu spożywczego bliski dojazd. Kontakt: 792 435 339.
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OGŁOSZENIE

o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
gruntowej zabudowanej przy ul. Warszawskiej 48 w Kępnie.

I.

SPRZEDAJĄCY
Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
63–600 Kępno, ul. Kościuszki 9.

II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY I PRZEZNACZENIE
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Warszawskiej 48
w Kępnie, powiat kępiński, obręb ewidencyjny 300803_4.0001 Miasto Kępno. Działka gruntu nr 961
o powierzchni 0,0317 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie prowadzi
księgę wieczystą nr KZ1E/00039275/2.
Dla nieruchomości istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym
oznaczona jest jako AA7MC – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w układzie pierzejowym.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno – usługowym wraz z oficyną. Rok budowy 1897.
Budynek mieszkalno–usługowy (kamienica)
Budynek obejmuje dwie kondygnacje naziemne i strych nieużytkowy. Na parterze kamienicy mieszczą
się dwa lokale użytkowe. Na piętrze znajduje się część mieszkalna nieruchomości (2 lokale mieszkalne).
Oficyna
Oficyna jest obiektem trzykondygnacyjnym. Parter i piętro oficyny mają przeznaczenie użytkowe,
a poddasze stanowi 1 lokal mieszkalny.
Kamienica i oficyna połączone są klatką schodową. Nieruchomość wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Stan techniczny budynku określa się jako średni, wymaga przeprowadzenia remontu.
III. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego – Kępno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kościuszki 9,
63–600 Kępno.
IV. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI
Cena wywoławcza netto do przetargu wynosi 710.000,00 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy
złotych 00/100).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z obciążenia podatkiem VAT (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU
1. Do udziału w przetargu dopuszcza się osoby, które:
1.1 do dnia 23 stycznia 2020 roku wniosą wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100) w gotówce, na rachunek Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego –
Kępno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Kępnie nr
07 1090 1144 0000 0000 1401 7656 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Spółki). W tytule
wpłaty należy wpisać „Wadium ul. Warszawska 48, Kępno”. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu.
1.2 złożą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2020 roku następujące dokumenty:
– zgłoszenie udziału w przetargu – załącznik nr 1,
– potwierdzenie wniesienia wadium,
– osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej
– powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę
na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez
współmałżonka przystępującego do przetargu – załącznik nr 2;
2. Wzory wymienionych wyżej oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej: http://tbs-kepno.bip.net.pl, w siedzibie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego
– Kępno Sp. z o. o., ul. Kościuszki 9, 63–600 Kępno.
3. Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2., należy złożyć w siedzibie Spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o. o., ul. Kościuszki 9, 63–600 Kępno w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 48 w Kępnie”.
4. Uczestnicy przetargu winni w dniu przetargu, przed przystąpieniem do licytacji, przedstawić Komisji
Przetargowej:
4.1. osoby fizyczne: aktualny dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
4.2.w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6. W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej wadium nie
podlega zwrotowi.
7. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy nie później niż przed upływem 14 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub
zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.
9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych, tzn., że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 7.100,00 zł (słownie:
siedem tysięcy sto 00/100 złotych). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
10. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
11. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki
Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o. o., ul. Kościuszki 9, 63–600 Kępno,
tel. 62 78 22 880, 509 933 835 w dni pracujące od godz. 7:00 do 15:00.
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Ogłoszenia

reklamy

sprzedam
piękne działki

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

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

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.

Przyjmę
do pracy
pracownika
na stację
paliw LPG.
Kontakt:
668 434 856.

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

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).

Komitet Organizacyjny

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777

SUKNIE ŚLUBNE

do wynajęcia

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

lokal handlowo-usługowy

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony

kontakt: 600 959 111.

 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

TAPICERÓW i uczniów
w zawodzie tapicer
oraz do działu
reklamacji.

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236
Tygodnik Kępiński 9 stycznia 2020
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Recenzje

reklAMY

prośba o pomoc

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

POTRZEBNA POMOC
W ODBUDOWANIU DOMU
DLA RODZINY SPOD KĘPNA

Vi Keeland - „Kusząca pomyłka”
Rachel i Caine poznali się w pubie, choć „poznali” to za dużo powiedziane. Spotkali się, a podczas ich pierwszej rozmowy Rachel wykrzyczała, co myśli na temat jego kłamstw i rozbuchanego
ego. Nie miał problemu z tym, żeby uwieść jej przyjaciółkę, zapomniał tylko powiedzieć, że… jest
żonaty. Zasłużył sobie na wszystkie ostre słowa, które usłyszał od Rachel. Chociaż nie do końca…
Okazało się bowiem, że zaszła pomyłka… Rachel miała nadzieję, że sprawa pójdzie w zapomnienie i
nigdy więcej nie spotka przystojnego nieznajomego z pubu. Aż do następnego ranka, gdy dowiedziała
się, że jest on… nowym profesorem, a ona jego asystentką. Co może zwiastować taki początek tej
znajomości?

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jérémie Royer, Fabien Grolleau - „Audubon. Na skrzydłach świata”
Fascynująca biografia człowieka, którego pasja przerodziła się w obsesję. Na początku XIX wieku John James Audubon wyruszył na niezwykłą ornitologiczną wyprawę. Mając tylko przyrządy
malarskie, asystenta, pistolet i wielkie marzenie, postanowił poznać i namalować wszystkie ptaki
Ameryki. Nic nie mogło mu stanąć na drodze – ani potworne sztormy, ani dzikie bestie i niebezpieczni ludzie, nawet własna rodzina. Owocem tej szalonej eskapady był album, który został uznany za
jedno z arcydzieł historii naturalnej oraz sztuki. Znalazło się w nim 435 akwareli przedstawiających
ptaki Północnej Ameryki. Do dziś zachowało się w dobrym stanie jedynie kilka egzemplarzy tej
olbrzymiej księgi – wymiary 99 na 65 cm – a jeden z nich osiągnął na aukcji w 2010 roku cenę 11,5
miliona dolarów, co do dziś jest najwyższą kwotą jaką zapłacono za drukowaną książkę. „Audubon.
Na skrzydłach świata”, powieść graficzna Fabiena Grolleau i Jérémie Royera, oparta na zapiskach
samego Audubona, nie tylko oddaje ducha niezbadanej i dzikiej Ameryki, lecz także pokazuje drogę
owładniętego pasją człowieka, który stał się jednym z największych badaczy natury w historii. Jego
dzieło przetrwało, ale on zapłacił wysoką cenę za jego powstanie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Clarissa Goenawan - „Deszczowe ptaki”
Dwudziestoczteroletni Ren Ishida otrzymuje wiadomość o nagłej śmierci Keiko, swojej starszej siostry, która została brutalnie zamordowana w prowincjonalnym miasteczku Akakawa, do
którego przeprowadziła się jedenaście lat wcześniej. Ren opuszcza Tokio, by zorganizować pogrzeb
i uporządkować sprawy siostry. Potrzeba uporania się z przeszłością i zgłębienia tajemnic Keiko
skłania go do przejęcia jej posady w lokalnej szkole i osiedlenia się w Akakawie na dłużej. Próbuje
odkryć, kto mógł pragnąć śmierci kobiety, a jednocześnie odbywa podróż sentymentalną, na nowo
przeżywając lata dzieciństwa i biorąc pod lupę własne życie. Ren rozpaczliwie szuka ukojenia w
pustce, jaką zostawiła po sobie Keiko. W snach nawiedza go mała dziewczynka, która próbuje mu
coś powiedzieć, a spotkania z osobliwymi mieszkańcami miasteczka – politykiem Kosugi Katou i
jego pogrążoną w depresji żoną, z ponętną uczennicą Rio czy Hondą, dawnym współpracownikiem
siostry – odmieniają go na zawsze.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 2
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 15 stycznia 2020 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”, „Kobiece”, „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Vi Keeland - „Kusząca pomyłka”,
2. Jérémie Royer, Fabien Grolleau - „Audubon...”,
3. Clarissa Goenawan - „Deszczowe ptaki”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 1 nagrody otrzymuj¹:

Zofia Wiśna (Kępno),
Alina Pacyna (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Mimo wielu zajęć i obowiązków uda ci się znaleźć
czas na rozrywkę i odpoczynek. Otrzymasz zaproszenie na imprezę lub uroczystość. Będziesz w
dobrej formie i chętnie spotkasz się z przyjaciółmi.

Byk 21 IV – 21 V
Zapewnij sobie więcej czasu tylko dla siebie. Odpocznij, skup myśli i poszukaj wewnętrznej równowagi. Z dala od obcych wpływów, szumu plotek
i towarzyskiego rozgardiaszu odnajdziesz spokój.
Wtedy wróci optymizm i siła.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Ktoś poprosi cię o pomoc, wyjdą na jaw różne zaległości lub okaże się, że trzeba jeszcze coś ważnego w ostatniej chwili załatwić. Możesz nawet nie
wiedzieć, za co zabrać się najpierw, bo wszystkie
sprawy wydadzą ci się tak samo ważne.

Rak 23 VI – 22 VII
Uda ci się przeprowadzić pewną trudną operację
finansową, to dobry czas, aby założyć konto w lepszym banku, lokatę lub wykupić fundusz inwestycyjny. W pracy bądź uparty, a uzyskasz to, o czym
marzysz od dawna.

Lew 23 VII – 22 VIII
Idź swoją drogą, nie oglądaj się wstecz. W sprawach uczuć będziesz mógł odciąć się od tego, co
było dotychczas. W pracy będziesz musiał walczyć
o swoje stanowisko, nawet kosztem dobrych relacji
ze współpracownikami.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skorpion 24 X – 21 XI
Kontroluj swoje wydatki. Zapragniesz czegoś, co
jest za drogie i trudno będzie powstrzymać cię
przed zakupami. W pracy przyjmij taktykę „małych
kroków”. Zbyt wielki rozmach w działaniu może
przynieść trudności.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II
Twój nastrój w tym tygodniu będzie bardzo zmienny.
Możesz przesadnie wyolbrzymiać kłopoty, a nawet
obawiać się działań, jakie podejmie pewna osoba.
Zaufaj swojej intuicji! Nie poddawaj się naciskom
mniej zdolnych od ciebie.

Ryby 19 II – 20 III
Czyjeś przykre słowa zabolą cię bardziej, niż przypuszczasz. Nie martw się tym i dalej rób to, co w
głębi serca uważasz za słuszne. W miłości ktoś postąpi wbrew twoim życzeniom.

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.

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

tel.

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.

Telefon: 62 / 78 126 54.

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

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

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Nie będziesz zwlekać z tym, co ważne. Przypomnisz sobie o swoich marzeniach i znajdziesz dobrych pomocników. Twój przykład pokaże innym,
jak działać. Nie bądź więc zdziwiony, jeśli okaże się,
że masz naśladowców lub nawet uczniów.

kelnerka
/ Kelner.

STOLARZY

Pilnuj w tym tygodniu swoich sekretów i rzeczy, a
nie staniesz się ofiarą pewnej nieuczciwej osoby.
Karta wróży możliwość odkrycia sekretów lub nawet udaremnienie spisku. Ufaj swojej intuicji, a nie
pustym obietnicom.

Koziorożec 22 XII – 19 I

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

ZATRUDNI

Pojawi się szansa na pomyślne załatwienie spraw
urzędowych lub zawodowych. Nie zwlekaj, bo
szczęście ci sprzyja. Twoja szczerość, odwaga i
zapał zostaną docenione. Nie próbuj iść na skróty.

Odnajdziesz rozwiązanie problemu, jaki cię ostatnio niepokoił. Uznasz, że wiesz, co masz robić i
pozbędziesz się wewnętrznego niepokoju. Jeśli
chcesz nawiązać kontakt z kimś z autorytetem, to
w tym tygodniu nadarzy się ku temu dobra okazja.

restauracja
hotel

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX

Waga 23 IX – 23 X

Apteka „Burchacińscy” - 9.01.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 10.01.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 11.01.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 12.01.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 13.01.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 14.01.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 15.01.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
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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)
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Okno otwarte od 1 lutego,
a transfery już teraz...
Zimowe okno transferowe w Polsce otwiera się dopiero 1 lutego, ale kluby z Wielkopolski już chwalą się pierwszymi transferami i rozglądają się za potencjalnymi wzmocnieniami. Tej zimy zanosi się na kilka głośnych transferów w naszym regionie. Kto w zbliżającym się okienku się wzmocni, a kto osłabi? Kto gdzie jest przymierzany?
Wszystkie transferowe fakty, a także pogłoski, przecieki i doniesienia będziemy na bieżąco przedstawiać w cotygodniowych raportach.
Z początkiem 2020 roku przestały być honorowane licencje PZPN A i B. Szkoleniowcy legitymujący się takimi uprawnieniami jeszcze w końcówce 2019 roku mieli ostatnią szanse na uzupełnienie swoich kwalifikacji

Jubileuszowo
o Puchar Starosty
Jeszcze w 2019 roku, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Trębaczowie odbył się XX Mikołajkowy Turniej w Siatkówce Mężczyzn
o Puchar Starosty Kępińskiego.
Uroczystego otwarcia jubileuszowej edycji turnieju dokonali
wójt gminy Perzów Danuta Froń
oraz dyrektor Zespołu Szkół w
Trębaczowie Artur Tokarz. Udział
w imprezie wzięły trzy drużyny. Rozegrano więc trzy mecze
systemem „każdy z każdym”
do trzech wygranych setów. W
pierwszym meczu KS Kąty zmierzył się z gospodarzami turnieju,
Volley Team Perzów. Drużyna z
powiatu wieluńskiego gładko pokonała miejscowych w setach 3:0.
W kolejnym meczu zagrał KS Volleyball Trzcinica z KS Kąty. Tutaj
ponownie drużyna z Kąt pokonała
siatkarzy z Trzcinicy 3:0 zapewniając sobie pierwsze miejsce w
turnieju. W meczu, którego stawką było już tylko drugie miejsce
po zaciętym pojedynku, zwycięstwo w piątym secie przypadło
KS Volleyball Trzcinica. Gospodarze turnieju uplasowali się na
trzecim miejscu. Najlepszym
siatkarzem został Tomasz Białek z KS Kąty. W imieniu starosty
kępińskiego Roberta Kieruzala
wręczono pamiątkowe puchary i
dyplomy. Imprezę zorganizowali
Urząd Gminy w Perzowie i Wydział Edukacji i Sportu Starostwa
Powiatowego w Kępnie.

Ostatnia szansa
na punkty do licencji

Z początkiem 2020 roku
licencje PZPN A i B przestają być honorowane
Z początkiem 2020 roku przestały być honorowane licencje PZPN A oraz PZPN B. Ich posiadacze jeszcze w końcówce 2019 roku
mieli ostatnią szansę na uzupełnienie swoich kwalifikacji. Uprawnienia zostały przekształcone na licencje Grassroots niższej
kategorii. Wygaśnięcie uprawnień dotyczy instruktorów sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz dyplomów Klasy Mistrzowskiej,
pierwszej i drugiej wydanych przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów
i trenerów sportowych oraz wydanych po 23 sierpnia 2013 roku, ale pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych. Licencje PZPN B oraz PZPN A straciły swoją ważność z dniem 31 grudnia 2019
roku. Szkoleniowcy, którzy legitymują się powyższymi uprawnieniami mieli ostatnią szansę na ukończenie kursów wyrównawczych. Osoby, które nie zdecydowały się na uzupełniające szkolenia, otrzymały w wyniku przekształcenia nowe licencje Grassroots D – dla trenerów z uprawnieniami PZPN B oraz Grassroots C – dla trenerów z licencją PZPN A.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Raport z przygotowań klubów do piłkarskiej wiosny.
Tygodnik Kępiński

W najbliższą sobotę odbędzie się
ostatnia z konferencji szkoleniowych dla trenerów w przerwie zimowej. Wydarzenie w Pile to też
ostatnia okazja do zdobycia punktów (godzin szkoleń) niezbędnych
do przedłużenia licencji.
Trenerzy w Wielkopolsce mogli
rozwinąć swój warsztat w ostatnich tygodniach dzięki konferencjom w Koninie, Luboniu,
Poznaniu, Racocie oraz certyfikowanym warsztatom w Opalenicy.
Kursokonferencja w Pile kończy
cykl wydarzeń dedykowanych
szkoleniowcom w przerwie zimowej. Prelegentami szkolenia będą
dobrze znani trenerzy pracujący
w regionie od wielu lat Tomasz
Kowalski z ośrodka Akademii
Młodych Orłów w Pile, znajdujący
się w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski U-19 Wojciech
Tomaszewski, który na co dzień
jest dyrektorem Akademii Warty
Poznań oraz pracujący w Akademii Lecha Poznań z trampkarzami
trener Marcin Kardela. Rejestracja na konferencję w Pile wciąż
jest otwarta. Zapisy są prowadzone poprzez platformę PZPN24.
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Sport

piłka nożna

Polonii Kępno i Orła Mroczeń?

Piłka nożna >>> Piłkarska wiosna w strefie kaliskiej w 2020 roku rozpocznie się już
w weekend 29 lutego - 1 marca. Wówczas rozegrane zostaną pierwsze mecze 1/16 finału
piłkarskiego Pucharu Polski
FOT: Przemysław Zimoch (fotografia-mpfoto.pl)

Co słychać u rywali

Za niespełna dwa miesiące czwartoligowcy oraz zespoły z
jego zaplecza rozpoczną drugą część sezonu 2019/2020. Wiosna w obu klasach rozgrywkowych zapowiada się pasjonująco, a walka pójdzie zarówno o awans, jak i utrzymanie. O tym,
co dzieje się w kępińskim i mroczeńskim klubie piszemy na
bieżąco. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co dzieje się w klubach rywali piłkarzy Polonii i Orła.

SKS Unia Swarzędz
Dopiero we wtorek, 14 stycznia do treningów, po
sześciotygodniowej przerwie, wracają piłkarze Unii
Swarzędz. Przypomnijmy, że rundę jesienną Unia
zakończyła na drugim miejscu w tabeli ze stratą zaledwie jednego punktu do lidera, LKS-u Gołuchów.
Na przełomie listopada i grudnia piłkarze ze Swarzędza odbyli ostatnie treningi przed urlopową przerwą.
Z kolei w najbliższy wtorek, odbędzie się natomiast
pierwszy trening w ramach przygotowań do rundy
wiosennej. Podopieczni Patryka Kniata do rundy
rewanżowej będą przygotowywać się więc równo przez dwa miesiące. W
trakcie zimowych przygotowań drużyna rozegra siedem meczów kontrolnych
i jeden pucharowy. Pierwszym przeciwnikiem Unii będzie Huragan Pobiedziska. Mecz odbędzie się 18 stycznia na boisku ze sztuczną nawierzchnią w
Swarzędzu. W mieście wicelidera czwartej ligi odbędą się również trzy kolejne mecze kontrolne, w których Unia zagra z Pogonią Lwówek (1 lutego),
Górnikiem Konin (5 lutego) i GKS-em Dopiewo (8 lutego). Jeszcze w lutym
Unia rozegra kolejne trzy sparingi. 15 lutego gracze ze Swarzędza zagrają w
Wągrowcu z z tamtejszą Nielbą, a tydzień później (22 lutego) swarzędzkich
piłkarzy czeka domowe starcie z Polonią Środa Wielkopolska. Ostatnim sparingowym rywalem Unii będzie Pogoń Mogilno (29 lutego). 7 marca piłkarzy
ze Swarzędza czeka pierwszy mecz o stawkę w 2020 roku. W ramach 1/16 finału Totolotek Pucharu Polski Unia zagra na wyjeździe z GKS-em Grębanin.
Rozgrywki ligowe z kolei drużyna ze Swarzędza zainauguruje wyjazdowym
starciem z Kotwicą Kórnik.

GKS Wilki Wilczyn
Przygotowania do rundy wiosennej rywal mroczeńskiego Orła w piątej lidze rozpocznie w najbliższy
poniedziałek, 13 stycznia. W trakcie zimowych przygotowań wicelidera piątoligowych rozgrywek czeka
aż siedem meczów kontrolnych. Piłkarze z Wilczyna
mecze kontrolne rozpoczną 25 stycznia spotkaniem
z Cuiavią Inowrocław. Grający na co dzień w grupie
kujawsko-pomorskiej czwartej ligi rywal będzie teoretycznie jednym z kilku kolejnych czwartoligowych
przeciwników Wilków podczas zimowych sparingów.
1 lutego rywalem Wilków będzie z kolei Pogoń Mogilno (IV liga grupa kujawsko-pomorska). 8 i 15 lutego wicelidera piątej ligi czekają z kolei starcia z
przedstawicielami wielkopolskiej czwartej ligi. Najpierw Wilki zagrają z Victorią Września, by tydzień później zmierzyć się z Victorią Ostrzeszów. W lutym
gracze z Wilczyna zagrają jeszcze z Olimpią Koło (22 lutego) oraz Kujawianką Izbica Kujawska (29 lutego). Ostatni sprawdzian Wilki zaplanowany mają
na 7 marca. Gracze z Wilczyna w próbie generalnej przed startem rozgrywek
ligowych zmierzą się z SKP Słupca i będzie to, przynajmniej teoretycznie,
najłatwiejszy przeciwnik podczas zimowych przygotowań. W pierwszym meczu o punkty w 2020 roku piłkarze z Wilczyna zagrają na wyjeździe z Turem
Turek.

MKS Lubuszanin Trzcianka
Za kilka dni przygotowania do rundy wiosennej rozpocznie też drużyna z Trzcianki. Na pierwszych zajęciach po świąteczno-noworocznej przerwie piłkarze Lubuszanina spotkają się 13 stycznia. W trakcie
zimowych przygotowań gracze szóstego zespołu
pierwszej części czwartoligowych rozgrywek będą
korzystać z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Trzciance. Gracze Lubuszanina chcą jak najlepiej
przygotować się do rundy wiosennej, w której głównym celem będzie włączenie się do walki o awans. Zadanie wcale nie jest
takie trudne, bowiem Lubuszanin będzie atakował z szóstej pozycji, mając
osiem oczek straty do lidera. Pierwszy mecz kontrolny gracze z Trzcianki
rozegrają w trzecim tygodniu pracy, a ich pierwszym rywalem będzie trzecioligowa Sparta Złotów (1 lutego). Łącznie drużynę Jarosława Feciucha
czeka sześć meczów kontrolnych. Przygotowania zakończy starcie z Notecią
Czarnków (7 marca). Spotkanie to zostanie rozegrane najprawdopodobniej
w ośrodku poznańskiego Lecha w Popowie. Po drodze piłkarzy Lubuszanina czekają jeszcze cztery mecze sparingowe. 8 bądź 9 lutego Lubuszanin
zagra w Bydgoszczy z czwartoligowym Zawiszą. 15 lutego Lubuszanin wybierze się z kolei do Wągrowca na mecz z Leśnikiem Margonin. Kolejne dwa
sparingi gracze z Trzcianki rozegrają na boisku ze sztuczną nawierzchnią
w Popowie. 22 lutego rywalem Lubuszanina będą Błękitni Wronki, a cztery
dni później (26 lutego) czwartoligowiec zagra z juniorami starszymi Lecha
Poznań. Dla Lubuszanina będzie to próba generalna przed meczem Pucharu
Polski, w którym drużyna Jarosława Feciucha zmierzy się na własnym terenie z Polonią Środa Wielkopolska.
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Wielkopolska z ramowym terminarzem
Niespełna dwa miesiące temu, kiedy runda jesienna na boiskach w naszym województwie trwała
w najlepsze, wówczas Wydział Gier Wielkopolskiego Związku Piłki postanowił przedstawić terminy rozgrywek w rundzie wiosennej obecnego sezonu. Jeszcze w 2019 roku, na wniosek Kolegium
Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej, dokonana została kolejna zmiana i dotyczy ona startu
czwartoligowych rozgrywek w rundzie wiosennej. Pierwszymi akcentami futbolowej wiosny w
strefie kaliskiej będą mecze 1/16 finału Totolotek Pucharu Polski. Wiosna na piłkarskie boiska zawita w weekend 29 lutego-1 marca. Tradycyjnie, najpóźniej wiosenne rozgrywki ligowe wznowią
grupy młodzieżowe oraz zespoły z Klasy B.
Po zmianach wprowadzonych w
rozgrywkach pucharowych wiosną w
etapie szczebla wojewódzkiego weźmie udział aż trzydzieści zespołów
z trzeciej oraz czwartej ligi, a także
pięciu zwycięzców rozgrywek strefowych. Spotkania 1/16 finału rozegrane zostaną 29 lutego oraz 1 marca
i tym samym będą dla większości
drużyn próbą generalną przed startem rozgrywek ligowych. Tymczasem walka o punkty w trzeciej lidze
rozpocznie się w weekend 7-8 marca.
W tym samym terminie na boiskach
mieli zameldować się czwartoligowcy. Ostatecznie jednak czwartoligowe rozgrywki rozpoczną się tydzień
później niż to pierwotnie zaplanowano. Zawodnicy na boiskach pojawią
się zatem w weekend 14-15 marca.
Dodatkowo, jedna z kolejek rozegrana zostanie w środku tygodnia. Na
środę, 20 maja zostały zaplanowane
spotkania 28. kolejki. Począwszy od
29. kolejki mecze będą rozgrywane
zgodnie z pierwotnym harmonogramem, który zaprezentowano trzy
tygodnie temu. Zmiana terminarza
odbyła się na wniosek Kolegium
Sędziów Polskiego Związku Piłki
Nożnej i ma ona związek z zaplanowanym na 20-25 maja w Jarocinie
wiosennym zgrupowaniem programu
Core Polska 7. Udział w nim weźmie
szesnastu najbardziej perspektywicznych arbitrów (po jednym z każdego
województwa). W ramach szkolenia
poprowadzą oni spotkania 28. i 29.
kolejki czwartej ligi.
Przypomnijmy, że decyzją Wydziału Gier Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej wiosna w strefie kaliskiej w 2020 roku rozpocznie się już
29 lutego. Wówczas rozegrane zostaną pierwsze mecze piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Spotkania 1/16 finału rozegrane
zostaną 29 lutego oraz 1 marca i tym
samym będą dla większości drużyn
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próbą generalną przed startem rozgrywek ligowych. Tymczasem walka
o punkty w trzeciej lidze rozpocznie
się tydzień później, a więc w weekend 7-8 marca. W kolejne weekendy
do gry przystępować będą niższe
klasy rozgrywkowe. 14 marca wiosnę rozpocznie piąta liga oraz Klasa
Okręgowa, 21 marca Klasa A i ligi
wojewódzkie w kategoriach młodzieżowych, a 28 marca Klasa B oraz
okręgowe ligi młodzieżowe. Pierwszy turniej Żaków zaplanowano z kolei na pierwszy kwietniowy weekend,
dokładnie 4-5 kwietnia. Rozgrywki
Pucharu Polski odbywać się będą
w pięciu terminach. Po pierwszym
weekendowym (29 lutego-1 marca)

graniu kolejne rundy zaplanowano
już na środy, a konkretnie na 25 marca, 15 kwietnia, 6 maja i wielki finał
27 maja. Należy zauważyć, że żadnej
kolejki w rozgrywkach seniorskich
(oprócz jednego terminu czwartoligowego) nie zaplanowano na dni robocze w środku tygodnia, a do minimum ograniczono kolejki świąteczne.
11 kwietnia, a więc w Wielką Sobotę
zagrają zespoły do Klasy A włącznie,
w długi weekend majowy (1-3 maja)
grać będą ligi do klasy okręgowej
włącznie, a w Boże Ciało (11 czerwca) wyłącznie trzecia i czwarta liga.
Wszystkie ligi zakończą zmagania 20
czerwca. Po tym terminie rozegrane
zostaną spotkania barażowe.
BAS

Terminy kolejek w rundzie wiosennej
Klasa rozgrywkowa

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Totolotek Puchar Polski

29.02-1.03
25.03

15.04

6.05
27.05

IV Liga Grupa Wielkopolska

14-15.03
21-22.03
28-29.03

4-5.04
11.04
18-19.04
25-26.04

1-3.05
9-10.05
16-17.05
20.05
23-24.05
30-31.05

6-7.06
11.06
14.06
20.06

V Liga Grupa 3

14-15.03
21-22.03
28-29.03

4-5.04
11.04
18-19.04
25-26.04

1-3.05
9-10.05
16-17.05
23-24.05
30-31.05

6-7.06
13-14.06
20.06

Wielkopolska Klasa
Okręgowa Grupa 1

14-15.03
21-22.03
28-29.03

4-5.04
11.04
18-19.04
25-26.04

1-3.05
9-10.05
16-17.05
23-24.05
30-31.05

6-7.06
13-14.06
20.06

Wielkopolska Klasa A  
Grupa 4

21-22.03
28-29.03

4-5.04
11.04
18-19.04
25-26.04

9-10.05
16-17.05
23-24.05
30-31.05

6-7.06
13-14.06
20.06

Wielkopolska Klasa B
Grupa 9

28-29.03

4-5.04
18-19.04
25-26.04

9-10.05
16-17.05
23-24.05
30-31.05

6-7.06
13-14.06
20.06
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Esport >>> eFutbol przyciąga coraz więcej graczy i widzów. Dyscyplina ta generuje i
będzie generować coraz większe liczby, zarówno jeśli chodzi o widownie, jak i pieniądze

Wielkopolski ZPN wchodzi w esport

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ogłosił
program, w ramach którego kluby mogą ubiegać się o dofinansowanie imprez sportowych. W 2020 roku odbędą się cztery cykle. Aplikacje o dofinansowanie działań w pierwszym kwartale
już się rozpoczęły

Granty WZPN na wsparcie imprez

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ogłosił program wsparcia
wydarzeń piłkarskich w regionie w 2020 roku. Łącznie na granty dla organizatorów przeznaczono kwotę 40 tysięcy złotych.
Wnioski w pierwszym cyklu konkursowym przyjmowane będą
do 17 stycznia.

Były słowa, czas na czyny – Wielkopolski Związek Piłki Nożnej rozpoczyna działania na
zupełnie nowym polu. Mowa o esporcie, a konkretnie o zaproszeniu do udziału w I Turnieju FIFA 20, którego rozgrywki będą prowadzone pomiędzy 17 a 26 stycznia. Impreza
skierowana jest do uczestników rozgrywek ligowych, a udział w niej mogą wziąć wszyscy
chętni przedstawiciele klubu oraz członkowie środowiska sędziowskiego.
Potencjał Futbolu docenił już
między innymi Polski Związek Piłki
Nożnej, który potraktował go jako
nowy element wspierający rozwój
piłki nożnej i utrzymujący zainteresowanie tą dyscypliną. W gry z
serii FIFA oraz PES grają codziennie tysiące młodych ludzi w Polsce,
dlatego działacze piłkarskiej centrali
chcieli, aby oni również dołączyli do
społeczności piłkarskiej w naszym
kraju. Esport i Futbol to nowy rodzaj
konsumowania piłki nożnej, a Polski
Związek Piłki Nożnej chce obecnie
się w niego jako federacja mocno zaangażować. Między innymi dlatego
od dłuższego czasu mówiło się o powołaniu reprezentacji Polski w eFutbolu. Pod koniec września przyszedł
czas na konkrety. Kadra w eFutbolu
rywalizować będzie na dwóch międzynarodowych turniejach – eEURO 2020 organizowanym przez
UEFA oraz FIFA eNations Cup. Reprezentanci Polski zostali wyłonieni
w meczach eliminacyjnych, które
odbyły się w październiku. Jako

pierwsze odbędą się eFutbolowe mistrzostwa Europy. UEFA współpracuje z Konami, więc wezmą w nich
udział gracze Pro Evolution Soccer.
Rywalizować będą ze sobą reprezentanci wszystkich europejskich federacji piłkarskich. Będzie to największy do tej pory turniej esportowy dla
reprezentacji narodowych. Najlepsi
zakwalifikują się do rundy finałowej, która odbędzie się na początku
lipca 2020 na stadionie Wembley w
Londynie. Następnie szanse dostanie FIFA 20. Najlepsi polscy zawodnicy zagrają w FIFA eNations Cup.
Będzie on rozgrywany w trybie Ultimate Team. Gracze zmagania rozpoczną w eliminacjach online, które
wystartują w kwietniu 2020 roku.
Finały, podobnie jak w przypadku
mistrzostw Europy, będą odbywały
się już stacjonarnie.
Teraz w ślad za działaniami
Polskiego Związku Piłki Nożnej na
płaszczyźnie eFutbolu chce podążać
również Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej. Oficjalna witryna interne-

towa związku skierowała właśnie
zaproszenie do udziału w I Turnieju
FIFA 20 dla uczestników rozgrywek
w naszym województwie. Zmagania
prowadzone będą online, a udział
w nich jest całkowicie bezpłatny. I
Turniej FIFA 20 Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej dedykowany
jest grającym na konsoli PS4. Rozgrywki prowadzone będą online
pomiędzy 17 a 26 stycznia. Finał
rozgrywek będzie transmitowany na
żywo w mediach społecznościowych
Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej. Udział w zmaganiach może
wziąć każdy chętny przedstawiciel
klubu – zawodnik, trener, działacz,
a także członkowie środowiska sędziowskiego. Uczestnictwo jest bezpłatne. Zapisy będą weryfikowane
pod kątem przynależności klubowej.
Jedynym wymogiem jest zarejestrowanie się do rozgrywek poprzez
specjalny formularz, do którego link
znajduje się na stronie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
BAS

zimowa GIEŁDA TRANSFEROWA W wielkopolsce
Przerwa w rozgrywkach ligowych oznacza początek transferowej karuzeli. W klubach
okręgu kaliskiego zaczął się wielki handel. Zimowa przerwa w rozgrywkach spędza sen
z oczu kibicom większości drużyn z Wielkopolski. Tymczasem transferowa karuzela w
strefie kaliskiej także nabiera tempa, ale już wiadomo, że w klubach zapowiadają się
zmiany. Ciekawsze transfery oraz wszelkie spekulacje przedstawiamy w naszym zestawieniu. Nie brakuje w nim również transferowych pogłosek, piłkarzy z list transferowych
lub list życzeń prezesów.
Filip Latusek
KKS Polonia Kępno => MKS Kluczbork
Mateusz Majer
KS Górnik Konin => KS Sokół Kleczew
Kamil Sabiłło
SKS Wigry Suwałki => KKS Kalisz
Michał Steinke MKS Mieszko Gniezno => MKS Nielba Wągrowiec

Tomasz Bzdęga MKS Mieszko Gniezno => MKS Nielba Wągrowiec
Krzysztof Ciosek GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne => KS Grom Plewiska
Filip Brzostowski KS Sokół Kleczew => MKS Victoria Września
Jakub Banach
KS Sokół Kleczew => TKP Elana Toruń

UWAGA: Tłustym drukiem zaznaczyliśmy transfery już przeprowadzone bądź zakończenie okresu wypożyczenia. Pozostałe nazwiska to transferowe pogłoski, plotki, zawodnicy
testowani, piłkarze z listy transferowej lub listy życzeń.

Uruchomiony wraz z początkiem roku program grantowy to odpowiedź Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej na pojawiające się liczne prośby o wsparcie przeróżnych
inicjatyw klubów. Jednocześnie, by
zasady wsparcia były jak najbardziej
przejrzyste, opracowano jednolity
formularz zgłoszeniowy. Organizatorom ma on ułatwić ubieganie się o
pomoc, a Wielkopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej pozwolić ocenić
wszystkie wnioski i wybrać te najlepsze czy też najbardziej ciekawe. Inicjatywa związku kierowana jest do
wszystkich organizatorów wydarzeń
o charakterze typowo piłkarskim w
Wielkopolsce. Mogą to być zarówno
turnieje, mecze okolicznościowe czy
też obchody jubileuszowe, a nawet
otwarte inicjatywy społeczne, których głównym tematem będzie piłka
nożna. Kwota programu to 40 tysięcy
złotych podzielonych na cztery cykle
konkursowe odpowiadające poszczególnym kwartałom. W każdym z
nich ubiegać się można o dwa rodzaje wsparcia. Pierwszy, to tak zwany
duży grant, którego pula środków
finansowych będzie wynosić do 4
tysięcy złotych. Mały grant to z kolei wsparcie poprzez zabezpieczenie

obsługi sędziowskiej bądź przekazanie pucharów, medali lub nagród rzeczowych. W tym przypadku kwota
dofinansowania wyniesie do tysiąca
złotych. Co najistotniejsze, w każdym kwartale będzie przyznawany
jeden duży grant, a liczba małych
będzie zależna od pozostałej do wykorzystania puli finansowej. Wnioski składane przez kluby oraz inne
podmioty oceniać będzie specjalnie
powołana przez zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Komisja Grantowa, w skład której weszli
Andrzej Juskowiak, Miłosz Łondka, Jagoda Weiss i Maciej Wituski.
Pierwszy cykl konkursowy już się
rozpoczął. Wnioski o wsparcie działań w pierwszym kwartale 2020 roku
składać można do 17 stycznia. Aplikacje należy składać drogą mailową
na adres sekretariat@wielkopolskizpn.pl. Specjalny formularz można pobrać na witrynie internetowej
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu nastąpi 24 stycznia, a informacja o
wynikach zostanie przedstawiona na
stronie internetowej związku. Kolejny nabór wniosków dotyczących imprez w drugim kwartale rozpocznie
się w połowie lutego.
BAS

Wielkopolska Liga Juniora A1 >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej podał terminarze rozgrywek młodzieżowych w rundzie
wiosennej. Rozgrywki w I Lidze Wojewódzkiej Juniora A1 rozpoczną się w ostatni weekend marca. W pierwszej kolejce Marcinki zmierzą się przed własną publicznością z UKS-em Śrem

Marcinki zaczną u siebie
Runda wiosenna w rozgrywkach pierwszej ligi Wojewódzkiej
Juniora A1 rozpocznie się w weekend 28-29 marca, wtedy kępińskie Marcinki na własnym stadionie zmierzą się z UKS-em
Śrem. Wiosną podopiecznych Jacka Falszewskiego czeka dziesięć kolejek ligowych.
Wydział Gier Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej ogłosił zestaw
par w terminarzu rozgrywek o mistrzostwo pierwszej ligi Wojewódzkiej Juniora A1 w rundzie wiosennej
sezonu 2019/2020. Runda rewanżowa
rozpocznie się w weekend 28-29 marca. Marcinki Kępno, teoretycznie,
będą miały dosyć łatwy początek sezonu, bowiem już w pierwszej kolejce
zmierzą się przed własną publicznością z UKS-em Śrem. Pierwszy, wyjazdowy mecz podopiecznych Jacka
Falszewskiego zostanie rozegrany

4 kwietnia, a kępnianie zmierzą się
z Polonią Środa Wielkopolska. W
kwietniu piłkarze z Kępna zagrają
jeszcze z Odolanovią Odolanów, Obrą
Kościan i Kanią Gostyń. Po meczu z
Kanią (25 kwietnia) piłkarzy Marcinków czeka trzytygodniowa przerwa w
rozgrywkach. Po świętach majowych
kępnianie zameldują się na boisku
16 maja, kiedy to wybiorą się do Kalisza na mecz z tamtejszym KKS-em.
W rundzie wiosennej kępnianie rozegrają pięć meczów wyjazdowych i
tyle samo w roli gospodarza.
BAS

Mecze Marcinków Kępno w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020
12. kolejka (28 marca):
13. kolejka (4 kwietnia):
14. kolejka (9 kwietnia):
15. kolejka (18 kwietnia):
16. kolejka (25 kwietnia):
17. kolejka (9 maja):
18. kolejka (16 maja):
19. kolejka (23 maja):
20. kolejka (30 maja):
21. kolejka (6 czerwca):
22. kolejka (13 czerwca):

Marcinki Kępno – UKS Śrem
Polonia Środa Wlkp. – Marcinki Kępno
Marcinki Kępno – Odolanovia Odolanów
Obra Kościan – Marcinki Kępno
Marcinki Kępno – Kania Gostyń
PAUZA
KKS Kalisz – Marcinki Kępno
Marcinki Kępno – Górnik Konin
Przemysław Poznań – Marcinki Kępno
Marcinki Kępno – Stal Pleszew
Polonia Leszno – Marcinki Kępno
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Tenis stołowy >>> Końcówka 2019 roku była dosyć pracowita dla tenisistów stołowych z naszego regionu. Ubiegły rok zwieńczyli oni sukcesami podczas mocno obsadzonego memoriału w Raszkowie

Skotnik i Lewek na podium memoriału
W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Raszkowie odbył się IV Ogólnopolski Memoriał Zygmunta Lubienieckiego w tenisie stołowym. Memoriał został zorganizowany przez
Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Południowa Wielkopolska, LKS Orzeł Wysocko
Wielkie oraz Terenowy Klub Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim.
Do rywalizacji przystąpiło ogólnie 144 zawodników w jedenastu kategoriach wiekowych. W takim turnieju nie mogło zabraknąć tenisistów
stołowych z naszego powiatu. Najlepiej wypadli Szymon Skotnik z Siemianic (GUKS Byczyna), który zajął
bardzo wysokie, drugie miejsce w
kategorii kadetów oraz Bartosz Lewek z Myjomic (UKS Piast Ostrzeszów) – trzeci zawodnik najliczniej
obsadzonej kategorii mężczyzn. Po
dziewięciu wygranych turniejach z

rzędu zakończyła się z kolei passa
Jana Kasendry, który przegrał w
kategorii weteranów (powyżej 40 lat)
ze zwycięzcą turnieju byłym zawodnikiem Bundesligi Marcinem Drozdowskim, reprezentującym UKS
Piast Ostrzeszów. Należy dodać, że
Marcin Drozdowski grał w ubiegłym
roku w trzeciej lidze i wspólnie z kolegami wywalczył awans do drugiej
ligi. Mecz ten nie był pozbawiony
dramaturgii, gdyż kępnianin po gładko przegranym pierwszym secie 5:11,

w drugim wygrał jeszcze wyżej, bo
11:4. Natomiast w trzecim prowadził
już 8:4 i nagle się coś zacięło, a przeciwnik wykorzystał swoje ogromne
doświadczenie ligowe, wygrywając
końcówkę tego seta. Zawodnik UKS
Piast Ostrzeszów znalazł sposób na
ofensywny styl gry Jana Kasendry,
rozstrzygnął także czwartego seta
i cały mecz na swoją korzyść. Tak
zwany „rosyjski” system rozgrywek
do dwóch porażek pozwolił na dalszą grę nawet o 2. miejsce, ale Jan
Kasendra po dwóch kolejnych zwycięstwach uległ po walce swojemu
koledze Markowi Ciesielskiemu z
UKS Prosna Grabów 1:3 i musiał się
zadowolić miejscem 7-8. Inny zawodnik klubu z Grabowa Andrzej Gogol
z Mnichowic, który również między
innymi przegrał z najlepszym wśród
weteranów Marcinem Drozdowskim
1:3 zakończył zmagania na miejscach
9-12.			
BAS

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