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jabłko
krajowe

Prezydent

z wizytą w Drożkach

Wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Drożkach miała związek z upamiętnieniem 100-lecia powrotu Ziemi Rychtalskiej do Polski.
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Fabryka mebli w Laskach zatrudni

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

Co tydzień
w „TK”

raport

Mamy kolejny rekord!

Okręgowa

stacja kontroli pojazdów
serwis wulkanizacja
badania techniczne
wszystkich pojazdów
BEZPŁATNE SPRAWDZENIE ŚWIATEŁ, ZAWIESZENIA,
AMORTYZATORÓW, AKUMULATORA i PŁYNU CHŁODNICZEGO.

do przeglądu

y 5L
płyn do spryskiwacz
y
i zapach samochodow

gratis

SMOG-owy!
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JUŻ otwarTE
Trzebień 70D, wjazd Opatów, ul. Kępińska.
Czynne od poniedziałku do piątku 7:00-19:00, sobota 7:00-15:00.
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Tel. 785 236 924, 609 502 843

Informacje

wiadomości
Finał XXII Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2020”

„Srebrne” kępińskie liceum

9 stycznia br. ogłoszone zostały wyniki XXII Ogólnopolskiego
Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2020”, prowadzanego od
dwudziestu dwóch lat przez Fundację
Edukacyjną „Perspektywy”.
Najlepsze polskie licea
Ogólnopolski Ranking Liceów
Ogólnokształcących prezentuje 999
najlepszych liceów spośród wszystkich w Polsce. Kapituła zakwalifikowała licea, biorąc pod
uwagę średnie wyniki maturalne z języka polskiego i matematyki, które nie mogły być niższe
niż 0,75 średniej krajowej w
tego typu szkołach. Niezmienne
pozostały trzy kryteria oceny:
wyniki matury z przedmiotów
obowiązkowych (25%), wyniki
matury z przedmiotów dodatkowych (45%) i sukcesy szkoły w
olimpiadach (30%). Uwzględnione zostały także osiągnięcia w
olimpiadach międzynarodowych.
Niekwestionowanym zwycięzcą
XXII Rankingu zostało Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Na drugim miejscu uplasowało
się XIV Liceum Ogólnokształcące im.
Stanisława Staszica w Warszawie, natomiast na trzecim – V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
W XXII Rankingu Liceów Liceum Ogólnokształcące nr I im. mjra
Henryka Sucharskiego w Kępnie uplasowało się na wysokim, 203. miejscu
ze znakomitym wskaźnikiem – 47.99,
ex aequo z Liceum Akademickim Da

Vinci w Poznaniu. To znaczny awans
w stosunku do lat ubiegłych – w 2019
r. kępiński „ogólniak” znajdował się
na 276. miejscu, w 2018 r. – na 253.
miejscu, a w 2017 r. – na 251. miejscu.
Jeśli chodzi o pozycję w Wielkopolsce, szkoła plasuje się na 15. miejscu
w zestawieniu 99 szkół. - Zdobycie
po raz kolejny wysokiego miejsca
w Rankingu Liceów Ogólnokształ-

cących to bardzo duży sukces. Jest
to dla nas wielki powód do dumy i
radości. Tak wysokie miejsce w klasyfikacji jest wynikiem świetnej współpracy uczniów i nauczycieli. Przed
nami w rankingu są tylko miasta
wojewódzkie lub duże miasta, a więc
znacznie większe, elitarne placówki
oświatowe. Jesteśmy szkołą otwartą
– nie mamy progu punktowego podczas przyjmowania uczniów do szkoły, liczba uczniów w naszej szkole jest
mniejsza niż w dużych miastach, a
mimo tego po raz kolejny odnotowaliśmy taki wspaniały wynik. Świadczy on o dobrej atmosferze w szkole,
tworzonej wspólnie przez znakomitą

kadrę, ambitnych uczniów, a także
władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania – podkreśliła dyrektor kępińskiego ogólniaka
Danuta Stefańska.
Druga z kępińskich szkół – Liceum Ogólnokształcące nr II w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1
w Kępnie – nie została sklasyfikowana w rankingu. W Wielkopolsce
ta placówka plasuje się na
93. miejscu.
A jak w rankingu wypadły licea z pobliskich
miejscowości? I Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Ostrzeszowie znalazło się
na 283. miejscu w rankingu
(spadek z 270. miejsca), a II
Liceum Ogólnokształcące
im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie
– na 971. miejscu, po raz pierwszy
klasyfikując się w rankingu. I Liceum
Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie spadło na
571. miejsce z ubiegłorocznego 514.
miejsca. Spadek zanotowały również
szkoły: Liceum Ogólnokształcące im.
Mikołaja Kopernika w Wieruszowie z
887. miejscem (w 2019 r. – 797. miejsce) oraz Liceum Ogólnokształcące im.
Tadeusza Kościuszki w Sycowie z 888.
miejscem (w 2019 r. – 686. miejsce).
Kępińskie technika
niesklasyfikowane
Ogólnopolski Ranking Techników obejmuje 500 najlepszych szkół w
kraju. Kryteria Rankingu Techników

W piątek, 27 grudnia 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisana została umowa z wykonawcą hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie przy ulicy
Dąbrowskiego 3

Rusza budowa hali sportowej przy „Sucharku”

Stosowną umowę parafowali:
starosta kępiński Robert Kieruzal
oraz wicestarosta Alicja Śniegocka.
Kontrasygnatę na dokumencie złożył także skarbnik powiatu Marcin
Trojak. Zgodnie z przeprowadzoną
procedurą przetargową wykonawcą
prac jest Przedsiębiorstwo Produk-

cyjno-Usługowo-Handlowe PREBET
Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
Inwestycja obejmuje budowę
hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku liceum wraz z
zapleczem, zawierającym pomieszczenia towarzyszące, tj. węzły szatUmowa podpisana z wykonawcą
opiewa na kwotę 7.562.463,17 złotych

niowo-sanitarne,
pomieszczenia
magazynowe, pomieszczenie nauczycieli W-F, sale fitness, siłownię
oraz pomieszczenie techniczne - kotłownię. Zakupione zostanie wyposażenie i sprzęt sportowy.
Obiekt, w którym przewidziano
widownię dla 153 osób, będzie dawał
możliwość organizowania rozgrywek
sportowych rangi mistrzowskiej lub
ogólnopolskiej w zakresie siatkówki,
koszykówki i piłki ręcznej.
Wartość podpisanej umowy wynosi 7.562.463,17 złotych.
Zadanie jest współfinansowane ze środków programu „Sportowa
Polska 2019” kwotą 2.484.100,00
złotych. Pozostałą część wydatków
pokryje Powiat Kępiński w ramach
swojego budżetu.
Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020-2021.
Oprac. bem

2020 to: wyniki matury z przedmiotów
obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%),
wyniki egzaminu zawodowego (30%) i
sukcesy szkoły w olimpiadach (20%).
W rankingu prym wiedzie Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole
Szkół Licealnych i Technicznych nr
1 w Warszawie, drugie miejsce zajęło Technikum nr 7 w Zespole Szkół
Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu, a trzecie – Technikum
Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty
Polskiej w Gdańsku w Krakowie.
Niestety, po raz kolejny rankingu
nie sklasyfikowano żadnego kępińskiego technikum. Spośród okolicznych szkół sklasyfikowane zostały
jedynie: Technikum nr 1 w ZS nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w
Ostrzeszowie, które zajęło 215. miejsce, awansując z 223. miejsca oraz
Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, które zajęło 427.
miejsce (w 2019 r. – 122. miejsce). W
rankingu nie znalazło się żadne technikum z Sycowa, Namysłowa, a nawet
Kalisza.

W zestawieniu 105 szkół wielkopolskich, Technikum nr 1 w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w
Kępnie zajmuje 61. miejsce, a Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie – 62.
miejsce.
Tytuły
dla najlepszych
Dla najlepszych polskich liceów
i techników wprowadzono specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne
o kształcie szkolnych tarcz, będące
potwierdzeniem wysokiej jakości
pracy tych szkół. Tytuł „Złotej Szkoły” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które w rankingu zajęły
miejsca 1-200 w przypadku liceów
i miejsca 1-100 w przypadku techników, tytuł „Srebrnej Szkoły” – liceom, które zajęły miejsca 201-500
oraz technikom, które zajęły miejsca
101-300, a tytuł „Brązowej Szkoły”
– liceom na miejscach 501-999 oraz
technikom na miejscach 301-500.
Szkoły mają prawo do używania tytułów wraz z graficznym znakiem w
2020 r. i latach następnych.
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RANKING LICEÓW:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu (wskaźnik – 100.00)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie (wskaźnik – 91.58)
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie (wskaźnik – 90.12)
III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (wskaźnik – 88.73)
XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (wskaźnik – 88.40)
Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach (wskaźnik – 79.02)
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (wskaźnik – 78.88)
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie i LO nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu (wskaźnik – 77.87)
10. IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie (wskaźnik – 71.54)
...
143. III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu (wskaźnik – 50.61)
...
203. Liceum Ogólnokształcące nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie (wskaźnik – 49.99)
...
283. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie (wskaźnik – 44.40)
...
330. I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim (wskaźnik – 42.80)
412. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy (wskaźnik – 40.83)
459. III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim (wskaźnik – 39.96)
552. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu (wskaźnik – 38.50)
571. I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie (wskaźnik – 38.18)
629. II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu (wskaźnik – 37.09)
679. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim (wskaźnik – 36.06)
838. Liceum Plastyczne w ZSP nr 2 w Kaliszu (wskaźnik – 33.18)
887. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie (wskaźnik – 32.07)
888. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie (wskaźnik – 32.06)
971. II Liceum Ogólnokształcące im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie (wskaźnik – 30.47)
...
999. XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Warszawie (wskaźnik – 30.15)

RANKING TECHNIKÓW:
1. Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie (wskaźnik – 100.00)
2. Technikum nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu (wskaźnik – 94.09)
3. Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie (wskaźnik – 91.57)
4. Technikum Nowoczesnych Technologii im. J.Pawła II w Kleszczowie (wskaźnik – 88.60)
5. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie (wskaźnik – 88.37)
6. Technikum Elektroniczne ne 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy (wskaźnik – 82.94)
7. Technikum nr 1 w CKZiU nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze (wskaźnik – 79.30)
8. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w ZS nr 5 w Lublinie (wskaźnik – 76.98)
9. Technikum Komunikacji w ZSK w Poznaniu (wskaźnik – 76.54)
10. Technikum Organizacji i Zarządzania w ZS nr 8 w Szczecinie (wskaźnik – 75.41)
...
125. Technikum nr 1 w ZST w Ostrowie Wielkopolskim (wskaźnik – 55.65)
215. Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie (wskaźnik – 52.65)
362. Technikum nr 5 w ZSE w Ostrowie Wielkopolskim (wskaźnik – 48.76)
427. Technikum w ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie (wskaźnik – 47.28)
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Wiadomości

historia
Publikujemy kolejną część historii kępnian w obozie w Woldenbergu autorstwa Izabeli
Choraszewskiej

Kępińscy Woldenberczycy - część IX
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” (ks. J. Twardowski)
Damazy Choraszewski
Damazy Choraszewski urodził
się 20 września 1912 r. w Gnieźnie
jako najmłodsze z trojga dzieci Józefa
Małolepszego i Zofii z domu Fredyk.

Portret Damazego Choraszewskiego, 1932 r.

Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczęszczał do Państwowego
Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego. W 1931 r. otrzymał świadectwo
dojrzałości, ale ze względu na trudną
sytuację materialną nie mógł rozpocząć wymarzonych studiów. Postanowił więc wstąpić do wojska.
Służbę rozpoczął w 69. Pułku
Piechoty, a w sierpniu 1931 r. dostał
się do Szkoły Podchorążych Rezerwy
Kawalerii w Grudziądzu. Ukończył
ją 30 czerwca 1932 r., otrzymując tytuł podchorążego rezerwy. Po dwumiesięcznym kursie unitarnym w
Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych w Warszawie, służył w 1. Pułku
Pancernym w Poznaniu.
Jesienią rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim.

diów sytuacja rodzinna zmusiła go
do przerwania nauki. Podjął pracę w
Zjednoczonych Związkach Powiatów
Województw Poznańskiego i Pomorskiego w Bydgoszczy, gdzie pełnił
funkcje sekretarza, księgowego i kasjera. W styczniu 1935 r. został mianowany podporucznikiem rezerwy i
wcielony do I Batalionu Pancernego,
w którym od maja do lipca 1936 r.
odbywał ćwiczenia. W latach 19371938 pracował w Urzędzie Skarbowym w Mogilnie na stanowisku sekretarza administracyjnego. Latem
1938 r. ukończył sześciotygodniowy
kurs techniczno-warsztatowy dla oficerów rezerwy broni pancernych w
Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych w Modlinie.
W dniu mobilizacji, 25 sierpnia
1939 r., Damazy Choraszewski stawił się w I Batalionie Pancernym w
Poznaniu i został przydzielony, jako
dowódca, do kolumny samochodów
ciężarowych nr 753, która weszła w
skład Armii „Poznań” i podlegała
bezpośrednio generałowi dywizji
Tadeuszowi Kutrzebie. Zadaniem
tej kolumny było przewożenie wojsk
i amunicji na odcinku od Poznania do
okolic rzeki Bzury. W drugim dniu
wojny transportowała ona żołnierzy
jednego batalionu 68. Pułku Piechoty, co zostało udokumentowane przez
uczestnika tamtych wydarzeń – Ludwika Głowackiego, w jego książce
pt. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku:
„Wobec meldunków o pojawieniu się na prawym skrzydle Armii
<<Łódź>> nieprzyjacielskiej broni
pancernej i możliwości jej uderzenia
na lewe skrzydło i tyły Armii <<Poznań>>, 17. dywizja otrzymała również rozkaz wysłania samochodami
jednego batalionu piechoty z pluto-

Zdjęcie z niewoli, Damazy drugi z lewej w pierwszym rzędzie, obok E. Maleszka

Wstąpił do korporacji akademickiej
„Sigismundii”. Należał też do Akademickiego Koła Gnieźnian, Związku
Oficerów Rezerwy, Związku Polskiej
Młodzieży Demokratycznej, Polskiego Czerwonego Krzyża i innych
organizacji społecznych. Śpiewał w
chórze akademickim oraz w cieszącym się dużą popularnością wśród
studentów zespole wokalnym „VOX”,
założonym w 1933 r. przez znanego
gnieźnieńskiego kompozytora – Klemensa Waberskiego.
W 1934 r. zmienił nazwisko na
Choraszewski. Po trzech latach stu-
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nem kolarzy na przedmieście „Koło”
w rejonie Tarnowa przy szosie Koło –
Turek. O godzinie 16.00 1 batalion 68
pp odjechał kolumną samochodową
nr 753 (dowódca kolumny samochodowej ppor. rez. Damazy Choraszewski) z lasu Strzałkowa. Przewiezienie
batalionu odbyło się w dwóch turach,
gdyż kolumna miała do dyspozycji 50
samochodów, a na załadowanie całego batalionu potrzeba było 70 samochodów”.
W kolejnych dniach kampanii
wrześniowej pełnił też funkcję zastępcy dowódcy pierwszej grupy

marszowej Armii „Poznań” i uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Wykonał
wówczas niebezpieczne zadanie,
polegające na rozładowaniu pociągu
przewożącego broń z magazynów
pod Koninem, który utknął w lesie
pod Kutnem. W operacji tej uczestniczyły cztery kolumny samochodów
ciężarowych (120 pojazdów). Pod
ogniem dział hitlerowskich dostarczył ładunek w rejon Łęczycy. Za wykonanie tego zadania dowództwo Armii „Poznań” postanowiło odznaczyć
go Krzyżem Walecznych. Następnie,
zgodnie z rozkazem, skierował się w
okolice Wyszogrodu, aby dostarczyć
amunicję oddziałom artyleryjskim
walczącym nad Bzurą.

Damazy z kuzynostwem w Poznaniu, lata 30.

schweig, w którym spędził kilka
W 1948 r. Damazy przeprowadził
miesięcy. W połowie 1940 r., wraz z się z rodziną do Kępna i zamieszkał
kilkuset innymi jeńcami, został prze- w kamienicy swoich teściów. Podjął
transportowany do Oflagu II C Wol- pracę w Wydziale Powiatowym na
denberg. Do tego samego obozu trafił stanowisku kierownika referatu plateż jego starszy brat, podporucznik nowania gospodarczego. Od 1950 r.
Tadeusz Małolepszy, żołnierz 15. pracował w resorcie Ministerstwa
Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, Sprawiedliwości – początkowo jako
walczącej w składzie Armii „Pomo- aplikant, a od 1952 r. jako sędzia. W
rze”. Tam Damazy spotkał również latach 1954-1978 pełnił funkcję wicekilku znajomych sprzed lat – kolegów prezesa Sądu Rejonowego w Kępnie.
ze szkół i z wojska, między innymi Po przejściu na emeryturę był radcą
pierwszego obozowego mistrza sza- prawnym Wojewódzkiego Związku
chowego, podporucznika Kazimie- Spółdzielni Rolniczych „Samoporza Badylaka. Wolność odzyskał moc Chłopska” w Zakładzie Gospo30 stycznia 1945 r., w szóstym dniu darczym w Wieruszowie.
ewakuacji obozu.
W 1963 r. został awansowany na
W drugiej połowie lutego 1945 r. stopień kapitana.
Damazy Choraszewski szczęśliwie
Damazy Choraszewski należał
powrócił do Poznania, gdzie czekali do Zrzeszenia Prawników Polskich
na niego rodzice. Wolny, ale w kiep- oraz Związku Zawodowego Pracowskim stanie psychicznym i fizycznym ników Leśnych i Przemysłu Drzewstanął w obliczu kolejnych proble- nego. W Kępnie wstąpił do koła Zjedmów, związanych z odnalezieniem noczonego Stronnictwa Ludowego,
się w tej nowej rzeczywistości. Pra- pełnił funkcję przewodniczącego
gnął spokoju, stabilizacji, szukał za- Powiatowego Komitetu Odbudowy
jęcia, które pozwoliłoby mu wyrwać Stolicy, był radcą prawnym i rzeczsię z apatii, zapomnieć o przeżyciach nikiem spraw dyscyplinarnych kęminionych lat. Chciał jak najprędzej pińskiego koła ZBoWiD oraz sędzią
spotkać się z poznaną krótko przed Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego
wojną kobietą, która, dzięki pięcio- tego związku.
letniej korespondencji,
stała się mu bardzo bliska. To myśl o niej, o
ich wspólnej przyszłości
podtrzymywała go na
duchu i pozwalała przeżyć najtrudniejsze chwile
niewoli.
Na początku marca
1945 r. Damazy odwiedził Teresę mieszkającą
z rodziną w Jarocinie.
We wrześniu pobrali się,
a w 1946 r. urodziło się
ich pierwsze dziecko –
córka Wanda.
W 1945 r. został mianowany porucznikiem.
Od maja do listopada
pełnił służbę w Kwatermistrzostwie
Dowództwa Poznańskiego
Okręgu Wojskowego. W
tym samym roku ukońDamazy z rodziną w kępińskim parku. lata 50.
czył kurs przeszkolenia
oficerów sztabowych w Centrum
Życie rodzinne i zawodowe
Wyszkolenia Broni Pancernych w układało mu się pomyślnie. W KępModlinie. Od 1 września był zastęp- nie urodzili się jego trzej synowie:
cą kierownika Rejonowego Zarządu Juliusz, Krzysztof i Maciej. DoKwaterunkowo-Eksploatacyjnego w świadczenia życiowe spowodowały,
Gnieźnie. Na początku listopada, na że doceniał wolność, niezależność,
własną prośbę, został zwolniony z nie pozwalał sobą sterować. Zawsze
czynnej służby wojskowej i wznowił postępował zgodnie ze swoimi przerozpoczęte przed wojną studia. Tytuł konaniami. Nie wartościował ludzi
magistra praw uzyskał w 1947 r.
pod względem sytuacji materialnej
Od 1946 r. pracował w Jarocinie, czy pozycji społecznej. Często, jako
pełniąc funkcję kierownika handlo- radca prawny, udzielał nieodpłatnej
wego tartaku należącego do jego pomocy osobom znajdującym się w
szwagierki – Marii Garsztkowej. trudnej sytuacji finansowej. Cenił
Po upaństwowieniu przedsiębiorstwa życie rodzinne i towarzyskie. Zjedzajmował to stanowisko jeszcze przez nywał sobie ludzi wesołym i przyjakilka miesięcy.
znym usposobieniem.
Damazy Choraszewski
został odznaczony Krzyżem
Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Medalem „Za Udział
w Wojnie Obronnej 1939”,
Medalem „Za Warszawę
1939-45”, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Odznaką Grunwaldzką.
Zmarł 8 stycznia 1990 r. w
wieku 78 lat. Jest pochowany
na cmentarzu w Kępnie.
Izabela Choraszewska

17 września oddział podporucznika Choraszewskiego został rozbity, a on przedarł się przez ogień
wroga i przeprawił przez Bzurę do
Puszczy Kampinoskiej. Tam rozbroił kilkuosobowy patrol niemiecki, a
pojmanych jeńców doprowadził do
dowództwa armii. Po trzech dniach
udało mu się przedostać się do oblężonej Warszawy. Do dnia kapitulacji
brał udział w obronie stolicy jako żołnierz Armii „Warszawa”.
Na rozkaz Dowództwa Obrony,
zorganizował w koszarach 1. Dywizjonu Artylerii Konnej wojskową kolumnę transportową (składającą się z
ośmiu chevroletów 185 D oraz dwóch
fiatów 621 R), która codziennie dostarczała zaopatrzenie walczącym
żołnierzom. Z jego inicjatywy została uruchomiona piekarnia, w której
wypiekano chleb dla wojska i mieszkańców miasta. Podczas jednego z
bombardowań omal nie stracił życia.
Po kapitulacji Warszawy, 29
września, zdał samochody należące do
kolumny Zakładowi
Oczyszczania Miasta.
Z chwilą wstrzymania
działań obronnych, podobnie jak tysiące polskich oficerów, został
wzięty do niewoli.
Od 2 października
1939 r. do 25 stycznia
1945 r. przebywał w
niemieckich obozach
jenieckich. Pierwszym
Zdjęcie z jubileuszu mecenasa K. Krzanowskiego, 1961 r.
był Oflag XI B Braun-
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Wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Drożkach miała związek z upamiętnieniem 100-lecia powrotu Ziemi Rychtalskiej do Macierzy

13 stycznia br. to niezwykle
ważny dzień dla mieszkańców Ziemi
Rychtalskiej, a w szczególności Drożek. Powodem tego jest wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy z okazji 100-lecia
powrotu Ziemi Rychtalskiej do Macierzy.
O to, aby poniedziałkowe wydarzenie dopięte było na ostatni guzik,

zadbali: wójt gminy Rychtal Adam
Staszczyk, proboszcz parafii pw. św.
Jana Nepomucena w Drożkach Daniel Wawrzyniak i dyrektor Szkoły
Podstawowej w Drożkach Grażyna
Adamska. W spotkaniu z prezydentem, oprócz tłumnie zebranych
mieszkańców, uczestniczyli: sekretarz stanu w kancelarii prezydenta
Andrzej Dera, minister rodziny,
pracy i polityki społecznej Marlena
Maląg, sekretarz stanu w kancelarii
prezesa Rady Ministrów Jan Dziedziczak, senatorowie i posłowie,
wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, przedstawiciele władz
powiatowych i gminnych z terenu
powiatu kępińskiego, dyrektorzy pla-

cówek oświatowych gminy Rychtal,
duchowni, a także rodzina Seweryna
Szulca.
Po przywitaniu prezydenta przez
dzieci i młodzież oraz wręczeniu
bukietu kwiatów przy dźwiękach
skrzypiec, głos zabrał wójt Adam
Staszczyk. Przypomniał mieszkańcom Drożek, że powrót Ziemi
Rychtalskiej do Polski został ogło-

szony 19 stycznia 1920 r., co zostało
ukoronowane późniejszą wizytą na
tym terenie ówczesnego prezydenta
Polski Stanisława Wojciechowskiego. - Mieszkańcy tej ziemi pamiętali – nie po 123 latach, ale po 600
latach rozłąki z matką ojczyzną – że
tutaj jest Polska. (...) Ziemia, która
zawsze była ziemią przygraniczną,
wróciła do macierzy na podstawie
Traktatu Wersalskiego. Jesteśmy
dumni z tego, że mieszkańcy w tak
trudnym momencie historii potrafili przypomnieć wszystkim, że tutaj
jest Polska, mieli odwagę, by głośno
to wołać. Wszyscy jesteśmy dumni,
że to właśnie mieszkaniec Drożek
– Seweryn Szulc – wraz z polską

delegacją powiatu namysłowskiego
i sycowskiego, udał się do Paryża,
aby przed Radą Ambasadorów zaświadczyć, że ziemie te zamieszkuje
ludność etnicznie Polska. Zaświadczyć, że tutaj jest Polska – mówił
wójt. - Wydarzenia sprzed 100 lat zobowiązują nas wszystkich, nie tylko
władze państwowe i samorządowe,
do jedności w trosce o rozwój naszej
ojczyzny – dodał.
Uczeń Szkoły Podstawowej w
Drożkach, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Miłosz Czekaj,
zapoznał zgromadzonych z historią
Drożek oraz powrotu Ziemi Rychtalskiej do Macierzy (więcej o przyłączeniu gminy Rychtal do Polski w
kolejnym numerze „TK”).
Następnie przemówienie wygłosił prezydent. - To bardzo szczególna
uroczystość, w bardzo szczególnym
miejscu. 100 lat temu ta ziemia, a
ściślej mówiąc – ludzie, którzy na
tej ziemi mieszkali z dziada pradziada – zmagali się nie tyle o polskość,
co zmagali się o Polskę. Chcieli, aby
Polska, której nie było tutaj przez

wyrażając radość i wdzięczność, że
po 100 latach od tamtych wydarzeń
mieszkańcy Ziemi Rychtalskiej pamiętają o postawie swoich przodków.
Podczas uroczystości na placu
przed kościołem pw. św. Jana Nepomucena w Drożkach umieszczono
kapsułę czasu, w której znalazło się

rowi, staraniom i zabiegom częścią
odradzającego się państwa polskiego. Nie wywalczyło tego żadne powstanie zbrojne, wywalczył to upór
ludzi, którzy czuli się Polakami,
wiedzieli, że nimi są i chcieli, aby ich
ojcowizna była częścią Rzeczypospolitej – powiedział Andrzej Duda,

przesłanie do pokoleń, podpisane
przez głowę państwa Andrzeja Dudę,
zdjęcie z wizyty prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Drożkach
oraz pamiątkowy medal z okazji
100-lecia powrotu Ziemi Rychtalskiej
do Polski. Drugi egzemplarz przesłania do pokoleń, również parafowany
przez prezydenta, zawiśnie w kościele w Drożkach. Miejsce, w którym
wójt i prezydent umieścili kapsułę,
zostało przykryte kamienną tablicą.
W tym miejscu stanie także tablica
informacyjna związana z poniedziałkową uroczystością, ufundowana
przez kancelarię prezydenta RP.
Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie z prezydentem
Andrzejem Dudą na wzór fotografii
sprzed 100 lat z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim. W podziękowaniu drożkowianie spontanicznie
odśpiewali „Sto lat”, pieśń religijną
„Życzymy, życzymy” i hymn Polski.
KR

Fot. RadioSUD

Prezydent z wizytą w Drożkach

przekonać obradujących tam polityków, że Rychtal to ziemia, na której
mieszkają Polacy i że powinna ona
przynależeć do Polski. W swoim darze przekonywania, w swojej autentyczności, prawdziwości i żarliwości
byli na tyle skuteczni, że ta ziemia
rzeczywiście stała się dzięki ich upo-

stulecia, a przetrwała w ich rodzinach i sercach, w której tradycji żyli
od pokoleń, wreszcie tutaj wróciła.
Takim człowiekiem był mieszkaniec
Drożek, Seweryn Szulc, jak również
inni ludzie tej ziemi, którzy w dużej
części tworzyli wówczas miejscowe
władze. I cóż zrobili? To nie było
miejsce, gdzie doszło do wielkiej
bitwy, gdzie zmagano się z bronią
w ręku. W jakimś sensie można
powiedzieć, że postąpili bardzo po
wielkopolsku: wzięli dowody, modlitewniki, śpiewniki, różnego rodzaju
wydawnictwa, gdzie wszystko było
po polsku, gdzie modlitwy były po
polsku, gdzie pieśni były po polsku –
i z tym pojechali do Paryża, po to, by
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Rekordową kwotę blisko 197 tys. zł udało się zebrać kępińskiemu Sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tracie niedzielnego 28. Finału WOŚP zorganizowanego pod
hasłem „Wiatr w żagle”

Na uczestników Finału czekały
liczne atrakcje, występy i pokazy

Mamy kolejny rekord!

W tym roku Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała dla zapewnienia najwyższych standardów
diagnostycznych i leczniczych w
dziecięcej medycynie zabiegowej.
Zebrane środki przeznaczone zostaną

nopolska inicjatywa i nie byliśmy
pewni, jak te pieniądze przez WOŚP
zostaną spożytkowane. Okazało się,
że Fundacja Jurka Owsiaka działa
bez zarzutu i w kolejnym roku zbieraliśmy już wspólnie - przypomina

W niedzielę, 12 stycznia 2020 r., na ulice naszego
powiatu wyruszyło blisko 200 wolontariuszy

na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia
dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji, ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin medycyny
dziecięcej, jak: chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia.
Tradycyjnie już do zbiórki aktywnie włączył się powiat kępiński.
- W Kępnie Orkiestra gra od pierwszego Finału, z tym, że za pierwszym
razem pieniądze, które zebraliśmy,
przekazaliśmy bezpośrednio oddziałowi dziecięcemu kępińskiego szpitala. Była to wówczas nowa ogól-

szef kępińskiego Sztabu WOŚP Wiesław Walas.
W niedzielę, 12 stycznia 2020 r.,
na ulice naszego powiatu wyruszyło blisko 200 wolontariuszy, którzy
zbierali pieniądze w: Kępnie, Opatowie, Siemianicach, Łęce Opatowskiej, Biadaszkach, Rakowie, Lipiu,
Świbie, Mikorzynie, Ostrówcu,
Domaninie, Myjomicach, Kierznie,
Tokarzewie, Hanulinie, Trzcinicy,
Rychtalu, Laskach, Perzowie, Baranowie, Grębaninie, Bralinie, Słupi
pod Kępnem, Trzebieniu.
W godzinach popołudniowych

wystartowała impreza zorganizowana przez Sztab Orkiestry w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kępnie. W
jej trakcie licytowano gadżety WOŚP
oraz przedmioty przekazane kępińskiemu Sztabowi, w tym upominki
ofiarowane m.in. przez europosłankę
z naszego regionu czy samorządy Powiatu Kępińskiego i Gminy Kępno.
Na uczestników Finału czekały liczne
atrakcje, występy i pokazy.
Podczas imprezy wystąpili: Chór
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego „Unisono”, wokaliści sekcji wokalnej Kępińskiego
Ośrodka Kultury, Klub Tańca „Madar”, Studio Tańca „Retro”, Baranowskie Studio Tańca, Akademia Ruchu
„Pasja” oraz zespół muzyczny „The
Gentlemen”. Na wszystkich zainteresowanych czekał też Festiwal Gier
Planszowych. Odbyły się pokazy
Klubu Ju-Jitsu Mohikan oraz Street
Workout, a także sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie. Na
głodnych przed halą czekała ciepła
wegańska grochówka.
Tradycyjnie już organizację kępińskiego Finału wsparli harcerze
i strażacy ochotnicy, a wspólnie z
Orkiestrą kwestowały czworonogi rasy Labrador Retriever i inne
wspaniałe psy.
Całość zakończyło bezhukowe
„światełko do nieba” - spektakl Teatru Ognia „Fuego Fire Show”.
Podczas niedzielnego grania
udało się zebrać rekordową kwotę

171.691,32 zł oraz środki w walucie
obcej. W 2019 r. było to łącznie z
wylicytowanym złotym serduszkiem
niecałe 155 tys. zł.
W tym roku rekordowa okazała
się również kwota 25 tys. zł zaoferowana przez Fabrykę Mebli „Benix”
Kaczorowscy za kępińskie złote serduszko WOŚP licytowane na antenie
Radia SUD.
- Cieszymy się, że udało się nam
po raz kolejny pobić rekord, dopisała

pogoda i znalazło się tyle osób, które
zechciały nam pomóc przy organizacji imprezy i - co bardzo ważne - w
sprzątaniu po jej zakończeniu. Jesteśmy też wdzięczni wszystkim, którzy zapewnili jedzenie i ciepłe napoje
dla wolontariuszy, którzy cały dzień
kwestowali dla Orkiestry - podsumowuje W. Walas. – Zgodnie z kępińską
tradycją było bezpiecznie i obyło się
bez incydentów.		
bem

Licytowano gadżety WOŚP oraz przedmioty
przekazane kępińskiemu Sztabowi

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olszowie

Rekord sztabu w Olszowie – uzbierano 49.078,00 zł
Ciekawe atrakcje przygotowane na niedzielę przyciągnęły
tłumy osób, które okazały wielkie serca. Fot. Mateusz Jurzak

Podczas wydarzenia odbyły się liczne licytacje
wartościowych rzeczy. Fot. Mateusz Jurzak
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W sołectwie Olszowa po raz
czwarty utworzono sztab Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W
sobotę, 11 stycznia br., 50 osób zgłosiło się, aby honorowo oddać krew.
Udało się zebrać ponad 22 litry krwi.
Dla tak niewielkiej miejscowości
organizacja sztabu to wielkie przedsięwzięcie. Liczne atrakcje przygotowane na niedzielę, 12 stycznia br. –
występy dzieci, pokaz zumby, pokaz
ratownictwa technicznego w wykonaniu OSP Olszowa i OSP Szklarka
Mielęcka, występy: „Vipodance”,
„Dancegirls”, „Menago” i „Skubi”,
liczne licytacje wartościowych rzeczy
i losy z atrakcyjnymi nagrodami, ciepła grochówka, smażona kiełbaska,

gorące napoje i pyszne ciasto oraz tradycyjne światełko do nieba – przyciągnęły wiele osób, które okazały wielkie serca. Podczas 28. Finału WOŚP
w Olszowie uzbierano aż 49.078,00
zł, bijąc zeszłoroczny rekord. Mieszkańcy chętnie wsparli także rodzinę
z Olszowy, poszkodowaną podczas
czwartkowego pożaru budynku
mieszkalnego. - Nieważne są rekordy, tylko każda złotówka przekazana
na szczytny cel, tym bardziej, że przecież widzimy ten sprzęt, jest on wykorzystywany także w kępińskim szpitalu – mówi sołtys Grzegorz Berski.
- Byliśmy zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi po tym wspaniałym wydarzeniu. To, co wydarzyło się podczas 28.
Finału WOŚP w Olszowie, przerosło
nasze najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy prawie 50 tysięcy złotych na
tegoroczny cel WOŚP – dla dziecięcej
medycyny zabiegowej oraz prawie 15
tysięcy złotych dla rodziny z Olszowy,
którą w ostatnich dniach dotknęła
wielka tragedia – dodaje.
Podziękowania należą się wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki. - Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj byli razem z nami, by wesprzeć
obydwie zbiórki. Dziękuję wszystkim
darczyńcom, sponsorom, sztabowcom i wszystkim, którzy pomagali
przy organizacji wydarzenia – podsumował sołtys.		
KR
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Wszystkim przybyłym na WOŚP w Olszowie czas umilały
występy artystyczne dzieci. Fot. Mateusz Jurzak

Pokaz ratownictwa technicznego zorganizowały jednostki
OSP Olszowa i OSP Szklarka Mielęcka. Fot. Mateusz Jurzak
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W auli Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie odbyła się gala podsumowująca IX
Powiatowy Konkurs Plastyczny pod Patronatem Starosty Kępińskiego pn. „Muzyka w
klasycznej literaturze polskiej”

Mikrorachunek podatkowy
już od 1 stycznia
Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz wyłącznie
za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego
(mikrorachunku podatkowego).
•
•

Muzyka i literatura zainspirowały
młodych plastyków
Organizatorami
wydarzenia
były: Biblioteki Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Kępińskiego oraz
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu Filia w Kępnie.
Konkurs skierowany był do
uczniów szkół ponadpodstawowych.
Miał na celu uwrażliwienie młodzieży na przenikanie się sztuk – muzyki,
literatury i plastyki, zaprezentowanie
talentów plastycznych oraz promocję
czytelnictwa wśród uczniów.
Pierwszym etapem była merytoryczna oraz artystyczna ocena zgłoszonych prac. Do komisji konkursowej wpłynęło ich 21. Wykonane
były różnymi technikami, za pomocą
ołówka, pasteli, farb, kredek, pisaków, w większości na papierze o różnych formatach, a jedna - na płótnie.
Znalazł się też plakat zaprojektowany
w programie graficznym.
Do każdej z nich został dołączony
stosowny fragment polskiej literatury
klasycznej, którym była inspirowana
dana praca plastyczna. Uczniowie
najchętniej sięgali po poezję, w szczególności Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego, a także Adama Mickiewicza. Nie zabrakło fragmentów
prozy, był też tekst piosenki uznanej
Laureaci
1. Paulina Błasek - ZSP nr 1
2. Julia Kozioł - LO nr I
i Wiktoria Gniłka - LO nr I
3. Anna Więcek - LO nr I
Wyróżnienia:
yna
Mart Kalinowska - ZSP nr 1
Alicja Jakubczak - ZSP nr 2
Jakub Grzeszkowiak - LO nr I
jury:
Wyróżnienie przewodniczącego
Maria Mielcarek - LO nr I

kompozytorki oraz fragment dramatu
i libretta Moniuszki. 2019 rok został
bowiem uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony Rokiem
Stanisława Moniuszki, z okazji przypadającej nań 200. rocznicy urodzin
kompozytora.
Komisja w składzie: Wiesław Walas (przewodniczący), Anna Juszczak
oraz Monika Jańska wyłoniła czteroosobowe podium (dwóch uczniów
zajęło ex aequo 2. miejsce), a także
przyznano 4 wyróżnienia, w tym wyróżnienie przewodniczącego jury.
Podczas uroczystej gali, która
odbyła się 10 grudnia 2019 r., gości
powitała Danuta Stefańska - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr I.
W imieniu organizatorów konkursu
głos zabrały prowadzące galę: Paulina Pacyna-Dawid – nauczyciel
bibliotekarz i polonista Liceum Ogólnokształcącego oraz Stefania Brzezińska-Michalska – kierownik PBP
Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu
Filii w Kępnie.
Laureatom wręczono nagrody
rzeczowe, które zostały ufundowane przez Rady Rodziców szkół ponadpodstawowych, PBP Książnicę
Pedagogiczną w Kaliszu oraz Marzenę Wodzińską, członka Zarządu
Województwa Wielkopolskiego. Dodatkową nagrodę przyznał W. Walas
- przewodniczący jury. Uczniowie
otrzymali także pamiątkowe dyplomy i drobne upominki od Starostwa
Powiatowego.
Gratulacje i podziękowania laureatom oraz uczestnikom konkursu
przekazali: Paweł Jeziorny - przedstawiciel starosty kępińskiego i Małgorzata Kołodziej – wicedyrektor

PBP Książnicy Pedagogicznej im. A.
Parczewskiego w Kaliszu.
Galę uświetnili również swoją
obecnością przedstawiciele kępińskich szkół: Bogumiła Drobina –
dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 oraz Barbara Mędel
- wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, a także Magdalena Wieczorek – dyrektor Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
oraz Dariusz Baranowski - przedstawiciel Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu Starostwa.
O oprawę artystyczną wydarzenia zadbały: Karina Zalesińska oraz
P. Pacyna-Dawid, nauczyciele poloniści z LO nr I. Zaprezentowano montaż słowno-muzyczny przygotowany
w ramach projektu edukacyjnego
„Sto barw i odcieni muzyki Stanisława Moniuszki”, który przedstawiła
klasa I NOWA D (IND). Zgromadzeni goście wysłuchali życiorysu Stanisława Moniuszki oraz interpretacji
wokalnych i recytatorskich kompozycji mistrza – „Niepewności”, „Rybki”
do słów A. Mickiewicza oraz „Prząśniczki” do słów J. Czeczota.
Następnie goście podziwiać mogli wystawę prac konkursowych. Była
również okazja do rozmowy z laureatami o ich warsztacie twórczym oraz
do skorzystania z poczęstunku przygotowanego przez uczniów Technikum Gastronomicznego Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych nr 1 pod
kierunkiem Beaty Ludwikowskiej.
Prace konkursowe można podziwiać na wystawach w kępińskich
szkołach ponadpodstawowych.
Info.: PBP Książnica Pedagogiczna
w Kaliszu Filia w Kępnie

Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym
urzędzie skarbowym.
Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu od 1 stycznia 2020 r. podatnik
będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć do
wpłat podatków PIT, CIT i VAT.
Numer mikrorachunku w szybki i prosty sposób możesz wygenerować
na stronie podatki.gov.pl. Zrobisz to w każdym czasie i miejscu, np. korzystając z telefonu czy tabletu. Otrzymasz go również w dowolnym urzędzie skarbowym. Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi
automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do
urzędu skarbowego i jest bezpłatny.
Wystarczy, że podasz:
• swój PESEL, gdy jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działalności
gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
• NIP jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś podatnikiem
VAT lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne
Nie korzystaj z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia. Twój mikrorachunek, oprócz twojego identyfikatora podatkowego, musi
zawierać cyfry 1010 0071 222.
Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT
przestają być aktywne z dniem 1 stycznia 2020 r.
Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:
• w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy - nie będziesz już wybierać oddzielnych rachunków,
• szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
• jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
• nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów
skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
• mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT
i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego
znajdziesz na stronie podatki.gov.pl.

Kępińscy filateliści uczcili rocznicę
Koło Polskiego Związku Filatelistów im. T. P. Potworowskiego w Kępnie wspólnie z Pocztą Polską wydało
kolejne pamiątkowe walory
filatelistyczne
Tym razem wydaniem okolicznościowej koperty i znaczka personalizowanego upamiętniona została 100.
rocznica powrotu Kępna do Polski.
Będzie można je nabyć od 17
stycznia 2020 r. na kępińskiej Poczcie.			
bem

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin
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Informacje

policja / straż pożarna
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali 29-letniego mieszkańca gminy Kępno

Posiadał środki odurzające
oraz podrobione prawo jazdy
2 stycznia br., po godzinie 18.00,
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, w trakcie legitymowania w Myjomicach 29-letniego
mieszkańca gminy Kępno, ujawnili
podrobiony dokument prawa jazdy,
którym mężczyzna posługiwał się
jako autentycznym. Dodatkowo podczas wykonywania dalszych czynności służbowych mundurowi znaleźli

w samochodzie mężczyzny środki
odurzające w postaci białego proszku
oraz suszu roślinnego. Mężczyzna
był trzeźwy. Został zatrzymany w
policyjnym areszcie. Postępowanie
w tej sprawie prowadzi Komenda
Powiatowa Policji w Kępnie. W najbliższym czasie mężczyźnie zostaną
postawione odpowiednie zarzuty.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe z udziałem rowerzystki i samochodu
osobowego w miejscowości Domasłów

Rowerzystka uderzyła
w samochód
2 stycznia br., przed godziną
11.00, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie
o zdarzeniu drogowym z udziałem
rowerzystki, które miało miejsce w
miejscowości Domasłów. - Policjanci, którzy przybyli na miejsce, ustalili, że 47-letnia mieszkanka gminy
Perzów, kierując rowerem na drodze
publicznej, nie zachowała należytej ostrożności i bez wcześniejszej
sygnalizacji oraz upewnienia się o
możliwości wykonania manewru,
skręciła w lewo przed skrzyżowaniem

i uderzyła w prawy bok prawidłowo
wyprzedającego ją samochodu marki
Peugeot, kierowanego przez 37-letnią mieszkankę gminy Syców – poinformował oficer prasowy KPP Kępno
st. post. Rafał Stramowski.
W wyniku zdarzenia kierująca
rowerem doznała ogólnych obrażeń
ciała i została przetransportowana do
kępińskiego szpitala. Uczestniczki
zdarzenia były trzeźwe. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda
Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

Kępińscy funkcjonariusze znaleźli wychłodzonego mężczyznę. Gdyby nie interwencja mundurowych, 51-latek
mógł nie przeżyć nocy

Policjanci uratowali mężczyznę
przed wychłodzeniem
Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie, patrolując gminę
Baranów o godzinie 1.30, na poboczu
przy ul. Przy Torach zauważyli leżącego mężczyznę. - Gdy funkcjonariusze podeszli do mężczyzny, okazało się, że jest nietrzeźwy, obudził się.
Wyczuwalna była silna woń alkoholu z jego ust, bełkotliwie mówił i nie
umiał utrzymać się na nogach. Nie
wiedział, co się stało i gdzie się znajduje. Policjanci natychmiast wezwali karetkę pogotowia i udzielili mu
pierwszej pomocy. Mężczyzna był
wyziębiony, ponieważ leżał na poboczu drogi dłuższy czas. Temperatura
tej nocy spadła poniżej zera, więc
gdyby nie taka zdecydowana i szyb-

ka reakcja policjantów, ta noc mogła
skończyć się tragicznie dla 51- latka
– podkreśla oficer prasowy KPP Kępno st. post. Rafał Stramowski.
Pamiętajmy, że niskie temperatury są zagrożeniem dla osób, które
zwłaszcza w nocy przebywają na powietrzu. Tragiczne skutki może mieć
nawet kilka godzin spędzonych na
ławce podczas niewielkich mrozów,
zwłaszcza dla osoby będącej pod
wpływem alkoholu. - Jeżeli widzimy
człowieka śpiącego na dworze, nie
przechodźmy obok niego obojętnie.
Zadzwońmy na policję. Podjęta interwencja i udzielona tej osobie pomoc być może uratuje życie – dodaje
policjant.
Oprac. KR

Firma zatrudni osobę na stanowisko
ślusarz - monter maszyn oraz tokarz.
Bardzo dobre warunki płacy.
Więcej informacji
pod numerem telefonu 793 308 355.
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Tragiczny w skutkach pożar budynku jednorodzinnego w Olszowie

Pożar wskutek ulatniającego
się gazu. Nie żyje 72-latka
ciem służb ratowniczych. W działaniach udział brało 6 zastępów straży
pożarnych.
Następnie czynności prowadziła
Grupa Dochodzeniowo-Śledcza Ko-

9 stycznia br., o godzinie 11.41,
dyżurny Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku
jednorodzinnego w miejscowości
Olszowa, wskutek ulatniającego się
gazu z butli.
Przybyli na miejsce strażacy
zastali rozwinięty pożar budynku
oraz uzyskali informację, że wewnątrz może znajdować się osoba
poszkodowana. - Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz wprowadzeniu strażaków do wewnątrz obiektu celem jego przeszukania i ugaszenia
pożaru. W budynku odnaleziono
jedną osobę poszkodowaną, którą
natychmiast ewakuowano na zewnątrz i przekazano przybyłemu
na miejsce Zespołowi Ratownictwa
Medycznego – poinformował. Niestety, lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon poszkodowanej,
72-letniej kobiety. Dalsze działania
strażaków polegały na dogaszeniu
pożaru i oddymieniu całego budynku. Strażacy udzielili również pomocy poszkodowanemu mężczyźnie,
który ewakuował się przed przyby-

wymiany butli z gazem. - Po przeprowadzeniu wstępnych czynności
śledczych ustalono, że podczas wymiany butli gazowej przez 74-letniego mężczyznę doszło do zapalenia

W działaniach podczas pożaru w Olszowie udział brało
6 zastępów straży pożarnych. Fot. KP PSP Kępno

mendy Powiatowej Policji w Kępnie
pod nadzorem prokuratora.
Początkowe informacje mówiły o
wybuchu butli z gazem, jednak policja wyklucza taką przyczynę pożaru.
Tragedię spowodowała najprawdopodobniej nieostrożność podczas

się gazu ulatniającego się z tej butli – powiedział zastępca naczelnika
Wydziału Kryminalnego KPP Kępno
kom. Mateusz Lewek. Więcej wykażą jednak szczegółowe oględziny z
udziałem biegłych z zakresu pożarnictwa.			
KR

Za kradzież samochodu oraz kierowanie w stanie nietrzeźwości odpowie 50-letni mężczyzna zatrzymany przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Trzcinicy

Zostawił kluczyki w aucie, a złodziej odjechał
We wtorek, 7 stycznia br., dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został powiadomiony o kradzieży pojazdu marki Volkswagen w miejscowości Bralin.
Sprawca, wykorzystując fakt pozostawienia otwartego
pojazdu oraz kluczyków w stacyjce, uruchomił pojazd
i odjechał. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Trzcinicy w miejscowości Miechów zatrzymali 50-letniego
mężczyznę, który dokonał kradzieży pojazdu. Podczas
wykonywania dalszych czynności służbowych okazało
się, że mężczyzna kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości – badanie alkomatem wykazało 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Pojazd został zwrócony prawowitemu właścicielowi.
Mężczyzna, który dokonał kradzieży, został zatrzymany
w policyjnym areszcie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Trzcinicy
zatrzymali 50-letniego mężczyznę, który dokona ł
kradzieży pojazdu. Fot. https://wrc.net.pl

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Airly, dotyczące poziomu smogu w centrum Kępna (Rynek 2),
dane smogowe zanieczyszczonego powietrza w centrum miasta. Pomiary – codziennie o godz. 19.00. W Polsce dobowa norma
stężenia PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom informowania występuje przy 200 µg/m3, a alarmowy – przy 300 µg/m3.
Kępno (ul. H. Sienkiewicza 21)
DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01

24 (95%)
40 (160%)
26 (105%)
22 (87%)
28 (114%)
30 (121%)
42 (168%)

Oznaczenie kolorów:
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PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY
39 (78%)
67 (134%)
43 (86%)
36 (72%)
47 (94%)
50 (100%)
70 (140%)

Bardzo dobra

baranów (ul. Ogrodowa 2)

JAKOŚĆ
POWIETRZA

DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY

Dobra
Umiarkowana
Dobra
Dobra
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra

Umiarkowana

8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01

46 (182%)
96 (381%)
44 (177%)
45 (178%)
51 (205%)
72 (288%)
87 (345%)
Bywało lepiej

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

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

75 (150%)
159 (318%)
74 (148%)
75 (150%)
85 (170%)
120 (240%)
143 (286%)

Umiarkowana
Zła
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Bywało lepiej
Bywało lepiej

Zła

Zagrożenie dla zdrowia

Wiadomości

informacje

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu
ASOS na 2020 r. Program adresowany jest m.in. do organizacji pozarządowych

Lodowisko przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie w tym roku
nie będzie funkcjonować

Działają na rzecz aktywności Czy kępnianie doczekają
społecznej osób starszych się powrotu lodowiska?

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór
wniosków do programu ASOS na 2020 r. Fot. https://www.gov.pl

Wspieranie aktywności seniorów,
edukacja, integracja wewnątrz - i
międzypokoleniowa, usługi społeczne dla osób starszych – to główne cele
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020. Minister rodziny,
pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła konkurs ofert do
programu ASOS w edycji na 2020
r. Termin składania ofert upływa 31
stycznia br., o godzinie 16.00.
ASOS, czyli Rządowy Program
na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020,
powstał po to, by wspierać szeroko
pojętą aktywność społeczną seniorów. - Spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy z nimi i poznajemy ich
potrzeby. Wiemy, że polscy seniorzy
chcą być aktywni i chętnie korzystają z różnego rodzaju warsztatów,
zajęć: sportowych, kulturalnych,
edukacyjnych, uczą się korzystać z
komputera, internetu, realizują się
w sztuce. Takich aktywności jest
oczywiście o wiele więcej. Rządowy Program na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata

2014-2020 to odpowiedź na realne
zapotrzebowanie seniorów – mówi
minister M. Maląg.
Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 20 do 200
tysięcy złotych. Wymagany wkład
własny to co najmniej 10% wartości
dotacji. Co ważne, za wkład własny
uznaje się zarówno wkład finansowy, jak i osobowy. Budżet programu
na 2020 rok, podobnie jak w latach
poprzednich, to 40 milionów złotych.
Program ASOS adresowany jest
przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także
m.in. organizacji wyznaniowych,
spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń
jednostek samorządu terytorialnego,
spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych. Dotyczy to podmiotów, które nie działają
w celu osiągnięcia zysku, ale przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między
swoich udziałowców, akcjonariuszy i
pracowników.

W konkursie ogłoszonym w ramach programu należy złożyć ofertę
wyłącznie w wersji elektronicznej,
wypełnioną w Generatorze Ofert.
Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2020.
mmpips.gov.pl/. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać
przez Generator Ofert do 31 stycznia
2020 r., do godz. 16.00.
W latach 2016-2019 w całej Polsce w ramach Programu ASOS sfinansowanych zostało w sumie ponad
1400 projektów, z których skorzystało prawie 608 tysięcy osób – w tym
38,5 tysiąca osób z niepełnosprawnościami. - Gorąco zachęcam do składania ofert w konkursie. Doświadczenie z poprzednich lat pokazuje,
że realizowane projekty są niezwykle wartościowe i seniorzy chętnie
w nich uczestniczą. Bardzo zależy
nam, by osoby starsze miały szansę
i przestrzeń do aktywności. Rządowy
Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 20142020 daje takie możliwości – podkreśla minister M. Maląg.
Oprac. KR

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Myjomice-Kierzno zakończona

Odbiór przebudowanej drogi

Zakończyły się prace związane
z przebudową drogi powiatowej nr
5677 P na odcinku Myjomice-Ostró-

wiec-Kierzno.
20 grudnia 2019 r. przeprowadzone zostały czynności odbiorowe,
Przeprowadzone zostały czynności odbiorowe,
stanowiące ostatni etap realizacji inwestycji

stanowiące ostatni element realizacji
inwestycji. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Myjomice-Kierzno o długości blisko 3,5 kilometra
możliwa była dzięki dofinansowaniu
pozyskanemu przez Powiat Kępiński
w ramach środków Funduszu Dróg
Samorządowych.
Koszt całkowity zadania wyniósł
ostatecznie 6.686.693,17 złotych, w
tym koszty kwalifikowane stanowią
wartość 6.503.910,33 złotych. Pozostała część wydatków to roboty dodatkowe na łączną kwotę 182.782,84
złotych.
Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi
2.921.951,00 złotych. Pozostałą część
kosztów stanowi udział środków własnych w ramach budżetu Powiatu Kępińskiego.
Oprac. bem

Choć pogoda na to nie wskazuje, jesteśmy na półmetku zimy. W
ostatnich latach mieszkańcy Kępna
i okolic mogli cieszyć się wspaniałą,
zimową atrakcją, jaką było lodowisko – pierwotnie przy ul. Sportowej,
później przy ul. Nowowiejskiego w
Kępnie – zarządzane przez Spółkę
„Projekt Kępno”. Przyciągało ono
mnóstwo osób, nie tylko najmłodszych, ale również dorosłych. Mimo
dużego powodzenia tej formy spędzania wolnego czasu, w tym roku
obiekt nie funkcjonuje. Dlaczego?
Okazuje się, że koszty funkcjonowania lodowiska są zbyt wysokie, a lokalizacja – nieodpowiednia. Co więcej,
ul. Nowowiejskiego miała być objęta
remontem. - Lodowisko w lokalizacji
przy ul. Nowowiejskiego cieszyło się
znacznie mniejszym zainteresowa-

nie będzie ono już kontynuowane –
dodaje. Lodowisko, które do tej pory
działało w Kępnie, zostało przeniesione do Krotoszyna.
Czy Gmina Kępno i Spółka „Projekt Kępno” zamierzają zrekompensować mieszkańcom brak lodowiska
i zapewnić inne zimowe atrakcje?
- W okresie ferii zimowych (przełom stycznia i lutego 2019 r.) Spółka
„Projekt Kępno”, dysponując nie tylko zapleczem, ale kadrą z uprawnieniami, będzie organizatorem półkolonii zimowych dla dzieci szkolnych
z terenu gminy Kępno na innych
obiektach sportowo-rekreacyjnych,
tj. hali widowiskowo-sportowej, krytej pływalni „Qarium Kępno” oraz
– jeśli dopisze śnieg – także na terenach przyległych do tych obiektów –
mówi włodarz miasta i gminy.

Koszty funkcjonowania lodowiska są zbyt wysokie, a lokalizacja – nieodpowiednia.
Co więcej, ul. Nowowiejskiego miała być objęta remontem. Fot. archiwum „TK”

niem mieszkańców, niż kiedy było
zlokalizowane przy ul. Sportowej.
Głównym powodem nieuruchomienia lodowiska był jednak planowany
remont ul. Nowowiejskiego, który
miał się rozpocząć jeszcze jesienią
ubiegłego roku. Przebudowa sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej oraz
budowa drogi w znacznym stopniu
utrudniłyby dostęp do lodowiska i
mogły stwarzać zagrożenie, zwłaszcza dla najmłodszych użytkowników. Ze względu na konieczność
ogłoszenia drugiego przetargu na
wykonanie robót, realizacja inwestycji na Osiedlu Przemysława rozpocznie się z opóźnieniem – wyjaśnia
burmistrz Piotr Psikus. - W formule,
w której lodowisko funkcjonowało
w sezonach 2017/2018 i 2018/2019
przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie,

Mieszkańcy nie kryją swojego
niezadowolenia z faktu likwidacji
lodowiska w Kępnie. Jednak Gmina
planuje postawić nowy obiekt przy Al.
Marcinkowskiego (naprzeciwko Sądu
Rejonowego). - W 2019 r. został opracowany projekt budowlany budowy
lodowiska przy Al. Marcinkowskiego, w miejscu niewykorzystywanego
już boiska wielofunkcyjnego. Gmina
w 2019 r. składała wniosek o dotację
ze środków krajowych Ministerstwa
Sportu i Turystyki, jednak ze względu na ograniczoną pulę środków
wniosek ten nie uzyskał dofinansowania. Kolejny wniosek planujemy
złożyć w bieżącym roku. W przypadku uzyskania dotacji w wysokości 1/3
kosztów, budowa lodowiska może ruszyć jeszcze w tym roku – podkreślił
P. Psikus.			
KR

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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Region

gmina
Ruszyła kolejna edycja plebiscytu „Osobowość Roku 2019”. Propozycje kandydatów z powiatu kępińskiego można zgłaszać do
17 stycznia br., a głosować – do 12 lutego br., do godziny 21.30

Mieszkańcy wybiorą
osobowości minionego roku
Noworoczny czas to okres podsumowań i rankingów. To także najlepsza okazja, aby docenić osoby, które
w mijającym roku angażowały się w
życie lokalnych społeczności, wyróżniły się dokonaniami w różnych dziedzinach, osiągały sukcesy, pomagały
innym czy wykazały się kreatywnością i talentem.
Ruszyła kolejna edycja plebiscytu
„Osobowość Roku 2019”, który w województwie wielkopolskim prowadzi
„Głos Wielkopolski”. Kandydatów do
wyróżnienia nominuje kapituła redakcji pod przewodnictwem redaktora naczelnego Adama Pawłowskiego. Elementem każdej nominacji jest
jej uzasadnienie, czyli wskazanie, za
jakie konkretne działania lub sukcesy
w 2019 r. dana osoba została wyróżniona. Głosami mieszkańców tytuły
zostaną przyznane w pięciu kategoriach: kultura; działalność społeczna i charytatywna; biznes; polityka,
samorządność i społeczność lokalna; nauka. Propozycje kandydatów
do nominacji można zgłaszać do 17
stycznia br., do godziny 23.59.
W pierwszych czterech kategoriach nagrody zostaną najpierw przyznane osobno miastach i powiatach:
w Poznaniu, Kaliszu, Koninie i Lesznie oraz w każdym powiecie województwa wielkopolskiego. Laureaci
nie tylko zdobędą tytuły „Osobowość

Roku 2019” w mieście lub powiecie,
lecz także, zachowując zdobyte głosy, awansują do wojewódzkiego finału akcji, w którym zostaną przyznane
tytuły „Osobowość Roku Wielkopolski 2019”. W kategorii „nauka” głosowanie będzie prowadzone na jednym
etapie – wojewódzkim. Laureaci z
województwa będą mieli także szansę na zdobycie wyróżnień na skalę
kraju. Zwycięzcy z każdego regionu
wezmą udział w ogólnopolskim finale, w którym powalczą o tytuły „Osobowość Roku Polski 2019” w każdej
kategorii.
Głosowanie w miastach i powiatach w pierwszym etapie plebiscytu
rozpoczęło się 7 stycznia br. i będzie
trwało do 12 lutego br., do godziny
21.30. Finał wojewódzki rozpocznie
się 14 lutego br. i potrwa 26 lutego br.
W piątek, 28 lutego br., rozpocznie
się finał ogólnopolski. Jego zwycięzców poznamy 11 marca br.
W marcu br. odbędzie się wojewódzka gala plebiscytu, na którą
zostaną zaproszeni wszyscy laureaci
z miast i powiatów. Na scenie otrzymają statuetki, dyplomy i nagrody.
Podsumowaniem całego plebiscytu
będzie ogólnopolska gala, podczas
której zostaną wręczone główne tytuły we wszystkich kategoriach z każdego województwa.
Oprac. KR

NOMINACJE W POWIECIE KĘPIŃSKIM (stan na 14.01):
Kultura: Renata Adamska, Wiesław Walas, Emilia Kremer, Marek Kowalski,
Jadwiga Miesiąc, Renata Gość, Magdalena Wieczorek, Karolina Różewska, Jan Kasendra
Działalność społeczna i charytatywna: Agnieszka Staszak, Grzegorz Michlak,
Grzegorz Berski, Małgorzata Frala-Kędzior, Zenon Wróbel, Aleksandra Lemanik,
Magdalena Maciejewska
Biznes: Jacek Stempin, Leszek Chwołka, Tomasz Górecki, Roman Idźczak,
Łukasz Szymański, Damian Kardaś
Polityka, samorządność i społeczność lokalna: Robert Kieruzal, Alicja Śniegocka,
Danuta Froń, Grzegorz Berski, Jolanta Jędrecka, Grzegorz Hadzik
Zgłaszanie kandydatów i głosowanie – na stronie: https://gloswielkopolski.pl

Komenda Główna Policji i Polski Standard Płatności ostrzegają przed wyłudzaniem pieniędzy przez osoby podszywające się
pod znajomych w mediach społecznościowych. Kiedy ktoś pisze
przez internetowy komunikator, że potrzebuje szybkiej pomocy
finansowej i prosi o podanie kodu do płatności mobilnych (BLIK),
należy zachować szczególną ostrożność

Nie dajmy się nabrać!

Przestępcy przejmują konta w serwisach społecznościowych i, podszywając się pod kogoś, próbują przekonać
ofiary do przekazania im pieniędzy.
Zwykle uzasadniają to nagłą sytuacją.
Często proszą o wypłacenie pieniędzy
za pomocą polskiego systemu płatności
mobilnych BLIK. Ofiara musi podać
specjalny kod, a następnie potwierdzić
transakcję w swojej aplikacji bankowości mobilnej. W ten sposób sama daje
przestępcy pieniądze.
Wiele osób, sądząc, że koresponduje
ze swoim znajomym, podaje kod BLIK,
a następnie w aplikacji mobilnej banku
potwierdza PIN-em realizację transakcji, nie sprawdzając jej szczegółów.
Godząc się na realizację transakcji użytkownicy tracą pieniądze na rzecz osoby
podszywającej się pod znajomych z sieci
społecznościowych.
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- Takiego wyłudzenia bardzo łatwo
uniknąć: należy stosować dwuskładnikowe uwierzytelnienie swoich kont
społecznościowych (wówczas o wiele
trudniej przejąć nasze konto – zalogowanie się wymaga potwierdzenia sms);
zawsze warto potwierdzać tożsamość
„znajomych”, którzy piszą do nas przez
internetowe komunikatory – najlepiej
zadzwonić do takiej osoby; zawsze trzeba sprawdzać dane transakcji przed jej
zatwierdzeniem w aplikacji bankowości
mobilnej (przestępca nie skorzysta z
kodu, dopóki nie potwierdzimy transakcji na naszym telefonie); trzeba chronić
swój telefon oraz szczególnie PIN do
aplikacji mobilnej banku – podkreśla
oficer prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie st. post. Rafał Stramowski.
Oprac. KR

Tancerze ze Studia Tańca „RETRO” wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego we Wrocławiu

Kolejny sukces młodych tancerzy

We Wrocławiu odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.

Udział w nim wzięli wychowankowie
działającego przy Kępińskim Ośrod-

Wychowankowie działającego przy Kępińskim Ośrodku Kultury Studia
Tańca „RETRO” często zdobywają sukcesy na skalę ogólnokrajową

ku Kultury Studia Tańca „RETRO”.
Tancerze z Kępna zajęli wysokie
miejsca. Jan Tkacz i Daria Hołoś w
kategorii 12-13 lat w klasie F, na 13
startujących par awansowali do finału
i zajęli ostatecznie czwarte miejsce.
Otrzymali również awans do wyższej klasy tanecznej – E. Para: Piotr
Rymarz i Daria Dobrzyńska zajęła
ósme miejsce, a Filip Gaszczak i
Aleksandra Lamek w kategorii 1415 lat w klasie G wywalczyli drugie
miejsce i uzyskali awans do klasy
E. Z kolei Dominik Hołoś i Hanna
Lewek w kategorii powyżej 15 lat
zdobyli drugie miejsce, zarówno w
tańcach standardowych, jak i latynoamerykańskich. Swój debiut w
Ogólnopolskim Turnieju Tańca w
kategorii do lat 7 miała para: Oliwier
Wypchło i Anna Wawrzyniak, którzy zajęli drugie miejsce. Oprac. KR

Z wizytą u małej Agatki
Samorządowcy odwiedzili pierwsze dziecko, które
przyszło na świat w tym
roku w powiecie kępińskim.
Starosta kępiński Robert Kieruzal i wicestarosta Alicja Śniegocka
odwiedzili w środę, 8 stycznia, maleńką Agatę Plichtę, pierwszą mieszkanką powiatu kępińskiego, która
urodziła się w 2020 roku.
Dziewczynka przyszła na świat
1 stycznia o godzinie 17:05. Poród
odbył się w kępińskim szpitalu, a
Agatka jest mieszkanką Opatowa w
gminie Łęka Opatowska.
Wyprawkę dla niemowlaka samorządowcy wraz z życzeniami
przekazali na ręce szczęśliwej mamy
– Justyny Plichty.
Oprac. bem

Agatka z Opatowa to pierwsze dziecko, które
urodziło się w 2020 roku w naszym powiecie

„Nędzny Malarzyna – Art by Szymon Chwalisz” w Muzeum Ziemi Kępińskiej

Z licealistami o dyskursie artystycznym
wokół sztuki komercyjnej

Przypomnijmy, 14 listopada
2019 r. w Muzeum Ziemi Kępińskiej
odbyła się wystawa prac Szymona
Chwalisza pt. „Czekam, kiedy ktoś
w końcu ukradnie mój obraz”. Artysta w kolejnych miesiącach ponownie
odwiedził muzeum – najpierw spotkał się z grupą z Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, a na-

Tygodnik Kępiński 16 stycznia 2020

stępnie – z uczniami jednego z kępińskich liceów.
Podczas spotkania z licealistami głównym tematem była szeroko
rozumiana przez młodzież i artystę
sztuka. Rozmówcy skupili się na
sztuce komercyjnej, wychodzącej z
ram i kanonów, na sztuce do kupienia
i sprzedania, a nie tylko do pokaza-

Podczas spotkania z licealistami głównym tematem była
szeroko rozumiana przez młodzież i artystę sztuka
Szymon Chwalisz,
czyli „Nędzny Malarzyna”

nia i oglądania. „Nędzny Malarzyna”
przyznał, że woli być doceniony i
mieć zysk ze swojej twórczości teraz
– za życia, niż po śmierci. Wyróżniona została osoba samego malarza –
artysty, który malarstwo traktuje jak
pracę. Tak jak każdy pracownik, najpierw musi nauczyć się technik, czyli
warsztatu. Następnie artysta do stworzonego dzieła dodaje coś od siebie.
Oprac. KR

Gmina

region
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem nagrodzony w konkursie programu Erasmus+ pt. „Selfie+”

kurier baranowa
styczeń 2020, nr 3 (1148)
65 par do białego rana bawiło się na Balu Biznesu – zabawie karnawałowej zorganizowanej przez wójta gminy

Zabawa jak w raju
– promocja i dobra zabawa

Kolejna edycja Balu Biznesu miała miejsce w sobotę, 11 stycznia br.,
w „Baranowskiej Chacie”. Przybyłych gości powitała wójt Bogumiła

Lewandowska-Siwek, przy okazji
informując zgromadzonych o planach podatkowych na 2020 r. Trzeba
przyznać, że informacja o jednych

z najniższych w Polsce, a na pewno
najniższych w powiecie kępińskim,
podatkach od środków transportowych podziałała elektryzująco.
Czyżby Baranów miał zostać podatkowym rajem? Ten znakomity, nie
tylko dla przedsiębiorców, komunikat
przeniósł się na atmosferę balu. A
wspaniała aura towarzyszyła wszystkim do białego rana. Bal Biznesu był
doskonałą okazją, by przedsiębiorcy
mogli w mniej formalnej atmosferze
zapoznać się z osiągnięciami gospodarczymi i kulturalnymi. Zabawa
rozpoczęła się chwilę po godzinie
19.00 i już podczas pierwszego tańca
zauważyć można było, iż zgromadzeni przedsiębiorcy wraz z partnerkami
oczekiwali momentu, aby wejść na
parkiet i rozpocząć dobrą zabawę.
Karnawałowy klimat zapewniły znane i lubiane przeboje w wykonaniu
kapeli „Zimne Frytki” z Dolnego
Śląska.
ems

W środowe popołudnie, 8 stycznia br., wróciliśmy na moment do świątecznej magii, wspólnie kolędując

„Niech z baranowskiego Rynku wieść niesie,
że tu coś miłego dzieje się na chwałę Boga!”

Baranowska żywa szopka przechodzi do legendy. Niestraszny jej
bowiem mróz, niestraszny ziąb, za

goście, by wspólnie tam pokolędować. Nie inaczej było też w pierwszą
środę 2020 r. Zwierzęta ze świąteczNa baranowski Rynek przybyło wielu
mieszkańców, aby wspólnie kolędować

nic ma również jesienno-zimową
pluchę. I tak rok w rok, na baranowski Rynek licznie przybywają zacni

nego orszaku Trzech Króli – osiołek,
owieczki i kózki – przywędrowały
z… Niedźwiedzia. Doprawdy nie

wiemy, skąd przywędrował tajemniczy wielbłąd, który wzbudził największą sensację. Zwłaszcza, że był
z porcelany. Jaka szkoda, że zwierzęta nie mogły z nami pokolędować, bo
przecież ludzkim głosem posługują
się jedynie w Wigilię.
Po raz kolejny okazało się, że
wspólny śpiew ma moc jednoczenia.
Nie zdołał zmienić tego nawet szatan,
zsyłając nam strugi lodowatego deszczu. Broniliśmy się ciepłą herbatą
i gorącymi oscypkami. A załzawione
baranowskie niebo próbowaliśmy pocieszyć pięknym śpiewem: od „Wśród
nocnej ciszy”, kolęda po kolędzie,
w baranowskie niebo płynęły świąteczne strofy... I jak tu nie wierzyć w
magię świąt Bożego Narodzenia?
ems

14 stycznia br. wójt gminy Baranów podpisała umowę z firmą „MARGO” z Zielonej Góry
na zadanie pn. „Wykonanie przekryć dachowych z blachy” na obiekcie kompleksu
oświatowo-sportowego przy ul. Orlika w Baranowie

W tunelu zapaliło się światełko
Przedmiotem umowy są roboty budowlane związane z wykonaniem przekryć dachowych
z blachy o łącznej powierzchni
około 5.131,21 m 2 wraz z robotami niezbędnymi do prawidłowego
wykonania zamówienia na realizowanym obiekcie kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Orlika w
Baranowie. Umowa nie obejmuje
wykonania wierzchniego pokrycia dachu z desek z thermodrewna
(cedr kanadyjski), natomiast wykonawca zobowiązany będzie wykonać wszystkie warstwy, które pod
wierzchnim pokryciem są przewidziane. Wierzchnie pokrycie zostanie ujęte w przedmiocie kolejnego
zamówienia publicznego na dokoń-

czenie budowy kompleksu oświatowo-sportowego.
Zamawiający, czyli Gmina Baranów, przewiduje, że realizacja wykonania całości przedmiotu zamówienia powinna zakończyć się w ciągu
8 miesięcy od zawarcia umowy, w
tym termin pośredni o długości 25
tygodni, licząc od daty przekazania
wykonawcy terenu budowy.
Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone
w wyniku przeprowadzonych negocjacji, wynosi 5.239.033,51 zł brutto.
Po wielu miesiącach stagnacji znów ruszą prace przy budowie
kompleksu edukacyjno-sportowego
w Baranowie. To na pewno bardzo
dobra wiadomość. - Kamień spadł

mi z serca – cieszy się wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek. - To dobre
rozpoczęcie nowego roku. Przecież
wszyscy czekamy na dokończenie tej
inwestycji: nauczyciele, uczniowie,
mieszkańcy Baranowa, gminy czy
pracownicy Urzędu. W niedługim
czasie nastąpi kolejny etap: przetarg na dokończenie budowy szkoły
i przedszkola oraz hali sportowej.
Jest zainteresowanie, są pieniądze.
Nic nie stoi na przeszkodzie – tylko
działać! Mam nadzieję, że 1 września 2021 r. szkoła rozpocznie rok
szkolny w nowych murach. Proszę o
cierpliwość i wyrozumiałość w roku
szkolnym 2020/2021. Musimy przetrwać ten trudny dla szkoły czas.
ems

Dwa wyróżnienia dla szkoły
Podczas gali wręczenia wyróżnień szkołę reprezentowały: dyrektor B. Lebek, nauczycielki:
J. Rachel, A. Lemanik i P. Hanke oraz uczennice: P. Nowakowska i W. Szkudlarek

8 stycznia br. na Stadionie PGE
Narodowy w Warszawie zostały wręczone wyróżnienia w konkursie programu Erasmus+ pt. „Selfie+”.
Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najciekawszych zdjęć
prezentujących działania projektowe w ramach programu Erasmus+ i
programu POWER. Konkurs obejmował dwie kategorie: „Twój projekt
w jednym ujęciu” – za pomocą jed-

oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów
z niepełnosprawnościami” oraz z
projektu: „Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w
Słupi pod Kępnem w celu zwiększania szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu tej grupy
osób”.
Jedna z prac konkursowych Zespołu
Szkół Specjalnych w Słupi pod
Kępnem, wyróżniona w konkursie

nego zdjęcia należało przedstawić
główny temat działań projektowych
oraz „Europejskie wartości w moim
projekcie”, gdzie również za pomocą
jednego zdjęcia należało przedstawić,
w jaki sposób projekt wpływa na aktywność uczestników i ich włączenie
w europejski wymiar edukacji.
W kategorii „Europejskie wartości w moim projekcie” Zespół Szkół
Specjalnych w Słupi pod Kępnem
otrzymał dwa wyróżnienia – za zdjęcie z projektu: „Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli
w zakresie prowadzenia edukacji
włączającej, przeciwdziałania wykluczeniu i działań rewalidacyjnych

Podczas gali wręczenia wyróżnień szkołę reprezentowały: dyrektor
Beata Lebek, nauczyciel języka angielskiego Joanna Rachel oraz Anita Lemanik i Patrycja Hanke – nauczycielki prowadzące szkolną grupę
Europeers, którą reprezentowały
uczennice: Paulina Nowakowska i
Wiktoria Szkudlarek.
Szkoła,
oprócz
dyplomu,
otrzymała nagrody rzeczowe w
postaci dwóch kamer Go Pro, które
zostaną wykorzystane nie tylko w
czasie realizacji kolejnych projektów, ale także w czasie wydarzeń
szkolnych.
zss

Druga z nagrodzonych prac Zespołu Szkół
Specjalnych w Słupi pod Kępnem
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WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
styczeń 2020, nr 3 (1229)
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bralinie

WOŚP wrócił do Bralina.
Zebrano 18.549,28 zł
Po siedmioletniej przerwie Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy wrócił do Bralina. Sztab
nr 5813, na którego czele stał Karol
Wanzek, grał od samego rana do
późnego wieczora. W ramach akcji 20 wolontariuszy kwestowało na
ulicach miejscowości wchodzących
w skład gminy Bralin. Dużym powodzeniem cieszył się „Bus WOŚP”,
który odwiedził wszystkie sołectwa,
wprowadzając w zimową aurę.
W godzinach popołudniowych
na Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej „Tęcza” w Bralinie odbył
się koncert dla mieszkańców gminy.
Swoje talenty zaprezentowały dzieci
i młodzież ze Szkoły Podstawowej w
Bralinie, Daria i Agnieszka Pietrzykowska oraz zespół „SoFresh” z go-

ścinnym występem Longiny Maryniak. W trakcie koncertu odbyło się
również wiele niezwykle ciekawych
licytacji.
Do największych emocji w sali
doszło przy licytacji piłki z podpisami najbardziej znanych piłkarzy z
powiatu kępińskiego oraz kolacji z
wójtem gminy Bralin Piotrem Hołosiem, który zabierze zwycięzców do
wybranego przez nich miejsca.
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim organizatorom,
wolontariuszom, artystom, sponsorom oraz ludziom dobrego serca,
którzy wsparli tegoroczną imprezę.
Podczas tegorocznego 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bralinie zebrano
18.549,28 zł.		
KW

Bal karnawałowy dla dzieci w Chojęcinie

Niech żyje bal!

W niedzielne popołudnie, 5
stycznia br., najmłodsi mieszkańcy
Chojęcina, Chojęcina-Parcele, Chojęcina-Szum oraz Działoszy mieli po
raz pierwszy możliwość uczestniczenia w balu karnawałowym, przygotowanym specjalnie dla nich przez
sołtysów i Rady Sołeckie, radnych:
Monikę Müller i Stanisława Niechciała, Koło Gospodyń Wiejskich w
Chojęcinie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Chojęcinie. Dzieci podczas
zabawy karnawałowej mogły korzystać z licznych atrakcji, a także cieszyć się z wizyty gościa specjalnego,
KONKURS NA NAJLEPSZE
PRZEBRANIE KARNAWAŁOWE:
1. Julia Moś
2. Hanna Krawczyk
3. Gabriela Szydłowska
KONKURS ZBIERANIA NAKRĘTEK:
1. Agnieszka Składnikiewicz
2. Julia Moś
3. Julianna i Hanna Krawczyk
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który przybył do nich z odległej krainy, aby obdarować ich prezentami.
Uśmiechu na twarzach milusińskich
nie brakowało.
Podczas balu ogłoszony został
też konkurs na najlepsze przebranie
karnawałowe. Komisja w składzie:
Małgorzata Wrzalska, Krystyna
Kosik i Karol Wanzek wyłoniła
zwycięzców, jednak organizatorzy
i komisja konkursowa wielokrotnie
podkreślali, że wszystkie przebrane
dzieci prezentują się przepięknie i
wyglądają wyjątkowo, dlatego wybór
był naprawdę bardzo trudny i wszystkim należą się gromkie brawa.
Tego dnia odbyło się również
ogłoszenie wyników II edycji konkursu zbierania nakrętek. Wspólnie
udało się zebrać ponad 80 kg. Cieszy
tak duże zainteresowanie i powodzenie tej szczytnej akcji. Już niebawem
ruszy kolejna edycja.
O oprawę muzyczną wydarzenia
zadbał Michał Woźniak.
Ewelina Krawczyk

echo rychtala
styczeń 2020, nr 3 (917)
100. rocznica przejęcia Rychtala przez Wojsko Polskie

Wydawnictwa pocztowe na 100. rocznicę

19 stycznia br. obchodzić będzie19 stycznia br., w godzinach po- obszarze. Dystrybucję wydawnictw
my 100. rocznicę przejęcia Rychtala południowych, stoisko pocztowe z prowadzi firma „WRATISLAVIA”.
i okolic przez Wojsko Polskie – żoł- datownikiem czynne będzie w BiPowstał też datownik listowy
nierzy 12. Pułku Strzelców Wielko- bliotece w Rychtalu, gdzie będzie ze zmienną datą z legendą „Gmina
polskich, który w lutym przemiano- można również zwiedzać okolicz- Rychtal w granicach Rzeczypospowano na 70. Pułk Piechoty. Przejęcie nościową wystawę dokumentalno- litej Polskiej – 100 lat” i rysunkiem
tych ziem i włączenie ich w granice -fotograficzną, poświęconą dawnej współczesnego herbu Gminy RychII Rzeczypospolitej to realizacja po- granicy polsko-niemieckiej na tym tal, w związku z czym planowane jest
stanowień Traktatu Werwydanie pocztowego formusalskiego.
larza kartkowego ze współZ tej okazji wydane zoczesną mapą rychtalskiej
staną trzy wzorów znaczgminy i jej herbem, a także
ków: z rysunkiem herbu
datownik listowy jednodniomiasta Rychtal (Reichthal)
wy z legendą „100. rocznica
obowiązującym do 1920
przejęcia miasta przez Wojr.; z fotografią odznaki
sko Polskie. Realizacja Trakpułkowej 12. Pułku Strzeltatu Wersalskiego. 12. Pułk
ców Wielkopolskich – 70.
Strzelców Wielkopolskich.
Pułku Piechoty; z rysun12. P. Strz. Wlkp. 70. P. P.” i
kiem herbu Gminy Rychtal
odznaką pułkową.
według wzoru obowiązuZ kolei 10 stycznia br.
jącego od ubiegłego roku.
znaczki na nadawanej w
Znaczki wydane będą w
Rychtalu i Namysłowie koarkusiku z okolicznościorespondencji kasowane były
wymi napisami na margidatownikiem z okolicznonesach, a także herbami
ściowym tekstem „100. roczniektórych wiosek ziemi
nica wejścia w życie Traktatu
rychtalskiej.
Nakładem
Wersalskiego – kształtowanie
prywatnym wydany zogranic II RP – Rychtal i okostanie formularz kartkowy
lice w Polsce!” i rysunkiem
z fotografią wspomnianej
kamienia granicznego: K382
odznaki pułkowej oraz
przy szosie Rychtal-Namyherbami włączonych do
słów lub K358 przy szosie
Polski miejscowości tzw.
Rychtal-Głuszyna.
kraiku rychtalskiego.
Oprac. KR
Wizualizacja arkusiku (źródło: http://www.rychtal.parafia.info.pl)

Podsumowanie akcji zbiórki makulatury w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu

Zbierali makulaturę,
by wesprzeć Samorząd Uczniowski
Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Ojca
Konrada Stolarka w Rychtalu wraz z
opiekunkami: Magdaleną Mikołajczyk-Witak i Małgorzatą Cegielską
zorganizowała zbiórkę makulatury, z
której dochód został przekazany na
rzecz RSU.
Zbiórka ta miała charakter konkursu. Każda paczka była ważona i
dopisywana na konto danej klasy. Po
zakończeniu akcji nastąpiło podliczenie zbiorów. Klasa, która osiągnęła
największą ilość w przeliczeniu na
jednego ucznia, zdobyła pierwsze
miejsce.
Ku zaskoczeniu wszystkich, dwa
najwyższe miejsca zdobyły najmniej
liczne zespoły – VIII i IV, które liczą
po 9 uczniów. Ich zaangażowanie
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było ogromne. Brawa dla nich i ich
wychowawców – Janusza Witaka
i M. Mikołajczyk-Witak. Gratulacje
i podziękowania należą się również
pozostałym klasom, które zaangażowały się w zbiórkę.

Klasy, które zdobyły trzy pierwsze miejsca, otrzymały nagrody: za
pierwsze miejsce – tort, a za pozostałe – wafelki, co bardzo ucieszyło
dzieci.
M. Oscenda

WYNIKI ZBIÓRKI:

1. Klasa VIII
– 61,8 kg na jednego ucznia (łącznie 556,28 kg)
2. Klasa IV
– 35,7 kg na jednego ucznia (łącznie 321,3 kg)
3. Klasa VIa
– 20,8 kg na jednego ucznia (łącznie 416 kg)
4. Klasa I
– 17,24 kg na jednego ucznia (łącznie 362,08 kg)
5. Klasa II
– 12,6 kg na jednego ucznia (łącznie 265,31 kg)
6. Klasa Vb
– 9,99 kg na jednego ucznia (łącznie 179,9 kg)
7. Klasa IIIa
– 7,71 kg na jednego ucznia (łącznie 100,34 kg)
8. Klasa VIb
– 5,1 kg na jednego ucznia (łącznie 112,26 kg)
9. Klasa Va
– 2,85 kg na jednego ucznia (łącznie 51,38 kg)
10. Klasa IIIb
– 2,45 kg na jednego ucznia (łącznie 31,86 kg)
11. Klasa VIIa
– 3,73 kg na jednego ucznia (łącznie 56 kg)

Region

gmina
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy w Łęce Opatowskiej

wieści znad pomianki
styczeń 2020, nr 3 (956)

Młodzi piłkarze walczyli o puchar

XXXI edycja Konkursu Recytatorskiego im. Marii z Fredrów Szembekowej

Impreza służyła rozwojowi aktywności fizycznej
dzieci i młodzieży w duchu rywalizacji fair play

Pod poetyckim patronatem
Marii Szembekowej
WYNIKI KONKURSU

Laureaci i zdobywcy wyróżnień
otrzymali nagrody książkowe

Organizatorem
grudniowego
konkursu był Urząd Gminy Łęka
Opatowska, w którego sali widowiskowej odbyły się trzydniowe prezentacje recytatorskie dzieci i młodzieży.
Kolejna edycja konkursu odbywała się w trzech kategoriach: szkoła
podstawowa klasy IV-VI, oraz VII-VIII, a także szkoła ponadpodstawowa. W tej edycji konkursu, zgodnie z
regulaminem, uczestnicy
obowiązkowo
prezentowali jeden wybrany utwór z twórczości Marii z Fredrów
Szembekowej
oraz
drugi wiersz o dowolnej tematyce.
Komisja konkursowa podkreśliła wysoki,
a zarazem wyrównany
poziom
prezentacji.

Umiejętności recytatorskie uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Renata Adamska, Andrzej
Mularczyk i Marek Kowalski.
Osoby nagrodzone i wyróżnione
otrzymały książki. Wręczenia nagród
dokonali: wójt gminy Łęka Opatowska Adam Kopis oraz sekretarz gminy Małgorzata Gąszczak.
Oprac. bem

Konkurs odbywał się w trzech
kategoriach wiekowych

Szkoła podstawowa / Klasy IV-VI
1. Lena Głąbowska
Szkoła Podstawowa w Drożkach
2. Łukasz Papiór
Szkoła Podstawowa w Trzcinicy
3. Alicja Wylęga
Szkoła Podstawowa w Łęce Mroczeńskiej
Wyróżnienia:
- Iga Rogowska – Szkoła Podstawowa nr 3
im. Przemysła II w Kępnie,
- Zuzanna Gierak - Szkoła Podstawowa
w Krążkowach
Szkoła podstawowa / Klasy VII-VIII
1. Kamila Kryściak
Szkoła Podstawowa w Mroczeniu
3. Wiktoria Kuboszek
Szkoła Podstawowa w Trzcinicy,
Wiktoria Ferdynus - Szkoła Podstawowa w Drożkach
Wyróżnienia:
- Emilia Gąszczak - Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Trzebieniu,
- Dagmara Stanikowska - Szkoła Podstawowa
w Łęce Opatowskiej
Szkoła ponadpodstawowa
1. Hubert Sułkowski - Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie
2. Julia Wąsala - Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie
3. Martyna Jagieniak - Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie
Wyróżnienia:
- Wiktoria Gniłka - Liceum Ogólnokształcące
nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie,
- Maria Lerka - Liceum Ogólnokształcące nr I
im. Majora H. Sucharskiego w Kępnie

W grudniu 2019 r. zakończona została realizacja inwestycji pn. „Utwardzenie kamieniem łamanym drogi gminnej w Szalonce”

Droga w Szalonce utwardzona

Utwardzona droga ma 523 m długości

Inwestycję
wykonała
firma
„KRYSMAR-TRANS” z Bolesławca za kwotę 90.159,00 złotych brutto.
Utwardzona droga ma 523 m długości i 3,00-3,50 m szerokości oraz pobocza o szerokości 2 x 0,5 m.
Dolna warstwa drogi o grubości
15 cm wykonana została z kamienia
łamanego 0/63 mm, natomiast górna warstwa o grubości 8 cm wykonana została z kamienia łamanego
0/31,5 mm.
Oprac. bem

W poświąteczną sobotę, 28 grudnia 2019 r., w Łęce Opatowskiej dwa
zaprzyjaźnione kluby młodzieżowe
rozegrały Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy. Zarówno LKS Wielkopolanin Siemianice jak i GKS Trzcinica
wystawiły po dwie drużyny w roczniku 2005 i młodsi.
Sędzią głównym zawodów był
Karol Gąszczak, natomiast opiekę
medyczną sprawował Filip Nawrot.
Rozgrywki przebiegały w przyjaznej
atmosferze i w duchu fair play.
Impreza służyła rozwojowi ak-

tywności fizycznej dzieci i młodzieży, zdrowej rywalizacji i miała
charakter integracyjny. Znający się
z boiska od młodzieńczych lat trenerzy: Krzysztof Ludwiczak i Mieczysław Skotnik pokazali młodym
zawodnikom, jak trwałe są sportowe
przyjaźnie.
Oprac. bem
Wyniki turnieju
1. GKS Trzcinica I
2. LKS Wielkopolanin Siemianice II
3. GKS Trzcinica II
4. LKS Wielkopolanin Siemianice I

Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach zakupiła używany
średni samochód ratowniczo-gaśniczy

Samochód dla OSP Piaski

Samochód został kupiony
od OSP w Raszynie

W przeprowadzonym przetargu
nieograniczonym najkorzystniejszą
ofertę przedstawiła Ochotnicza Straż
Pożarna w Raszynie, która zaoferowała sprzedaż samochodu GBA-Rt
2,5/16 Star L 70 4173 LE 12.180 z
2004 roku za kwotę 202.950,00 zł.
W grudniu zawarta została stosowna umowa, którą w imieniu
OSP Piaski podpisał prezes Łukasz
Stempin oraz skarbnik Mieczysław

Brzeziński. W imieniu jednostki z
Raszyna umowę podpisał prezes OSP
Krzysztof Maciak. Tydzień po podpisaniu umowy przedstawiciele OSP
Piaski odebrali zakupiony samochód.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego otrzymała
dotację z budżetu Gminy Łęka Opatowska w wysokości 130.000,00 zł.
Oprac. bem

Jednostka w Piaskach otrzymała dotację
z budżetu Gminy Łęka Opatowska
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Chóry szkolne z Trzcinicy i Lasek uczestniczyły w kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska

G£OS TRZCINICY
styczeń 2020, nr 3 (1120)
Pary małżeńskie z gminy Trzcinica świętowały Złote, Diamentowe i Żelazne Gody

Przeżyli z sobą tyle lat

Podsumowanie kolejnej edycji
Akademii Chóralnej

W kolejnej edycji projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska
udział wzięły oba chóry szkolne działające na terenie gminy

Parom świętującym jubileusz pożycia małżeńskiego w tym wyjątkowym wydarzeniu towarzyszyli: wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik,
przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Gatner,
sekretarz gminy Renata Ciemny,

skarbnik gminy Grzegorz Baraniak
oraz proboszcz parafii Trzcinica ks.
dziekan Wiesław Cieplik.
Uroczystość, która odbyła się w
Trzcinicy 5 grudnia 2019 roku, rozpoczęła się mszą świętą, odprawioną
przez ks. dziekana W. Cieplika w kościele parafialnym w Trzcinicy.

Pary z gminy Trzcinica świętowały
50, 60 i 65 lat małżeństwa
50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
Agnieszka i Adam Dubielowie
Aniela i Stanisław Plutowie
Barbara i Florian Piaseccy
Danuta i Jan Grycmanowie
Zofia i Stanisław Samulscy
Maria i Eugeniusz Sieczkowie
Mirosława i Stanisław Bystrzy
Jadwiga i Stanisław Stężałowie
60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
Teresa i Eugeniusz Wawrzyniakowie
Teresa i Stanisław Jędrzejakowie
Leokadia i Jan Kasprzakowie
65-lecie małżeństwa obchodzili:
Kazimiera i Jan Gąszczakowie

Po mszy odbyło się uroczyste
spotkanie. Przybyłych gości powitała kierownik USC J. Gatner, która
złożyła jubilatom gratulacje. Podkreśliła, ze dochowali wbrew wszelkim
przeciwnościom przysięgi małżeńskiej, życząc jeszcze wielu wspólnych
lat w zdrowiu i pomyślności, a także
doczekania wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy.
Życzenia świętującym małżonkom złożył również wójt G. Hadzik,
który pogratulował Jubilatom oraz
podziękował za trud wychowania i
pracę na rzecz lokalnego środowiska.
Całą uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego Zespołu Szkół
w Trzcinicy pod kierunkiem Renaty
Adamskiej.
Pary obchodzące 50. rocznicę
ślubu zostały odznaczone medalami
za długoletnie pożycie małżeńskie,
które 18 października 2019 r. zostały
nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Jubilaci z rąk ks. dziekana W.
Cieplika otrzymali pasterskie błogosławieństwo od biskupa kaliskiego
Edwarda Janiaka. Otrzymali również listy gratulacyjne, kwiaty oraz
upominki.
Oprac. bem

Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Laskach zorganizowało uroczyste spotkanie osób „złotego wieku”

Dzień Seniora w Laskach
Uroczystość była okazją do złożenia
życzeń osobom starszym
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Dzień Seniora odbył
się 18 grudnia 2019 roku
w Domu Ludowym w Laskach.
Uczestników uroczystości, która upłynęła w serdecznej atmosferze, przywitała przewodnicząca Koła
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Laskach Halina Nawrot.
Wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik złożył zgromadzonym seniorom życzenia
oraz przekazał słodki upominek.
Oprac. bem
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W ubiegłym roku zakończyła
się kolejna edycja projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska.
W projekcie, który rozpoczął się 2
stycznia i trwał do 29 listopada 2019
r., udział wzięły oba chóry szkolne
działające na terenie gminy Trzcinica. Organizatorem projektu Akademia Chóralna jest Narodowe Forum
Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
we Wrocławiu, które współfinansuje
go ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Gmina Trzcinica bierze udział
w ogólnopolskim projekcie Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska od
2007 roku.

z Zespołu Szkół w Laskach pracuje
dyrygent Danuta Wieczorek.
Akademia Chóralna jest projektem edukacji chóralnej realizowanym
ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. W ramach
projektu kontynuowane są działania
Śpiewającej Polski wspierające zespoły chóralne. Projekt ma na celu
rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnienie śpiewu oraz edukację
muzyczną dzieci i młodzieży.
Zadania te realizowane były poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórami oraz wszelkie inne
działania służące opiece meryto-

Uczniowie należący do chórów szkolnych w Trzcinicy i Laskach rozwijają swoje
zdolności i bardzo często uświetniają swymi występami różnorodne imprezy

Uczniowie należący do chórów
rozwijają swoje zdolności i pasje,
bardzo często występują publicznie
uświetniając swoimi koncertami szereg uroczystości szkolnych, środowiskowych, gminnych, parafialnych
i powiatowych. Z chórem szkolnym
Szkoły Podstawowej w Trzcinicy zajęcia w ramach programu prowadzi
dyrygent Renata Adamska, natomiast z chórem szkolnym „Violino”

rycznej nad dyrygentami i uczniami,
w tym m.in. hospitacja zajęć chóralnych, organizacja warsztatów, przesłuchań oraz koncertów, jak również
przekazywanie literatury repertuarowej i metodycznej. Projekt kierowany
jest do chórów dzieci i młodzieży
działających w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.
Oprac. bem

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Telefon: 514 288 733

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 13

Region

gmina

cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 12
Dobiegło końca bezpłatne szkolenie komputerowe skierowane do seniorów gminy Trzcinica

Zdobyli kompetencje cyfrowe

Każdy z uczestników kursu
otrzymał certyfikat udziału i tablet

20 grudnia 2019 roku zakończyły
się szkolenia komputerowe dla seniorów 65+, realizowane we współpracy
z Fundacją Partycypacji Społecznej
w ramach projektu „Cyfrowa Wielkopolska”. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat udziału i tablet.

Wcześniej kursantów odwiedziła
sekretarz gminy Trzcinica Renata
Ciemny i pracownik Urzędu Gminy
Dawid Gościniak, którzy w imieniu
wójta Grzegorza Hadzika wręczyli
seniorom słodkie upominki.
Oprac. bem

20 grudnia 2019 roku do Urzędu Gminy Trzcinica wpłynęła
kwota 526.127,15 zł, będąca końcową refundacją wydatków
poniesionych w związku z realizacją zadania „Przebudowa
z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski”

GONIEC PERZOWSKI
styczeń 2020, nr 3 (907)
30 grudnia odbyła się ostatnia w 2019 roku XII sesja Rady Gminy Perzów

Uchwalili zmiany budżetowe

Posiedzenie było podyktowane
potrzebą uporządkowania finansów
gminy w kontekście mijającego roku.
Radni podjęli uchwałę zmieniającą
ubiegłoroczny budżet. W jej wyniku
dochody gminy w 2019 roku zamknęły się kwotą 25.266.522,91 zł, zaś
ostateczne wydatki ustalono na kwotę 24.495.425,24. Nadwyżka budżetu
w wysokości 771.097,67 zł zostanie
przeznaczona na spłatę kredytów
i pożyczek zaciągniętych w latach
ubiegłych.
Radni przyjęli również zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Perzów na lata 2019-2039,
będące odzwierciedleniem zmian w
uchwale budżetowej.
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po
umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat kolejnej umowy dzierżaw z
dotychczasowym dzierżawcą, której

przedmiotem jest ta sama nieruchomość, oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Ostatnia sesja była również okazją do złożenia noworocznych życzeń.
Oprac. bem

Podczas obrad uchwalono ostatnie zmiany
w budżecie Gminy Perzów na 2019 r.

Gmina Perzów po raz kolejny włączyła się w organizację Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku udało się zebrać blisko 13 tys. zł

Budowa przedszkola rozliczona
Wcześniej Gmina Trzcinica
otrzymała zaliczkę w wysokości
397.464,95 zł.
Ostateczna wartość dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 9
„Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w
rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury
przedszkolnej” Wielkopolskiego Re-

to jadalnia wraz z holem i systemem
drzwi rozsuwanych, umożliwiających stworzenie dużej powierzchni
na spotkania integracyjne. W części
przebudowanej umieszczono pokoje
logopedy, pielęgniarki oraz personelu. W obiekcie jest wiele pomieszczeń
technicznych oraz pomocniczych.
Strych zaadaptowano na pomieszczenie centrali systemu odzysku ciepła,
a obiekt zasilany jest w ciepło i wodę

Dzięki dofinansowaniu powstał nowy budynek
przedszkolny o powierzchni 467,78 m2

gionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 wyniosła 923.592,10
zł (maksymalnie można było wnioskować o 1.000.000 zł). Wartość całkowita zadania „Przebudowa z rozbudową
przedszkola w miejscowości Laski” to
2.748.358,19 zł.
W ramach zakończonej inwestycji na powierzchni 467,78 metrów
kwadratowych znalazły się 2 sale
dydaktyczne, każda z własną łazienką i pomieszczeniem na pomoce dydaktyczne oraz zabawki. W obiekcie
znajduje się kuchnia wraz z magazynami oraz pomieszczeniami pomocniczymi. Kolejne pomieszczenie

użytkową ze zmodernizowanej w
2017 roku kotłowni zasilanej gazem,
znajdującej się w budynku szkolnym.
Zastosowano tam także technologię solarną w celu uzyskania ciepłej
wody.
Ponadto Gmina Trzcinica pozyskała środki na projekt „Akademia
wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w
Laskach”, którego wartość całkowita
wynosi 157.987,50 zł, a dofinansowanie - 134.289,37 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2019 roku
i trwać będzie do końca roku szkolnego 2019/2020.
Oprac. bem

28. Finał WOŚP w Perzowie
Podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 12 stycznia 2020 r., zbierano fundusze dla
dziecięcej medycyny zabiegowej. Po
raz kolejny do orkiestrowego grania
włączyła się gmina Perzów. Zbiórkę
pieniędzy prowadziło 13 wolontariuszy, a w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbyła się impreza połączona z licytacją
orkiestrowych gadżetów.
Na scenie wystąpili młodzi muzycy z sekcji gitarowej i wokalnej
działającej przy GOK w Perzowie,
którzy przygotowani zostali przez

instruktora Jakuba Zapolnego. Zebrani goście mogli również wysłuchać koncertu zespołu „Perzowianie”, prowadzonego przez instruktora
Grzegorza Góreckiego. Punktem
kulminacyjnym była, oczywiście, licytacja orkiestrowych gadżetów, której atmosferę skutecznie podgrzewała
publiczność.
W sumie na terenie gminy udało
się w tym roku zebrać 12.636,32 zł.
Wolontariusze zebrali 8.781,32 zł, a
zysk z licytacji wyniósł 3.855,00 zł.
Licytowano m.in. tort, kalendarz z
autografem Jerzego Owsiaka, okoNa scenie wystąpili m.in. młodzi muzycy z sekcji
gitarowej i wokalnej działającej przy GOK

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbyła
się impreza połączona z licytacją orkiestrowych gadżetów

licznościowe monety, ręcznie malowane koszulki z logo WOŚP, gadżety
gminne, vouchery, kosmetyki, gry,
książki i wiele innych gadżetów.
Gminny Ośrodek Kultury w
Perzowie składa serdeczne podziękowania darczyńcom, wolontariuszom
i wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób włączyli się do organizacji
tegorocznego Finału WOŚP. - Z roku
na rok zebrana kwota jest większa i
mamy nadzieję, iż tendencja wzrostowa utrzyma się w kolejnych latach – podkreślają organizatorzy.
Oprac. bem
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Ogłoszenia

drobne
Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

Sprzedam działkę rolną w Trzcinicy o pow.
4500 m2 w trakcie przekształcania pod
działkę przemysłową, handel, produkcja,
magazyny, fabryka mebli.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)

Mieszkanie do wynajęcia 83 m2 koło szpitala
w Kępnie. Tel. 733 44 06 02. (TK 11/01/20)

Sprzedam działkę rolną w Lipce k. Kępna,
pod domek holenderski lub domek całoroczny z bali drewnianych. Pow. 1 ha.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)

Wynajmę dom dla 2 rodzin, mogą być z
Ukrainy - okolice Kępna.
Wiadomość: 604 556 851. (TK 6/01/20)

Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum
pod mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2.
Wszystkie media. Można wybudować 30-45
mieszkań. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2
każda. W cenie warunki zabudowy. Wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
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.
(TK 10/01/20)
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.
(TK 10/01/20)
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.
(TK 10/01/20)

Do wynajęcia kawalerka w Kępnie.
Tel. 722 391 351.
(TK 7/01/20)

Wynajmę mieszkanie w Kępnie.
Tel. 784 846 118.
(TK 4/01/20)
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
45 m2 - Kępno, Os. Grafitowe.
Tel. 784 013 277.
(TK 2/01/20)
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
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 5/01/20)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
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

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.
(TK 10/01/20)

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 3/01/20)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

Sprzedam działkę 17 arów + budynki gospodarcze - Tabor Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 9/01/20)
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)

sprzedam
Sprzedam: krajzegę z silnikiem 5,5 KW oraz
przyczepę do przewozu zwierząt.
Tel. 885 394 472.
(TK 8/01/20)
praca
Zatrudnię kucharkę i pomoc kuchenną - „Złoty
kłos” - Bralin. Tel. 531 067 477
lub 62 / 78 12 003.
(TK 12/01/20)

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.

STAROSTA KĘPIŃSKI
informuje, że

w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5
i ul. Staszica nr 12 w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno
oraz na stronie Wojewody Wielkopolskiego został
wywieszony na okres 21 dni tj.: od 14 stycznia 2020 roku
do 05 lutego 2020 roku - wykaz nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej
jako działki nr: 676/15 o pow. 0,0050 ha,
677/23 o pow. 0,0011 ha i 691/14 o pow. 0,0102 ha,
położone w mieście Kępnie - księga wieczysta
nr KZ1E/00062327/2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego ograniczonego.
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal
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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.

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

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

reklAMY
SPRZEDAM DZIAŁKI INWESTYCYJNE
Sprzedam działkę rolną w Trzcinicy o pow. 4500 m
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 cenie 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.

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

2

Piotr Plebanek - „Drogi wędrownych doradców.
Maksymy i sentencje twórców chińskiej cywilizacji”
Dwa i pół tysiąca lat temu, w czasach nieustannych wojen i wszechogarniającego chaosu, wędrowni doradcy, tacy jak Sun Zi i Konfucjusz, odwiedzali dwory wojujących władców proponując
swoje usługi. Sławę przyniosło im stworzenie wzorca państwa, który po latach stał się inspiracją między innymi dla władców Prus – najprężniejszego organizmu XIX-wiecznej Europy. Słynne sentencje
i maksymy wędrownych doradców opowiadają o ludziach, którzy stworzyli fundament chińskiej
cywilizacji: o ich rewolucyjnych pomysłach i dumnie zrealizowanych dziełach.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Zara - „Miłość na Instagramie #w_średnim _wieku”
Julia jest jedną z tych kobiet, które mogą powiedzieć o sobie, że mają wszystko, co potrzebne
do szczęścia: męża, dzieci, pracę, wspaniały dom. Ale wkrótce na tym idealnym obrazku pojawi się
rosnąca z dnia na dzień rysa, której nie da się zignorować... Znajomość z poznanym na Instagramie
Joelem, przystojnym muzykiem z Tel Awiwu, rozpocznie się całkiem niewinnie od wymienienia
kilku grzeczności, by szybko przerodzić się w lawinę coraz bardziej intymnych wyznań. Zbliża się
moment, w którym Julia będzie musiała szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wizja kobiety
spełnionej, jaką kierowała się do tej pory, na pewno zgadza się z jej definicją szczęścia. I czy w wieku 38 lat pogoń za marzeniami ma jeszcze sens?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Opracowanie zbiorowe - „Cicha noc.
Świąteczne opowiadania kryminalne”
Boże Narodzenie to tajemnicza i magiczna pora roku. Dziwne rzeczy mogą się wtedy wydarzyć,
i to pomaga wyjaśnić uświęconą tradycję opowiadania o duchach przy kominku, gdy rok zbliża się ku
końcowi. Świąteczne opowieści o zbrodniach i ich wykrywaniu mają podobny urok. Kiedy telewizja
staje się nużąca, gry towarzyskie się sprzykrzyły, perspektywa zawinięcia się w ciepłym miejscu z
dobrą tajemnicą jest kusząca i znacznie lepsza dla trawienia niż kolejna porcja śliwkowego puddingu.
Autorzy kryminałów, podobnie jak czytelnicy, są tak samo podatni na niezliczone atrakcje Świąt
Bożego Narodzenia. Na przestrzeni lat, wybitni praktycy tego gatunku obdarowali jedną lub większą
liczbę swoich opowieści scenerią świąteczną. Najbardziej godne zapamiętania gwiazdkowe opowiadania suspensu łączą w sobie żywiołową fabułę z przywołaniem nastrojowego okresu świątecznego.
Otrzymanie takiej mieszanki jest znacznie trudniejsze, niż to się wydaje. Książka ta przedstawia
czytelnikom niektóre najlepsze świąteczne kryminały z przeszłości. Wybór jakiego dokonał Martin
Edwards łączy świąteczne dzieła ukochanych autorów z jedną lub dwiema historiami, które mogą
być nieznane nawet dla zagorzałych fanów literackiego suspensu. W rezultacie otrzymujemy zbiór
kryminalnych opowiadań, do delektowania się, niezależnie od pory roku.

prośba o pomoc

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 3
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 22 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. Piotr Plebanek - „Drogi wędrownych doradców...”,
2. Zara - „Miłość na Instagramie #w_średnim _wieku”,
3. Opracowanie zbiorowe - „Cicha noc...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 2 nagrody otrzymuj¹:

Łucja Smyrek (Ignacówka I),
Marcin Kaczor (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
To dobry czas, aby bezinteresownie zrobić coś
dobrego dla innych. Staniesz się życzliwy i wyrozumiały, pogodzisz wrogów i zapobiegniesz kłopotom. Wielką inspiracją będzie dla ciebie sztuka,
muzyka lub biografia wybitnej osoby.

Byk 21 IV – 21 V
Możesz jednak wyolbrzymiać niektóre kłopoty i podejmować decyzje pod wpływem emocji. Nikt nie
zdoła sprawić, abyś zmienił swoje zdanie. Jeśli ktoś
cię zawiedzie, to obrazisz się na niego i nie pozwolisz się przeprosić.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu pokażesz innym dobre cechy swojego charakteru. Staniesz się wyrozumiały, cierpliwy i uprzejmy. Osoby, które wymagają pomocy
znajdą w tobie dobrego sojusznika. Inspiracje znajdziesz w muzyce, sztuce, a nawet w snach.

Rak 23 VI – 22 VII
Będziesz w dobrym nastroju, a twój optymizm
udzieli się otoczeniu. To sprzyjający moment, aby
cieszyć się życiem i jego darami. Wykorzystaj zaproszenia, poznawaj nowych ludzi. W pracy będzie
mniej trudnych spraw.

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

DY¯URY APTEK
1.	Apteka „Na Kopie” - 16.01.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
2.	Apteka „Nowa” - 17.01.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
3.	Apteka „Prima” - 18.01.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
4.	Apteka „Centrum” - 19.01.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
5.	Apteka „Św. Maksymiliana” - 20.01.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
6.	Apteka „Burchacińscy” - 21.01.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
7.	Apteka „Na Zdrowie” - 22.01.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.

Waga 23 IX – 23 X
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.

Skorpion 24 X – 21 XI
Będziesz czytać, dyskutować i szukać odpowiedzi
na przedziwne pytania. Pojawią się nowi znajomi
lub ludzie, którzy przekonają cię do niecodziennych
poglądów. W pracy czeka cię propozycja zdobycia
nowych umiejętności.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II
Ktoś zaproponuje ci udział w ważnym przedsięwzięciu lub projekcie. Ta propozycja wymagać będzie od ciebie nawet dodatkowej nauki! W sprawach
rodzinnych zapowiada się ważna rozmowa ze starszą kobietą.

Ryby 19 II – 20 III
Pomoże ci osoba, która pracuje w służbach mundurowych lub wykonuje pracę na posadzie państwowej. Wykorzystaj swoją inteligencję, wykaż się
zdolnościami i umiejętnościami, a dostaniesz nową
pracę lub poprawisz swoje notowania u szefa.

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.

STOLARZY

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

tel.

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

Przestaniesz się oszukiwać i wreszcie zobaczysz
jasno, kto ci sprzyja, a kto tylko udaje. Możesz z
tego powodu poczuć żal, a nawet złość, jednak już
wkrótce w twoim sercu pojawi się także uczucie
ulgi. Zamknij stary rozdział.

kelnerka
/ Kelner.

ZATRUDNI

Twoja sytuacja nie jest pewna, coś musi się skończyć, żeby nowa droga mogła się rozpocząć. Nie
uratujesz tego, co się wali i kończy. Nie bój się nowych rozwiązań czy znajomości.

Koziorożec 22 XII – 19 I

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX
Pojawi się przyjaciel, na którym będziesz mógł polegać. Skorzystaj z jego pomocy, a nie pożałujesz.
Zgódź się na propozycję, która przyjdzie z najmniej
oczekiwanej strony. Krótka podróż zapewni ci wiele
atrakcji.

restauracja
hotel

Tygodnik Kępiński 16 stycznia 2020

19

Ogłoszenia

reklamy

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

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
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Jutro upływa termin
składania wniosków

Kępińskie akcenty Eurohandballu
W miniony piątek na parkietach w Austrii, Szwecji i Norwegii rozpoczęły się mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych. Kilku
zawodników biorących udział w mistrzostwach Starego Kontynentu ma coś wspólnego z Kępnem. Reprezentanci Francji,
Rosji, Norwegii, Białorusi, Hiszpanii oraz Polski uczestniczący w trwającym czempionacie, kroki w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju stawiało między innymi podczas turniejów w naszym mieście.
Rafał Kurzawa w zimowym oknie transferowym może wrócić do PKO Ekstraklasy. 27-latek ma bardzo dużo ofert, a
wiele z nich pochodzi z rodzimej ligi. Czy zdecyduje się na ten krok?

Jest szansa na powrót Kurzawy do Polski
Górnik Zabrze chce wypożyczyć Rafała Kurzawę z SC Amiens. Cały czas trwają rozmowy i podobno jest szansa na
porozumienie. Dla byłego reprezentanta Polski i uczestnika mistrzostw świata w Rosji byłby to powrót do śląskiego
klubu. Śląski klub był już o krok od wypożyczenia wychowanka i byłego piłkarza Marcinków Kępno, Zgody Olszowa i
Sokoła Świba już w letnim oknie transferowy. Temat upadł, ale teraz wraca. Górnik prowadzi zaawansowane rozmowy
z Francuzami, a w spełnieniu warunków wypożyczenia ma pomóc jeden z sponsorów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Rafał Kurzawa zarabia we Francji 40 tysięcy euro miesięcznie. SC Amiens oczekuje, że Górnik będzie płacił
połowę wynagrodzenia. To za dużo, ale z pomocą ma przyjść jeden ze sponsorów, który płaciłby 10 tysięcy euro miesięcznie, czyli połowę potrzebnych pieniędzy.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Terminarz V ligi grupy 3.

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.
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.
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piłka nożna

Co słychać u rywali

Polonii Kępno i Orła Mroczeń?

V Liga Grupa 3 >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej podał terminarz rozgrywek piątej ligi w rundzie rewanżowej obecnego sezonu. Wiosenna część rozgrywek o awans do
czwartej ligi rozpocznie się w połowie marca. W pierwszej kolejce mroczeńskiego Orła
czeka domowe starcie z SKP Słupca

Za półtora miesiąca 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.

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp.
Dopiero w minioną środę, 15 stycznia do treningów,
po blisko siedmiotygodniowej przerwie, wrócili piłkarze
Centry Ostrów Wielkopolski. Przypomnijmy, że pierwszą część sezonu ostrowianie zakończyli w połowie
stawki, a więc na dziewiątym miejscu w tabeli ze stratą
zaledwie czternastu punktów do lidera, LKS-u Gołuchów. Na przełomie listopada i grudnia piłkarze z Ostrowa Wielkopolskiego odbyli ostatnie treningi przed urlopową przerwą. Z kolei w minioną środę, spotkali się natomiast na pierwszym
treningu w ramach przygotowań do rundy wiosennej. Podopieczni Mariusza
Posadzego do rundy rewanżowej będą przygotowywać się więc przez niespełna dwa miesiące. W trakcie zimowych przygotowań drużyna rozegra
pięć meczów kontrolnych i jeden pucharowy. Pierwszym przeciwnikiem Centry będzie Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski. Mecz odbędzie się 1 lutego
na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ostrzeszowie. W mieście beniaminka
czwartej ligi odbędzie się również kolejny mecz kontrolny, w którym Centra
zagra z Victorią Ostrzeszów (8 lutego). W lutym Centra rozegra jeszcze dwa
sparingi. 15 lutego piłkarze z Ostrowa Wielkopolskiego zagrają z Piastem
Czekanów. W tym przypadku jednak do ustalenia pozostaje jeszcze miejsce
rozegrania spotkania. Tydzień później (22 lutego) ostrowian czeka sprawdzian z LKS-em Gołuchów. Spotkanie z liderem czwartoligowych rozgrywek
rozegrane zostanie na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Jarocinie. 1 marca piłkarzy Centry czeka pierwszy mecz o stawkę w 2020 roku. W ramach
1/16 finału Totolotek Pucharu Polski ostrowianie zagra na własnym obiekcie
z trzecioligowym Jarotą Jarocin. Rozgrywki ligowe z kolei drużyna z Ostrowa
Wielkopolskiego zainauguruje domowym starciem z Wartą Międzychód. Próbą generalną przed startem rozgrywek ligowych będzie pojedynek z Orłem
Mroczeń, który zaplanowano na 7 marca w Ostrzeszowie.

KS Stal Pleszew
W tym tygodniu przygotowania do rundy wiosennej
rozpoczęli też gracze Stali Pleszew. Na pierwszych
zajęciach po świąteczno-noworocznej przerwie
piłkarze Stali spotkali się we wtorek, 14 stycznia.
W trakcie zimowych przygotowań gracze czwartego
zespołu pierwszej części piątoligowych rozgrywek
będą korzystać z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie. Gracze Stali 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 Stal będzie
atakowała z czwartej pozycji, mając jedenaście oczek straty do lidera. Pierwszy mecz kontrolny gracze z Trzcianki rozegrają już w pierwszym tygodniu
pracy, a ich pierwszym rywalem będzie KS Opatówek (17 stycznia). Łącznie
drużynę Łukasza Bandosza czeka dziewięć meczów kontrolnych. Przygotowania zakończy starcie z Krobianką Krobia (7 marca). Po drodze piłkarzy
Stali czeka jeszcze siedem meczów sparingowych. 24 bądź 25 stycznia Stal
zagra na własnym boisku z Koroną Piaski. W styczniu (29.01) Stal wybierze
się jeszcze do Środy Wielkopolskiej, gdzie zmierzy się z juniorami tamtejszej
Polonii. Sparingowy maraton czeka na graczy Stali w lutym. W drugim miesiącu 2020 roku pleszewianie rozegrają pięć spotkań kontrolnych. 1 lutego
trener Stali zaserwuje swoim podopiecznym grę wewnętrzną. W lutym Stal
zagra jeszcze z Białym Orłem Koźmin Wielkopolski (8 lutego), Ostrovią 1909
Ostrów Wielkopolski (15 lutego), Victorią Skarszew (22 lutego) oraz Victorią
Ostrzeszów (29 lutego). 7 marca pleszewian czeka wspomniany test-mecz z
Krobianką Krobia. Dla Stali będzie to próba generalna przed startem rozgrywek ligowych.

SKP Słupca
Przygotowania do rundy wiosennej rywal mroczeńskiego Orła w piątej lidze rozpoczął w poniedziałek,
13 stycznia. W trakcie zimowych przygotowań szósty
zespół piątoligowych rozgrywek czeka sześć meczów
kontrolnych. Piłkarze ze Słupcy mecze kontrolne rozpoczną 25 stycznia spotkaniem ze Zjednoczonymi
Trzemeszno. Grający na co dzień w piątej lidze rywal
będzie teoretycznie jednym z najłatwiejszych przeciwników SKP podczas zimowych sparingów. 1 lutego rywalem słupeckich piłkarzy będzie z Victoria Września (IV liga grupa wielkopolska). 9 lutego graczy
SKP czeka starcie z kolejnym przedstawicielem czwartej ligi, a tym razem
rywalem słupczan będzie LKS Gołuchów. W lutym gracze ze Słupcy zagrają
jeszcze z Pelikanem Niechanowo (16 lutego) oraz Kujawianką Izbica Kujawska (21 lutego). Ostatni sprawdzian gracze SKP zaplanowany mają na 7 marca. Gracze ze Słupcy w próbie generalnej przed startem rozgrywek ligowych
zmierzą się z Wilkami Wilczyn.
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Orzeł zacznie u siebie
We wtorek, 7 stycznia do zajęć po kilkutygodniowej przerwie wrócili piłkarze Orła Mroczeń. W rundzie jesiennej podopiecznym Marka Wojtasiaka udało się zrealizować jeden z celów, którym było między innymi
zajęcie miejsca w ścisłej czołówce. Runda rewanżowa obecnego sezonu rozpocznie się w weekend 14-15
marca, wtedy mroczenianie na własnym stadionie zmierzą się z SKP Słupca. W rundzie wiosennej piłkarzy
z Mroczenia czeka piętnaście kolejek ligowych.

Wydział Gier Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej ogłosił zestaw
par w wiosennym terminarzu rozgrywek grupy Wielkopolskiej czwartej
ligi. Runda rewanżowa obecnego sezonu rozpocznie się w połowie marca.
Po przerwie zimowej piłkarze wybiegną na boiska w weekend 14-15 marca.
Tymczasem ostatnia kolejka sezonu
zostanie rozegrana 20 czerwca. Orzeł
Mroczeń, teoretycznie, będzie miał
dosyć łatwy początek sezonu, bowiem
już w pierwszej kolejce zmierzy się
przed własną publicznością z szóstym
zespołem pierwszej części sezonu,
a więc ekipą SKP Słupca. Pierwszy,
wyjazdowy mecz podopieczni Marka Wojtasiaka rozegrają 21 marca, a
mroczenianie zmierzą się z Raszkowianką Raszków. Tydzień po meczu
w Raszkowie piłkarze Orła ponownie
zaprezentują się własnej publiczności, a w trzeciej wiosennej kolejce do
Mroczenia zawita Polonus Kazimierz
Biskupi. Wśród dat, które każdy kibic mroczeńskiego Orła powinien w
kalendarzu zaznaczyć na czerwono,
jako spotkanie z gatunku tych obo-

wiązkowych, powinny znaleźć się: 11
kwietnia (do Mroczenia przyjeżdża
Piast Kobylin, mający w składzie gracza z ekstraklasową przeszłością), 18
kwietnia (wyjazdowe derby regionu
z Astrą Krotoszyn), 2 maja (hitowy
mecz z Odolanovią Odolanów), 30
maja kolejne derby regionu z Zefką
Kobyla Góra czy 6 czerwca, gdy mroczeński zespół zmierzy się na wyjeździe z Wilkami Wilczyn, czarnym ko-

niem i zarazem jednym z faworytów
tego sezonu. Pozostałe pojedynki drużyny Marka Wojtasiaka także powinny dostarczyć emocji. Ciekawie powinno być między innymi w starciu
ze Stalą Pleszew (20 czerwca). Większość wiosennych meczów Orzeł rozegra na wyjazdach. W siedmiu przypadkach mroczenianie zagrają przed
własną publicznością.
BAS

Mecze Orła Mroczeń w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020

16. kolejka (14 marca):
Orzeł Mroczeń – SKP Słupca
17. kolejka (21 marca):
Raszkowianka Raszków – Orzeł Mroczeń
18. kolejka (28 marca): Orzeł Mroczeń – Polonus Kazimierz Biskupi
19. kolejka (5 kwietnia):
Piast Czekanów – Orzeł Mroczeń
20. kolejka (11 kwietnia):
Orzeł Mroczeń – Piast Kobylin
21. kolejka (18 kwietnia):
Astra Krotoszyn – Orzeł Mroczeń
22. kolejka (25 kwietnia):
Vitcovia Witkowo – Orzeł Mroczeń
23. kolejka (2 maja):
Orzeł Mroczeń – Odolanovia Odolanów
24. kolejka (9 maja):
Tur 1921 Turek – Orzeł Mroczeń
25. kolejka (16 maja):
Orzeł Mroczeń – GKS Sompolno
26. kolejka (23 maja):
Zjednoczeni Rychwał – Orzeł Mroczeń
27. kolejka (30 maja):
Orzeł Mroczeń – Zefka Kobyla Góra
28. kolejka (6 czerwca):
Wilki Wilczyn – Orzeł Mroczeń
29. kolejka (13 czerwca):
Orzeł Mroczeń – Tulisia Tuliszków
30. kolejka (20 czerwca):
Stal Pleszew – Orzeł Mroczeń

Piłka nożna >>> Coraz większym zainteresowaniem cieszy się wprowadzany przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej program płatności sędziowskich. Kluby zainteresowane dołączeniem do programu mogą do końca lutego składać stosowne wnioski

WZPN rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do programu ryczałtowych
i przelewowych płatności sędziowskich w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020. Ostateczny termin
składania wniosków upływa 29 lutego. Zainteresowane kluby mają do wyboru dwa programy.

Wprowadzany stopniowo od
kilku rund program cieszy się coraz
większym zainteresowaniem ze strony klubów. Płatności ryczałtowe obowiązkowo obejmują już wszystkie zespoły czwartej i piątej ligi oraz klasy
okręgowe. Jesienią dołączyło do nich
blisko sto klubów z niższych lig oraz
prowadzących zespoły młodzieżowe,
co sprawiło, że poprzez Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej sędziów rozlicza praktycznie połowa zrzeszonych
klubów. Kluby decydujące się na ryczałt na podstawie faktury dokonują
płatności do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej jednorazowo bądź
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w ratach. Tym samym jednym przelewem mogą sfinalizować wszystkie
formalności związane z opłatami sędziowskimi.
Drugą opcją obok ryczałtu jest
wypłata ekwiwalentów sędziowskich
po spotkaniach przelewami. By przystąpić do tego programu, należy zobowiązać się do uiszczania należności z konta klubu w terminie 7 dni od
rozegrania meczu.
Warunkiem skorzystania z wybranej opcji jest wypełnienie przygotowanego formularza (znajduje
się na oficjalnej witrynie internetowej Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej) i odesłanie go mailowo do
29 lutego 2020 roku. Z programu
skorzystać mogą kluby, które nie

posiadają zaległości względem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Nowe oświadczenie muszą wypełnić
wszyscy zainteresowani udziałem w
programie ryczałtowym bądź przelewowym. Dotyczy to również klubów,
które złożyły podobne oświadczenia
w rundzie jesiennej i chcą kontynuować tę formę regulowania ekwiwalentów sędziowskich. Z wypełniania
oświadczenia zwolnione są jedynie
kluby czwartej i piątej ligi oraz klasy okręgowej (ryczałt obowiązkowy
zgodnie z regulaminem), chyba że
chcą dokonywać płatności także za
inne zespoły swojego klubu i wówczas też muszą oświadczenie przygotować.
BAS

Sport

piłka nożna

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

Centra na czele, Kotwica na dnie

Centra Ostrów Wielkopolski jest na razie „najczyściej” grającą drużyną czwartej ligi. Po drugiej strony barykady znajduje się Kotwica Kórnik, której piłkarze w siedemnastu kolejkach
zobaczyli czterdzieści dwie żółte i osiem czerwonych kartek.
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej podał klasyfikację Fair Play po
siedemnastu ligowych kolejkach. Na
jej czele znajduje się wspomniana
Centra Ostrów Wielkopolski, która
w tym sezonie ma na koncie dwadzieścia siedem żółtych kartek i ani
jednej czerwonej. Drugie miejsce

zajmuje Warta Międzychód, która w
klasyfikacji Fair Play zgromadziła
zaledwie 90. punktów karnych (30
żółtych kartek i 2. czerwone). Trzecia
w stawce, z dorobkiem 99. punktów
jest Tarnovia Tarnowo Podgórne. Na
szarym końcu stawki znajduje się Kotwica Kórnik. Jej piłkarze zobaczyli

1. LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp.
2. MLKS Warta Międzychód
3. GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
4. KS Polonia 1912 Leszno
5. MKS Olimpia Koło
6. KKS Polonia Kępno
=. SKS Unia Swarzędz
8. LTP Pogoń Lwówek
9. KS Opatówek
10. LKS Gołuchów
11. MKS Victoria Września
12. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce
13. TPS Winogrady Poznań
14. MKS Lubuszanin Trzcianka
15. KP Victoria Ostrzeszów
16. KP Obra 1912 Kościan
17. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
18. KSS Kotwica Kórnik

27
30
33
34
34
35
35
35
40
41
42
42
43
42
43
46
52
42

Czerwone kartki
(bezpośrednie)

Punkty karne

0
2 (0)
0
2 (0)
3 (0)
1 (1)
1 (1)
3 (1)
0
2 (0)
0
2 (0)
0
2 (1)
3 (1)
4 (1)
2 (0)
8 (5)

81
90
99
102
102
111
111
111
120
123
126
126
129
132
135
144
156
156

OBJAŚNIENIA: żółta kartka – 3 punkty, bezpośrednia czerwona kartka – 6 punktów. W przypadku
otrzymania czerwonej kartki w wyniku dwóch żółtych, naliczanych jest 6 punktów za dwie żółte kartki.
O kolejności w tabeli decyduje liczba punktów karnych, a następnie mniejsza liczba czerwonych kartek.

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

Piłka nożna >>> Trzech prelekcji będą mogli wysłuchać uczestnicy piątkowej Wielkopolskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Dotyczyć będą organizacji meczów, incydentów
stadionowych oraz ataków na sędziów piłkarskich

Będą rozmawiać o bezpieczeństwie na stadionach
Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej zaprasza na drugą edycję Wielkopolskiej Konferencji Bezpieczeństwa, która odbędzie się już w najbliższy piątek, 17 stycznia w Koninie. Spotkanie kierowane jest dla
przedstawicieli klubów oraz delegatów.
Podobnie jak w pierwszej edycji,
podczas wydarzenia podsumowane zostaną kwestie zabezpieczenia
spotkań ligowych prowadzonych
pod egidą Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Ponadto szczególna
uwaga zwrócona zostanie na tematykę bezpieczeństwa osób funkcyjnych, w tym sędziów. Prelegentami
podczas drugiej edycji konferencji
będą Piotr Szefer, spiker spotkań

reprezentacji Polski z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej, Rafał
Kniecicki, przewodniczący Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej oraz Paweł Woźniak,
delegat szczebla centralnego. Spotkanie tradycyjnie dedykowane jest dla
przedstawicieli klubów wszystkich
szczebli rozgrywkowych, delegatom
meczowym oraz osobom zaintereso-

wanym omawianą tematyką. Konferencja odbędzie się w najbliższy piątek, 17 stycznia od godziny 17:30 w
budynku PWSZ w Koninie przy ulicy
Przyjaźni. Udział w wydarzeniu jest
bezpłatny, a przyjmowanie zgłoszeń
do konferencji zakończył się w połowie tygodnia. Wśród przedstawicieli
klubów obecnych na wydarzeniu
przeprowadzone zostanie losowanie
kompletu strojów meczowych. 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 Szewczyk
Damian Pawlak
Mateusz Majewski

WKS Gryf Wejherowo => KKS Kalisz
MKS Mieszko Gniezno => JKS Jarota Jarocin
WKS Gryf Wejherowo => KKS Kalisz

Polonii Kępno i Orła Mroczeń?
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.

MLKS Warta Międzychód

Tabela Fair Play
Lp. / Drużyna
Żółte kartki
		

Co słychać u rywali

Kamil Sztukowski
KP Victoria Ostrzeszów => KS Zenit Międzybórz
Miłosz Nowicki KP Victoria Ostrzeszów => LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp.
Błażej Ciesielski
KS Stal Pleszew => KS Opatówek

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.

W poniedziałek, 13 stycznia do treningów, po pięciotygodniowej przerwie, wrócili piłkarze Warty
Międzychód. Przypomnijmy, że rundę jesienną
Warta zakończyła na dwunastym miejscu w tabeli ze stratą siedemnastu punktów do lidera,
LKS-u Gołuchów. Pod koniec listopada piłkarze
z Międzychodu odbyli ostatnie jednostki treningowe. W miniony poniedziałek odbył się natomiast
pierwszy trening w ramach przygotowań do rundy wiosennej. W trakcie
zimowych przygotowań drużyna rozegra siedem meczów sparingowych
i jeden mecz o stawkę. Ale po kolei. Pierwszym przerywnikiem pomiędzy
ciężkimi treningami będzie starcie z czwartoligową Pogonią Świebodzin,
a spotkanie to zaplanowano na 25 stycznia. W kolejnych dwóch meczach
Warta zmierzy się z przedstawicielami klas okręgowych – Orłem Międzyrzecz (2 lutego) oraz Spartą Szamotuły (8 lutego). Później poprzeczka
zostanie zawieszona nieco wyżej, bowiem graczy z Międzychodu czekają pojedynki z czwartoligowcami. 11 lutego Warta zagra towarzysko ze
Stilonem Gorzów by cztery dni później (15 lutego) zmierzyć się z Polonią
Słubice. 22 lutego rywalem Warty będzie Syrena Zbąszynek. Dla międzychodzkich piłkarzy będzie to próba generalna przed meczem Pucharu Polski, w którym drużyna Tomasza Leszczyńskiego zmierzy się ze
Stellą Luboń. Tydzień po tym spotkaniu (7 marca) w próbie generalnej
przed startem rozgrywek ligowych Warta zagra z Obrą Kościan. Pierwszy mecz o punkty w 2020 roku piłkarze z Międzychodu rozegrają z Centrą Ostrów Wielkopolski w sobotę, 14 marca.

KS Polonia 1912 Leszno
Imienniczka kępińskiej Polonii przygotowania do
rundy wiosennej rozpoczęła również w miniony poniedziałek, 13 stycznia. W zbliżającej się kampanii
rozgrywkowej szkoleniowcem pierwszej drużyny
Polonii będzie w dalszym ciągu Jędrzej Kędziora.
Leszczynianie podczas zimowych przygotowań
tradycyjnie już będą korzystać z własnej bazy treningowej, mając do dyspozycji halę sportową oraz
kompleks boisk wyposażonych w naturalną oraz sztuczną nawierzchnię.
W czasie zimowych przygotowań czwartoligowca z Leszna czeka sześć
meczów kontrolnych. Potyczki kontrolne gracze Polonii rozpoczną już w
najbliższą sobotę, 18 stycznia od spotkania z drugoligowymi rezerwami
Lecha Poznań, a mecz odbędzie się na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Popowie. Także pozostali sparingpartnerzy leszczyńskiej drużyny
prezentują się atrakcyjnie. Jeszcze w styczniu czwartoligowiec zagra
z rezerwami Zagłębia Lubin. 1 lutego formę rywala kępińskiej Polonii
sprawdzi Jarota Jarocin. Tydzień później Jędrzej Kędziora przeprowadzi
grę wewnętrzną, podczas której szkoleniowiec leszczynian dokładniej
przyjrzy się przydatności swoich piłkarzy na poszczególnych pozycjach.
Ewentualne korekty i roszady w składzie zostaną sprawdzone podczas
meczu kontrolnego z rezerwami Chrobrego Głogów. Próbą generalną
przed pucharowym starciem z Pogonią Lwówek będzie dla Polonii pojedynek z niżej notowaną Krobianką Krobia.

MKS Olimpia Koło
7 stycznia swoje przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęli piłkarze Olimpii Koło. W czasie zimowych przygotowań czeka ich sześć sparingów.
Większość z zespołami z klas okręgowych, ale
dwukrotnie kolanie zagrają też z piątoligowcami.
Mecze kontrolne kolanie rozpoczną 25 stycznia
spotkaniem z Wartą Eremitą Dobrów, które zostanie rozegrane w Uniejowie. 29 lutego Olimpię
czeka pierwszy mecz o stawkę. Będzie to starcie w ramach wojewódzkiego Pucharu Polski z Iskrą Szydłowo. Ostatni
mecz kontrolny kolanie rozegrają nieco ponad tydzień później. Pierwsze
spotkanie rundy wiosennej czwartej ligi mają natomiast zaplanowane na
weekend 14-15 marca. Olimpia podejmie wtedy LKS Gołuchów. Gracze
Olimpii w próbie generalnej przed startem rozgrywek ligowych zmierzą
się z Termami Uniejów (7 marca). Wcześniej kolską Olimpię czekają kontrolne potyczki z MKS-em Dąbie (1 lutego), Victorią Skarszew (8 lutego),
GKS-em Sompolno (15 lutego) oraz Wilkami Wilczyn (22 lutego).
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