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Przekazano
nowekaretkę
i otwarto centralną sterylizatornię

99

golonka

po bawarsku

30.01-1.02.2020

W poniedziałek, 27 stycznia
2020 r., w kępińskim szpitalu
odbyło się uroczyste przekazanie nowego ambulansu sanitarnego oraz symboliczne otwarcie nowoczesnej centralnej
sterylizatorni.
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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

„W tym sporcie liczy się
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każda sekunda”

Co tydzień
w „TK”

raport

SMOG-owy!
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909 zdarzeń
w powiecie kępińskim

Kierowca nie dostosował
prędkości i doprowadził do kolizji
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Informacje

wiadomości

W grudniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie odbyło się czwarte a zarazem ostatnie w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, działającej jako
organ opiniodawczo-doradczy starosty w zakresie polityki rynku pracy

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Gertrudy Bolszo

byłego Pracownika
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.
Jej odejście dotknęło nas wszystkich,
żegnamy Ją z wielkim smutkiem.
Wyrazy współczucia rodzinie składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
oraz Pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Przewodniczący
oraz Radni Rady Miejskiej
w Kępnie

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Eugeniusza Sawickiego
byłego Sołtysa
wsi Szklarka Mielęcka.

Jego odejście dotknęło nas wszystkich,
żegnamy Go z wielkim smutkiem.
Wyrazy współczucia rodzinie składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
oraz Pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Przewodniczący
oraz Radni Rady Miejskiej
w Kępnie

Podział pieniędzy w „pośredniaku”
Otwarcia posiedzenia dokonał jej
przewodniczący Wiktor Gruszka.
W obradach udział wzięli: starosta
– Robert Kieruzal, dyrektor PUP
Iwona Rataj, Adam Staszczyk – wójt
gminy Rychtal, Grzegorz Hadzik
– wójt gminy Trzcinica, Marta Dąbrowska-Sołtysik – przedstawiciel
Forum Społeczno-Gospodarczego,
Sławomir Chudy - przedstawiciel
związków zawodowych, Grzegorz
Grzunka oraz Marek Wróbel –
przedstawiciel pracodawców, a także
pracownicy PUP.
Kierownik CECH-u Marek
Wróbel —przewodniczący Komisji
Kwalifikacyjnej ds. Programów Rynku Pracy — złożył sprawozdanie z
działalności prac komisji (zewnętrznej i wewnętrznej) w roku 2019, w
którym wymienił przyjęte przez
komisje: kryteria podziału środków,
beneficjentów programów oraz czas
trwania pomocy finansowej z Funduszu Pracy. Komisja zewnętrzna działa społecznie: obradowała 35 razy,

opiniując wnioski pracodawców oraz
bezrobotnych w zakresie pomocy finansowej z Funduszu Pracy.
Ponadto Powiatowa Rada Rynku Pracy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
z wykorzystania środków finansowych oraz racjonalności gospodarki
środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi na finansowanie programów
dotyczących promocji zatrudnienia i
innych fakultatywnych zadań.
Posiedzenie Rady przyniosło
jedną z najważniejszych decyzji z
punktu widzenia osób bezrobotnych
– podział środków. Dyrektor PUP
przedstawiła propozycję przeznaczenia środków Funduszu Pracy i
Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na rok 2020, którą członkowie Rady
stosowną uchwałą podjęli jednogłośnie. Powiat Kępiński na aktywizację w roku 2020 posiada łącznie
2 759 300,00 zł. Dzięki tym środkom
221 osób bezrobotnych będzie mogło
skorzystać z różnych form wsparcia.

Bezrobotni w 2020 r. skorzystają z
następujących instrumentów: staże
- 107 osób, dotacje na działalność
gospodarczą – 35 osoby, szkolenia
zawodowe – 18 osób, bony szkoleniowe – 27 osób, prace interwencyjne –
10 osób, roboty publiczne – 10 osób,
refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 2 osoby, prace społecznie
użyteczne – 7 osób, bon na zasiedlenie – 5 osób. Środki KFS stanowić
będą kwotę 707 100,00 za którą PUP
przeszkoli w ramach kształcenia
ustawicznego 606 pracowników i
pracodawców.
Ponadto Powiatowa Rada Rynku
Pracy jednogłośnie zaopiniowała kierunki szkoleń zawodowych dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy
oraz w ramach kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawców na rok 2020 przedstawione przez
Urszulę Krowiarz – specjalistę ds.
rozwoju zawodowego.
Oprac. m

Powiat Kępiński udzielił szpitalowi pożyczki w wysokości miliona złotych

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pożyczka dla szpitala w Kępnie

Zbigniewa
Kłobutowskiego
byłego Sołtysa wsi Świba.

Jego odejście dotknęło nas wszystkich,
żegnamy Go z wielkim smutkiem.
Wyrazy współczucia rodzinie składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
oraz Pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Przewodniczący
oraz Radni Rady Miejskiej
w Kępnie

Podpisanie umowy pożyczkowej stanowi jedno z działań
mających poprawić sytuację finansową SPZOZ w Kępnie

We wtorek, 21 stycznia 2020
roku, w Starostwie Powiatowym
w Kępnie zawarta została umowa
pożyczki pomiędzy Powiatem Kępińskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Kępnie. Umowa opiewa na sumę
1.000.000 złotych.
Zgodnie z warunkami umowy
pożyczka wykorzystana zostanie na
uregulowanie bieżących zobowiązań
szpitala.
Podpisanie umowy pożyczkowej
jest kolejnym z działań podjętych
przez Zarząd Powiatu Kępińskiego
mających na celu poprawę kondycji
finansowej tej jednostki.
Oprac. bem
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Spotkanie z autorką bestsellerów Moniką Banasiak i współautorem jej ostatniej książki,
Patrykiem Boro

czyznach, których kocha i kochała, o
zdradach i życiu w luksusie w latach
90. XX wieku. Jej życie to „bajka”,
ale z gorzkim zakończeniem. Jak
mówiła, zakochiwała się w „złych
chłopcach”, za co przyszło jej zapłacić wysoką cenę – postawiono
jej 20 zarzutów i na 2,5 roku została osadzona w więzieniu. Finalnie
sąd oczyścił ją ze wszystkiego, ale
trauma więzienia mocno odbiła się
na jej psychice. Choć na przestrzeni
lat przylgnęła do niej łatka „królowej mafii”, jak sama twierdzi, nigdy
nią nie była. - Bardziej pasuje do
mnie „królowa życia” – zauważyła

M. Banasiak. O jej burzliwym życiu
można przeczytać w kilku książkach.
Jej ostatnia publikacja, „Kochaj albo
żyj”, to nie zwykła biografia znanej
osoby, ale szczery i intymny do bólu
wywiad, przepełniony emocjami i
tajemnicami, które są powoli odkrywane, niczym karty w grze. M. Banasiak chętnie odpowiadała również na
pytania publiczności, nawet te najbardziej dociekliwe.
Jak zapowiedzieli autorzy bestsellera „Kochaj albo żyj”, to pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie spotkanie w naszym mieście.
Oprac. KR

3. rocznica działalności zmodernizowanego kina „Sokolnia” w Kępnie

Wieczór w atmosferze Kino „Sokolnia” od 3 lat
działa
dla
mieszkańców
świata gangsterów
24 stycznia br. w Kępnie odbyło
się spotkanie z Moniką Banasiak,
czyli słynną „Słowikową” i wielokrotnie utytułowaną autorką bestsellerów,
takich jak: „Królowa mafii” czy „Słowikowa o więzieniach dla kobiet”.
Pisarka – która tego wieczoru
przybyła do Kępna wraz ze współautorem ostatniej książki – Patrykiem
Boro – powitała licznie przybyłych
gości w Hotelu „Kamiński a Zdrowie” i, ku uciesze fanów, zaprezentowała film dokumentalny, który premierę będzie mieć już w marcu. - Ten
film w reżyserii i produkcji Patryka
Boro to ważna rzecz nie tylko dla
mnie, ale i dla wielu ludzi, kobiet i
mężczyzn. Obecnie film „Kochaj
albo żyj” podróżuje po wielu światowych festiwalach filmowych, dlatego
przyszedł czas również na Kępno
– podkreśliła M. Banasiak. - Podczas promocji ostatniej książki pt.
„Kochaj albo żyj” od listopada przejechaliśmy ponad 9 tysięcy kilome-

trów, by móc się spotkać z czytelnikami. Tego nie robi w Polsce żaden
autor, a jednak my potrafimy. Jest
to możliwe dzięki takim ludziom, jak
pani Agnieszka, która robi wszystko,
by mieszkańcy Kępna mogli spotkać
się z ludźmi, takimi jak my – z pierwszych stron gazet, a jednak takimi
jak inni – chcącymi poznawać nowe
osoby – dodał P. Boro.
Organizatorem wydarzenia było
„Atelier Staszak” i jego właścicielka
– Agnieszka Staszak, która, jak sama
przyznała, wpadła na pomysł spotkania już dawno i zainspirowała się
obecną modą na filmy gangsterskie,
w sposób dość przerysowany ukazujące krwawe porachunki i brudne interesy. - Bardzo lubię takie opowieści
z dreszczykiem. Zawsze jestem ciekawa, co musi się zdarzyć, aby dany
człowiek posunął się do złamania
prawa dla własnych korzyści. Oglądając filmy Vegi czy Pasikowskiego,
zawsze miałam poczucie, że to zlepek

pokolorowanych historii. Chciałam
zaprosić więc kogoś, kto z własnego
doświadczenia może opowiedzieć,
jak wyglądał świat gangsterów w latach 90. XX wieku. Od razu przyszła
mi na myśl Monika Banasiak, będąca żoną jednego z członków mafii
pruszkowskiej. Monika Banasiak to
ciekawa postać. Obecnie wraca do
zawodu wyuczonego jako pielęgniarka. Prowadziła gabinet kosmetyczny,
więc w tym temacie nasze branże są
pokrewne – mówi A. Staszak. Nad
bezpieczeństwem M. Banasiak,
jak i zgromadzonych gości, czuwała
ochrona: Krystian Dybek i Dawid
Idzikowski.
Piątkowy wieczór upłynął w
atmosferze historii gangsterskich,
a „Moni” – bo tak mówi o sobie M.
Banasiak – zdradziła sporo swoich
sekretów: jak dba o siebie, jakich
perfum używa, co sprawia, że pomimo upływającego czasu wygląda
rewelacyjnie, opowiadała też o męż-

Obchody Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie

Dziennikarze świętowali

Burmistrz Piotr Psikus z okazji 3. rocznicy działalności
zmodernizowanego kina rozlosował dla trójki widzów „Złote Vouchery”

26 stycznia br. świętowano 3. rocznicę działalności zmodernizowanego, kępińskiego kina „Sokolnia”. Niedzielny seans o godzinie 20.30 stał
się wyjątkowy dla widzów, którzy
kinową widownię wypełnili niemal
do ostatniego miejsca. Na jubileuszowy seans przybył burmistrz miasta
i gminy Kępno Piotr Psikus, który
dla miłośników kina przygotował
niespodziankę – z okazji 3. rocznicy
działalności zmodernizowanego kina
rozlosował dla trójki widzów „Złote
Vouchery” imienne, które szczęśli-

wych posiadaczy upoważniają do
bezpłatnego wejścia na każdy seans
do końca 2020 r.
Kępińskie kino przyciąga tłumy
od stycznia 2017 r, kiedy zakończono
kompleksową modernizację obiektu.
Od tego czasu wyświetlono 384 filmy, które łącznie obejrzało 152.000
widzów, co zajęło 6.500 godzin pracy
projektora. Kino „Sokolnia” jest jednym z ulubionych miejsc rozrywki
dla mieszkańców Kępna i sąsiednich
miejscowości.
Oprac. KR

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

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
23 stycznia br. burmistrz miasta
i gminy Kępno Piotr Psikus, wiceburmistrz Artur Kosakiewicz i sekretarz Katarzyna Kołcio-Kraus
spotkali się z przedstawicielami lokalnych mediów. Powodem zaproszenia
dziennikarzy przez władze był przypadający na 24 stycznia. Światowy
Dzień Środków Masowego Przekazu.
Z zaproszenia burmistrza skorzystali przedstawiciele lokalnych redak-

cji: „Tygodnika Kępińskiego”, Radia
„SUD” i „Kuriera Lokalnego Powiatu Kępińskiego”, „Twojego Pulsu
Tygodnia” oraz „Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego”. Spotkanie w
miłej atmosferze było okazją do dyskusji na wiele interesujących tematów
dotyczących regionu, a także rozmów
o bieżących wydarzeniach w kraju i
na świecie. Dziennikarze otrzymali
w prezencie upominki.

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu został ustanowiony w
1967 r. Na datę tego święta wybrano
24 stycznia, ponieważ w Kościele
Katolickim tego dnia wspomina się
św. Franciszka Salezego – patrona
dziennikarzy, opiekuna i orędownika
twórców środków społecznego przekazu.
KR

-

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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Wiadomości

historia

Kępińscy Woldenberczycy - część XI
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
wokacji, najłatwiejsza cząstka naszej
tragedii narodowej. My – izolowani
drutem kolczastym, mieliśmy tylko
niepełny i skromny obraz tego, co
działo się poza obozem. Te porównania z sytuacją w kraju były często
osobistymi tragediami jeńców – a
po wojnie nie bardzo przyjemnymi
wypowiedziami otoczenia, a nawet
treścią filmów. Gdzie jednak jest
prawda? Szkoda, że nie ma na
ten temat poważniejszych opracowań – i chyba już nie będzie.
Świadków bowiem tego dramatu
jest coraz mniej”.
Słowa te oddają atmosferę,
w której przyszło funkcjonować
ocalonym polskim oficerom –
żołnierzom września 1939 r.
oraz powstańcom warszawskim.
A przecież czas spędzony za
drutami wykorzystali najlepiej
jak mogli. Mimo zniewolenia,
nie poddali się, lecz podjęli działania, które miały przygotować
ich do pracy w wolnej ojczyźnie. Niewielu z nich pozostało
na emigracji, większość wróciła
i musiała zmierzyć się z realiaPomnik Woldenberczyka w Dobiegniewie,
mi życia w wyzwolonej Polsce.
fot. Zbigniew Czarnecki
Nowa rzeczywistość okazała się
pomijając wiele ciekawych kwestii, jednak inna, niż sobie wyobrażali. Po
takich jak: działalność obozowej or- powrocie z niewoli byli nie tylko szykiestry i teatrów, twórczość artystów, kanowani przez władze, ale często
plastyków i poetów, oraz aktywność także traktowani podejrzliwie przez
sportowa, która odegrała ogromną społeczeństwo, które za bohaterów
rolę w zachowaniu właściwej kondy- uważało tylko tych, którzy zginęli.
cji fizycznej i psychicznej jeńców.
Nieufne nastawienie otoczenia oraz
Ta szeroka i różnorodna działal- świadomość braku zrozumienia ich
ność tysięcy polskich żołnierzy, stło- sytuacji sprawiły, że niektórzy Wolczonych przymusowo na stosunkowo denberczycy niechętnie opowiadali
niedużej powierzchni i odciętych o latach spędzonych w obozie. Pood świata zewnętrznego, była jedy- tomkowie jeńców często poznawali
ną możliwą do podjęcia przez nich ten okres życia swoich ojców dopieformą walki z okupantem. Niestety, ro po ich śmierci, odnajdując ukrypo wojnie często zarzucano im, że wane przed światem pamiątki.
podczas gdy inni ginęli w obozach
Jednak specyficzna więź łącząca
koncentracyjnych, oni przeczekiwali członków społeczności woldenberwojnę w niezagrażających ich życiu skiej sprawiła, że postanowili spowarunkach.
tykać się regularnie na organizowaJeden z byłych jeńców Oflagu II nych co kilka lat zjazdach. Pierwszy
C, autor prezentowanych w tym arty- z nich odbył się w 1958 r., a ostatni,
kule drzeworytów – Zygmunt Pazda, na którym było już tylko pięciu jej
przedstawicieli,
w
2003 r. Chcąc utrwalić prawdę o obozie,
byli jeńcy angażowali
się w różnego rodzaju
akcje społeczne, organizowali wystawy,
zebrania
naukowe,
izby pamięci, wydawali książki i zeszyty
historyczne. Spotykali się też z uczniami, którym, jako
uczestnicy i naoczni
świadkowie tamtych
czasów, przekazywaTablica informacyjna oraz makieta oflagu (ekspozycja
li zachowane w paMuzeum Woldenberczyków), fot. I. Choraszewska
mięci fakty. Były to
w tekście zatytułowanym Wspomnie- niecodzienne lekcje historii, które,
nia z Woldenbergu opublikowanym w jak zauważa profesor Dembek, (…)
1987 r. na łamach czasopisma „Po- dały młodzieży możliwość osobisteznaj swój kraj” napisał:
go kontaktu ze znakomitymi ludźmi,
„Raz jeszcze chciałbym wró- charakteryzującymi się wytrwałocić do określenia obozu jenieckiego ścią, pracowitością, honorem, dojako <<przechowalni>>. Zawsze będę kładnością, wiernością ideałom”.
twierdził, że nam, jeńcom, dostała się
Z inicjatywy kombatantów wybumimo wszystko, mimo szykan i pro- dowano w Dobiegniewie szkolę, któPowojenna działalność
Woldenberczyków
W ramach tego artykułu przedstawiłam w zarysie tylko niektóre
zagadnienia związane z funkcjonowaniem Oflagu II C, w którym przebywali trzej mieszkańcy Kępna. Dokonując wyboru, starałam się skupić
na problemach, poruszanych w pozostawionych przez nich dokumentach,
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obozowej, które cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Było też
współorganizatorem otwartej w 2014
r., w Muzeum Sportu i Turystyki w
Warszawie, wystawy pt. „Igrzyska
za drutami”, upamiętniającej wyjątkowe
zawody sportowe, zorganizowane na terenie oflagów w latach
olimpijskich – 1940 r. w stalagu XIII
A Langwasser i 1944 r. w Woldenbergu. Włączyło się też w przygotowanie jej kolejnych odsłon – w Sejmie
RP, Muzeum Niepodległości oraz w
muzeum prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic.
W 1995 r. zorganizowało w porozumieniu z działaczami społecznymi,

rzyszeniami w kraju i za granicą. W
celu poszerzania wiedzy i wzbogacania zbiorów pogłębia też kontakty
ze społecznością lokalną oraz z potomkami jeńców, którzy, przekazując
instytucji pamiątki po swoich krewnych, często ratują je przed zniszcze(ks. J. Twardowski)
niem.
rej nadano imię Bohaterów Września
W ciągu dwóch najbliższych lat,
1939 – Woldenberczyków. W 1987 r.
dzięki pozyskanym środkom finansona terenie dawnego obozu powstało
wym, Muzeum Woldenberczyków w
muzeum, w którym gromadzone są
Dobiegniewie zostanie rozbudowane
pamiątki po jeńcach Oflagu II C, a w
i zmodernizowane.
2011 r. rozpoczęło działalność StowaNad zapewnieniem ciągłości parzyszenie Woldenberczyków.
mięci o Oflagu II C oraz upowszechPamięć o Woldenberczykach
nianiem wiedzy o fenomenie histoDziś nie ma już wśród nas ani
rycznym i kulturowym tego obozu
jednego członka tej wyjątkowej
czuwa też, reaktywowane
społeczności – ostatni zmarł w
w 2014 r., Stowarzyszenie
2016 r. Woldenberczycy odeszli,
Woldenberczyków, liczące
ale pamięć o nich przetrwała i
obecnie około 130 członjest kultywowana – nie tylko
ków. Zgodnie z postanoprzez ich najbliższych.
wieniem Statutu znajdują
W Muzeum Woldenberczysię wśród nich nie tylko
ków, znajdującym się w jednym
krewni jeńców, ale także
z budynków dawnego obozu,
inne osoby „sympatyzujązgromadzono około 2500 ekspoce z patriotyczną spuścizną
natów, posiadających ogromną
Woldenberczyków”. Funkwartość historyczną. Ekspozycję prezesa pełni profesor
cja zajmuje powierzchnię 400
Wiesław Dembek, syn jeńca
Muzeum Woldenberczyków, fot. Zbigniew Czarnecki
metrów kwadratowych i składa
ppor. Wacława Dembka.
się z 12 działów tematycznych,
Przedstawiciele
Stow których prezentowane są między
sportowymi oraz władzami Miasta warzyszenia biorą udział w coroczinnymi autentyczne dokumenty oboi Gminy Dobiegniew pierwszy Mię- nych uroczystościach rocznicowych
zowe, takie jak: rozkazy, zezwolenia,
dzynarodowy Turniej Piłki Nożnej upamiętniających ważne wydarzenia
mapy, listy, polisy ubezpieczeniowe,
„Dobiegniew CUP”, nad którym pa- historyczne. Członkowie Zarządu
skrypty i prace naukowe, świadectronat objął były trener polskiej kadry poprzez korespondencję e-mailową
twa ukończenia kursów, projekty
narodowej, Kazimierz Górski. Do utrzymują stały kontakt z osobaarchitektoniczne, a także liczne wyzawodów przystąpiło wiele drużyn z mi należącymi do Stowarzyszenia.
twory oflagowych plastyków – maski
Polski i z zagranicy. Impreza ta, or- Dzięki informacjom pozyskiwanym
ganizowana dla dzieci od rodzin Woldenberczyków oraz
i młodzieży w wieku dostępnym materiałom źródłowym
od 9 do 17 lat, odbywa uzupełniają i weryfikują listę jeńców
się w Dobiegniewie Oflagu II C. Prowadzą też szeroką
do dziś i jest jednym działalność popularyzatorską, orz największych wa- ganizując wykłady tematyczne, wykacyjnych turniejów dając publikacje, prowadząc stronę
piłkarskich w kraju. internetową oraz opracowując bioPrzyświeca jej idea gramy byłych jeńców. Co dwa lata
propagowania wśród w Dobiegniewie odbywają się Zjazdy
młodzieży
aktyw- Rodzin Woldenberskich.
ności fizycznej. Jest
Więcej informacji na temat Oflaona też „współczesną gu II C można znaleźć na stronach
Zrekonstruowana izba jeniecka, (ekspozycja Muzeum
kontynuacją bogatych internetowych Muzeum WoldenberWoldenberczyków), fot. Zbigniew Czarnecki
tradycji sportowych w czyków w Dobiegniewie oraz Stowateatralne, wyroby z drewna, kości
Oflagu II C Woldenberg i hołdem zło- rzyszenia Woldenberczyków, a także
zwierzęcej, blachy, srebra i złota,
żonym tamtym sportowcom”.
w wielu dostępnych publikacjach.
drzeworyty, obrazy olejne, akwarele,
W 2004 r. w Bibliotece NarodoPodczas pisania tego artykułu korękopisy sztuk teatralnych, znaczki
wej w Warszawie muzeum zaprezen- rzystałam z następujących książek:
i kartki pocztowe. W muzeum znajtowało wystawę pt. „Woldenberczycy Wyprawa do oflagu Mariana Brandują się też makieta obozu, obrazu– twórczość oficerów w obozie je- dysa, Jeniecka konspiracja wojskowa
jąca rozmieszczenie poszczególnych
nieckim Woldenberg w latach 1939– w Oflagu II C Woldenberg Henryka
budynków, oraz zrekonstruowana
Tomiczka i Miroczęść baraku jenieckiego, w której
na
Zarudzkiego,
zobaczyć można mundury i płaszcze
Jeńcy polscy w hiwojskowe, prycze, stoły i ławy, pietlerowskiej niewoli
cyki oraz przedmioty codziennego
Juliusza Pollacka,
użytku. Prezentowane eksponaty w
Oflag II C Woldenwiększości zostały przekazane przez
berg Jana Olesika,
samych jeńców lub ich rodziny.
Obozowe refleksje.
Muzeum ma swoją bibliotekę,
Oflag II C Józefa
w której oprócz własnych publikacji
Kuropieski oraz z
posiada około 200 książek o tematyce
pracy zbiorowej pod
wojennej , „Łambinowickie Roczredakcją Wiesława
niki Muzealne” oraz miesięczniki
Dembka pt. Oflag II
„Kombatant”. Wszystkie te pozycje
C Woldenberg – to
udostępniane są zainteresowanym.
Fragment ekspozycji muzeum, fot. I. Choraszewska
brzmi jak tajemnica.
W jego zbiorach znajdują się także
Serdecznie dzię52 książki pochodzące z biblioteki
1945”. W sześć lat później, w ramach kuję Pani Marii Czarneckiej i Panu
oflagowej.
projektu realizowanego dzięki wspar- Sławomirowi Maleszce za udostępPracownicy placówki systemaciu Ministra Kultury i Dziedzictwa nienie mi materiałów biograficznych,
tycznie opracowują pozyskiwane
Narodowego oraz gminy Dobie- fotografii oraz cennych dokumentów
materiały. Ponadto organizują lekcje
gniew, wydano między innymi trzy źródłowych, które wzbogaciły treść
muzealne, konkursy, pokazy, oraz
katalogi zbiorów w trzech językach tego artykułu, a także za pomoc okaróżnego rodzaju uroczystości i spo(polskim, angielskim i niemieckim).
zywaną podczas jego powstawania.
tkania, adresowane głównie do młoMuzeum współpracuje z wieloma
Izabela Choraszewska
dych ludzi. Od 2002 r. muzeum orgaorganizacjami, instytucjami i stowanizuje konkursy recytatorskie poezji

Drukujemy ostatnią część historii kępnian w obozie w Woldenbergu autorstwa Izabeli
Choraszewskiej
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Z kępińskim ultramaratończykiem Dawidem Mielczarkiem (urodzonym 24 lipca 1982 r. w Kępnie),
który znalazł się w grupie 13 Polaków startujących w 2019 r. w 37. edycji Spartathlonu, o jego rozwoju, sukcesach i porażkach rozmawiali Mirosław Łapa i Katarzyna Rybczyńska

„W tym sporcie liczy się każda sekunda”

Czy bieganie było Pana pasją od
zawsze? Skąd wzięło się to zamiłowanie?
To pojawiło się spontaniczne. Zawsze
chciałem zacząć biegać, bo miałem nadwagę, ważyłem około 120 kg w szczycie
i chcąc zbić tę wagę, postanawiałem, że
będę biegać. Miałem kilka takich podejść.
Poza tym przez 15 lat paliłem papierosy,
co utrudniało mi przebiegnięcie nawet 2-3
km. W 2014 r. wreszcie nastąpił jakiś przełom i zacząłem systematycznie biegać.
Tak po prostu wyszedł Pan z domu
i stwierdził: „Od dzisiaj będę biegać”?
Tak. Wyszedłem i biegłem przed siebie, 2-3 km – zadyszka, odruch wymiotny – takie były początki. To był dla mnie
olbrzymi wysiłek przy tej wadze i moim
trybie życia. Miałem dużą wagę i zero
kondycji. Kiedy pierwszy raz dobiegłem
do celu, najpierw zapaliłem papierosa
(śmiech). Nie podchodziłem do biegania
na poważnie. Ale kontynuowałem to, choć
bardzo nieregularnie. Wcześniej mój ojciec, Jerzy Mielczarek, biegał zawodowo
w Śląsku Wrocław przez ponad 20 lat, z
bardzo dobrymi wynikami, na krótkich
dystansach. Pamiętam, jak miałem 10-12
lat i cały czas mnie namawiał, żebym poszedł z nim pobiegać, ale ja tego nienawidziłem. W szkole też zawsze byłem ostatni, nie potrafiłem biegać. Ale chyba jednak
dostałem to bieganie w genach od ojca, bo
kiedy już zacząłem, to polubiłem to, a z
tej fajnej relacji powstała miłość (śmiech).
Stopniowo zwiększałem dystanse, choć
początkowo było to „puste” bieganie, bez
jednostek treningowych (składniki planu
treningowego). Kiedy pokonałem pierwszy raz 10 km, było wielkie „łał”. Wszystko zaczęło się wreszcie dobrze układać,
zacząłem dostrzegać pozytywy biegania
– całkiem inaczej pracuje głowa, inaczej
zachowuje się ciało, waga spada – to motywowało mnie, żeby biegać dalej – i wpadłem po uszy.
Miał już Pan wtedy jakąś specjalną
dietę?
Nie. W tygodniu biegałem, przychodził weekend to imprezowałem, a jak impreza, to musiało być mocno, dużo, dlatego poniedziałek to zawsze było leczenie
kaca. W kolejne dni biegałem i znów przychodził weekend i było to samo. Do tego
nadal paliłem papierosy, wypalałem 1-1,5
paczki dziennie.
Coś zmieniało się w Pana organizmie?
Przede wszystkim spadła waga. Odstawiłem leki na nadciśnienie, powoli te złe
nawyki, „puste” rzeczy, zaczęły odchodzić
na bok. Skoro już biegałem, to postanowiłem zacząć dietę, aby postęp był bardziej
widoczny. Kilogramy leciały w dół jeszcze
szybciej, ciało przestało pobolewać, stawałem się sprawniejszy i zdrowszy.
Kiedy zaczął Pan biegać w pełni
świadomie, przestrzegając wszelkich zasad?
Kiedy przebiegałem już 15-20 km,
postanowiłem, że warto wziąć udział w
jakichś zawodach. Moje pierwsze zawody były w 2014 r. i był to maraton (42,195
km) w Warszawie, rzuciłem się od razu na
głęboką wodę.
Pamięta Pan czas pokonania pierwszego maratonu?
Chyba 4 godziny i 15 minut, ale ostatni nie byłem (śmiech).
I jak Pan się czuł?
Było bardzo ciężko, wszystko mnie
bolało, ale satysfakcja była ogromna. Kolejny był maraton w Poznaniu, tam już trasę
pokonałem z nieco lepszym czasem. Połknąłem „bakcyla”. Następnie postanowiłem spróbować sił na krótszych dystansach,
żeby zobaczyć, jak to wygląda. Później powiedziałem sobie: „bieganie bieganiem, ale
może warto coś potrenować”. Ściągnąłem z
Internetu gotowy plan treningowy i dopasowałem go pod siebie.
Ma Pan swoich trenerów?
Mam bardzo fajnych trenerów: Maciej Żukiewicz oraz Patryk Aid. To są
trenerzy typowo od ultramaratonów (po-

wyżej 42,195 km), którzy mają o tym
pojęcie i trenują zawodników do biegów
długodystansowych. Kiedy jeszcze biegałem na krótszych dystansach do maratonu, pierwszym trenerem, który pomagał
w przygotowaniach, był Piotr Ślęzak. Z
nim postawiłem złamać magiczną barierę
3 godzin w maratonie, co jest marzeniem
każdego maratończyka – większość zawodników trenuje, aby tę „trójkę” złamać.
A czy trener wiedział, że Pan pali?
Z Piotrkiem zaczęliśmy współpracę
w czerwcu, a już w grudniu poprzedniego
roku powiedziałem sobie, że zaczynam
trenować na całego, rzucam palenie i
przestaję pić alkohol – albo w lewo, albo
w prawo. I tak się stało. Wcześniej rzucałem palenie przez 5 lat i nie mogłem
wytrwać, robiłem z siebie idiotę, popalając po treningu, ale później definitywnie
powiedziałem: STOP.
Jak wyglądała dalej Pana współpraca z trenerem?
Po rozmowie, ustaleniu celu, rozeznaniu, na jakim jestem etapie, dopasowaniu treningów do mnie, plan był jeden
– złamanie tych 3 godzin w maratonie.
To trwa zwykle długie miesiące czy lata.
Zaczęliśmy przygodę w połowie 2017 r.,
pierwszy przystanek był w Poznaniu –
tam po 2-miesięcznej współpracy miałem
czas 3 godziny 28 minut. Na kolejnym
osiągnąłem czas 3 godziny 11 minut. Po 4
miesiącach, w kwietniu 2018 r. w Warszawie, udało się praktycznie od razu i osiągnąłem czas 2:56, „łamiąc” 3 godziny. To
był bardzo ciężki, mocno przepracowany
okres, postawiłem wtedy wszystko na
jedną kartę: albo się uda i moim kolejnym celem będzie przejście do ultramaratonów, albo będę trenować tak długo,
aż wreszcie osiągnę cel. Trenowałem po
6-7 godzin dziennie, z czego 2 godziny
to były poranne treningi biegowe, wieczorem jechałem na siłownię do Wrocławia i tak codziennie, przez 4-5 miesięcy.
Wcześniej miałem spotkanie z dietetyk,
która przygotowała dla mnie dietę i przeszedłem badania wydolnościowe.
Trenuje Pan bez względu na pogodę, pracę i ilość wolnego czasu?
Tak. U mnie jest tak, że często gdzieś
jeżdżę, więc zawsze mam w bagażniku
torbę treningową i np. wracając z trasy,
o godzinie 22.00, przejeżdżałem przez
Kraków, padał deszcz, a ja przebrałem
się w dres, zrobiłem trening, o północy go
skończyłem i wróciłem do domu. Jak trzeba, to wstaję o godzinie 4.00, aby zrobić
trening lub zaczynam o północy i kończę
go o 2.00. Bez względu na czas i pogodę,
trening zawsze jest zrobiony. Dla mnie
trening to rzecz święta i nie ma opcji, żeby
nie był zrobiony. Ale nie mam tak, że muszę go zrobić – ja na to czekam, nie mogę
się doczekać. Jeśli chce się biegać, trzeba
to polubić. A ja to kocham.
Miał Pan sytuację, że odpuścił Pan
trening i odbiło się to na późniejszym wyniku?
Raczej nie, ale ostatni półmaraton
przebiegłem w 1 godzinę 20 minut 56 sekund i gdyby zabrakło mi jednego treningu to mógłbym przebiec linię mety o te 4
sekundy za późno. W tym sporcie liczy się
każda sekunda.
Teraz biega Pan ultramaratony?
Moja pierwsza przygoda z ultramaratonem, podczas której poznałem moich aktualnych trenerów, miała miejsce
w Rudzie Śląskiej. Wystartowałem tam
w biegu 12-godzinnym. Był długi weekend, nie miałem co robić, każdy szedł na
imprezę, organizował grille, więc postanowiłem, że wystartuję w ultramaratonie.
Bieg zaczynał się o godzinie 6.00. Biegło
się pętlę 1300 m dookoła miasta. Zaparkowałem samochód obok wytyczonej strefy
serwisu (miejsce, przez które zawodnicy,
robiąc pętlę, przebiegają, aby skorzystać z
pomocy trenerów, zjeść posiłek, napić się),
byłem sam, więc otworzyłem klapę bagażnika, wszystko naszykowałem i zacząłem
biegać. Dwaj mężczyźni stojący obok mnie
zaczęli się dziwić, że jestem sam i zapro-

ponowali, że mi pomogą. Poznaliśmy się,
a teraz są moimi trenerami. Za tym pierwszym razem, bez przygotowania, udało mi
się przebiec w ciągu 12 godzin około 96
km. Kiedy postanowiłem drugi raz wystartować w tym ultramaratonie, też bez przygotowania, udało mi się przebiec 120 km i
byłem 8. w klasyfikacji, a mojej kategorii
wiekowej zająłem 1. miejsce.
Nie czuł Pan znużenia, monotonii?
Nie, to trzeba polubić, nastawić się,
że będzie bolało. Tam trzeba nauczyć się
pokory, bo biegnie się wolno, aby wystarczyło sił, ale nie za wolno, aby osiągnąć
dobry wynik. W międzyczasie jest wiele
przygód, można poznać ciekawych ludzi,
a poza tym wiele dzieje się w głowie.
Zaiskrzyło?
Tak, zakochałem się w bieganiu po
raz drugi (śmiech). Przebiegłem ten ultramaraton i miałem poczucie, że to jest
to. Osiągnąłem dobry wynik bez przygotowania, więc dało mi to do myślenia,
że potrafię biegać, jestem wytrzymały,
psychika jest wystarczająco mocna na
taki bieg, więc może to coś dla mnie.
Rozstałem się z trenerem od maratonów
– przygotował mnie znakomicie, do tej
pory mam z nim dobry kontakt, ale ultramaraton nie jest jego dziedziną. I zaczęła
się współpraca z Maciejem i Patrykiem.
Pierwszym celem, jaki sobie postawiłem,
był Spartathlon. To jeden z najcięższych
biegów na świecie – ultramaraton w Grecji, z Aten do Sparty, na dystansie 245 km.
Polacy co roku stanowią czołówkę w tym
biegu. Bardzo ciężko jest tam się dostać,
dlatego chciałem do tego podejść za 2-3
lata. Postanowiłem też spróbować biegu
24-godzinnego na pętli. Padło na okolice
Olsztyna, Łyse. Przygotowanie do tego
biegu trwało 5 miesięcy. Treningi nieco
różnią się od tych przed maratonem. Na
zawodach trzeba dużo jeść, żeby mieć
energię i nie odpaść. A żeby jeść, trzeba
trawić posiłki. A żeby trawić posiłki przy
mocnym wysiłku, na treningach trzeba
trenować żołądek, jelita, to wszystko musi
działać prawidłowo. Wcześniej prowadziłem niezdrowy tryb życia, który rozregulował mój organizm, był on jeszcze zdezelowany, a płuca zniszczone. Jednak ciężko
pracowałem nad wszystkim, treningi były
bardzo ciekawe, robiłem je z wielką chęcią. W weekendy biegałem, aby zrobić jak
najwięcej kilometrów. Trzeba biec bardzo
wolno – a na treningu, przy 10 kilometrach, jest to bardzo trudne, próbowałem
biec jak najwolniej i czułem, jakbym
stał w miejscu. Musiałem wpaść w odpowiedni rytm. Podczas biegu w Łysych
robione były kwalifikacje na Spartathlon.
Zapamiętałem, że w 24 godziny trzeba
zrobić minimum 190 km. Zaczynaliśmy
o 10.00, biegło się bardzo przyjemnie, w
międzyczasie 3 razy była burza i ulewa,
ale mimo bo czułem się komfortowo. Ale
nagle, na 140 km, w prawej nodze coś
mi strzeliło i nie mogłem już biegać, nie
umiałem ruszać stopą. Wziąłem kilka ketonali, doszło do zatrucia tymi tabletkami,
nie przyjmowałem pokarmów, zaczęły się
problemy gastryczne, ale chciałem zawalczyć o ten Spartathlon, więc 40-50 km
kuśtykałem, byle ukończyć bieg. Kiedy
o 10.00 zawyła syrena, informując o końcu biegu, wskoczył mi idealnie 190 km.
Okazało się, że miałem zrobić minimum
180 km, a mi, pomimo kontuzji, udało się
osiągnąć więcej.
A nie łapała Pana senność, zmęczenie? To w końcu 24 godziny, cały czas
w biegu, organizm domaga się snu...
Często padało, wiało, było zimno,
był ból, walka... Są kryzysy, dopadają one
każdego podczas takiego biegu, ale trzeba
to pokonać. Ciało może się przemieszczać, ale jeżeli padnie psychika, nie zrobi
się ani kroku więcej – człowiek się podda.
Wróćmy do wyniku – 190 km. Przekroczył Pan próg eliminacyjny.
Po miesięcznym roztrenowaniu przy-

gotowywałem się do kolejnego biegu.
Aby nauczyć żołądek i jelita właściwego
trawienia przy wysiłku, przed treningami
chowałem sobie na trasie, co 5 km, jedzenie i napoje w plastikowych pojemnikach,
aby nie biegać z jedzeniem przy sobie,
tylko mieć je w wyznaczonych punktach.
Czasem było tak, że ktoś mi to „zagiglał”,
nie wiem, czy ktoś robił to specjalnie, dla
żartu, czy po prostu znalazł i się poczęstował (śmiech). W międzyczasie wyrobiłem
sobie legitymację Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, żeby być klasyfikowanym w
randze mistrzostw. Po przygotowaniu, w
październiku 2018 r., wystartowałem w
kolejnym biegu 24-godzinnym – mistrzostwach Polski w Supraślu. Około 400 m
trasy było pod górkę i z górki, trasa była
nieprzewidywalna. Od 40 km pod tą górkę, mimo że była niewielka, nogi zaczęły
boleć i już wiedziałem, że będzie ciężko.
Zamierzałem zrobić ponad 200 km, ale
trasa była bardzo ciężka i od 12 godziny
biegłem na tabletkach przeciwbólowych,
bo inaczej się nie dało. Zaczęła się walka.
O godzinie 3.00 organizm był już wycieńczony. Przy bazie serwisowej stał bus,
siedział w nim mężczyzna. Za każdym
razem, kiedy koło niego przebiegałem, w
głowie pojawiał mi się głos, żeby wejść do
tego busa, położyć się na godzinkę, odpocząć – przecież nikt mnie nie zobaczy.
To była silna pokusa, pierwszy raz tak mi
się zdarzyło. Dwa razy prawie tam podbiegałem, ale udało mi się przezwyciężyć
to pragnienie i ukończyć bieg. Na takim
biegu musi zagrać wszystko – żołądek,
głowa, nogi. Na początku biegniemy my,
a od 100 km biegnie głównie głowa, bo
jest 100 powodów na godzinę, aby zejść
z trasy. Kryzys może złapać każdego.
Skończyłem na 203 km i byłem 10. w
klasyfikacji. To było dowartościowujące,
że kilku czołowych zawodników było za
mną. Wcześniej jeszcze w biegu 100-kilometrowym po Mazurach zająłem 6.
miejsce. Takie wyniki dodawały mi siły i
motywacji, że treningi są skuteczne i idzie
mi coraz lepiej, mimo że moja przygoda
z ultramaratonem dopiero się zaczynała.
A jaki miał Pan cel na 2019 rok?
Był tylko jeden cel całego mojego
przygotowania – Spartathlon. Wszystkie
moje starty i przygotowania miały prowadzić do tego, że za jakiś czas wystartuję
w tym biegu. Tam startują ludzie, którzy
ukończyli np. 100 maratonów, 100 ultramaratonów, kilkadziesiąt innych, długich
biegów, a ja ukończyłem 3 maratony i 5
ultramaratonów, byłem totalnym laikiem,
ale stwierdziłem, że spróbuję. Dużym
sukcesem było zrobienie kwalifikacji w
Łysych, bo aby się dostać, trzeba biegać
już na dobrym poziomie. Zrobiłem też
kwalifikacje na biegu 12-godzinnym i 100
km, więc wysłaliśmy zgłoszenie. Spośród 800 osób z całego świata losowano
400 osób, w tym 13 Polaków i... jednym
z nich byłem ja. Nie mogłem w to uwierzyć, to było coś niesamowitego, pojawiła
się ogromna radość. Zadzwoniłem do trenerów, od razu zaczęli szykować mi plan
treningowy, aby przygotować się do Spartathlonu. W międzyczasie wziąłem udział
w biegu w górach, na 100 km, byłem 12.
w klasyfikacji. Spartathlon odbył się we
wrześniu. Było około 30 stopni Celsjusza,
ale lubię biegać w upale, więc nie był to
dla mnie żaden minus. Cała rodzina pojechała ze mną, aby mnie dopingować. Wystartowałem o godzinie 7.00. Przez pierwsze 10 km wszystko szło dobrze, ale dla
niektórych pojawił się problem (pierwszy
raz widziałem coś takiego) – biegliśmy
obok jakichś zakładów chemicznych, był
smród i tak fatalne powietrze, spaliny, że
po 20 km niektórzy zaczęli wymiotować,
a po 30 km – schodzić z trasy, bo byli zatruci. Ja na szczęście dobrze to zniosłem i
mój organizm nie zareagował na to. Trasa
była świetna, widoki przepiękne. Co 5 km
trener mógł stanąć samochodem, nie mógł
nic podać, ale mógł zapytać o samopoczucie, podpowiedzieć. Co 3 km były punkty
z wodą i jedzeniem. Limity czasowe były
bardzo ciasne – trzeba było pojawić się na
25 km po określonej godzinie, aby nie zostać zdyskwalifikowanym, później znów
co ileś kilometrów. Nie można było biec

za szybko, aby nie tracić energii, ale też
nie za wolno, żeby załapać się w limity.
Najważniejsze było przekroczenie 100
kilometra, później można było już nieco
odsapnąć – im dalej od niego, tym limity
były coraz rzadsze. U mnie wszystko szło
zgodnie z planem, biegło się przyjemnie.
Na 70 km poczułem ukłucie w nodze,
ale pomyślałem: „W porządku, kontuzję
miałem w prawej nodze, a to lewa, więc
to minie”. Ale biegłem kolejne kilometry
i było coraz gorzej, na 73 km zacząłem
kuleć, już wiedziałem, że będzie ciężko,
bo czułem, że dzieje się to samo, co w
tamtej nodze. Zrobiliśmy kalkulację, czy
zdążę dobiec do 100 km. W ciągu godziny
wziąłem 5 ketonali, na chwilę puściło, ale
zaraz zaczęło znów boleć. Trener próbował mi to rozmasować, ale nie dało się nic
zrobić. Wziąłem jeszcze silniejsze leki, bo
tonący brzytwy się chwyta. Nie puszczało. Pojawiło się już zatrucie, nie trawiłem.
Dobiegłem z tą nogą do 96 km i zabrakło
mi czasu do następnego limitu. Skończyła
się moja przygoda. Szczęście w nieszczęściu, że stało się to na tyle wcześnie i wiedziałem, że naprawdę nie dam rady dalej
biec, to był praktycznie początek biegu,
niż gdyby stało się to po 200 km i musiałbym zejść z trasy – byłoby to psychicznie
ciężkie do zniesienia.
A co właściwie stało się z tą nogą?
Możliwe, że biegam ultramaratony
na tyle krótko, że jeszcze nie jestem w
pełni do tego gotowy. Dużo ćwiczeń i
wiele kilometrów jeszcze przede mną.
To dopiero początek mojej przygody z
ultramaratonami. Nie chcę się tym usprawiedliwiać, ale możliwe, że wpływ na
moje zdrowie miał również fakt, że 3
tygodnie wcześniej panował wirus grypopodobny, wiele osób chorowało, mnie
także dopadło i 2 tygodnie nie biegałem,
organizm nie zdążył do końca się zregenerować. Czułem się dobrze, ale mięśnie
mogły być osłabione chorobą i przerwą
w bieganiu, a to wszystko ma znaczenie.
Ale pogodziłem się z tym, co się stało,
wiem, że dałem z siebie wszystko, zrobiłem wszystko, co się dało i pobiegłem na
100%. Nie załamuję się tym, bo wiem, że
mam zrobioną dobrą formę, cały czas jestem w mocnym treningu i na pewno jeszcze wrócę na Spartathlon. To jest cel do
zrealizowania. Meta w Sparcie jest przy
pomniku Leonidasa, obiecałem mu zawsze: „Przybiegnę tam do Ciebie i się poznamy”. W Sparcie mieliśmy hotel i kiedy
wychodziłem na balkon, po lewej stronie
był ten pomnik. Ale ja go nie chciałem
widzieć, powiedziałem: „Przybiegnę, to
dopiero się poznamy!” i ani razu na niego
nie spojrzałem, to jeszcze nie ten czas. W
najbliższym roku skupię się na biegach
24-godzinnych i lepszym przygotowaniu,
doprowadzę do ładu wszystkie te słabe
punkty różnymi środkami i powalczę na
nowo w Sparcie.
Jaki ma Pan cel na przyszły rok?
Nogę wyleczyłem i wróciłem do treningów. Mam w planach start w zawodach,
które odbędą się 25 kwietnia 2020 r. w Pabianicach. To będą mistrzostwa Polski na
100 km i 24 godziny, dodatkowo będzie
bieg 48-godzinny. Trasa ma 2 km, to pętla,
trasa jest płaska, więc będzie przyjemna.
Wszystkie moje przygotowania będą teraz skupiać się właśnie na tych zawodach.
Wezmę też udział również w mniejszych
zawodach, ale wszystkie siły będą skierowane głównie na bieg w Pabianicach.
W sierpniu planuję wyjazd do Francji na
UTMB Ultra-Trail du Mont-Blanc.
A jak to, co Pan robi, odbierają
Pana znajomi i rodzina?
Już się przyzwyczaili i nie przeszkadza im to. Na początku dziwili się,
zwłaszcza że wcześniej nie wyobrażałem
sobie imprezy bez alkoholu i zabawy do
rana, a teraz to całkiem inny świat i inaczej ułożone w głowie.
Czyli biegi odmieniły Pana życia?
Tak, odwróciły je o 180 stopni.
Wszystko stanęło do góry nogami i wreszcie wskoczyło na odpowiedni tor.
Czego można Panu na koniec życzyć?
Niech mi się te nogi naprawią
(śmiech). I Leonidas piątkę przybije.
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Aktualności

wiadomości
W poniedziałek, 27 stycznia 2020 r., w kępińskim szpitalu odbyło się uroczyste przekazanie nowego ambulansu sanitarnego oraz symboliczne otwarcie nowoczesnej centralnej
sterylizatorni

Przekazano karetkę
i otwarto centralną sterylizatornię

W uroczystości wzięli udział
między innymi: poseł do Parlamentu
Europejskiego Andżelika Możdżanowska, poseł na Sejm RP Katarzyna Sójka, reprezentanci samorządu
powiatowego oraz włodarze gmin,
przedstawiciel wojewody wielkopolskiego Dawid Korzeniewski, jak
również pracownicy szpitala.
- Nareszcie jest – mówił o nowym ambulansie starosta kępiński
Robert Kieruzal. – To ponad pół

stępstwo podpisanej 13 grudnia 2019
roku umowy, przyznającej Powiatowi Kępińskiemu dofinansowanie
z rezerwy ogólnej budżetu państwa.
Jak podkreślano, jest to niezbędna
dla mieszkańców naszego regionu
inwestycja, biorąc pod uwagę stan
techniczny i wysoki stopień zużycia
taboru samochodowego będącego
w posiadaniu kępińskiego szpitala.
Pozyskane dofinansowanie stanowi
80% kosztu zakupu karetki.

Nowa karetka kosztowała
538.909,04 zł

miliona złotych wydanych w bardzo dobry sposób, bo na ratowanie
zdrowia i życia ludzi. Patrząc na to,
co jest w środku, zastanawiamy się,
co tyle kosztuje, to bezpieczeństwo i
świadomość, że udzielana pomoc zawsze jest na wysokim poziomie.
Zakup karetki typu P dla potrzeb
usług medycznych świadczonych
przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kępnie to na-

Nowa karetka zgodnie z przeprowadzonym przez Powiat Kępiński
postępowaniem przetargowym kosztowała 538.909,04 zł. W ramach tej
kwoty 431.127,23 zł stanowi dotacja
celowa pozyskana przez Powiat ze
środków rezerwy celowej budżetu
państwa. Pozostałą część - 20%, tj.
107.781,81 zł - wyłożyły ze swoich
budżetów: samorząd powiatowy
(59.711,12 zł) oraz gminy tworzące

powiat kępiński. Gmina Baranów dofinansowała zakup kwotą 7.598,62 zł,
Gmina Kępno – 23.431,77 zł, Gmina
Łęka Opatowska – 5.065,74 zł, Gmina Perzów – 3.599,91 zł, Gmina Rychtal - 3.669,97 zł, Gmina Trzcinica –
4.704,68 zł.
Dostawcą karetki jest Medfinance BFF Banking Group z siedzibą
w Łodzi. Zostanie ona włączona do
Systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego, w którym w przypadku
SPZOZ w Kępnie ujęte są dwa ambulanse sanitarne.
Kluczyki do nowej karetki na
ręce dyrektor szpitala Beaty Andrzejewskiej starosta kępiński przekazał wspólnie z wicestarostą Alicją
Śniegocką oraz europoseł A. Możdżanowską. Poświęcenia ambulansu
sanitarnego dokonał ks. proboszcz
Jerzy Palpuchowski.
Tego dnia symbolicznie oddano do użytku również nowoczesną
centralną sterylizatornię o wartości
850.192,80 zł.
Nowe pomieszczenia sterylizatorni mają dogodny dostęp do bloku
operacyjnego oraz innych oddziałów szpitala z użyciem wind: czystej
i brudnej. Wydzielono trzy strefy
zgodnie z aktualnymi wymogami:
brudną, czystą i sterylną, które zapewniają ruch postępowy. Układ
pomieszczeń i stanowisk jest dostosowany do ciągu technologicznego,
jednokierunkowego poszczególnych
czynności.
Inwestycja ta, to przede wszystkim zakup urządzeń, w tym: myjni
dezynfektorów, dwóch sterylizato-

Uroczyste przekazanie kępińskiego Złotego Serduszka, wylicytowanego podczas tegorocznego 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odbyło się w środę, 22
stycznia 2020 r., w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

Zwycięzca licytacji odebrał
Złote Serduszko
Kwota 25 tys. zł zaoferowana w
tym roku podczas licytacji prowadzonej na antenie Radia SUD przez
Fabrykę Mebli „Benix” Kaczorow-
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scy z Mroczenia za Złote Serduszko
okazała się rekordową, podobnie jak
pozostałe 171.691,32 zł zebrane przez
kępiński Sztab WOŚP.

Gości uroczystości powitał dyrektor biblioteki, będącej tradycyjnie
już siedzibą Sztabu WOŚP w Kępnie,
i jednocześnie główny organizator
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Dokonano symbolicznego otwarcia
nowoczesnej sterylizatorni centralnej

rów parowych, stacji uzdatniania
wody, suszarek do narzędzi oraz szeregu elementów wyposażenia pomieszczeń sterylizatorni, obejmujących m.in. regały oraz stoły robocze
wykonane ze stali kwasoodpornej,
a także wózki do transportu i magazynowania sterylizowanego sprzętu
medycznego.
Nowa sterylizatornia finansowana była z trzech źródeł. Pierwsze z
nich to dotacja Powiatu Kępińskiego
w kwocie 193.197,81 zł. Kwotę 549.
870,70 zł stanowiły środki pozyska-

nia zakażeniom szpitalnym. Stanowi
kluczowe miejsce w szpitalu, mające
wpływ na bezpieczeństwo pacjentów
i personelu medycznego.
- Sterylizatornia jest to część
szpitala mało znana pacjentom,
natomiast bardzo ważna zarówno
dla personelu medycznego, jak i dla
wszystkich pacjentów, właśnie w trosce o zapobieganie zakażeń szpitalnych – podkreślała dyrektor SPZOZ
w Kępnie B. Andrzejewska.
Dyrektor przypomniała, że
uruchomienie sterylizatorni stanowi ostatnie zadanie
związane z adaptacją
nowego skrzydła szpitala. Jako pierwszy - w
2012 roku - został uruchomiony
Szpitalny
Oddział
Ratunkowy
(SOR) zlokalizowany
w przyziemiu. Wówczas dwie wyższe
kondygnacje budynku
pozostawiono w stanie
surowym zamkniętym.
W 2017 roku Powiat
przystąpił do
Kluczyki do ambulansu sanitarnego przekazane zostały na
robót
budowlanych,
ręce dyrektor kępińskiego szpitala Beaty Andrzejewskiej
umożliwiających zane w ramach kredytu z Banku Go- adaptowanie niewykorzystywanych
spodarstwa Krajowego przyznanego kondygnacji. Na pierwszym piętrze
SPZOZ w Kępnie, a pozostałą część wydzielono pomieszczenia bloku
w kwocie 107.124,29 zł stanowiły operacyjnego, na drugim sterylizaśrodki własne szpitala.
tornię i wentylatorownię. W 2018
Jak podkreślano podczas uroczy- roku blok operacyjny, składający
stości, skuteczne mycie, dezynfekcja się z trzech nowoczesnych sal opei sterylizacja sprzętu medycznego, w racyjnych, został wyposażony w
szczególności narzędzi chirurgicz- niezbędny sprzęt medyczny. Zakup
nych służących do wykonywania elementów wyposażenia centralnej
zabiegów operacyjnych odgrywa bar- sterylizatorni zamyka ten kilkuletni
dzo ważną rolę w procesie zapobiega- etap rozbudowy szpitala.
bem
kępińskich Finałów WOŚP Wiesław
Walas. Na spotkanie, podczas którego Bernard Kaczorowski odebrał
wylicytowane serduszko, przybyli
starosta kępiński Robert Kieruzal, wicestarosta kępiński Alicja
Śniegocka, wiceprezes Zarządu
Spółdzielczego Banku Ludowego
Barbara Cierpik wraz z członkiem
Zarządu - Marcinem Hofmanem,
złotnik Zenon Wróbel, dyrektor
Santander Bank Polska Tomasz Gatner, harcmistrz Wiktor Gruszka,
Beata Andrzejewska - dyrektorka
szpitala w Kępnie, do którego trafia
sprzęt zakupiony przez WOŚP, wraz
z ordynator Oddziału Noworodkowego Joanną Budzik-Janek, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kępnie oraz przedstawiciele lokalnych mediów, na czele z redaktorem
naczelnym radia SUD, na antenie
którego co roku licytowane jest Złote
Serduszko - Michałem Zaczykiem.
- W tym roku wylicytowaliśmy
już drugie kępińskie Złote Serduszko. Dwie wnuczki to dwa serduszka
– powiedział B. Kaczorowski z firmy

„Benix”, która po raz pierwszy zaoferowała najwyższą kwotę podczas
licytacji serduszka w 2018 roku.
Serduszko jest w całości wykonane ze złota i wręczane zwycięzcy
licytacji ze specjalnym certyfikatem
zapewniającym o jego oryginalności.
Jego fundatorem, już po raz ósmy był
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie. Od 19 lat dla kępińskiego Sztabu
WOŚP wykonuje je kępiński złotnik
Z. Wróbel. – Mam to już we krwi. W
mojej rodzinie nikt już nie pyta, czy
będę tym razem wykonywał Złote
Serduszko dla Orkiestry, bo wiadomo, że będę. Jest satysfakcja, a najważniejszy w tym wszystkim jest ten
cel – podkreślał.
Przypomnijmy, że blisko 200 tys.
zł zebranych łącznie podczas 28. Finału przez kępiński Sztab Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy przeznaczonych zostanie na zapewnienie
najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej
medycynie zabiegowej. Sfinansowany zostanie zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. bem

Wiadomości

informacje

Zwiększono dotację na rewitalizację Parku Miejskiego i Starościańskiego, biblioteki i budynku byłej synagogi

Rewitalizacja z ogromną dotacją
– ponad 14 milionów złotych!
23 stycznia br. burmistrz miasta i na wybór inżyniera kontraktu dla P. Psikus. Zgodnie z umową zadagminy Kępno Piotr Psikus podpisał całego projektu oraz na wybór ge- nie powinno być zakończone do 30
aneks do umowy zawartej wcześniej z neralnego wykonawcy, który reali- czerwca 2022 r.
W ramach realizacji inwestycji
Zarządem Województwa Wielkopol- zował będzie rewitalizację budynku
skiego na rewitalizację Parku Miej- byłej synagogi. Biorąc pod uwagę, planowane jest przywrócenie dawnej
skiego i Starościańskiego, biblioteki że roboty są zlecane w formule „Pro- świetności byłej dzielnicy żydowskiej
w Kępnie (tzw. Kamsiatki) oraz
i budynku byłej synagogi. Z
rewitalizacja zdewastowanej
ramienia Urzędu Marszałkowsynagogi i nadanie jej nowych
skiego aneks podpisała zastępfunkcji społecznych. - Przewica dyrektora Departamentu
dziano kompleksowy remont
Wdrażania Programu Regionali adaptację zabytkowej synanego Urzędu Marszałkowskiegogi na potrzeby prowadzenia
go Województwa Wielkopolświetlicy środowiskowo-socjoskiego Agnieszka Juskowiak.
terapeutycznej, pracy warsztaGmina Kępno uzyskała dotację
towej, pracy w grupach, prow wysokości 14.024.473,62 zł,
wadzenia terapii czy szkoleń,
czyli aż o 5 milionów złotych
a także występów muzycznych,
więcej aniżeli przewidywała
teatralnych, spektakli, wystaw
pierwotna umowa. Dotacja staitp., prezentujących efekty
nowi obecnie 85% kwoty całprowadzonych zajęć edukacyjkowitych wydatków kwalifikonych, terapeutycznych i kulwanych, czyli dokładnie tyle, o
turalnych oraz innych dziaile Gmina Kępno wnioskowała.
łań integrujących społecznie
Wartość kosztorysowa całego
mieszkańców – wyjaśnia włoprzedsięwzięcia to około 16,5 Burmistrz Piotr Psikus podpisał aneks do umowy dotyczącej
darz. Oprócz uporządkowania
miliona złotych.
rewitalizacji Parku Miejskiego i Starościańskiego, biblioteki
terenu i adaptacji przestrzeni
Zwiększenie dotacji było i byłej synagogi
wokół synagogi, wśród prac
możliwe dzięki staraniom kępińskiego samorządu i podjętej przez jektuj i buduj”, rozpoczęcie robót przewidziane jest przystosowanie buZarząd Województwa Wielkopol- nastąpi nie wcześniej niż pod koniec dynku dla osób niepełnosprawnych,
skiego umowie o zwiększeniu aloka- 2020 r. Pierwsze przetargi zostaną rekonstrukcja historycznej elewacji
cji na realizację programu rewitaliza- ogłoszone w pierwszym kwartale zewnętrznej synagogi, wstawienie
2020 r., ostatni przetarg na rewita- okien oraz wykonanie instalacji,
cji w Wielkopolsce.
- W chwili obecnej przygotowy- lizację parku planowany jest w dru- tak, aby w obiekcie mogły odbywać
wane są postępowania przetargowe giej połowie roku – mówi burmistrz się wydarzenia sceniczne i wystawy

Zdarzenie z udziałem samochodu osobowego na drodze krajowej nr 11 w Opatowie

22 stycznia br., o godzinie 17.53,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie zgłoszono zdarzenie z udziałem samochodu
osobowego na drodze krajowej nr 11
w Opatowie.
Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Opatów
i OSP Łęka Opatowska. - Samochodem podróżowały trzy osoby. Dwie
opuściły pojazd o własnych siłach
i nie wymagały pomocy medycznej,
natomiast jedna pozostawała w pojeździe i uskarżała się na ból pleców.
Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy osobie poszkodowanej oraz
odłączeniu zasilania w uszkodzonym
pojeździe. Po przebadaniu osoby po-

szewskiego, utwardzenie nawierzchni
parku i wykonanie alejek parkowych,
odtworzenie ogrodu przed biblioteką,
wykonanie ogrodu sensorycznego i
placu z fontanną, urządzenie zieleni
parkowej, wykonanie i montaż ławek
parkowych, ławek-leżanek do czytelni w pergoli, stolika i ławek wokół
pnia dębu oraz wykonanie i montaż
ławki multimedialnej, a także zakup
i montaż koszy na śmieci, stojaków
na rowery oraz latarni parkowych i
monitoringu.
Z kolei w ramach rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego
przewidziano m.in.: przebudowę nawierzchni wpisanej do rejestru zabytków – ul. Dąbrowskiego (około 120
m), rozbiórkę pozostałości po byłym
amfiteatrze i zbiorniku, w którym
kiedyś była fontanna, wybudowanie
nowej fontanny, utworzenie przestrzeni piknikowej, wykonanie nowych nasadzeń oraz elementów małej architektury, jak ławki i kosze na
śmieci, budowę „salonu miejskiego”,
przystosowanego do funkcji rekreacyjnej, a także prowadzenia wykładów, prelekcji lub pokazów, utworzenie siłowni na świeżym powietrzu z
przyrządami dostosowanymi do osób
starszych, budowę nowych utwardzonych alejek i ścieżek spacerowych,
budynku toalet przystosowanego dla
osób niepełnosprawnych oraz placu
wielofunkcyjnego, mogącego służyć
organizacji większych imprez lub
okresowemu rozkładaniu urządzeń
sportowych itp. na rzecz działalności
społecznej, a także montaż oświetlenia parkowego i monitoringu.
Całkowita wartość inwestycji i
poszczególnych zadań będzie znana
dopiero po podpisaniu umów na roboty budowlane z wykonawcami. KR

Zderzenie dwóch samochodów osobowych na drodze
powiatowej łączącej Świbę i Donaborów

Fot. KP PSP Kępno

Samochód osobowy wjechał do rowu

prezentujące dorobek uczestników
działań.
Kolejnym punktem przewidzianym w ramach przedsięwzięcia jest remont i kompleksowa przebudowa Samorządowej Biblioteki Publicznej im.
Marii z Fredrów hr. Szembekowej w
Kępnie. W ramach inwestycji budynek
zostanie przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych, a wyposażenie wnętrz w nowoczesne rozwiązania
będzie sprzyjać promowaniu włączenia społecznego, walki z ubóstwem i
wszelką dyskryminacją. - W ramach
zadania przewidziano kompleksowy
remont budynku biblioteki oraz adaptację jego części piwnicznej na działalność podmiotu ekonomii społecznej. W ramach zadania przewidziano
kontynuację prac remontowych, na
które biblioteka otrzymała dofinansowanie z funduszu bibliotecznego.
Zakres prac w ramach niniejszego
projektu obejmuje wyłącznie prace
nieprzewidziane w ramach projektu
finansowanego z funduszu bibliotecznego, w tym m.in.: adaptację piwnicy na działalność przeciwdziałającą
wykluczeniu społecznemu, zagospodarowanie terenu przed biblioteką,
remont elewacji oraz zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania – podkreśla burmistrz. Inwestycja
jest już realizowana i niebawem dobieganie końca.
Rewitalizacja Parku Starościańskiego, znajdującego się w sąsiedztwie biblioteki, obejmuje m.in.:
budowę pawilonu wystawowego,
pergoli przeznaczonej na czytelnię
na świeżym powietrzu dla użytkowników biblioteki i placu zabaw dla
dzieci, wykonanie ogrodzenia parku,
przebudowę kanalizacji deszczowej i
nawierzchni ul. Ks. Mariana Magnu-

Kierowca nie dostosował
prędkości i doprowadził do kolizji

Kierujący samochodem osobowym marki Honda, w wyniku
zmęczenia, wjechał do przydrożnego rowu. Fot. KP PSP Kępno

szkodowanej lekarz przybyłego na
miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego podjął decyzję o przetransportowaniu jej do szpitala w Kępnie
– poinformował oficer prasowy KP

Pasażerka trafiła do szpitala z ogólnymi obrażeniami ciała, nie wymagała
jednak hospitalizacji, dlatego została zwolniona do domu. Fot. KP PSP Kępno

PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Na miejsce udali się również
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, którzy badali
przyczyny zdarzenia. - Kierujący
samochodem osobowym marki Honda, w wyniku zmęczenia, wjechał do
przydrożnego rowu. Pasażerka tego
pojazdu została przetransportowana
do szpitala z ogólnymi obrażeniami
ciała – dodał oficer prasowy KPP
Kępno st. post. Rafał Stramowski.
Kobieta nie wymagała jednak
długotrwałej hospitalizacji, dlatego
została zwolniona do domu, zdarzenie sklasyfikowano jako kolizję, a
sprawcę zdarzenia ukarano mandatem karnym.
Oprac. KR

22 stycznia br., o godzinie 8.47,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem
dwóch samochodów osobowych na
drodze powiatowej łączącej Świbę i
Donaborów. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Świba. - Jeden z kierowców uskarżał się
na ból w klatce piersiowej. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu
kwalifikowanej pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej oraz sorpcji
rozlanych płynów eksploatacyjnych.
Po przebadaniu poszkodowanego lekarz przybyłego na miejsce Zespołu
Ratownictwa Medycznego podjął
decyzję o przetransportowaniu go
do szpitala – poinformował oficer

prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Jak ustalili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie,
którzy również działali na miejscu
zdarzenia, 38-letni kierujący samochodem marki Ford nie dostosował
prędkości do warunków drogowych
i doprowadził do zderzenia bocznego
z pojazdem marki Citroen, kierowanym przez 69-letniego mieszkańca
Świby.
Na szczęście mężczyzna nie wymagał długotrwałej hospitalizacji,
dlatego zdarzenie sklasyfikowano
jako kolizję, a sprawca został ukarany
mandatem karnym wraz z systemem
punktowym.
Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policję uszkodzone
pojazdy zostały zabrane przez pomoc
drogową. 		
Oprac. KR
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Informacje

policja / straż pożarna
Spotkanie podsumowujące działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie w 2019 r., złożenie roty ślubowania przyjętych do służby strażaków oraz
przekazanie samochodu operacyjnego

909 zdarzeń w powiecie kępińskim

27 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie odbyło się spotkanie
podsumowujące działalność jednostki w 2019 r. Wydarzenie połączono
ze złożeniem roty ślubowania nowo
przyjętych do służby strażaków oraz
przekazaniem samochodu operacyjnego marki Volkswagen Caddy.

r. mieliśmy 3 wakaty, ale przez cały
rok udało nam się doprowadzić do
sytuacji, że na dzień dzisiejszy nie
mamy ani jednego wakatu, wszystkie stanowiska są w tej chwili zapełnione. Tak komfortowa sytuacja nie
będzie trwała jednak cały czas, ponieważ już pod koniec tego miesiąca
dwie osoby zadeklarowały odejście

Po zakończeniu spotkania podsumowującego działalność komendy
przekazano lekki samochód operacyjny marki Volkswagen Caddy

W wydarzeniu uczestniczyli: zastępca wielkopolskiego komendanta
wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł.
bryg. Jarosław Zamelczyk, europoseł Andżelika Możdżanowska,
poseł na Sejm RP Katarzyna Sójka,
przedstawiciele władz powiatowych
i gminnych na czele ze starostą kępińskim Robertem Kieruzalem,
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Kępnie i członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP województwa wielkopolskiego
dh Michał Błażejewski, powiatowy
kapelan strażaków ks. Józef Wachowiak, przedstawiciele Zarządów
Oddziałów Gminnych ZOSP RP oraz
organów, instytucji i przedsiębiorstw
współpracujących z komendą, a także
kadra kierownicza i funkcjonariusze
KP PSP w Kępno.
Komendant powiatowy PSP w
Kępnie bryg. Wojciech Grabarek
przedstawił sprawozdanie z działalności poszczególnych komórek
organizacyjnych komendy w minionym roku. 31 grudnia 2019 r. stan
zatrudnienia jednostki wynosił 50
etatów funkcjonariuszy i 2 etaty w
Korpusie Służby Cywilnej. - W 2019

na emeryturę. Do tego dojdą dwa
przesunięcia między komendami,
więc będziemy musieli przeprowadzić kolejny nabór – mówił bryg. W.
Grabarek.
Ubiegły rok prezentuje się dumnie pod względem strażaków awansowanych na wyższe stopnie służbowe, których było aż 23 oraz wyższe
stanowiska służbowe – 4. Do tego
jeden ze strażaków otrzymał Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony
przeciwpożarowej”, a drugi – dyplom
komendanta głównego PSP.

W minionym roku w powiecie
kępińskim strażacy odnotowali 909
zdarzeń (o 50 więcej niż w 2018 r.),
w tym 218 pożarów, 618 miejscowych zagrożeń i 73 alarmy fałszywe.
Mimo że w porównaniu z 2018 r. ilość
miejscowych zagrożeń wzrosła o 80,
a alarmów fałszywych – o 19, liczba
pożarów zmalała o 49. Największa
ilość zdarzeń w 2019 r. – aż 362 –
miała miejsce w największej gminie
powiatu – Kępnie. 135 zdarzeń odnotowano w gminie Bralin, a 129 – w
gminie Baranów. Najmniej zdarzeń
było w gminie Trzcinica – zaledwie
49. Komendant przypomniał też największe akcje ratowniczo-gaśnicze
w minionym roku, do których dysponowani byli kępińscy strażacy
(pożar zakładu produkcyjnego w
Jankowych, 7 stycznia – straty: 2 miliony złotych oraz pożar zakładu produkcyjnego w Domaninie, 9 grudnia
– straty: 5 milionów złotych). - Zakłady meblowe to nieustająca troska
naszego powiatu. Ten rok zakończył
się obniżeniem ilości pożarów, ale
straty sięgają ponad 7,5 miliona złotych – zauważył. Przypomniał także
przeprowadzone ćwiczenia oraz akcje prewencyjne, realizowane w celu
zwiększania świadomości i wiedzy
mieszkańców. W ramach czynności
kontrolno-rozpoznawczych w ubiegłym roku przeprowadzono 114 kontroli, podczas których sprawdzano
bezpieczeństwo
przeciwpożarowe
budynków i instytucji.
Komenda Wojewódzka PSP w
Poznaniu w 2019 r. w całej Wielkopolsce odnotowała 41.596 zdarzeń ratowniczo-gaśniczych, w tym: 10.822

pożary, 27.220 miejscowych zagrożeń i 3.554 alarmy fałszywe. - Średnio co 13 minut wyjeżdżaliśmy do
jakiegoś zdarzenia, do pożarów – co
48 minut, a do miejscowych zagrożeń – co 19 minut. Do największej
liczby zdarzeń wyjeżdżała Komenda Miejska w Poznaniu – prawie
do 1/4 – podsumował miniony rok
w całym województwie mł. bryg. J.
Zamelczyk, dziękując też strażakom
z kępińskiej komendy za ciężką pracę
i poświęcenie, a władzom parlamentarnym i samorządowym – za wspieranie działalności strażaków.
Bryg. W. Grabarek podsumował
także działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kępińskiego, włączonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Spośród nich do największej ilości
akcji w ubiegłym roku wyjeżdżały:
OSP Kępno – 94 razy i OSP Bralin –
90 razy. - Co ciekawe, w przypadku
OSP Kępno aż 34 z tych wyjazdów,
czyli praktycznie 1/3, dotyczyły zabezpieczenia powiatu – kiedy zastępy z komendy powiatowej pracują w
terenie, OSP Kępno jest dysponowane, aby trzymać pieczę nad powiatem
– wyjaśnił komendant. Najmniej wyjazdów – 25 – odnotowali druhowie z
Trębaczowa i Lasek.
Komendant poruszył również
kwestie finansowe jednostki i najważniejsze dokonane zakupy, a także
podsumował dotacje pozyskane przez
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu
powiatu kępińskiego. Przedstawił też
plany i kierunki działania jednostki
na 2020 r., wśród których znalazło się
m.in. pozyskanie nowych pojazdów

Zdarzenie drogowe z udziałem pieszego na ul. Akacjowej
w Łęce Opatowskiej

Kobieta potrącona przez samochód
14 stycznia br., o godzinie 6.00,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ul. Akacjowej
w miejscowości Łęka Opatowska.
Doszło tam do potrącenia 31-letniej
obywatelki Ukrainy na przejściu dla
pieszych przez kierującego samochodem osobowym marki Volkswagen
– 57-letniego mieszkańca Sycowa.
Kierowca był trzeźwy.
Do zdarzenia zadysponowano
również zastępy straży pożarnej: z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Łęka Opatowska. - Poszkodowana leżała na jezdni w okolicach przejścia dla pieszych. Na po-

W wydarzeniu uczestniczył zastępca wielkopolskiego komendanta
wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Jarosław Zamelczyk

– GCBA i SLRr, wymiana instalacji
CO w budynku komendy, zakupy z
„funduszu wsparcia” oraz uzyskanie
skierowania dla co najmniej jednego
strażaka do Szkoły Aspirantów PSP
w Poznaniu. Podziękował także samorządom, instytucjom i przedsiębiorstwom za wspieranie komendy w
jej działaniach.
Głos zabrał starosta kępiński
R. Kieruzal. - Statystyki są budujące, ponieważ stopień bezpieczeństwa
jest na coraz wyższym poziomie,
świadomość zagrożenia pożarowego
wśród mieszkańców wzrasta, a coraz
więcej zakładów jest objętych systemem pożarowym. Bezpieczeństwo
wzrasta. I, mimo że zdarzają się dramatyczne wypadki, na was zawsze
można liczyć – zaznaczył i wyraził
chęć dalszego, wspólnego dążenia do
poprawy bezpieczeństwa na terenie
powiatu kępińskiego.
Po zakończeniu spotkania podsumowującego działalność komendy
przekazano lekki samochód operacyjny marki Volkswagen Caddy,
którego zakup możliwy był dzięki
wsparciu ze strony starostwa powiatowego (60 tysięcy złotych) oraz
przedsiębiorstw: Grupa G3 i Janmar
(po 19 tysięcy złotych). Poświęcenia
samochodu dokonał powiatowy kapelan strażaków ks. J. Wachowiak,
a kluczki przekazano na ręce bryg.
Mariusza Szczepańskiego.
Wydarzenie było też doskonałą okazją do uroczystego złożenia
roty ślubowania nowo przyjętych
do służby strażaków: Wojciecha
Pisuli, Karola Moczko i Miłosza
Adamskiego.		
KR

trzeby działań zablokowano ruch na
ul. Akacjowej. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, następnie przystąpiono do udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Lekarz przybyłego na miejsce zdarzenia Zespołu Ratownictwa
Medycznego, po przebadaniu poszkodowanej, podjął decyzję o przewiezieniu jej do szpitala w Kępnie
– poinformował oficer prasowy KP
PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Kobieta doznała ogólnych obrażeń ciała. Przyczyny zdarzenia ustala
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.		
Oprac. KR

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Syngeos, dotyczące poziomu pyłów PM 2.5 i PM 10 w Kępnie (ul. H. Sienkiewicza 21), Baranowie (ul. Ogrodowa 2)
i Perzowie, w najgorszym momencie dnia, kiedy poziom zanieczyszczeń jest najwyższy. W Polsce dobowa norma stężenia pyłu PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom informowania występuje
przy 200 µg/m3, a alarmowy – przy 300 µg/m3.

Kępno (ul. H. Sienkiewicza 21)
DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01

52 (104%)
Umiarkowana
74 (148%)
Umiarkowana
152 (304%)
Zła
219 (438%) Zagrożenie dla zdrowia
155 (310%)
Zła
131 (262%)
Bywało lepiej
68 (136%)
Umiarkowana

31 (124%)
44 (177%)
92 (365%)
132 (526%)
93 (372%)
79 (313%)
41 (162%)

JAKOŚĆ
POWIETRZA

DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01

43 (170%)
83 (331%)
123 (490%)
202 (805%)
158 (628%)
120 (470%)
65 (260%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

71 (142%)
138 (276%)
204 (408%)
336 (672%)
262 (524%)
199 (398%)
108 (216%)

Umiarkowana
Bywało lepiej
Zagrożenie dla zdrowia
Zagrożenie dla zdrowia
Zagrożenie dla zdrowia
Zagrożenie dla zdrowia
Bywało lepiej

Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/
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Perzów

baranów (ul. Ogrodowa 2)
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DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01

44 (177%)
105 (417%)
67 (269%)
127 (506%)
106 (424%)
66 (263%)
47 (189%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

74 (148%)
Umiarkowana
174 (348%)
Zła
112 (224%)
Zła
211 (422%) Zagrożenie dla zdrowia
177 (354%)
Zła
109 (218%)
Bywało lepiej
78 (156%)
Umiarkowana

Raport będziemy publikować co tydzień.

Oznaczenie kolorów:
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Bywało lepiej
Zła
Zagrożenie dla zdrowia

Wiadomości

informacje

W poniedziałek, 20 stycznia br., odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy staroście kępińskim

Kępińskie Koło Literatów wydało „Antologię” wierszy
poetów zrzeszonych w tymże stowarzyszeniu

Rada podsumowała kadencję Poetycko w Kępnie
Poniedziałkowe
posiedzenie
Rady, w którym uczestniczył starosta
Robert Kieruzal, stanowiło okazję
do podsumowania pracy jej członków. Spotkanie poświęcone zostało
także analizie bieżących tematów i
problemów z zakresu jej działalności.

Powiatowa Społeczna Rada do
Spraw Osób Niepełnosprawnych
składa się z pięciu członków powoływanych przez starostę spośród kandydatów zgłoszonych przez działające
na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawi-

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób
Niepełnosprawnych zakończyła 4-letnią kadencję

cieli jednostek samorządu terytorialnego na czteroletnią kadencję.
10 lutego 2016 roku starosta powiatu kępińskiego zarządzeniem
nr 9/2016 powołał Radę w składzie:
przewodnicząca Maria Kremer,
zastępca Łukasz Wielgosz, sekretarz Ewa Sekula oraz członkowie:
Grażyna Jany i Maria Pańczuk. Po
upływie czterech lat Rada w obecnym składzie kończy swoją pracę.
Do głównych kompetencji Rady
należy inspirowanie przedsięwzięć
zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów
powiatowych programów działań na
rzecz osób niepełnosprawnych, ocena
realizacji tych programów, jak również opiniowanie projektów uchwał
i programów przyjmowanych przez
Radę Powiatu pod kątem ich skutków
dla osób niepełnosprawnych.
Od 2 do 24 stycznia przyjmowane były zgłoszenia kandydatów
na członków Powiatowej Społecznej
Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w nowej kadencji.
Oprac. bem

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie

Czas na herbatkę z babcią i dziadkiem
Przedszkolaki zaprezentowały piękne programy
artystyczne, aby podziękować babciom i dziadkom

Dzieci z radością wyczekiwały
niecodziennych gości

Od 21 do 24 stycznia br. w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie
uroczyście obchodzono Dzień Babci
i Dziadka. 17 stycznia br. świętował
również Żłobek Miejski w Kępnie.
Dzieci – zarówno najmłodsze, jak
i starsze – z niecierpliwością oczekiwały niecodziennych gości, którym
następnie zaprezentowały długo
przygotowywane pod kierunkiem
nauczycielek programy artystyczne, aby w ten sposób wyrazić swoją
wdzięczność oraz miłość dla ukochanych babć i dziadków. Dyrektor
przedszkola Maria Boryczka oraz
wicedyrektor Małgorzata Zazula
złożyły życzenia wszystkim babciom i dziadkom. - Babcia i dziadek
to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka. Uczycie kochać, rozpieszczacie, spędzacie wspólnie czas
z wnukami i za to dzieci chcą wam
dziękować – podkreśliła dyrektor.
Dzieci wręczyły dziadkom i babciom
własnoręcznie wykonane upominki.
Były wiersze, piosenki i tańce,
cała moc oklasków, całusów, pyszny
poczęstunek, uśmiechy na twarzach,
salwy śmiechu oraz wiele ukradkiem ocieranych łez, a magia tych
chwil z pewnością pozostała w wielu
sercach – dziecięcych, babcinych i
dziadkowych.
KR

24 stycznia w kępińskim Pubie „Gramophone” znów zrobiło się
wyjątkowo nastrojowo i poetycko.
Wieczorem miłośników poezji zgromadziło tam kolejne wydarzenie
kulturalne, którego inicjatorem i organizatorem było Kępińskie Koło
Literatów (KKL). Tym razem była
to promocja drugiej już „Antologii”
wydanej przez poetów zrzeszonych
w KKL. Całość otworzył dr Wiesław Przybyła - literaturoznawca,
historyk i krytyk literacki, redaktor,
edytor, regionalista, znawca i popularyzator e-learningu wykładem, w
którym poszukiwał odpowiedzi na
pytanie „czym jest poezja”. Klimat
miejsca i liryczne strofy kępińskich
poetów recytujących swoje wiersze
sprawiły, że przybyli na spotkanie
goście mogli na chwilę odpocząć ze
„słowem”. Poetyckie doznania podkreślił Marek Kowalski wraz ze
swoim zespołem, prezentując utwory poezji śpiewanej. Wśród widzów
znajdowali się między innymi przedstawiciele Samorządów, dyrektorzy
i pracownicy okolicznych Bibliotek,
przyjaciele poetów i ci, dla których
poezja jest wytchnieniem w codziennej bieganinie.

Spotkanie w wyjątkowy sposób
poprowadził Witold Pelka.
Literaci podziękowali dr. Wiesławowi Przybyle, za wieloletnią współpracę, opatrzenie fachowym komentarzem „Antologii” oraz wykład, w
którym wszyscy mogli pochylić się
nad poezją, Adamowi Kurzawie, za
uświetnienie wydanej pozycji literackiej swoimi grafikami oraz ks. Markowi Naglerowi za wsparcie duchowe, promowanie i umiłowanie poezji.
Był czas również na przyjęcie
gratulacji od Marzeny Wodzińskiej,
członka Zarządu Województwa
Wielkopolskiego, oraz posła na Sejm
RP Andrzeja Grzyba, reprezentowanych przez swoich przedstawicieli.
Wśród zaproszonych gości był Grzegorz Hadzik, wójt Gminy Trzcinica,
który zwrócił się w ciepłych słowach
do poetów, składając osobiście gratulacje i obdarowując różami.
Kępińskie Koło Literatów składa
serdeczne podziękowania przybyłym
na spotkanie gościom za otwarcie na
poezję oraz właścicielom gościnnego
Pubu „Gramophone”, za udostępnienie pomieszczenia i pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia.
R.A.

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Magdy Steczkowskiej

„Cicha noc, święta noc...”

Magda Steczkowska i Michał Jurkiewicz zaśpiewali najpiękniejsze
polskie kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne

W niedzielę, 26 stycznia br., w
kościele pw. św. Marcina w Kępnie
odbył się koncert kolęd i pastorałek
w wykonaniu Magdy Steczkowskiej
wraz z Michałem Jurkiewiczem.
Artyści zaśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy, pastorałki oraz
piosenki świąteczne. Obok popularnych, tradycyjnych kolęd, w kościele

rozbrzmiały także świąteczne utwory
autorskie. Wokalistka opowiadała
również ciekawe anegdoty, w ten
sposób ubarwiając jeszcze bardziej
piękny koncert oraz porywając publiczność do wspólnego śpiewu niemal wszystkich utworów.
Organizatorem koncertu był Kępiński Ośrodek Kultury.
KR
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kurier baranowa
styczeń 2020, nr 5 (1150)
Widowisko teatralne pt. „Renifer Niko ratuje zimę” w Bibliotece Publicznej w Mroczeniu

Żaki (2012/2011) UKS „Pionier” Baranów kontynuują sezon
halowy

Dwa hattricki Tymona

Dzieci poznały przygody małego renifera
27 stycznia br. w Bibliotece Publicznej w Mroczeniu odbyło się widowisko teatralne pt. „Renifer Niko
ratuje zimę”. Przedstawienie odegrane przez aktorów z Teatru „Blaszany Bębenek” obejrzeli najmłodsi
czytelnicy biblioteki oraz dzieci z

Przedszkola Samorządowego w Mroczeniu. „Renifer Niko...” to spektakl
inspirowany filmem animowanym,
który odniósł wielką popularność.
Jest to opowieść o małym reniferze,
który za wszelką cenę chce nauczyć
się latać. Nie przejmuje się niepowo-

dzeniami i wyrusza w świat. Przedstawienie było energiczne i pełne
humoru, a najmłodsi mogli aktywnie
uczestniczyć, dzięki czemu wspólnie
rozwiązywali problemy głównych
bohaterów, dziejące się w wiosce oraz
pobliskim lesie.
Edyta Lesiak

Pięć zespołów chłopięcych (klasy IV-IV i VII-VIII) rywalizowało w szkolnych Mistrzostwach Gminy w Koszykówce, które odbyły się 23 stycznia br. W obu kategoriach wygrały
reprezentacje gospodarzy, czyli SP Mroczeń

W miniony weekend Żaki baranowskiego „Pioniera” wystąpiły w
dwóch turniejach halowych. W sobotę piłkarze z rocznika 2012 zagrali w
Koźminie Wielkopolskim, a w niedzielę chłopcy z rocznika 2011 – w
Wieruszowie. Wszystkim uczestnikom tych piłkarskich zmagań należą
się wielkie brawa za odwagę i deter-

minację. Cóż, jak pech, to pech. Choroba znacznie przerzedziła szeregi
młodych piłkarzy. W obu turniejach
zagrali więc młodsi zawodnicy. W tej
sytuacji wynik sportowy schodzi na
dalszy plan. Choć warto zapamiętać
wyczyn Tymona Cempela, który zagrał i w sobotę, i w niedzielę, a w obu
turniejach ustrzelił hattricka!
ems

Basket po mroczeńsku

Koszykówka jest jedną z najbardziej widowiskowych dyscyplin
sportu. Drybling, celne rzuty z dużej
odległości, fenomenalne wsady, no
i oczywiście wspaniali zawodnicy
dokonujący cudów na parkiecie.
Pamiętacie niegdysiejsze gwiazdy
NBA – Michaela Jordana, Shaquilla O’Neala, Dennisa Rodmana?
Ostatnio, za sprawą odmłodzonej

reprezentacji Polski, która błysnęła
na mundialu, troszeczkę wzrosło w
naszym kraju zainteresowanie basketem. I my postanowiliśmy pokazać
naszej młodzieży, w czym zawiera
się piękno tej gry. Mistrzostwa
Gminy zorganizowane w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w
Mroczeniu zawierały wszystkie elementy prawdziwego widowiska

Fot. KP PSP Kępno

Kolizja na drodze krajowej numer 11 w Baranowie

Zderzyły się
3 samochody
10

koszykarskiego: sprawne i profesjonalne sędziowanie, oprawę, i jak
najprawdziwsze, cenne nagrody,
ufundowane przez wójt gminy Baranów Bogumiłę LewandowskąSiwek. Na parkiecie brylowały zaś
teamy gospodarzy. I one właśnie
wywalczyły awans do finałów powiatowych.
ems

W czwartek, 23 stycznia br., o godzinie 16.37,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
otrzymał zgłoszenie o kolizji z udziałem trzech
samochodów osobowych na drodze krajowej numer 11 w Baranowie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie, OSP Baranów i OSP Słupia pod Kępnem. - W wyniku zdarzenia pomocy medycznej
wymagała jedna osoba – kobieta uskarżająca
się na bóle głowy. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej oraz sorpcji rozlanych płynów
eksploatacyjnych – mówi oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski. Na szczęście żaden
z uczestników zdarzenia nie odniósł poważnych
obrażeń ciała.
Po zakończeniu czynności prowadzonych
przez policję udrożniono ruch na trasie. Przyczyny zdarzenia ustala Komenda Powiatowa Policji w
Kępnie.		
Oprac. KR
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Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych na 2020 rok

Sport, muzyka i …kulinaria

Dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2020 r.
ogłoszone zostały w połowie grudnia. Oferty można było składać do
8 stycznia 2020 r. na dwa priorytety:
„Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu, rekreacja na terenie gminy Baranów” oraz „Upowszechnianie kultury”. Na realizację zadań w
2020 r. przeznaczono 400.000,00 zł.
11 organizacji pozarządowych złożyło 14 ofert realizacji zadania publicznego. W pierwszym priorytecie
„Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu, rekreacja na terenie gminy Baranów” 10 organizacji będzie
realizować zadania za łączną kwotę
360.000,00 zł. Z kolei 4 oferty dotyczyły realizacji zadań z „Upowszechniania kultury” – w tym priorytecie
kwota przeznaczona na realizację zadań wyniosła 40.000,00 zł, natomiast
kwota rozdysponowana na ten cel
wynosi 20.860,00 zł. Z 14 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe komisja konkursowa wskazała do
realizacji wszystkie projekty, które

uzyskały akceptację wójt gminy Baranów Bogumiły Lewandowskiej-Siwek i będą realizowane w okresie
od 1 lutego do 16 grudnia 2020 r.
Organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie m.in. na organizację
biegu długodystansowego na terenach leśnych osiedla Murator. Piłkarskie emocje towarzyszyć będą nam
na boiskach w miejscowościach: Słupia pod Kępnem, Jankowy, Grębanin i Mroczeń oraz na baranowskim
„Orliku”. Panie, panowie oraz dzieci
będą mogli uczestniczyć w biegu
dla maluchów, zajęciach krav magi
czy aerobiku. Odbędzie się też obóz
sportowo-pożarniczy oraz kolejna
edycja Biegu Wężyka. Z kolei w
sferze kultury dzieci będą uczestniczyły w zajęciach z profesjonalnym
kucharzem i podejmą trud nauki
gotowania oraz dekoracji przyrządzanych potraw. Seniorzy odwiedzą
Forum Muzyki we Wrocławiu, a już
niebawem, 14 marca br., odbędzie się
kolejna, IV edycja Lokalnego Festiwalu Smaku. 		
marpa

Gmina

region
GONIEC PERZOWSKI
styczeń 2020, nr 4 (909)

W sobotni wieczór, 25 stycznia br., w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbył się wyjątkowy koncert „Kolędy przy kominie” w wykonaniu zespołu „Pectus”

W Perzowie kolędowali
z „Pectusem”

Artyści swoim występem wprowadzili publiczność w ciepły, klimatyczny
nastrój. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali najpiękniejszych polskich kolęd w
różnych aranżacjach. Przywołanie
magicznej atmosfery świąt Bożego Narodzenia wywołało zachwyt
na twarzach perzowskiej widowni, której nie trzeba było namawiać do wspólnego śpiewania.
Poza kolędami i pastorałkami zespół zaprezentował również
utwory ze swojej najnowszej płyty
„Kobiety” z tekstami Wojciecha
Młynarskiego, a także starsze,
dobrze już znane i lubiane utwory,
w tym słynną „Barcelonę”. Owacjom na stojąco nie było końca, a
publiczność mogła liczyć na bisy,
wspólne zdjęcia i autografy.
Podczas koncertu przeprowadzona została wśród mieszkańców
gminy Perzów zbiórka charytaUczestników koncertu powitała
tywna „Jeden cel: Rehabilitacja”.
wójt gminy Perzów Danuta Froń
Oprac. bem

Strażak ochotnik z Perzowa Zygmunt Jasiak udzielił pierwszej pomocy 78-letniemu przechodniowi, który stracił przytomność na ulicy

Podziękowania za udzielenie pomocy
Podczas sesji Rady Gminny Perzów
za swój czyn Zygmunt Jasiak odebrał
podziękowania i gratulacje. Strażakowi
dziękowali wójt gminy Danuta Froń
oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie Wojciech
Grabarek.
Pan Zygmunt udzielił pomocy
78-letniemu mieszkańcowi Perzowa,
który zasłabł na ulicy. Starszy mężczyzna upadł na chodnik. Widząc to, strażak
ruszył mu na pomoc i reanimował nieprzytomnego do przyjazdu karetki. - Dla
mnie jest to naprawdę duża satysfakcja.
Gdy go zabierało pogotowie, to jeszcze
był nieprzytomny i prawdziwą ulgę odczułem wtedy, gdy dowiedziałem się, że

w szpitalu odzyskał przytomność. Wtedy naprawdę już wiedziałem, że pomogłem i uratowałem życie. Zawsze jednak
człowiek zadaje sobie pytanie, czy mógł
zrobić coś jeszcze, czy to wystarczyło –
mówił Z. Jasiak, doświadczony druh z
jednostki OSP w Perzowie, który umiejętność udzielania pierwszej pomocy
zdobył podczas strażackiego szkolenia.
W pomoc poszkodowanemu włączyli się także jego koledzy strażacy:
Dawid Kula i Karol Banaś, którzy
zauważyli rozgrywającą się na ulicy
Perzowa walkę o ludzkie życie.
- Jak dowiedzieliśmy się od ratowników, gdyby nie pomoc pana Zygmunta, to ta osoba prawdopodobnie by

nie przeżyła, bowiem karetka była w
drugiej akcji i zanim do nas dotarła to
minęło jakieś dwadzieścia minut. Podejrzewam więc, że nie byłoby już wtedy
możliwości udzielenia pomocy przez
zawodowych ratowników medycznych
- mówiła dumna z wyczynu perzowianina wójt D. Froń. - Myślę, że wiele osób
na miejscu pana Zygmunta by się bało,
bo taka sytuacja to też są obawy, żeby
nie zrobić szkody, kiedy ktoś zasłabnie. Natomiast pan Zygmunt przechodził szkolenia jako ochotniczy strażak.
Widocznie też chęć pomocy drugiemu
człowiekowi zaważyła, że udzielił tej
pomocy, mimo obaw – podkreśliła wójt.
bem

Zygmunt Jasiak odebrał podziękowania
za udzielenie
pomocy 78-letniemu przechodniowi
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G£OS TRZCINICY
styczeń 2020, nr 4 (1122)
18 stycznia 2020 roku w Wodzicznej odbyły się gminne obchody 100-lecia powrotu terenów gminy Trzcinica do niepodległej Polski

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny poświęcony
100. rocznicy powrotu Ziemi Kępińskiej do Macierzy

Patriotyczna rocznica
oczami dzieci i młodzieży

Gminne obchody powrotu do Macierzy
Przy Lipie Wolności w Wodzicz- Urząd Marszałkowski w Poznaniu wójta gminy Trzcinica konkursie planej 77 WDH wystawiła harcerską we współpracy z Książnicą Pedago- stycznym z okazji setnej rocznicy powartę honorową. Licznie zebrali się giczną im. Alfonsa Parczewskiego w wrotu Ziemi Kępińskiej do Macierzy.
mieszkańcy i goście. Wzdłuż drogi Kaliszu.
Dyplomy i upominki wręczyli lauredo Ignacówki Drugiej ustawiły się
Kolejnym punktem obchodów atom wójt, sekretarz oraz przewodpoczty sztandarowe OSP i obu Ze- były prezentacje multimedialne niczący Rady Gminy. Wyróżnione
społów Szkół, a także delegacje.
przygotowane przez członków Kół prace można było oglądać na przygoOSP Aniołka Pierwsza i OSP regionalnych działających w Zespo- towanej wystawie.
Piotrówka uruchomiły reflektory w le Szkół w Trzcinicy i Zespole Szkół
Oprócz muzyki i licznych prebarwach białej i czerwonej. Sekretarz w Laskach. W ramach spotkań z hi- zentacji na przybyłych czekał także
gminy Renata Ciemny przedstawi- storią, młodzież z obu szkół przygo- występ członków Kępińskiego Koła
ła historię związaną z nasadzeniem towała wystawy, które można było Literackiego, którzy zaprezentowali
Lipy Wolności. Przytoczyła także oglądać podczas uroczystości. Owo- swoją poetycką twórczość. W trakcie
wspomnienia mieszkańca Wodzicznej obrazujące drogę do niepodległej
Polski. Jednym z ostatnich akcentów
tej części obchodów było wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.
Po odśpiewaniu hymnu komendant gminny OSP Tomasz Samulski
poprowadził poczty sztandarowe,
delegacje i wszystkich obecnych do
sanktuarium pw. Najświętszej Marii
Panny Nieustającej Pomocy w Wodzicznej, gdzie uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny i wszystkich
poległych w walkach o wolność sprawował ks. kanonik Wiesław Cieplik,
proboszcz parafii pw. św. Stanisława
Uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny i wszystkich poległych
Biskupa i Męczennika w Trzcinicy.
w walkach o wolność sprawował ks. kanonik Wiesław Cieplik
Podczas eucharystii wójt gminy Grzegorz Hadzik, sekretarz cem działań Kół było także wydanie uroczystości zostały przekazane żyR. Ciemny i przewodniczący Rady „Słownika gwary południowej Wiel- czenia i gratulacje od: posła na Sejm
Gminy Zdzisław Mikołajczyk zło- kopolski”, który jest ósmą częścią Bi- RP Andrzeja Grzyba, wicemarszałżyli w darze kosz biało-czerwonych blioteczki Gminy Trzcinica.
ka województwa wielkopolskiego
kwiatów.
Nad pracami młodzieży czu- Krzysztofa Grabowskiego i członka
Po mszy dziękczynnej wszyscy wały nauczycielki Jolanta Jelonek Zarządu Województwa Wielkopoludali się do Domu Ludowego w
skiego Marzeny WoWodzicznej, gdzie rozpoczęła
dzińskiej.
się dalsza część obchodów, którą
Ostatnim akcentem
poprowadziła Katarzyna Kubopatriotycznych obchoszek, pracownica Urzędu Gminy
dów było wręczenie pow Trzcinicy.
dziękowań i drobnych
Po powitaniu gości wójt G.
upominków dla wszystHadzik w swoim wystąpieniu
kich, który włączyli się
zwrócił uwagę na zasługi pow przygotowanie uroczyprzednich pokoleń w dążeniu do
stości.
wolności. Życzył, aby entuzjazm
Koło
Gospodyń
tamtych dni trwał także obecnie
Wiejskich w Wodzicznej
i służył rozwojowi społeczności
na czele z przewodnilokalnych oraz ojczyzny.
czącą Teresą Kuboszek,
Kolejnym punktem był wyzadbało o poczęstunek, w
stęp Zespołu Agencji Artystyczktórym znalazła się m.in.
nej „Impress Music SG”, który
wojskowa
grochówka.
Przygotowano występy artystyczne, projekcję filmu,
zaprezentował koncert patriotyczPanie pomyślały również
prezentacje multimedialne i oraz okolicznościowe wystawy
ny „I przyszła wolność…”.
o wystroju stołów.
Po muzycznej uczcie zebrani
W
przygotowanie
mogli obejrzeć film pt. „Powstanie oraz Alina Gawlik. Ponadto każdy uroczystości bardzo aktywnie włąw duszy gra”, którego autorami są otrzymał wydawnictwa, pocztówkę czyli się druhowie z OSP Wodziczna
Konrad Szolc i Maksymilian Uda- i słownik, które opracowała Ewelina z prezesem Tomaszem Kulakiem
ła. Stworzona przez mieszkańców Smyrek.
oraz Rada Sołecka wraz z sołtysem
Podczas spotkania wręczono Sławomirem Nawrockim.
Lasek prezentacja zajęła I miejsce
w konkursie zorganizowanym przez także nagrody w ogłoszonym przez
Oprac. bem
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Nagrody i wyróżnienia wręczono podczas uroczystych
obchodów 100. rocznicy powrotu do Macierzy

Z okazji 100. rocznicy powrotu
Ziemi Kępińskiej do Macierzy wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik
ogłosił konkurs plastyczny, którego
celem było zobrazowanie tego wyjątkowego wydarzenia.
Do Urzędu Gminy wpłynęły 124
prace w czterech kategoriach wiekowych. Przygotowane przez uczniów
dzieła były bogate w symbole patriotyczne i w ciekawy sposób obrazowały tematykę konkursu.

16 stycznia 2020 roku komisja w
składzie: Renata Ciemny - sekretarz
gminy, przewodnicząca komisji oraz
pracownice Urzędu Gminy: Katarzyna Kuboszek i Anna Parzonka
przyznała 17 nagród.
Wręczenie dyplomów oraz nagród odbyło się 18 stycznia br. w
Wodzicznej podczas uroczystych obchodów 100. rocznicy powrotu Ziemi
Kępińskiej do Macierzy.
Oprac. bem

Wyniki konkursu
Przedszkole:
1. Michalina Nolbert – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzcinicy
2. Brajan Balcerzak - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzcinicy
2. Gracjan Błaszczak – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzcinicy
3. Oliwia Kowalińska - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Laskach
Wyróżnienie:
Aleksandra Ozdoba - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzcinicy
Klasy I-III szkoły podstawowej:
1. Małgorzata Smoguła – Szkoła Podstawowa w Trzcinicy
1. Aleksandra Grygier - Szkoła Podstawowa w Trzcinicy
2. Hanna Woźnica - Szkoła Podstawowa w Laskach
3. Karolina Usiak - Szkoła Podstawowa w Trzcinicy
3. Julian Maciejewski - Szkoła Podstawowa w Trzcinicy
Wyróżnienia: Igor Kominek - Szkoła Podstawowa w Trzcinicy,
Filip Nowak - Szkoła Podstawowa w Trzcinicy
Klasy IV-VI szkoły podstawowej:
1. Igor Zimoch - Szkoła Podstawowa w Trzcinicy
2. Martyna Gąszczak - Szkoła Podstawowa w Trzcinicy
3. Nadia Wielgosz - Szkoła Podstawowa w Trzcinicy
Wyróżnienie: Lena Przybylska - Szkoła Podstawowa w Laskach
Klasy VII-VIII szkoły podstawowej:
1. Jakub Dudziak – Szkoła Podstawowa w Laskach
Wyróżnienie: Edyta Fajga - Szkoła Podstawowa w Trzcinicy

Zakończyła się budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantami na Osiedlu Nowym w Laskach

Zadanie wodociągowe wykonane

W ubiegłym roku oprócz dużej 1434 mb, a wartość całkowita prac to
inwestycji
wodno-kanalizacyjno- 143.836,08 zł.
-drogowej w Trzcinicy, obejmującej
Wykonanie tych sieci wodociągozadanie wodociągowe i kanaliza- wych związane było z powstającymi
cyjne, realizowano 5 innych zadań na terenie gminy budynkami mieszOprac. bem
wodociągowych. Były to wodociągi kalnymi.		
w Kuźnicy Trzcińskiej
o długości 300 mb, Na Osiedlu Nowym w Laskach powstała
Granicach o długości sieć wodociągowa o długości 316 mb
308 mb, Trzcinica ulica Piaskowa - 140 mb,
Trzcinica, ulica Polna
- 370 mb oraz zakończony w grudniu 2019
r. wodociąg na Osiedlu
Nowym w Laskach
o długości 316 mb.
Łączna długość sieci to
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gmina
Wystawa pn. „Granica niemiecko-polska po Traktacie Wersalskim na ziemi namysłowskiej”

echo rychtala
styczeń 2020, nr 5 (919)
Turniej Trójek Koszykarskich uczniów szkół podstawowych z gminy Rychtal, piłkarskie
zmagania młodych klubowiczów oraz Turniej Halowej Piłki Nożnej „Gramy dla Frania”

Sportowy tydzień w Rychtalu
23 stycznia br. w hali sportowej w
Rychtalu przeprowadzony został Turniej Trójek Koszykarskich uczniów
szkół podstawowych z gminy Rychtal. Łącznie do rywalizacji sportowej
przystąpiło 19 drużyn koszykarskich
ze szkół w: Drożkach, Wielkim
Buczku i Rychtalu. Były to pierwsze gminne rozgrywki trójek koszykarskich, w których doświadczenia
zdobywali zarówno uczniowie, jak
i sędziujący nauczyciele. Wielkie

Na zakończenie imprezy sportowej
dokonano podsumowania rozgrywek
koszykarskich, wręczone zostały medale, a wszyscy uczestnicy otrzymali
posiłek regeneracyjny. - Radosne nastroje i zaangażowanie uczestników
turnieju wskazały jednoznacznie,
że tego typu imprezy dla dzieci i
młodzieży cieszą się dużym zainteresowaniem młodych sportowców.
Cykliczne zajęcia przygotowywane
w rychtalskiej hali uczą i utrwala-

- Ten pracowity tydzień był jednym z wielu, w których różne grupy społeczne
realizowały swoje zainteresowania rekreacyjno-sportowe – mówi Piotr Nasiadek

emocje zauważalne były od samego
początku rozgrywek. Równolegle na
trzech boiskach mecze koszykarskie
rozpoczęła grupa uczniów z klas VII-VIII oraz dziewczęta z klas IV-VI.
W drugiej części swoje umiejętności techniczno-taktyczne pokazała
liczna grupa chłopców z klas IV-VI.

ją nawyki związane z grą fair play,
poszanowaniem przeciwnika oraz
rozwijają umiejętność współpracy w
zespole – podkreślił gminny koordynator sportu Piotr Nasiadek.
Dwa dni później, w sobotnie południe, w rychtalskiej hali, w ramach
promocji piłki nożnej wśród dzie-

WYNIKI TURNIEJU
TRÓJEK KOSZYKARSKICH

Klasy IV-VI – dziewczęta:
1. Martyna Maryniak, Nikola Krzemińska, Dominika Uruska
2. Oliwia Henrykowska, Alicja Czekała, Magdalena Herwes
3. Nadia Olejnik, Dominika Fryc, Maja Cegielska
Klasy IV-VI – chłopcy:
1. Stanisław Ostrysz, Dominik Piontek, Nataniel Świerczyński
2. Mateusz Kuropka, Nikodem Skiba, Kacper Szczepaniak
3. Kacper Kobiela, Mateusz Włodarczyk, Kacper Berski
Klasy VII-VIII – dziewczęta:
1. Amelia Klajn, Aleksandra Banaszczyk, Kinga Rychlewska
2. Paulina Kempa, Alicja Konrad, Julia Pawłowska
3. Wiktoria Ferdynus, Weronika Topoła, Jessica Otremba
Klasy VII-VIII – chłopcy:
1. Oskar Pierecki, Filip Stanisławczyk, Kamil Henrykowski
2. Szymon Jasiński, Nikodem Nizioł, Mikołaj Opac
3. Dawid Kowalczyk, Kordian Łukaszczyk, Maciej Gawlik

ci i krzewienia szeroko rozumianej
kultury fizycznej oraz przygotowań
piłkarskich do rundy wiosennej rozgrywek ligowych, przeprowadzony
został Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzików. W wyniku zaciętej
rywalizacji sportowej złote medale
wywalczyli chłopcy z GKS Rychtal:
Stanisław Ostrysz, Filip Rogaliński, Kacper Szczepaniak, Dominik
Piontek, Jakub Skiba, Alan Świerczyński, Nikodem Skiba, Nikodem
Maryniak, Kamil
Kubiak,
Natan
Świerczyński
i
Alan Grzelak, drugie miejsce przypadło NKS Start
Namysłów, trzecie
uzyskali zawodnicy
z GKS Trzcinica
1, a na czwartym
uplasował się GKS
Trzcinica 2.
Ostatnim akcentem minionego
weekendu był Charytatywny Turniej
Piłki Nożnej „Gramy dla Frania”,
przeprowadzony w
niedzielę, 26 stycznia br. Lokalne środowisko zebrało
siły, aby w symbolicznej formie gry
piłkarskiej i rzeczywistej zbiórce
funduszy wesprzeć leczenie małego
Frania Marcinkowskiego z Namysłowa. 16 zespołów rywalizowało w 4
grupach. W grupie finałowej znaleźli
się zwycięzcy wcześniejszych eliminacji. Ostatecznie w czwórce najlepszych drużyn pierwsze miejsce zajęły „Młode wilki”, drugie – „Gruby i
wściekli”, trzecie przypadło zespołowi „Trele Morele”, a czwarte uzyskał
team „AS Comfort”. Podsumowania
imprezy sportowej oraz wręczenia
medali dokonali: radna Rady Powiatu Kępińskiego Iwona Gogół, przewodnicząca Rady Gminy Rychtal
Aleksandra Olejnik, radny gminny
Marcin Bożek oraz współtwórca akcji dla Frania, Daniel Klepacz. - Ten
pracowity tydzień był jednym z wielu, w których różne grupy społeczne
realizowały swoje zainteresowania
rekreacyjno-sportowe, w tym szczególnym wypadku wspomagając również małego Frania – podsumowuje
P. Nasiadek.
Oprac. KR

Niezwykły powrót
do przeszłości

Dla uczniów szkół z gminy Rychtal obejrzenie wystawy i wysłuchanie
prelekcji Macieja Oscendy było żywą lekcją historii

namysłowskiego, związanych z funkcjonowaniem instytucji ochrony granicy, a także widokówki przedstawiające miejscowości powiatu leżące po
obu stronach granicy. Tematycznym
uzupełnieniem ekspozycji było faksymile „Kroniki Komisariatu Straży
Granicznej w Rychtalu”.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i frekwencją. Zwiedzający dyskutowali i wymieniali się
wiadomościami na temat historii regionu. Oblegane było również stoisko
pocztowe, na którym możliwe było
ostemplowanie korespondencji okolicznościowym datownikiem, upamiętniającym
Na stoisku pocztowym możliwe było ostemplowanie
100. rocznicę przejęcia
korespondencji okolicznościowym datownikiem
Rychtala przez Wojsko
Polskie oraz datownikiem
„100. rocznica wejścia w
życie Traktatu Wersalskiego”. Okolicznościowe
znaczki pocztowe były
również nie lada gratką
dla przybyłych licznie filatelistów i regionalistów.
Dla uczniów szkół z
gminy Rychtal obejrzenie
wystawy i wysłuchanie
prelekcji Macieja Oscendy było żywą lekcją historii, kształtującą świadomość historyczną oraz
postawę patriotyczną i
obywatelską młodego pokolenia.
Ewa Walków

W związku z przypadającą w
tym roku 100. rocznicą włączenia
Kraiku Rychtalskiego w granice Rzeczypospolitej, mieszkańcy Rychtala i
okolicznych miejscowości, w niedzielę, 19 stycznia br., mieli możliwość
obejrzenia wystawy pn. „Granica
niemiecko-polska po Traktacie Wersalskim na ziemi namysłowskiej”.
Ekspozycja wypożyczona z namysłowskiej Izby Regionalnej przedstawiała mapy związane z granicą,
fotografie zachowanych do obecnych
czasów kamieni granicznych oraz
budowli na terenie obecnego powiatu

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

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

Tygodnik Kępiński 30 stycznia 2020

13

Region

gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
styczeń 2020, nr 5 (1231)
XVIII sesja Rady Gminy Bralin

Pierwsza sesja w nowym roku

24 stycznia br. w sali sesyjnej
Urzędu Gminy Bralin odbyła się
XVIII sesja Rady Gminy Bralin.
Do najważniejszych uchwał
podczas obrad należały te dotyczą-

ce zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2020-2039 oraz
w uchwale budżetowej na rok 2020.
Na sesji podjęto również uchwały
dotyczące: przyjęcia na 2020 r. planu
Radni z Bralina przyjęli wszystkie
przygotowane pod głosowanie projekty uchwał

dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, ustalenia
stawek wysokości opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych na
terenie gminy Bralin oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2022.
Uchwalony został również, jak co
roku do końca stycznia, plan pracy
Komisji Rewizyjnej. Stosowny plan
został przedstawiony przez jej przewodniczącego, Romana Lemanika
i jednogłośnie przyjęty przez Radę
w wyznaczonym terminie. W trakcie sesji przewodniczący wszystkich
komisji przedstawili sprawozdania za
2019 r. z pracy w poprzednim roku.
Sesja zakończyła się wolnymi głosami i wnioskami, po których przewodniczący Rady Gminy Bralin Marek
Markiewicz zamknął obrady.
KW

Przekazanie części sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bralinie

Historyczny sztandar „Sokoła”

Przekazanie sztandaru przez prezesa Towarzystwa Rozwoju Gminy
Bralin Mariana Kucharzaka na ręce wójta gminy Bralin Piotra Hołosia

18 stycznia br., podczas uroczystej mszy świętej z okazji 100. rocznicy powrotu Ziemi Bralińskiej do
Polski, miało miejsce przekazanie
części sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bralinie. Na
ręce wójta gminy Bralin Piotra Hołosia wręczył ją prezes Towarzystwa
Rozwoju Gminy Bralin Marian Kucharzak.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bralinie powstało w 1920 r.,
jako jedna z pierwszych organizacji
po odzyskaniu niepodległości. W
1924 r. posiadała swój sztandar. Jedna część sztandaru przed wybuchem
II wojny światowej została ukryta w
kościele parafialnym pw. św. Anny w
Bralinie. Długo nie były znane losy
sztandaru. Przypadkowo w 1933 r.
w zakrystii kościoła znaleziono jego
część.		
M. Kucharzak

Wójt gminy Bralin Piotr Hołoś i kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Marzena Urbańska odwiedzili Edwarda Wróbla,
który obchodził 90. urodziny

Pan Edward świętował
90. urodziny

Jubilat, Edward Wróbel, wraz z rodziną
i wójtem gminy Bralin Piotrem Hołosiem

20 stycznia br. wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś wraz z kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego Marzeną
Urbańską mieli przyjemność gościć
u mieszkańca Nowej Wsi Książęcej-Parcele, Edwarda Wróbla, który
19 stycznia br. obchodził 90. urodziny. Z tej okazji wójt wręczył panu
Edwardowi list gratulacyjny wraz z
koszem upominkowym, jednocześnie składając w imieniu swoim oraz
władz samorządowych gminy Bralin
najserdeczniejsze życzenia kolejnych

lat życia w dobrym zdrowiu, miłości oraz samych szczęśliwych chwil
w otoczeniu najbliższych. Spotkanie
przebiegało w miłej atmosferze.
Na co dzień pan Edward mieszka z wnukiem i rodziną, ciesząc się
życiem. Witalność jubilata jest godna pozazdroszczenia, wielu młodym
osobom brakuje takiej chęci do życia, działania czy aktywności. Jego
uśmiech udzielał się wszystkim obecnym. Zebrani umówili się na kolejne
spotkanie urodzinowe za rok. KW

Zakup defibrylatora AED został zrealizowany w ramach
funduszu sołeckiego dla sołectwa Działosze

Nowy defibrylator AED
na terenie gminy Bralin

Dwa zdarzenia drogowe na ul. Kępińskiej w Bralinie

Dwie kolizje w jednym miejscu
22 stycznia br., o godzinie 16.22,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o kolizji z udziałem 3
samochodów osobowych na ul. Kępińskiej w Bralinie. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i
OSP Bralin. - Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek ochrony
przeciwpożarowej stwierdzono, że
doszło do dwóch kolizji drogowych
w tym samym miejscu. W pierwszej
udział brały 3 samochody osobowe – znajdowały się na poboczu,
natomiast w drugiej uczestniczyły
2 pojazdy – znajdowały się na jezdni i blokowały ruch na drodze. Ich
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uczestnicy nie wymagali pomocy
medycznej. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, następnie, po zakończeniu czynności prowadzonych przez
policję, uszkodzone pojazdy usunięto z jezdni, a na rozlane płyny eksploatacyjne zastosowano sorbent
– relacjonuje oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Na miejscu działali również
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Jak ustalili, w
pierwszym zdarzeniu mieszkaniec
Grębanina, kierujący samochodem
marki Opel, nie dostosował prędkości do warunków na drodze i uderzył
w tył poprzedzającego go pojazdu,
również opla, kierowanego przez

mieszkańca Kępna, wskutek czego
pojazd ten uderzył w poprzedzający go pojazd marki Kia, kierowany
przez mieszkańca Katowic. - Wskutek tego zdarzenia doszło do kolejnej
kolizji. Mieszkaniec Bralina, kierując samochodem marki Renault,
nie zachował bezpiecznej odległości
przed poprzedzającym go pojazdem
marki Toyota, kierowanym przez
mieszkańca powiatu kępińskiego
i uderzył w jego tył – mówi oficer
prasowy KPP Kępno st. post. Rafał
Stramowski.
Wszyscy kierujący byli trzeźwi.
Na sprawców obu zdarzeń nałożono mandaty karne wraz z systemem
punktowym.
Oprac. KR
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Podczas przekazania defibrylatora AED
na ręce strażaków z OSP Chojęcin

Wójt gminy Bralin Piotr Hołoś
wraz z sołtysem sołectwa Działosze
Eweliną Krawczyk na ręce strażaków z OSP Chojęcin, na czele z
prezesem Rafałem Blabusiem oraz
naczelnikiem Mariuszem Składnikiewiczem, przekazali defibrylator
AED. Nowoczesny sprzęt ratujący życie zostanie umiejscowiony
na budynku remizy w Chojęcinie,
ale posiada także możliwość przemieszczania na miejsce zdarzenia, gdzie może być niezbędny.
Inwestycja została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Działosze w 2020 r. Dzięki temu
gmina Bralin dołączyła do pozostałych gmin w powiecie kępińskim,
które na swoim terenie posiadają

sprzęt tego typu. Pierwsza inwestycja
w defibrylator AED ogólnodostępny
oznacza rozpoczęcie dążeń do celu,
który gmina chce realizować w kolejnych latach.
Koordynatorem akcji zakupu
sprzętu medycznego dla Chojęcina
był Miron Leśniarek, który od wielu
lat działa na rzecz ratownictwa medycznego w powiecie kępińskim.
Sołectwo Działosze uruchomiło
realizację zadań funduszu sołeckiego
na 2020 r. w gminie Bralin. Należy
przypomnieć, że w tym roku wszystkie 12 sołectw z terenu gminy Bralin
będzie realizować fundusz sołecki.
Jest to pierwszy taki przypadek w historii funkcjonowania tego funduszu.
KW

Region

gmina
wieści znad pomianki
styczeń 2020, nr 5 (958)

16 stycznia 2020 r. w sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska gościli najstarsi
mieszkańcy gminy

Życzenia i wyrazy szacunku
dla najstarszych mieszkańców
Harcerze wręczyli bohaterom uroczystości okolicznościowe życzenia oraz kwiaty

Na zaproszenie wójta gminy
Adama Kopisa w uroczystym spotkaniu wzięli udział mieszkańcy, którzy skończyli, bądź w 2020 r. kończą
90 lat. W gminie jest ich 31.
Szacownymi jubilatami są: Józef
Wróbel, Edmund Kupczak, Aniela
Krzymińska, Czesław Kaniewski,

Agnieszka Wąsala, Zofia Osada,
Józef Froń, Kazimierz Gąszczak,
Irena Nawrocka, Antoni Balon, Janina Nawrot, Wanda Babis, Waleria
Konarska, Kazimiera Krowiarz,
Czesława Udała, Helena Tomalik,
Piotr Górecki, Halina Brzezińska,
Anna Kosmala, Jadwiga Żłobińska,

Teresa Marciniak, Celina Musiała,
Florian Bzowski, Janina Musiała,
Aniela Bedka, Wincenta Pacyna,
Wanda Grzesiak, Zofia Bernas,
Anna Jeziorna, Jan Kaźmierczak,
Kazimierz Cicharski.
Jubilatom w tym wyjątkowym
wydarzeniu towarzyszyli: wójt gmi-

W poniedziałek, 20 stycznia br., w gminie Łęka Opatowska odbyły się uroczystości
związane z 100. rocznicą powrotu do Macierzy oraz 101. rocznicą wybuchu powstania
wielkopolskiego

ny Łęka Opatowska A. Kopis, sekretarz gminy Małgorzata Gąszczak,
skarbnik Alina Brząkała, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Lucyna Kasprzak oraz
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Monika Sarnowska-Stempniewska. Obecni byli również przewodniczący poszczególnych komisji stałych
Rady Gminy.
Dla zacnych jubilatów wystąpiły
młode wokalistki Sara i Maja Kasprzak oraz Dagmara Stanikowska.
Przybyłych gości powitała kierownik USC, składając im gratulacje
i podkreślając, że są bardzo ważni
w gminnej społeczności. Przekazała
także wyrazy uznania oraz wdzięczności za ich pracę, życiowe doświadczenie oraz poświęcenie, życząc
jeszcze wielu lat w zdrowiu i pomyślności, pogody ducha i życzliwości
ludzkiej, na kolejne lata życia.

Wójt życzył jubilatom wszystkiego, co najlepsze, dobrego zdrowia, sił
i pogody ducha na dalsze lata życia.
Harcerze ze Szkoły Podstawowej
w Opatowie oraz członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu z Łęki Opatowskiej na czele z ich opiekunkami:
Agatą Rybak i Renatą Klepacz wręczyli bohaterom uroczystości okolicznościowe życzenia oraz kwiaty.
Listy gratulacyjne do jubilatów
z gminy Lęka Opatowska skierowali również minister rodziny, pracy i
polityki społecznej Marlena Maląg
oraz wojewoda wielkopolski Łukasz
Mikołajczyk. Były pamiątkowe listy
gratulacyjne, kwiaty, życzenia, prezenty oraz zdjęcia.
Jubilatów, którym stan zdrowia
nie pozwolił na uczestnictwo w spotkaniu, wójt A. Kopis odwiedził w
domu z życzeniami i gratulacjami.
Oprac. bem

Szkoła Podstawowa w Opatowie współpracuje z Centrum
Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Kaliszu

Organizują doradztwo
zawodowe dla uczniów

Uczcili 100. rocznicę

powrotu do Polski

Obchody rocznicowe rozpoczęły
się od złożenia kwiatów oraz zapalenia zniczy w miejscach pamięci.
W Szkole Podstawowej w Opatowie

odbyła się uroczysta akademia połączona z prelekcją historyczną przygotowaną przez dzieci i młodzież wraz
z opiekunami. Uczniowie recytowali

W Szkole Podstawowej w Opatowie odbyła się uroczysta
akademia połączona z prelekcją historyczną

wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły wszystkim zgromadzonym, choć na moment, przenieść się do przeszłości i ważnych dla
polskiej historii momentów.
W uroczystościach udział wzięli
przedstawiciele władz gminy: wójt
Adam Kopis, sekretarz Małgorzata
Gąszczak, radni Rady Gminy, sołtys
wsi Opatów a zarazem przedstawiciel Opatowskiego Stowarzyszenia
Kulturalno-Sportowego Grzegorz
Adamski, reprezentanci OSP Opatów, harcerze, uczniowie, dyrektorzy
i nauczyciele szkół z terenu gminy,
członkinie Towarzystwa Krańców
Ziemi Ojczystej „Genius Loci” oraz
członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Gloria Victis” z Wieruszowa, którzy zaprezentowali się w
mundurach straży granicznej.
Oprac. bem

Szkoła Podstawowa w Opatowie
W ramach współpracy uczniowie
w grudniu ubiegłego roku podpisała klasy VIII Szkoły Podstawowej w
porozumienie o współpracy z Cen- Opatowie biorą udziału w bezpłatnym
trum Wsparcia Rzemiosła, Kształ- projekcie „Badanie predyspozycji zacenia Dualnego i Zawodowego w wodowych uczniów testem obrazkoKaliszu. Współpraca będzie dotyczy- wym M. Achtnicha”. Głównym ceła w szczególności: organizowania lem badania jest uzyskanie wiedzy o
praktycznego kształcenia
i doradztwa zawodowego, w tym przeprowadzenia diagnozy skłonności
zawodowych
uczniów
szkoły metodą testu obrazkowego M. Achtnicha,
jak również wsparcia młodzieży w wyborach edukacyjno-zawodowych
i
rozwoju kariery w wybra- Udział uczniów w projekcie badania predyspozycji
zawodowych przyczyni się do podniesienia trafności
nym zawodzie i w danej
decyzji młodzieży dotyczących ich przyszłej pracy
branży. W zakres współpracy wchodzą również: promocja skłonnościach zawodowych uczniów
wspólnych działań, organizacja oraz dokonujących wyboru szkoły porealizacja przedsięwzięć mających nadpodstawowej. Każdy z uczniów
na celu rozwój szkolnictwa zawodo- biorących udział w badaniu otrzymał
wego, dualnego i branżowego oraz unikalny link do wypełnienia testu
propagowanie oraz wdrażanie no- on-line. Po wykonaniu indywidualnej
woczesnych rozwiązań kształcenia diagnozy uczestnik projektu otrzyma
w tym zakresie, korelacja potrzeb indywidualny raport z mapą kompepracodawców z profilami kształce- tencji. Udział uczniów w projekcie
nia zawodowego i dualnego, a także przyczyni się do podniesienia trafnotworzenie nowoczesnego szkolnictwa ści decyzji zawodowych młodzieży.
zawodowego, dualnego i branżowego Koordynatorem szkolnego projektu
w subregionie, otwartego na sugestie jest Paulina Tucholska – szkolny dopracodawców, dostosowanego do po- radca zawodowy.
trzeb regionalnego rynku pracy.
Oprac. bem
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Drobne

ogłoszenia
F. A. E. Ema-Elfa w Ostrzeszowie

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

poszukuje osoby na stanowisko

księgowej / księgowego.
Zakres obowiązków:
- Udział w sporządzaniu okresowych sprawozdań finansowych
- Kontrola poprawności księgowań
- Analiza i uzgadnianie kont
- Współudział w przygotowaniu deklaracji podatkowych – VAT; PIT
- Prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem płatności
- Współpraca z audytorami
- Czynny udział w zamknięciach miesięcznych i rocznych
- Inne zadania księgowe oraz współpraca z innymi działami firmy
Oczekujemy:
- Doświadczenie w firmie produkcyjnej, warunek obowiązkowy
- Wykształcenie kierunkowe – finanse, ekonomia, rachunkowość
- Dobra znajomość MS Office – Excel
- Umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- Praca na pełen etat
- Wynagrodzenie stosowne do umiejętności oraz zaangażowania
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV drogą mailową
na adres ema-elfa@ema-elfa.pl lub bezpośrednio do siedziby firmy
F.A.E. Ema-Elfa, ul Pocztowa 7, 63-500 Ostrzeszów.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

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

usługi elektryczne i elektromechaniczne

NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działki - Tabor Wielki.
Tel. 692 954 115.
(TK 13/01/20)
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)
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)

Telefon: 514 288 733

prośba o pomoc

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

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)
Sprzedam działkę 17 arów + budynki gospodarcze - Tabor Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 9/01/20)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia pokoje dla pracowników z
Ukrainy z dostępem do kuchni, łazienek wysoki standard. Tel. 605 449 658.
(TK 24/01/20)

pogotowie

Do wynajęcia mieszkanie w Rynku 54 m2,
dwupokojowe, czynsz najmu 1000 zł +
opłaty. Tel. 604 904 358. (TK 23/01/20)

kredytowe

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

DZWOŃ CODZIennie
tel. 795 805 687 - do godziny 20:00
Kępno - Rynek 3

Uwaga!

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kępno,
jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny
jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego
bądź też huczne urodziny, a chcielibyście
upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika
- zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami.
Z radością weźmiemy udział w uroczystości, a następnie
przygotujemy reportaż z tego szczególnego wydarzenia,
który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.
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Do wynajęcia kawalerka w Kępnie.
Tel. 722 391 351.
(TK 7/01/20)
Wynajmę dom dla 2 rodzin, mogą być z
Ukrainy - okolice Kępna.
Wiadomość: 604 556 851. (TK 6/01/20)
Wynajmę mieszkanie w Kępnie.
Tel. 784 846 118.
(TK 4/01/20)
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
Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac licencjackich i magisterskich.
Tel. 694 665 070.
(TK 20/01/20)
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Zaopiekuję się osobą starszą, pomogę chorej,
na: Os. 700-lecia, Kopa, Przemysłowa.
Tel. 796 760 752.
(TK 21/01/20)

Wysłodki granulowane, śruta rzepakowa.
Tel. 605 743 178.
(TK 14/01/20)

Usługi hydrauliczne. Tel. 505 602 594.
(TK 18/01/20)

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

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)

sprzedam

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

Sprzedaż drewna opałowego: liściaste, iglaste.
(TK 19/01/20)
Tel. 510 183 522.
Sprzedam: krajzegę z silnikiem 5,5 KW oraz
przyczepę do przewozu zwierząt.
Tel. 885 394 472.
(TK 8/01/20)
praca
Zatrudnię pracownika w zawodzie sprzedawca.
Tel. 603 117 666 lub 692 252 993. 		
(TK 17/01/20)
Zatrudnię kucharkę i pomoc kuchenną - „Złoty
Kłos” - Bralin. Tel. 531 067 477
lub 62 / 78 12 003.
(TK 12/01/20)

Sprzedam jałówkę 7,5 m-ca cielna.
Tel. 697 422 697.
(TK 22/01/20)

różne

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

Oddam buldoga francuskiego - suczka z rodowodem z powodu rodzinnego.
Tel. 532 362 109.
(TK 15/01/20)

SPRZEDAM DZIAŁKI INWESTYCYJNE
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.

Firma zatrudni osobę na stanowisko
ślusarz - monter maszyn oraz tokarz.
Bardzo dobre warunki płacy.
Więcej informacji
pod numerem telefonu 793 308 355.
Drodzy Czytelnicy, „Tygodnik Kępiński” można znaleźć także
w internecie. Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski

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

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).

przy ul. brzozowej
lub ul. stawowej
budowlanomieszkaniowe oraz
mieszkanioworzemieślnicze
(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.

Komitet Organizacyjny

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
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”
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Bogumiła Drobina
Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Nowacki
Komitet Obchodów Jubileuszu

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 30 stycznia 2020
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Recenzje

reklAMY

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Grzegorz Gajek - „Strażnicy Starego Lasu. Tom 1. Biała wieża”
Kiedy na Stary Las spada przeklęta mgła, pod wpływem której umierają rośliny, a zwierzęta zaczynają
chorować, strażnicy kniei – leszy – obwiniają o to przybywających coraz liczniej ze wschodu ludzi. Jeden
tylko Lelek, młody samotnik żyjący z dala od siedziby swojego plemienia, wierzy, że przyczyna kłopotów
leży gdzie indziej, gdyż nadejście mgły poprzedził upadek siedmiu gwiazd. Młodzieniec postanawia je
odnaleźć i zbadać. W trakcie poszukiwań Lelek trafia do wielu fantastycznych miejsc: do Matecznika, na
Pojezierze, gdzie trwa wojna między dwoma rywalizującymi rodami karłów, do pojawiającej się tylko raz
w roku Białej Przystani, a wreszcie do tajemniczej Białej Wieży, która według podań stanowi serce Starego
Lasu i łączy ziemię z niebem i światem podziemnym. Poznaje też nowych przyjaciół: nieustraszonego –
choć maleńkiego – skrzata Fafkela, zadziornego młodego woja imieniem Mojmir oraz zielarkę i czarodziejkę zwaną Modraszką.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Steinunn Sigurðardóttir - „Farma Heidy. Owce islandzka wieś
i naprawianie świata”
Wizja kariery modelki na wybiegach Nowego Jorku okazała się mało atrakcyjna dla Heidy Ásgeirsdottír. Dziewczyna postanowiła powrócić w rodzinne strony – i to nie do modnego Reykjaviku, ale do
odległej farmy u stóp islandzkich wyżyn. Odtąd swój czas poświęcała na wyczerpujące prace gospodarskie, w tym uprawę ziemi i hodowlę stada pięciuset owiec. To właśnie tu, w miejscowości sąsiadującej
z wulkanem Katla, nieśmiała i skromna dziewczyna zmieniła się w silną i pewną siebie kobietę, która
podjęła heroiczną walkę o ochronę dóbr naturalnych Islandii. Teraz całą swoją energię poświęca temu, aby
przekonywać polityków i mieszkańców do bojkotowania pomysłów koncernów energetycznych i innych
firm, które zagrażają tamtejszym ekosystemom. Idąc pod prąd i narażając się na potworną krytykę, Heida
skutecznie przeciwstawia się finansowym potentatom, dzięki czemu została uznana za
lokalną superbohaterkę.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Ntailan Lolkoki - „Skrzydła dla motyla”
Masajka Ntailan Lolkoki dorasta na peryferiach miasteczka Maralal na północy Kenii. W wieku dwunastu lat zgodnie z tradycją swojego plemienia zostaje obrzezana i odtąd czuje się obco we własnym ciele.
Kilka lat później poznaje w Nairobi młodego angielskiego żołnierza i wyjeżdża z nim do Anglii, a potem do
Niemiec. Biorą ślub, jednak małżeństwo rozpada się, ponieważ seks jest dla niej koszmarem. Po separacji
Ntailan zostaje modelką i znajduje sobie miejsce w wykwintnym świecie bogaczy, jednak w jej sercu panuje
mrok. Pozostaje kimś obcym we własnym ciele. Dręczą ja lęki i depresje. Dzięki Waris Dirie dowiaduje się o
możliwości przeprowadzenia operacji rekonstrukcyjnej dla ofiar okaleczenia żeńskich narządów płciowych
(FGM). Ntailan, która dzisiaj mieszka w Berlinie, decyduje się na ten trudny krok i po operacji odczuwa po
raz pierwszy szczęście kobiety. Otwarcie i szczerze opisuje, jaki wpływ operacja rekonstrukcyjna wywarła
na jej odczucia, jak odkrywa swoje ciało i w efekcie samą siebie. Pełna radości zaczyna życie, w którym
wreszcie znajduje spełnienie. Jako dziewczynka Ntailan Lolkoki została okaleczona i przez długie lata milczała. Jako dorosła kobieta otrzymała szansę, by cofnąć to, co się stało. Pasjonujące wspomnienia odważnej
kobiety, która otwarcie mówi o swoich cierpieniach – i swoim wybawieniu.

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin
Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 5
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 5 lutego 2020 r.

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

1. Grzegorz Gajek - „Strażnicy Starego Lasu. Tom 1...”,
2. Steinunn Sigurðardóttir - „Farma Heidy...”,
3. Ntailan Lolkoki - „Skrzydła dla motyla”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 4 nagrody otrzymuj¹:

Honorata Kaczor (Kępno),
Grażyna Seiffert (Baranów).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
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 wrócą optymizm i siła.

Byk 21 IV – 21 V
Będziesz miał możliwość wykazać się swoimi talentami organizacyjnymi i umiejętnością zarządzania.
Zdobędziesz autorytet, jeśli będziesz hojny i wspaniałomyślny. Postępuj zgodnie z prawem i regułami.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Twoja intuicja znacznie się wyostrzy, ale trudno ci
będzie zaufać jej wskazówkom. Możesz mieć wrażenie, że ktoś oszukuje cię lub wykorzystuje. Przemyśl swoje spostrzeżenia, przedyskutuj je z zaufaną osobą.

Rak 23 VI – 22 VII
Możesz nawet nie wiedzieć, za co zabrać się najpierw, bo wszystkie sprawy wydadzą ci się tak
samo ważne. Poczujesz się zaganiany i zdezorientowany. Nie wpadaj w panikę, tylko zrób dobry plan
pracy.

Lew 23 VII – 22 VIII
Otrzymasz ciekawą propozycję lub zaproszenie.
Skorzystaj z szansy! Możesz poznać nowych ludzi i
odkryć ciekawe zainteresowania. Karta wróży udany początek: interesu, miłości lub przyjaźni.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Waga 23 IX – 23 X
Czeka cię propozycja wyjazdu, współpracy lub
nawiązania ciekawej znajomości. Będziesz ruchliwy, wesoły i towarzyski. Wystarczy ci czasu na
wszystko, choć rodzinne obowiązki mogą trochę
ucierpieć.

Skorpion 24 X – 21 XI
Masz szansę zdobyć ciekawe zadanie, wywalczyć
sobie podwyżkę lub lepsze od innych oceny. Choć
energii ci nie zabraknie, to powinieneś panować
nad nerwami. Będziesz tak pewny siebie, że możesz nawet nie zauważyć, że uraziłeś różne osoby.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II
Ktoś zachowa się lub zdecyduje zupełnie inaczej,
niż przypuszczasz. Nie denerwuj się jednak, bo cokolwiek by się nie stało, to i tak po pewnym czasie
uznasz, że wyszło ci to na dobre. Bądź więc czujny
i przygotowany na zmiany.

Ryby 19 II – 20 III
Nie szastaj pieniędzmi, nie wydawaj wszystkiego
na zabawę, bo wpędzisz się w finansowe kłopoty.
Zauważ, kto potrzebuje pomocy w najbliższym otoczeniu i daj z siebie wszystko.

kelnerka
/ Kelner.

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

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

Ważna zawodowa sprawa lub finansowe negocjacje utkną w martwym punkcie. Będziesz musiał
jeszcze raz zastanowić się, czego chcesz i na czym
ci zależy. Nie obawiaj się zmienić strategii lub wycofać z nieudanej inwestycji.

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

ZATRUDNI

Postanowisz zdobyć nowe umiejętności. Z zapałem
przystąpisz do nauki, będziesz więcej czytać i dyskutować z osobami, które mają większe od ciebie
doświadczenie. Zadawaj pytania, badaj różne możliwości.

Koziorożec 22 XII – 19 I

restauracja
hotel

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX
Pilnuj swoich spraw, bo coś może się nieoczekiwanie dla ciebie w tym tygodniu zakończyć. Ktoś
wycofa się z podjętych decyzji lub znajdzie sobie
inne towarzystwo. Zastanów się jednak, czy aby
nie wyjdzie ci to na dobre?

Apteka „Prima” - 30.01.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 31.01.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 1.02.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 2.02.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 3.02.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 4.02.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 5.02.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
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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
20
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NR 5/2020 (844)
Kurzawa

ponownie w Danii

Polska lepsza od Szwajcarii,
kępnianin czołową postacią meczu
W hali sportowej Hasta La Vista we Wrocławiu odbył się nieoficjalny towarzyski mecz tenisa stołowego pomiędzy
szwajcarskim klubem TTC Brugg, a drużyną reprezentującą Polskę, którą tworzyło troje tenisistów stołowych z Wrocławia oraz kępnianin Jan Kasendra. Mistrz Polski Amatorów, Jan Kasendra potwierdził wysoką formę i był najmocniejszym ogniwem biało-czerwonych. Kępnianin, grając z orłem na piersi, zdobył cenne punkty, które okazały się
połową uzyskanych przez nasz zespół. Ostatecznie Polacy pokonali Szwajcarów 6:4.

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

Niezwykle pracowity, majowy weekend szykuje się wielkopolskim czwartoligowcom. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej dokonał kolejnych zmian w kalendarzu. Tym razem podyktowane są one finałami piłkarskich mistrzostw Europy

Mecz Polski z Hiszpanią
namieszał w terminarzu IV ligi
W związku z wyznaczeniem przez UEFA terminu meczu grupowego Euro 2020 Polska – Hiszpania w Bilbao na sobotę, 20 czerwca, finisz ligowych rozgrywek w czwartej lidze uległ przyśpieszeniu. Ustalono już nowy terminarz, ale to
pociągnęło za sobą istotne zmiany w kalendarzu. Istotne dla samych zawodników, którym zapowiada się bardzo pracowity, majowy weekend.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Sporo grania i testowania w sparingach.

Rafał Kurzawa ponownie został
wypożyczony z francuskiego
Amiens. Nowym klubem najlepszego asystenta Ekstraklasy
2017/2018 zostanie Esbjerg fB.
Duńczycy wypożyczyli Rafała
Kurzawę na pół roku z możliwością pierwokupu po zakończeniu rozgrywek. Były zawodnik
Marcinków Kępno, Zgody Olszowa i Sokoła Świba po bardzo
dobrym sezonie 2017/2018 i występie na Mistrzostwach Świata w Rosji postanowił opuścić
szeregi Górnika Zabrze. Nowym
pracodawcą Kurzawy został
francuski SC Amiens. Ligue 1
szybko okazała się być zbyt wysokimi progami dla reprezentanta Polski. Kurzawa pojawiał
się na placu gry całkiem regularnie, lecz zazwyczaj pojawiał
się w końcówkach meczów.
Dość powiedzieć, że w jedenastu meczach francuskiej ekstraklasy tylko raz otrzymał szansę
zaprezentowania swoich możliwości od pierwszej minuty.
Francuski klub lekką ręką oddał
zawodnika na wypożyczenie
do FC Mitdtjylland. Na duńskiej
ziemi Rafał Kurzawa co prawda
grał częściej, jednak nadal nie
zachwycał swoją postawą. Minęło pół roku i znów wylądował
w Amiens, choć FCM gotowe
było wykupić piłkarza na stałe,
lecz weto w tej sprawie postawił
wówczas sam zainteresowany.
Po powrocie do Francji świbianin przepadł i to dosłownie.
26-latek w bieżącym sezonie
ani razu nie znalazł się choćby
w szerokiej kadrze Amiens na
jakiekolwiek oficjalne spotkanie. Nic zatem dziwnego, że
wraz z współpracującymi z nim
agentami piłkarskimi za wszelką cenę szukał możliwości gry.
I znalazł. Rafał Kurzawa postanowił obrać stary kierunek, ponownie decydując się na Danię,
tym razem jednak nie dołączy
do zespołu walczącego o najwyższe cele, a do ekipy broniącej się przed spadkiem. Esbjerg
fB, choć dwa poprzednie sezony kończyło na kolejno trzecim i
czwartym miejscu, w bieżącym
spisuje się poniżej oczekiwań.
Nowa ekipa pochodzącego ze
Świby zawodnika z dwudziestu dotychczasowych meczów
Superligaen, aż trzynaście zakończyła bez żadnego punktu,
co poskutkowało na osunięcie
się na przedostatnia pozycję w
tabeli.
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Sport

piłka nożna
Piłka nożna >>> Przygotowująca się do rundy rewanżowej czwartej ligi Polonia Kępno przegrała w pierwszym
zimowym meczu kontrolnym z przedstawicielem dolnośląskiej czwartej ligi. Mimo porażki sprawdzian z Sokołem Marcinkowice wypadł całkiem obiecująco

Piłka nożna >>> Przygotowania mroczeńskiego Orła
wchodzą w kolejną fazę. Na piłkarzy trzeciego zespołu
piątej ligi czeka teraz obóz dochodzeniowy

Mimo porażki obiecujący
początek przygotowań
W pierwszym meczu kontrolnym podczas zimowych
przygotowań zespół Polonii Kępno przegrał z Sokołem
Marcinkowice 2:3 (0:2). Piątkowe spotkanie zostało rozegrane na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy
Sportowej w Kępnie. Obie bramki dla drużyny z Alei Marcinkowskiego zdobył Filip Latusek, który wykorzystał
dogrania testowanego przez sztab biało-niebieskich zawodnika.
W piątkowym meczu kontrolnym
trener Bogdan Kowalczyk nie mógł
skorzystać z usług między innymi
Kacpra Skupienia i Mateusza Goli.
Te dwie absencje sprawiły, że linia
defensywna kępińskiego zespołu
wyglądała mocno eksperymentalnie.
Początek spotkania nie porwał zgromadzonych kibiców. Obie drużyny
notowały sporo strat, a sytuacji bramkowych było jak na lekarstwo. Goście
starali się zagrozić bramce strzeżonej
przez Grzegorza Kubiszyna głównie
strzałami z dystansu. Również stałe
fragmenty powodowały sporo zamieszania w polu karnym drużyny z Alei
Marcinkowskiego. I to właśnie po
jednym z nich gracze z Marcinkowic
otwarli wynik spotkania. Piotr Ficoń
zamknął wrzutkę z rzutu rożnego, nie
pozostawiając najmniejszych złudzeń
bramkarzowi biało-niebieskich. Zanim kępnianie zareagowali na stratę
bramki, gracze Sokoła prowadzili już
2:0. Długie zagranie ze środka pola
wykorzystał Tomasz Rudolf wpisując się na listę strzelców. Po zmianie
stron w barwach gospodarzy w bramce pojawił się Damian Grondowy,
zaś Borysa Wawrzyniaka zastąpił
zawodnik testowany. Gracz, któremu
przygląda się sztab szkoleniowy kępińskiej drużyny chwilę po pojawieniu się na boisku zanotował asystę.
Płaskie zagranie w pole karne wzdłuż
końcowej linii okazało się skuteczne
i Filipowi Latuskowi pozostało dołożyć nogę. Na początku drugiej części gry to kępnianie prezentowali się
lepiej, ale z czasem jednak spotkanie
się wyrównało. Przyjezdni za sprawą

KKS Polonia Kępno
LKS Sokół Marcinkowice

2 (0)
3 (2)

Bramki: 0:1 Piotr Ficoń, 0:2 Tomasz Rudolf, 1:2 Filip Latusek, 1:3 Jan Leończyk,
2:3 Filip Latusek.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn (Damian Grondowy - 46’) – Mikołaj Kubacha, Rafał Padiasek
(Maciej Sikora - 70’), Witold Kamoś, Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Wojciech Drygas
(Łukasz Walczak - 75’), Karol Latusek, Łukasz
Walczak (Borys Wawrzyniak - 60’), Borys
Wawrzyniak (zawodnik testowany - 46’), Filip
Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.

Jana Leończyka podwyższyli na 3:1
z rzutu karnego, ale odpowiedź Polonii była natychmiastowa. Filip Latusek otrzymał prostopadłe podanie
i miał mnóstwo czasu, aby przymierzyć. Sztuka ta mu się udała i ustalił
wynik meczu.
Sztab szkoleniowy kępnian w
ubiegłym tygodniu przedstawił dokładny plan przygotowań rundy rewanżowej obecnego sezonu. W notatniku Bogdana Kowalczyka znalazło
się sześć terminów, w których kępnianie rozegrają mecze kontrolne. Jeden z nich kępnianie mają już za sobą.
Drugim sprawdzianem formy będzie
piątkowe (31 stycznia) starcie z Zefką Kobyla Góra. Początek spotkania
na boisku ze sztuczną nawierzchnią
wyznaczono na godzinę 20:00. Tydzień później (7 lutego) o godzinie
20:00, również na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Kępnie odbędzie
się trzeci zimowy mecz kontrolny
kępnian w tym okresie przygotowawczym, a formę drużyny Bogdana Kowalczyka sprawdzi tym razem
Piast Czekanów. Kolejnym rywalem
biało-niebieskich w meczach kontrolnych będzie Olimpia Brzeziny, z którą podopieczni Bogdana Kowalczyka
zmierzą się 15 lutego o godzinie 12:00
na boisku ze sztuczną nawierzchnią
w Kępnie. Sześć dni później (21 lutego) o godzinie 20:00 do Kępna zagości Pogoń Syców. Zwieńczeniem
przygotowań będzie starcie ze Startem Namysłów, które zaplanowano
na sobotę, 29 lutego na godzinę 18:00.
Podobnie jak we wcześniejszych spotkaniach gospodarzem meczu będzie
obiekt ze sztuczną nawierzchnią przy
ulicy Sportowej. Biało-niebiescy ligowe zmagania rozpoczną w sobotę,
14 marca od wyjazdowego starcia z
Ostrovią 1909 Ostrów Wielkopolski.
Pierwsze domowe spotkanie w 2020
roku gracze z Kępna rozegrają 21
marca z Lubuszaninem Trzcianka.
W pierwszym meczu o stawkę w tym
roku biało-niebiescy zagrają z Victorią Ostrzeszów i będzie to starcie w
ramach Pucharu Polski na szczeblu
wojewódzkim.		
BAS

Polonii
Plan zimow ych sparingów
31.01.2020
7.02.2020
15.02.2020
21.02.2020
29.02.2020

22
II

20:0 0
20:0 0
12:0 0
20:0 0
18:0 0

Polonia Kępno – Zefka Kobyla Góra
Polonia Kępno – Piast Czekanów
Polonia Kępno – Olimpia Brzeziny
Polonia Kępno – Pogoń Syców
Polonia Kępno – Star t Namysłów

Orzeł trenuje na miejscu
W poniedziałek, 3 lutego piłkarze Orła Mroczeń rozpoczną dochodzeniowy obóz przygotowawczy. Bazą treningową trzeciego zespołu piątej ligi będą obiekty Spółki
Projekt Kępno. W okresie od 3 do 7 lutego podopieczni
Marka Wojtasiaka odbędą siedem jednostek treningowych. Obóz dochodzeniowy rozpoczną i zakończą mecze
kontrolne z Prosną Wieruszów i Motorem Praszka.
Przygotowania Orła do rundy
rewanżowej piątej ligi (rozgrywki
ruszają w połowie marca) wchodzą
w kolejny etap. Obóz dochodzeniowy mroczenian odbywać się będzie
na obiektach Spółki Projekt Kępno.
Drużyna Marka Wojtasiaka korzystać będzie z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Sportowej oraz
siłowni Hali Widowiskowo-Sportowej. Treningi przeplatane będą odnową biologiczną i zajęciami na basenie Qarium. Podczas obozu piłkarze
trenować będą dwa razy dziennie.
Zaplanowane są trening na siłowni, a

następnie na płycie boiska. Mroczenianie pracować będą nad motoryką,
odbędą też zajęcia z piłkami. Obóz
dochodzeniowy potrwa od 3 do 7
lutego.
Drużyna prowadzona przez
Marka Wojtasiaka przygotowania do
rundy wiosennej rozpoczęła 7 stycznia. W notatniku trenera znalazło się
siedem terminów, w których mroczenianie rozegrają mecze kontrolne.
Pierwszym przeciwnikiem będzie
występująca w Sieradzkiej Klasie
Okręgowej Prosna Wieruszów, z którą piłkarze Orła zmierzą się jeszcze

w pierwszym miesiącu przygotowań.
Kontrolne spotkanie z ósmym zespołem Sieradzkiej Klasy Okręgowej
zaplanowano na piątek, 31 stycznia.
Osiem dni później mroczenianie rozegrają drugą potyczkę kontrolną.
Rywalem piłkarzy Orła będzie Motor
Praszka, reprezentant Opolskiej Klasy Okręgowej. Kolejnym rywalem
mroczenian w meczach kontrolnych
będzie GKS Grębanin, z którym podopieczni Marka Wojtasiaka zmierzą
się 15 lutego. Tydzień (22 lutego) i
dwa tygodnie później (29 lutego) rywalami mroczeńskich piłkarzy będą
reprezentanci naszego regionu – GKS
Rychtal oraz Pelikan Grabów. Przedostatnim terminem towarzyskich
potyczek będzie 4 marca. Orzeł już
na własnym boisku zmierzy się z
Zawiszą Łęka Opatowska. W ostatnim meczu kontrolnym piłkarze Orła
zmierzą się z czwartoligową Centrą
Ostrów Wielkopolski (7 marca). Dla
mroczenian starcie z ostrowianami
będzie próbą generalną przed startem
rozgrywek ligowych, których wiosenną inaugurację zaplanowano na 14
marca. Znane są już także dokładne
godziny oraz miejsca rozgrywania
meczów kontrolnych przez zespół z
Mroczenia. Część z nich gracze Orła
rozegrają na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Kluczborku. To właśnie tam odbędą się starcia z Prosną
Wieruszów, Motorem Praszka, GKS-em Grębanin oraz GKS-em Rychtal.
Starcia z Centrą i Zawiszą odbędą się
w Mroczeniu, a pojedynek z Pelikanem - w Ostrzeszowie. Mroczenianie
zmagania rozpoczną w sobotę, 14
marca od domowego starcia z SKP
Słupca. Pierwsze wyjazdowe spotkanie w 2020 roku gracze z Mroczenia
rozegrają 21 marca z Raszkowianką
Raszków. Przypomnijmy, że Orzeł
zakończył pierwszą część sezonu na
trzecim miejscu w tabeli. Piłkarze
z Mroczenia zgromadzili na swoim
koncie trzydzieści trzy punkty – dziesięć razy zwyciężając, trzy remisując
i doznali dwóch porażek.
BAS

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

Sporo grania i testowania w sparingach

Coraz mniej czasu pozostało do startu rundy wiosennej rozgrywek, w których biorą udział zespoły
strefy kaliskiej. Trenerzy i piłkarze wykorzystują więc każdy moment, by zagrać towarzysko. Kolejny mecz kontrolny mają za sobą piłkarze Jaroty Jarocin, którzy tym razem musieli zadowolić się
remisem. Pewnie cykl meczów kontrolnych rozpoczęli natomiast gracze KKS-u Kalisz. Trzecioligowiec z Kalisz rozbił 5:0 RKS Radomsko.
Kadra trzecioligowego KKS Ka- swój trzeci zimowy mecz kontrolny się działo, a sytuacji strzeleckich było
lisz, wróciła do treningów 12 stycz- piłkarze Jaroty Jarocin. We wcze- jak na lekarstwo. Było też widać, że
nia, a rozegrane spotkanie z RKS-em śniejszych sparingach jarocinianie gracze z Jarocina odczuwali trudy
Radomsko było pierwszym test-me- ograli kolejno LKS Gołuchów i Polo- ciężkich treningów w tym tygodniu,
czem w ramach zimowego okresu nię Środę Wielkopolska. Tym razem dlatego przeciwnicy wyglądali na
przygotowawczego. Trener Ryszard trzecioligowiec zremisował z Soko- bardziej świeżych i dokładniejszych
Wieczorek miał do dyspozycji szero- łem Kleczew. Od pierwszej minuty w drugich czterdziestu pięciu minuką kadrę, składającą się z 21 zawod- na placu gry kibice Jaroty mogli zo- tach. Ostatecznie mecz zakończył się
ników, co pozwoliło na wystawienie baczyć Krzysztofa Bartoszaka, któ- bezbramkowym remisem.
BAS
dwóch różnych jedenastek w każdej ry po ponad pięciu latach powrócił do
połowie. Serię zimowych sparingów Jarocina. Ostatnie pół roku spędził
Wyniki ciekawszych sparing
ów
kaliszanie rozpoczęli od mocnego w Mieszku Gniezno. I to właśnie on
KKS Kalisz – RKS Radomsko ......
......
......
..– 5:0
uderzenia, gromiąc na Majkowskim mógł otworzyć wynik sobotniego
Jarota Jarocin – Sokół Kleczew
................– 0:0
Wembley, również trzecioligowy spotkania. Jednak jego uderzenie
Astra Krotoszyn – Ostrovia Ostr
ów ...........– 1:1
RKS Radomsko aż 5:0. Bramki dla nieznacznie minęło słupek. Następ- Pogoń Nowe S. – Górnik
Konin ................– 2:2
kaliszan zdobyli Robert Tunkie- nie przed szansą stanęli goście, któ- LKS Gołuchów – GKS Sompoln
o ...............– 5:2
wicz, Mateusz Majewski, Nikodem rzy wyprowadzili kontrę po błędzie Victoria Ostrzeszów – Victoria
Skarszew ...– 4:1
Zawistowski oraz dwukrotnie, z rzu- naszego obrońcy. W tej akcji dobrą Stal Pleszew – Korona Piaski ......
.............– 1:1
tu karnego, Mateusz Żebrowski. W interwencją popisał się Sebastian Piast Kobylin – Biały Orzeł ............
..........– 4:4
nieco gorszych nastrojach zakończyli Kmiecik. Po zmianie stron niewiele Hetman Byczyna – GKS Grębanin ........
....– 1:5
Polonia Kępno – Sokół Marcink
owice .......– 2:3

Tygodnik Kępiński 30 stycznia 2020

Sport

piłka nożna

Piłka nożna >>> Ministerstwo Sportu ogłosiło pilotażową edycję programu budowy
zadaszeń boisk piłkarskich. Na dofinansowania przeznaczono 15 milionów złotych,
a o wsparcie starać się mogą przede wszystkim podmioty, które już przygotowują się do
tego typu inwestycji

Piłka nożna >>> O tydzień szybciej zakończy się sezon 2019/20 w czwartej lidze. Z takim wnioskiem Wydział
Gier i Ewidencji zwrócił się do władz WZPN-u i został on
zaakceptowany. Przyspieszenie zakończenia rozgrywek
związane jest z meczem Hiszpania – Polska

IV liga zakończy się
tydzień wcześniej

Ministerstwo dofinansuje
budowę zadaszeń
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz były już Minister Sportu i Turystyki
Witold Bańka ogłosili, jeszcze w 2019 4oku, start pilotażowej edycji programu budowy
zadaszeń boisk piłkarskich. Celem Programu jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia
dostępności do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesienno-zimowym. Program jest
elementem szerszej rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce.
Spółki prawa handlowego utworzone przez jednostki samorządu
terytorialnego mogą ubiegać się o
dofinansowanie w ramach programu
budowy zadaszeń boisk piłkarskich.
Wniosek należy złożyć do 27 lutego.
15 mln złotych to wstępna wysokość
środków finansowych planowanych
do wydatkowania na realizację programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich – Edycja Pilotażowa 2020,
ogłoszonego jeszcze w 2019 roku
przez Ministra Sportu. Celem programu jest stworzenie warunków
do całorocznego treningu oraz szkolenia. Jest on elementem rządowej
koncepcji dotyczącej rozwoju piłki
nożnej w Polsce. O dofinansowanie
mogą się ubiegać jednostki sektora
finansów publicznych, określone w
artykule ustawy o finansach publicznych, posiadające osobowość prawną
i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące
zadania z zakresu kultury fizycznej,
stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną, powstałe najpóźniej 31 grudnia
2016 roku (w szczególnie uzasadnionych przypadkach minister może
wyrazić zgodę na odstąpienie od tego

wymogu), prowadzące działalność w
dziedzinie kultury fizycznej; a także
spółki prawa handlowego, posiadające osobowość prawną, utworzone
przez jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowaniem może
być objęta budowy infrastruktury
piłkarskiej w dwóch wariantach.
Pierwszy to zadaszenia istniejącego
boiska piłkarskiego, o wymiarach
minimum 90x45 metrów oraz budowy nowego, pełnowymiarowego
boiska piłkarskiego o wymiarach
105x68 metrów, wraz z zadaszeniem.
Boiska powinny być wyposażone w
nawierzchnię z trawy syntetycznej.
Przedłożenie we wniosku boiska o
wymiarach mniejszych niż ustalone,
wymaga szczegółowego uzasadnienia. Kwestia ta będzie procedowana odrębnie, przy uwzględnieniu
wielkości odstępstwa, wskazanego
uzasadnienia oraz liczby złożonych
wniosków dotyczących obiektów
pełnowymiarowych. Dofinansowanie może wynieść do 50 procent wydatków kwalifikowanych, nie więcej
jednak niż 1,5 miliona złotych w
przypadku pierwszego wariantu i 3
milionów złotych w przypadku drugiego. Wśród przykładowych wydat-

ków kwalifikowanych Ministerstwo
Sportu wymienia wydatki na zakup
hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą i jej montaż, a
także na opracowanie dokumentacji
i nadzór nad inwestycją. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie
zadania inwestycyjne planowane do
realizacji lub realizowane według
stanu na dzień składania wniosku
inwestycyjnego. Wykluczone jest
wsparcie dla zakończonych przedsięwzięć. Dofinansowane mogą być wydatki poniesione nie wcześniej niż od
1 stycznia 2020 roku. Wcześniejsze
wydatki są wliczane do kwalifikowanych, jednak nie mogą być dofinansowane. Planowany harmonogram
musi przewidywać rozpoczęcie robót
budowlanych do 30 września 2020
roku. Wniosek inwestycyjny składa
się do ministerstwa na formularzu
generowanym przez system AMODIT, dostępny na stronie internetowej wnioski.msit.gov.pl. Należy to
zrobić w okresie od 17 do 27 lutego
2020 roku. Ministerstwo Sportu
przewiduje rozpatrzenie wniosków
w ciągu trzech miesięcy od upływu
terminu ich naboru.
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.
Krzysztof Bartoszak MKS Mieszko Gniezno => JKS Jarota Jarocin
Jakub Błaszczyk TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. => KP Victoria Ostrzeszów
Maciej Krakowiak
FC Imabari [Jpn] => KKS Kalisz

Damian Walkowiak
Michał Lorencki
Damian Pawlak

JKS Jarota Jarocin => WKS Śląsk Wrocław
SKP Słupca => KS Górnik Konin
MKS Mieszko Gniezno => JKS Jarota Jarocin

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.

O tydzień wcześniej niż pierwotnie planowano zakończą
się rozgrywki w Wielkopolskiej IV Lidze. Pierwotnie rywalizacja miała trwać aż do 20 czerwca. Datę tę jednak zmieniono ze względu na kolizję z zaplanowanym na ten sam
dzień meczem Polski z Hiszpanią podczas finałów piłkarskich mistrzostw Europy UEFA Euro 2020. Modyfikacja
dokonana przez Wydział Gier Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej polega na wyznaczeniu nowego terminu wyłącznie dla spotkań ostatniej, a więc 34. kolejki.
Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
postanowił dokonać zmiany w terminarzu rozgrywek czwartej ligi.
Rozgrywki w sezonie 2019/2020
zakończą się w niedzielę, 14 czerwca, a nie jak pierwotnie planowano
20 czerwca. Pierwotnie rywalizacja
miała trwać właśnie do 20 czerwca.
Datę tę jednak zmieniono ze względu na kolizję z zaplanowanym na
ten sam dzień meczem finałów piłkarskich mistrzostw Europy UEFA
Euro 2020 w Bilbao, w którym Polska zagra z Hiszpanią. Modyfikacja polega na wyznaczeniu nowego
terminu wyłącznie dla spotkań 34.
kolejki. Zatem co zmiany dokonane
przez Wydział Gier Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej oznaczają
dla piłkarzy i kibiców kępińskiej
Polonii? Wszystkie pojedynki, które
miały zakończyć sezon, odbędą się w
dniu 3 maja. Z kolei mecze 25. kolejki
ograniczone zostały do dnia 1 maja
(pierwotnie termin 1-3 maja). Zgodnie z przepisami, mecze muszą się
odbyć w odstępie czterdziestu ośmiu
godzin od zakończenia poprzednich
spotkań, w związku z czym pojedynki zaplanowane na 1 maja będą mogły rozpocząć się we wcześniejszych
godzinach. Polonia, która miała zakończyć sezon 20 czerwca z Olimpią
Koło, po raz ostatni na ligowe boiska
wybiegnie więc 14-15 czerwca. Starcie z drużyną z Koła zostanie zaś
rozegrane 3 maja. Aktualizacja ter-

minarza została już dokonana w systemie Extranet. Przypomnijmy, że po
przerwie zimowej piłkarze wybiegną
na boiska w weekend 14-15 marca.
Polonia Kępno, będzie miała wymagający początek sezonu, bowiem już
w pierwszej kolejce zmierzy się na
wyjeździe z szesnastym zespołem
pierwszej części sezonu, a więc ekipą
Ostrovii 1909 Ostrów Wielkopolski.
Pierwszy, domowy mecz podopieczni Bogdana Kowalczyka rozegrają
21 marca, a kępnianie zmierzą się na
Stadionie Miejskim w Kępnie z Lubuszaninem Trzcianka. Tydzień po
meczu z Lubuszaninem piłkarze Polonii ponownie zagrają na wyjeździe,
a w trzeciej wiosennej kolejce biało-niebiescy udadzą się do Kórnika na
mecz z tamtejszą Kotwicą. Wśród
dat, które kibice kępińskiej Polonii
powinni w kalendarzu zaznaczyć na
czerwono, jako spotkanie z gatunku
tych obowiązkowych, powinny znaleźć się: 1 maja (do Kępna przyjeżdża Victoria Ostrzeszów), 20 maja
(wyjazdowe derby regionu z Centrą
Ostrów Wielkopolski), 23 maja (kolejne derby regionu, tym razem z
LKS-em Gołuchów) czy 6 czerwca
kolejne derby i zarazem mecz przyjaźni z Pogonią Nowe Skalmierzyce.
Większość wiosennych meczów Polonia rozegra na wyjazdach. W dziewięciu przypadkach kępnianie zagrają na wyjeździe, a w ośmiu przed
własną publicznością.
BAS

Mecze Polonii Kępno

w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020
18. kolejka (14-15 marca): Ostrovia Ostrów Wlkp. – Polonia Kępno
19. kolejka (21-22 marca): Polonia Kępno – Lubuszanin Trzcianka
20. kolejka (28-29 marca):
Kotwica Kórnik – Polonia Kępno
21. kolejka (4-5 kwietnia):
Polonia Kępno – Obra Kościan
22. kolejka (11 kwietnia):
KS Opatówek – Polonia Kępno
23. kolejka (18-19 kwietnia):
Polonia Kępno – Warta Międzychód
24. kolejka (25-26 kwietnia):
Victoria Września – Polonia Kępno
25. kolejka (1 maja):
Polonia Kępno – Victoria Ostrzeszów
34. kolejka (3 maja):
Polonia Kępno – Olimpia Koło
26. kolejka (9-10 maja):
Unia Swarzędz – Polonia Kępno
27. kolejka (16-17 maja): Polonia Kępno – Tarnovia Tarnowo Podgórne
28. kolejka (20 maja):
Centra Ostrów Wlkp. – Polonia Kępno
29. kolejka (23-24 maja):
LKS Gołuchów – Polonia Kępno
30. kolejka (30-31 maja):
Polonia Kępno – Pogoń Lwówek
31. kolejka (6-17 czerwca): Pogoń Nowe Skalmierzyce – Polonia Kępno
32. kolejka (11 czerwca):
Polonia Kępno – Polonia Leszno
33. kolejka (14-15 czerwca):
Winogrady Poznań – Polonia Kępno
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Sport

piłka nożna

wielkopolska KLASA a grupa 4

SEZON 2019/2020

RUNDA wiosenna 2020

Piłka nożna >>> Rozstrzygnięto pierwszą część konkursu grantowego ogłoszonego
przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Wsparcie w ramach pierwszej części otrzymało
siedem podmiotów

WZPN ogłosił wyniki I konkursu grantowego
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ogłosił wyniki konkursu grantowego na pierwszy kwartał 2020 roku. Złożono aż 48 wniosków, z których wsparcie otrzyma siedem. W gronie
aplikujących znalazł się między innymi Strażak Słupia. Klub ze Słupi nie znalazł się jednak
w gronie szczęśliwców.

Program grantowy od początku
cieszy się dużym zainteresowaniem,
choć okazało się, że wielu wnioskujących nie zapoznało się dokładnie
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z zasadami programu. Spośród 48.
wniosków złożonych w pierwszym
etapie konkursu, aż piętnaście musiało zostać odrzuconych z przyczyn

formalnych. Niemal we wszystkich
przypadkach wynikało to z ubiegania
się o wsparcie imprezy odbywającej
się w kolejnych kwartałach. Aplikacje
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spełniające wszystkie warunki, poddane zostały ocenie merytorycznej. O
duży grant ubiegało się dziesięć podmiotów. Najwyższą ocenę otrzymał
wniosek złożony przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci z
Cukrzycą Cukierasy dotyczący organizacji III Mistrzostw Polski Dzieci z
Cukrzycą, które odbędą się w dniach
7-8 marca w Suchym Lesie. Na kolejnych miejscach sklasyfikowane zostały Mistrzostwa Polski Ligi Halowe
oraz turniej Grodzisk Cup. Ze względu na otrzymanie wysokiej punktacji,
otrzymały one mały grant, o który
również się ubiegały. Pondto wspar-

cie w ramach małego grantu przyznano również imprezom organizowanym przez UKS Grom Czacz, MKS
Patria Buk, MKS Olimpia Koło oraz
UKS AS Czempiń. Podmioty, które
otrzymały wsparcie, w najbliższych
dniach zostaną poinformowane o
dalszej procedurze. Komisja Konkursowa na podstawie wniosków z I
etapu przeprowadzi natomiast ewaluację, która obejmie m.in. aktualizację formularza konkursowego. Po
jego opracowaniu nastąpi ogłoszenie
konkursu na II kwartał 2020 roku.
Wnioski przyjmowane będą w dniach
1-14 marca.		
BAS

