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O finansach, kadrze, programach
dla pacjentów i koronawirusie
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W piątek, 31 stycznia 2020 r., w kępińskim szpitalu zorganizowana została
konferencja prasowa. W spotkaniu
uczestniczyli: dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie Beata Andrzejewska,
zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych Marian Olejniczak
oraz zastępca dyrektora ds. medycznych lek. Zbigniew Bera.
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Informacje

wiadomości
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu dyrektor szpitala w Kępnie potwierdziła informację,
że kierowana przez nią placówka na 3 lata straciła kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia na wykonywanie badań mammograficznych

Szpital bez kontraktu
na badania mammograficzne
Podczas obrad Rady Powiatu
Kępińskiego, które miały miejsce we
wtorek, 28 stycznia 2020 r., po raz
kolejny najwięcej uwagi poświęcono
sprawom związanym z lokalną służbą zdrowia.
Temat związany z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie jako pierwszy, podczas
wtorkowej sesji, poruszył radny Jan
Wawrzyniak, prosząc o poszerzenie
informacji dotyczącej negatywnego
wyniku audytu klinicznego dla zdjęć
mammograficznych wykonanych w
kępińskim szpitalu w 2018 r. Dyrektor Beata Andrzejewska, poproszona przez starostę Roberta Kieruzala
o udzielenie wyjaśnień, poinformowała, że szpital w wyniku przeprowadzonego audytu stracił kontrakt z

NFZ na wykonanie badań mammograficznych.
- Rzeczywiście, otrzymaliśmy
negatywne wyniki audytu klinicznego dla badań mammograficznych.
Dotyczyło to badań wykonywanych
w roku 2018, co chciałabym bardzo
podkreślić. Nie dotyczy to roku 2019
ani bieżącego. Szpital złożył odwołanie w tej sprawie. Wynik negatywny
został potwierdzony. Skutkiem tego
jest odebranie kontraktu na badania
mammograficzne na 3 lata. Podjęliśmy jednak działania i rozmowy z
Narodowym Funduszem Zdrowia,
żeby móc zabezpieczyć te świadczenia i możliwość badań diagnostycznych dla pacjentek i mieszkanek
naszego powiatu - tłumaczyła dyrektor kępińskiego szpitala. Obecnie
tego typu badania są przeprowadzane

najbliżej kilkadziesiąt kilometrów od
Kępna - w Kaliszu i we Wrocławiu.
- Trwają rozmowy z dyrekcją NFZ,
w jaki sposób możemy przywrócić
możliwość wykonywania tych bezpłatnych badań dla naszych mieszkanek - zapewniła dyrektor.
B. Andrzejewska poinformowała
też, między innymi, o stracie finansowej kępińskiego szpitala na koniec
2019 r., która wynosi około 4 mln zł,
a planowana była na 6,6 mln zł. Natomiast według projekcji programu naprawczego przygotowanego dla szpitala była ona na poziomie 5,8 mln zł.
Dyrektor zaznaczyła też, że strata za 2018 r. wyniosła więcej, bo 4,4
mln zł. - Wynik finansowy jest zdecydowanie lepszy w całym trudnym
roku 2019 - zaznaczyła. - W tym roku
otrzymaliśmy kolejny raz pożyczkę w

W Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyło się spotkanie podsumowujące roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowany w ubiegłym roku

Powiat podsumował
współpracę z organizacjami
W 2019 roku w ramach programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i otwartego konkursu ofert
zrealizowano osiem umów o łącznej
wartości 31.116,00 zł.
Wśród stowarzyszeń, które skorzystały z programu znalazły się:
Stowarzyszenie „Olszowa – Sołectwo
na czasie”, Stowarzyszenie Seniorów
„Razem”, Stowarzyszenie „TRENO”,
Stowarzyszenie „Kobieta w biznesie”,
Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów, Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Świbie.

Dodatkowo trzy zadania realizowane były w trybie pozakonkursowym. Dofinansowanie otrzymały:
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Ciebie”, Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów. Wartość
udzielonego w ten sposób wsparcia to
12.948,00 zł.
Jak tłumaczyli samorządowcy,
Powiat Kępiński, tworząc program
współpracy z organizacjami, wyraził wolę współdziałania w celu jak
najlepszego zaspakajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej,

budowania dialogu obywatelskiego,
umacniania poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie
oraz wprowadzania nowatorskich
i bardziej efektywnych inicjatyw,
dzięki lepszemu rozpoznawaniu występujących potrzeb. Wspiera tym
samym rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zachęca społeczność
lokalną do większej aktywności na
rzecz wspólnego dobra. Organizacje
pozarządowe obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem działającym na rzecz dobra
publicznego.
W ubiegłym roku na dofinanso-

Dyrektor kępińskiego szpitala Beata Andrzejewska
zapewniła, że trwają rozmowy z NFZ na temat
przywrócenia bezpłatnych badań mammograficznych

wysokości 1 mln zł dla szpitala, którą, oczywiście, szpital musi zwrócić
na koniec roku, tak samo jak miało
to miejsce w roku ubiegłym – powiedziała dyrektor SPZOZ, przypominając, iż poprzednia pożyczka w
wysokości 1 mln zł została na konto Powiatu Kępińskiego zwrócona
przez szpital pod koniec 2019 r.
- Zobowiązania wymagalne na
koniec ubiegłego roku wyniosły około 1,5 mln zł, w pierwszej kolejności
są spłacane niezbędne zobowiązania
wymagalne, czyli te, które musimy
spłacić, żeby zachować bieżącą kontynuację działalności szpitala – mówiła B. Andrzejewska.

Zapewniła też, że dyrekcja szpitala podejmuje szereg rozmów w
sprawie współpracy z dostawcami.
Zawierane są układy ratalne, między
innymi z ZUS-em.
Dyrektor poinformowała, iż szpital
złożył wniosek o kredyty zarówno na
działalność bieżącą, jak i działalność
inwestycyjną. – Ale nie śpieszymy się
z kredytem, generując sobie kolejne
koszty, kiedy powszechnie wiadomo, że
kredyt kupiecki jest tańszy - stwierdziła, dodając, że wszystkie zobowiązania
z tytułu umów o pracę i wszelkich zobowiązań osobowych są regulowane i
wypłacane w terminie.
bem

wanie realizowanych przez nie zadań
samorząd powiatowy przeznaczył
łącznie 44.064,00 zł.
Za współpracę przedstawicielom
organizacji dziękował starosta kępińsku Robert Kieruzal.
- Dziękuję jeszcze raz, że stowarzyszenia te inicjatywy oddolne mogły i chciały za naszym pośrednictwem realizować, organizować życie
kulturalne, sportowe, krzewić inne
działalności wśród mieszkańców powiatu kępińskiego. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, że mamy takich
partnerów – mówił starosta.

Przypominano, że 28 stycznia
ruszyła tegoroczna edycja otwartego konkursu ofert. Nabór potrwa do
18 lutego br. Wszelkie informacje na
temat konkursu, jego regulamin, jak
również wszelkie niezbędne do złożenia wniosku formularze dostępne
są na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Powiatu Kępińskiego.
W trakcie spotkania z organizacjami zaprezentowany został także
kalendarz powiatowych imprez kulturalnych na bieżący rok.
bem

Andrzejowi Stachowiakowi

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kępnie

wyrazy żalu i współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Mamy

składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno,
Radni Rady Miejskiej w Kępnie,
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.
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W piątek, 31 stycznia 2020 r., w kępińskim szpitalu zorganizowana została konferencja
prasowa

O finansach, kadrze, programach
dla pacjentów i koronawirusie

W piątkowym spotkaniu z dzienZobowiązania wymagalne wynoPoruszone zostały również spranikarzami uczestniczyli: dyrektor szą obecnie około 1 mln zł i zmniej- wy organizacyjne i kadrowe. PoinforSamodzielnego Publicznego Zakładu szyły się w stosunku do końca roku, mowano o zatrudnieniu specjalisty z
Opieki Zdrowotnej w Kępnie Beata kiedy to wynosiły 1,5 mln zł. B. An- dziedziny chirurgii naczyniowej. Andrzejewska, zastępca dyrektora drzejewska zapewniła też, że szpital Szpital w Kępnie realizuje te świadds. ekonomiczno-eksploatacyjnych mimo trudnej sytuacji w 2019 r. nie czenia dla pacjentów z całej Polski
Marian Olejniczak oraz zastępca miał problemów z dostawami le- i pacjenci zaczynają do nas przydyrektora ds. medycznych lek. Zbi- ków oraz sprzętu. Pozwalało to na jeżdżać właśnie po te świadczenia w
gniew Bera.
jego bezpieczne funkcjonowanie i zakresie chirurgii naczyniowej - móKonferencja rozpoczęła się od zapewnienie mieszkańcom dostępu wiła dyrektor.
omówienia sytuacji finansowej szpi- do świadczeń medycznych. Zostały
Pojawili się także nowi specjalitala w Kępnie.
także uregulowane płatności wobec ści w zakresie ortopedii urazowo-or- Jak powszechnie wiadomo, sy- ZUS-u, z którym zawarte zostały topedycznej, co zwiększyło dostęptuacja finansowa szpitali, zwłaszcza układy ratalne.
ność do poradni ortopedycznej, przy
powiatowych, jest ogólnie bardzo
Jak zaznaczyła, 2020 rok to czas jednoczesnym zwiększeniu czasu
zła. Mówi się o 98% szpitali powia- kolejnych wyzwań w zakresie finan- pracy poradni chirurgicznej.
towych, które odnotowują pogorsze- sów, przede wszystkim z powodu
- Ważną rzeczą z zakresu dzianie wyników finansowych
łalności medycznej jest
- mówiła dyrektor B. Anto, że w szpitalu w Kępnie
Między innymi o sytuacji finansowej i kadrowej mówiono podczas
drzejewska. - Możemy się
nie ma kolejek do badań
konferencji prasowej zorganizowanej w kępińskim szpitalu
pochwalić, że nasz wynik
tomografii komputerowej.
finansowy, strata jest co
Jest to bardzo ważna inprawda ujemna i wynoformacja, ponieważ jeszsi około 4 mln zł, ale jest
cze mało osób o tym wie,
zdecydowanie niższa niż
że szpitalu w Kępnie możw roku ubiegłym i zdecyna wykonać te badania
dowanie niższa od probez kolejki, po ustaleniu i
gnozowanej na ten rok.
umówieniu się na termin
A prognozowana była na
wykonania badania – móprzeszło 6 mln zł – podwiła B. Andrzejewska.
kreśliła.
Dyrektor mówiła też o
- Udało nam się także
prowadzonych przez szpiw całej tej trudnej sytuacji
tal programach skierowafinansowej oddać pożyczkę udzie- zmiany przepisów o wzroście mi- nych do pacjentów. Są to głównie proloną nam przez Powiat Kępiński w nimalnego wynagrodzenia. - Tym gramy diagnostyczne. – Zapraszamy
wysokości 1 mln zł. Zgodnie z umo- bardziej, jest to dla nas dotkliwe, osoby chore na cukrzycę do skową pożyczka ta została zwrócona na ponieważ w szpitalach należy wy- rzystania w ramach naszej poradni
koniec ubiegłego roku, ale także w łączyć składniki wynagrodzenia za diabetologicznej z programu profiramach pomocy dla szpitala Powiat staż pracy. W konsekwencji dla ca- laktyki retinopatii cukrzycowej. Jest
przyznał nam w tym roku ponownie łego szpitala jest to konieczność wy- to badanie wzroku dla osób chorych
pożyczkę w tej samej wysokości w datkowania środków dodatkowych na cukrzycę - informowała. - Realikwocie miliona złotych, co przede w wysokości 700.000 zł. Kontrakt z zujemy także program przesiewowy
wszystkim pomoże nam w bezpiecz- NFZ na ten rok nie zakłada na ra- badań diagnostycznych w kierunku
nej bieżącej działalności szpitala i zie, niestety, takiego wzrostu, który wczesnego wykrywania nowotworu
uregulowaniu zaległych zobowiązań umożliwiłby nam pokrycie takich jelita grubego. Jest to program rewydatków.
– tłumaczyła dyrektor SPZOZ.
alizowany w gabinecie lekarza ro-

dzinnego działającego przy szpitalu
w Kępnie.
W ofercie szpitala znajduje się
też program pilotażowy żywienia kobiet w ciąży i okresie poporodowym
- „Dieta mamy”. Wkrótce placówka przystąpi również do programu
„Zdrowa aorta”.
- Odwróciła się negatywna tendencja spadkowa liczby noworodków w naszym szpitalu – informowała też dyrektor SPZOZ. – Od 2016
roku odnotowano spadek około 100
porodów rocznie. Natomiast po analizie roku 2019 odnotowaliśmy utrzymanie liczby porodów w stosunku do

Światowa Organizacja Zdrowia zobowiązuje wszystkie kraje do zabezpieczenia się przed koronawirusem
i walki z jego rozprzestrzenianiem
się. My o tym wirusie niewiele wiemy poza tym, że przenosi się z człowieka na człowieka. Wiemy, że okres
jego inkubacji to 14 dni. Jest wrażliwy na proste metody zapobiegania,
czyli np. mycie rąk – mówił. – Jakie
objawy muszą wystąpić, żeby ewentualnie podejrzewać ten wirus? Jest
to jak każda infekcja rzekomo grupowa czy grypowa. Tak naprawdę
najważniejszy jest wywiad. Polegać
ma na tym, że musimy zapytać, czy

Dyrektor B. Andrzejewska wskazywała na niższą
niż prognozowana stratę finansową szpitala

poprzedniego roku. Personel na oddziale noworodkowym zapewnia pomoc w karmieniu naturalnym noworodków. Oferujemy także możliwość
„kangurowania” dla tatusiów.
Zaprezentowano dane statystyczne dotyczące szpitala. Rocznie obsługuje on 18,5 tys. osób. Około 30% są
to osoby spoza województwa wielkopolskiego, a 11% osoby z innych
powiatów naszego województwa.
Na szpitalnym lądowisku dla śmigłowców w 2018 roku odnotowano
44 lądowania, a w ubiegłym – 30. Na
etapie projektowania zakładano około 12 lądowań rocznie. W 2019 roku
odnotowano zdecydowany wzrost - o
400 - wyjazdów zespołów ratunkowych. Było to około 3400 wyjazdów
karetek.
Podczas konferencji poruszony
został też temat koronawirusa, a tematykę tę przybliżył z-ca dyrektora
ds. medycznych doktor Z. Bera. -

te osoby były w Chinach, ewentualnie w krajach, w których w ostatnim
czasie wystąpiły te zachorowania?
Czy miały kontakt z takimi osobami?
Z tym, że sam fakt 14 dni powinien
uspokoić osoby, które były w Chinach w ubiegłym roku – tłumaczył.
Osoby podejrzane o zakażenie
tym wirusem kierowane są do wybranych ośrodków zakaźnych. - W
naszym szpitalu takie osoby nie będą
hospitalizowane. Praktycznie to
podstawowa opieka zdrowotna, wieczorynka i SOR, gdzie taki pacjent
może się pojawić, ale on nie powinien trafić do naszego szpitala, tylko
do ośrodka wyznaczonego - powiedział Z. Bera. - Na terenie naszego
szpitala podjęliśmy pewne działania,
by ograniczyć rozprzestrzenianie się
infekcji wirusowych i mamy nadzieję, że będą to działania na ten moment wystarczające.
bem

Otwarcie wystawy pt. „1908 Fussballklub – KKS Polonia Kępno 1989” w Muzeum Ziemi
Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Piłkarskie emocje w muzeum

30 stycznia br. w Muzeum Ziemi
Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego odbyło się otwarcie wystawy pt.
„1908 Fussballklub – KKS Polonia

Kępno 1989”, przedstawiającej zarys
historyczny lokalnego klubu sportowego. Na wydarzenie przybyło spore
grono mieszkańców Kępna i okolic.

Wystawa przedstawia zarys historyczny
kępińskiego klubu sportowego

Wystawa powstała w oparciu
o dwa najważniejsze założenia. Po
pierwsze – pokazaniu archiwaliów,
takich jak: dokumenty, korespondencja czy fotografie pochodzące
ze zbiorów muzeum. Materiały te
nie były do tej pory publikowane
na żadnej wystawie czy w publikacjach. Z drugiej jednak strony został
zaprezentowany społeczny aspekt
działalności klubu, czyli to, co najbardziej przyciąga fanów piłki nożnej
do obcowania z tym sportem, w tym:
dyskusje, spotkania, wspólne oglądanie meczów. Krótko mówiąc – to,
co integrowało mieszkańców kiedyś
i integruje ich do dnia dzisiejszego.
Informacje zawarte na wystawie pozwolą wszystkim odwiedzającym na
odkrycie różnych ciekawostek związanych z dziejami kępińskiego klubu.
Dodatkową atrakcją dla najmłodszych zwiedzających jest możliwość

Na wydarzenie przybyło spore
grono mieszkańców Kępna i okolic

wylosowania piłki muzealnej oraz
rozegrania emocjonującego meczu w
piłkarzyki.
Każdy, kto ma ochotę zobaczyć
niecodzienną aranżację boiska sportowego w Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. T. P. Potworowskiego przy ul. Ratuszowej 2 w Kępnie, może zawitać
do niego w godzinach pracy instytucji: od wtorku do piątku w godzi-

nach 10.00-16.00 oraz w niedzielę w
godzinach 11.00-16.00. Ostatni zwiedzający mogą wejść do muzeum pół
godziny przed zamknięciem obiektu.
Grupy wycieczkowe, które potrzebują przewodnika, należy zgłaszać
przed planowanym przybyciem. Wystawa prezentowana będzie do połowy kwietnia
Oprac. KR
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Prezentujemy Państwu dzisiaj pierwszą część dziejów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie. W ten sposób chcemy zasygnalizować,
że zbliża się termin uroczystości związanych z jubileuszem 100-lecia szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim. Z tej okazji powstaje również
druga część monografii zatytułowanej „Wspomnienia z tamtego wczoraj”. Dyrekcja i nauczyciele Zespołu zapraszają do współpracy wszystkich, którzy swoimi wspomnieniami bądź materiałami, mogliby wzbogacić merytoryczną wartość powstającej publikacji. Autorki niniejszego artykułu mają
nadzieję, że prezentowane fragmenty zainspirują przyjaciół, uczniów i dawnych pracowników szkoły do dyskusji na temat historii ZSP nr 1 w Kępnie

Czas omija miejsca, które wspominamy - część I

Pierwsze
przedwojenne wzmianki
Pierwsze wzmianki o powstaniu
szkolnictwa
zawodowego w Kępnie pojawiają się
w 1891 r. Wówczas to wprowadzono w
życie niemiecką ustawę procedurową

w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie.
W roku szkolnym 1947/48 poprzez
utworzenie klasy trzeciej osiągnęła
pełny stopień organizacyjny. Liczyła już wtedy 172 uczniów. Placówka
nie posiadała jednak nadal własnych
pomieszczeń, nauka odbywała się

Nowy gmach szkoły po byłym Urzedzie Skarbowym - Sienkiewicza 25

z 1 czerwca 1891 r., która nakładała na
rzemieślników i kupców kształcących
uczniów obowiązek posyłania ich do
szkoły. 1 października 1891 r. Zarząd
Miasta Kępna na mocy miejscowego
statutu powołał taką właśnie szkołę.
Pierwszym kierownikiem tej placówki został A. Müller. Nauka była bezpłatna, finansowana przez skarb państwa i Zarząd Miasta, który również
zapewniał potrzebne pomieszczenia.
Za umowną datę powstania polskiego szkolnictwa zawodowego w
Kępnie przyjmuje się 1920 r. Jest to

w godzinach popołudniowych we
wspomnianym już budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kępnie.
W roku szkolnym 1949/1950 obowiązki dyrektora pełnił Eugeniusz
Józefowski, szkole przydzielono
dwóch etatowych nauczycieli: Janinę i Adama Ogrodowiczów. W tym
samym czasie na wniosek dyrekcji
szkoły Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej przydzieliła szkole własny budynek przy ul. Poniatowskiego
16. Był to jednak obiekt o bardzo małej liczbie pomieszczeń. Warunki lo-

rok powstania polskiej Zawodowej
Szkoły Dokształcającej dla młodzieży kształcącej się w handlu i rzemiośle. Dyrektorami tej szkoły byli: w
latach 1920–1922 - Stanisław Ciesielski, 1922-1931 – Jan Błaszczyk, a
1931–1939 - Józef Halardziński. Jak
podają źródła, w latach 1937–1938
uczęszczało do niej 186 uczniów. W
1939 roku szkole przydzielono dwóch
stałych nauczycieli, wcześniej zajęcia
prowadzone były przez fachowców
posiadających egzamin czeladniczy.
Kłopoty lokalowe placówki
Po II wojnie światowej szkoła
rozpoczęła pracę 15 września 1945 r.

kalowe nadal więc mocno utrudniały
pracę nauczycieli i uczniów.
W 1950 roku placówka otrzymała nazwę Zasadniczej Szkoły Metalowej Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. 1 września 1950
roku jej uczniowie rozpoczęli naukę
na drugim piętrze Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Dąbrowskiego 3 w Kępnie. W Polsce istniały
wówczas tylko dwie szkoły tego typu.
Początkowo dyrekcja planowała
budowę nowego budynku przy ulicy
Dąbrowskiego. Ostatecznie jednak
we wrześniu 1958 roku placówka
otrzymała budynek przy ulicy Sien-
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kiewicza 25, w którym mieści się do
dzisiaj.
Z dużą pomocą szkole przyszedł
Franciszek Adamski, który w 1950 r.
przekazał jej własny warsztat mechaniczny. Po dokonaniu koniecznych
remontów 1 września 1950 r. 33-osobowa grupa uczniów rozpoczęła
praktyczną naukę zawodu we własnych warsztatach przy ulicy Świerczewskiego 33.
Pierwsze znaczące sukcesy
28 czerwca 1953 roku Okręgowa
Komisja Współzawodnictwa wyróżniła szkołę za zajęcie I miejsca we
współzawodnictwie w skali okręgu,
a 20 lutego 1954 r. placówka w skali ogólnopolskiej zajęła II miejsce
wśród szkół zawodowych w Polsce.
Stało się to bodźcem do dalszej wytężonej pracy. Szkoła cieszyła się coraz
większą popularnością i odnosiła kolejne sukcesy.
W 1974 w Konkursie „O złotą
kielnię” zajęła VI miejsce w województwie poznańskim. Natomiast
w Konkursie Piosenki Radzieckiej i
Recytacji Poezji Polsko–Radzieckiej
uczennica Jadwiga Rupska uplasowała się na IV miejscu w województwie.
Liczne zmiany nazwy
i dalszy rozwój
W roku szkolnym 1954/55 decyzją uchwały Prezydium Rządu nr 410
z 7 lipca1954 r., w sprawie szkolenia
kadr mechanizacji rolnictwa, szkoła
została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa
o specjalności traktorzysta – mechanik. Lata 1958–1962 to dalszy
jej rozwój. W 1958 r. szkoła przeszła
pod resort Ministerstwa Oświaty
i Kultury Okręgu Szkolnego Poznańskiego.
Od 1959 r. placówka otrzymała
nową nazwę, odtąd była to Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Kępnie. Od września 1963 r. dyrektorem
został Roman Wieczorek, funkcję
wicedyrektora nadal sprawował Czesław Szczupak. Kolejne lata to okres
intensywnego rozwoju szkoły: rozbudowy budynków szkoły oraz powstania nowych kierunków kształcenia.
1 września 1974 r. powołano do życia
Liceum Zawodowe nr 2 o kierunku
mechanicznym, podlegające dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych
nr 1 w Kępnie.
W roku następnym powołano
filię Ostrowskiego Technikum Mechaniczno–Elektrycznego dla pracujących. W 1975 r. ukończono budowę
pierwszego nowego bloku z jedenastoma salami lekcyjnymi, a na lata następne zaplanowano budowę dalszych
dwóch skrzydeł szkoły. W 1976 r. w
skład Zespołu Szkół Zawodowych nr
1 w Kępnie wchodziły: Zasadnicza
Szkoła Zawodowa nr 1, Zawodowa
Szkoła Dokształcająca, Liceum Zawodowe nr 2, Technikum Mechaniczno–Elektryczne dla pracujących.
W kolejnym roku do Zespołu
Szkół Zawodowych włączono Li-
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ceum Ekonomiczne i Liceum Ekonomiczne dla pracujących z całym
personelem pedagogicznym i administracyjnym.
Liceum Ekonomiczne
w Zespole Szkół Zawodowych
w Kępnie
Wspólne dzieje obu placówek
rozpoczynają się w 1977 r., kiedy to
Liceum Ekonomiczne zostaje włączo-

Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Od 1 września
na mocy uchwały Rady Powiatu Kępińskiego z 5 marca 2005 r. placówka
przyjęła nową nazwę i funkcjonowała
jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.
Szkoła chlubi się licznymi tradycjami. Wśród nich do najważniejszych należą: okolicznościowe

Uroczyste zakończenie obchodów 60-lecia istnienia szkoły

ne do Zespołu Szkół Zawodowych w
Kępnie przy ulicy Sienkiewicza 25.
Od 1984 do 1991 szkoła nosiła imię
Władysława Gomułki.
W 1996 r. z placówki przy ulicy Sienkiewicza 25 wyodrębnił się
nowy zespół. Odtąd na terenie powiatu kępińskiego funkcjonował:

apele, szkolne bądź powiatowe sesje
popularnonaukowe, zwłaszcza z zakresu wiedzy o regionalizmie, wystawy, imprezy integrujące uczniów:
np. otrzęsiny dla klas pierwszych,
studniówki organizowane na terenie
szkoły, połowinki, promocja Zespołu (tzw. Targi Edukacyjne Szkoły

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie w trakcie budowy

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 przy
ulicy Sienkiewicza 25 oraz Zespół
Szkół Zawodowych nr 2 przy ulicy
Przemysłowej nr 10. W roku szkolnym 1996/1997 w ZSZ nr 1 powstaje
drugie w Kępnie Liceum Ogólnokształcące, natomiast w 1999 r. Oddział Zamiejscowy Wydział Zaoczny

wcześniej Otwarte Drzwi Szkoły),
integracyjne spotkania pracowników
i ich rodzin, Szkolnego Koła Emerytowanych Nauczycieli, organizacja
zjazdów absolwentów
Beata Wylęga-Grygierzec
Grażyna Gatner

Aktualności

informacje

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Gwiazd Piłki Ręcznej w Kępnie

Kunszt, maestria
i niezwykła podróż w czasie
W niedzielę, 2 lutego br., w Hali
Widowiskowo-Sportowej im. Gwiazd
Piłki Ręcznej w Kępnie odbyło się
kolejne wspaniałe wydarzenie, będące częścią obchodów 100. rocznicy
powrotu Kępna do Polski. Z zapierającym dech w piersiach koncertem
wystąpił Reprezentacyjny Zespół
Artystyczny Wojska Polskiego, który z honorem popularyzuje tradycje
narodowe i chwałę oręża polskiego
w kraju i za granicą. To największa
instytucja artystyczna w Wojsku Polskim, prezentująca szeroki wachlarz
zagadnień artystycznych, mający na
celu kształtowanie postaw patriotycznych, edukacyjnych i wychowawczych. Reprezentacyjny Zespół
Artystyczny Wojska Polskiego ma na
swoim koncie ponad 200 tournee po
różnych krajach, występ przed Janem
Pawłem II na specjalnej audiencji w
1994 r., 60 tysięcy koncertów w Polsce, szereg nagrań dla telewizji i na
potrzeby filmów oraz ponad 100 wydanych płyt.
Tłumnie zgromadzoną publiczność przywitała dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury Izabela
Sufleta, po czym głos zabrał burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr
Psikus. - 17 stycznia 1920 r. to jedna z najważniejszych dat w historii
ziemi kępińskiej. Tego dnia Kępno
powróciło do Macierzy. Po traktacie
wersalskim i wkroczeniu wojsk płk.
Stanisława Thiela, Kępno powróciło w granice Polski. 100 lat później,
17 stycznia 2020 r., rozpoczęliśmy
cykl obchodów tej ważnej rocznicy. (...) Nigdy jeszcze nasze miasto
nie uczestniczyło w tak dużym występie – występie Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego. Myślę, że to wydarzenie
również przejdzie do historii Kępna
– podkreślił włodarz.
Następnie artyści – orkiestra
symfoniczna i koncertowa, chór, soliści oraz balet, pod kierownictwem
dyrektora zespołu komandora porucznika Jarosława Rywalskiego
– zaprezentowali swoje niezwykłe
talenty. Różnorodność tematyczna,
przekrój przez wszystkie dzieje historyczne Polski, stanowiący niejako
podróż w czasie oraz bogactwo repertuaru sprawiły, że dla wszystkich

widzów koncert okazał się niesamowitym artystycznym wydarzeniem.
Patriotyczne pieśni i żołnierskie piosenki wzruszały, bawiły i podsycały
wiarę w trwałość narodowych wartości i tradycji. W repertuarze nie zabrakło też doskonale znanych wszystkim
piosenek okresu międzywojennego.
Zaprezentowane przez zespół utwory
to niewątpliwie wzór doskonałej adaptacji polskiego repertuaru patriotycznego. Zachwyt wzbudziła również prezentacja wspaniałych tańców

narodowych. Niezapomniane wrażenia estetyczne oraz źródło wiedzy na
temat oręża polskiego stanowiły też
kostiumy sceniczne, które w większości stanowią kopię autentycznego
umundurowania historycznego – od
wojów Mieszka I, poprzez skrzydlatą
husarię Jana III Sobieskiego, do czasów współczesnych.
Organizatorem wydarzenia był
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie oraz
Kępiński Ośrodek Kultury.
KR

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

wiadomości
20 lutego br., o godz. 10.00, w Nadleśnictwie Antonin odbędzie się
spotkanie informacyjne dla rolników i mieszkańców wsi

Forum Rolnicze odbyło się w Rychtalu

„Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” Rozmawiali o aktualnej sytuacji w rolnictwie
w nowej odsłonie

„Wspólnie dla wielkopolskiej
wsi” to cykl spotkań informacyjnych dla rolników i mieszkańców
wsi, który organizowany jest już po
raz czwarty na terenie województwa wielkopolskiego pod patronatem
wojewody wielkopolskiego Łukasza
Mikołajczyka. Szeroki zakres tematyczny skierowany do słuchaczy
i wysoki poziom merytoryczny prezentacji wszystkich współuczestniczących instytucji to znak rozpoznawczy projektu.
W ramach tegorocznej edycji
przeprowadzona zostanie prezentacja aktualnych tematów przydatnych
przy prowadzeniu gospodarstwa
rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich. Nowością dla rolników z pewnością będzie konwencja
spotkań. Nowa odsłona „Wspólnie
dla wielkopolskiej wsi” zakłada, że
spotkania organizowane będą w 9
subregionach województwa. Dodatkowo formuła spotkania wprowadza
nowości dla słuchaczy. Zakłada ona
podział spotkania na trzy bloki tematyczne, po których przewidziany
jest panel dyskusyjny. Uczestnicy
będą mieli możliwość zgłębić wiedzę
na dany temat w bezpośredniej rozmowie ze specjalistą. W obrębie sali
zlokalizowane zostaną punkty informacyjne. Tam na zainteresowanych
czekać będą eksperci z poszczególnych instytucji.
Wspólnie
z
Wielkopolskim
Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spotkania organizuje
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubez-

pieczenia Społecznego w Poznaniu,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, Wojewódzki
Inspektorat Weterynarii, Komenda
Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu, Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Zarząd Okręgowy Polskiego
Związku Łowieckiego w Poznaniu
oraz przedsiębiorstwo „Elewarr”.
W ramach tegorocznej edycji
przeprowadzona zostanie prezentacja aktualnych tematów w rolnictwie: harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020 na rok 2020.
Wsparcie dla hodowców krów i świń;
działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2020 roku; zmiany
w obszarze świadczeń. Prewencja i
rehabilitacja rolników w KRUS; innowacje w doradztwie rolniczym;
afrykański pomór świń i grypa ptaków – realne zagrożenia dla rolnictwa
Wielkopolski; Chroniąc rośliny, chronisz życie – rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin; zagrożenia pożarowe w gospodarstwach
rolnych. Bezpieczeństwo pożarowe
w gospodarstwach rolnych i podczas
prac polowych; Na styku lasu i pola
– wybrane problemy rolników i leśników; sytuacja dzika w Wielkopolsce;
badania gleb dla potrzeb doradztwa
rolniczego oraz stan kwasowości gleb
w województwie wielkopolskim;
„Elewarr” jako państwowa firma z
tradycjami w służbie dla polskiego
rolnictwa.
Marek Potarzycki

Spotkanie w naszym regionie odbędzie się 20 lutego br., o godz. 10.00,
w Nadleśnictwie Antonin (Antonin, ul. Wrocławska 11, 3-421 Przygodzice).
Harmonogram „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” dostępny jest na stronie:
https://www.facebook.com/WielkopolskiARiMR/ oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kępińskiej

Obradowali sołtysi
W Starostwie Powiatowym w
Kępnie obradował Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kępińskiej. W
spotkaniu udział wzięli: sołtys Nosali
Stanisław Niechciał – prezes stowarzyszenia, sołtys Łęki Opatowskiej
Dariusz Gąszczak – wiceprezes, sołtys Chojęcina Małgorzata Wrzalska
– skarbnik, sołtys Mikorzyna Adam
Tęsiorowski – członek Zarządu oraz
Andrzej Wawrzyniak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Na posiedzenie przybył także starosta kępiński Robert Kieruzal.
Podczas spotkania ustalono plan
działania stowarzyszenia na pierwsze półrocze 2020 r. 16 lutego br. w
Łęce Opatowskiej odbędzie się Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Sołtysów i Członków Rad Sołeckich
o Puchar Starosty Kępińskiego. Będzie to 8. edycja tych zawodów. 11
marca br. stowarzyszenie świętować
będzie Krajowy Dzień Sołtysa. Sołtysów w Polsce jest ponad 40 tysięcy.
W czerwcu zorganizowany zostanie

6

kolejny Piknik Sołtysów (dokładna
data i miejsce zostanie ustalona).
Następnym punktem obrad była
dyskusja. Wiele cennych uwag przekazał starosta, który w samorządzie
pracuje od wielu lat. Na pierwszy
plan w dyskusji wysunęła się sprawa chorób zakaźnych u zwierząt,
w tym zagrożenie ze strony wirusa
ASF (afrykański pomór świń) i ptasiej grypy. Wraz ze starostą omówiono aktualną sytuację w rolnictwie,
m.in. dotyczącą dobrostanu zwierząt
i roślin oraz produkcji zwierzęcej,
czyli tematu hodowli zwierząt gospodarskich. W powiecie kępińskim
to przede wszystkim hodowla trzody
chlewnej i bydła. Produkcja roślinna
to uprawa kukurydzy i rzepaku, a
także czterech podstawowych zbóż:
żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa.
Po takich spotkaniach sołtysi
przekazują uwagi i problemy mieszkańcom i rolnikom w swoich sołectwach.
Andrzej Wawrzyniak

Fora Rolnicze to w Wielkopolsce
inicjatywa bardzo dobrze znana, ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem i mająca swoją markę. Organizowane corocznie przez samorząd
rolniczy spotkania są płaszczyzną do
wymiany informacji oraz okazją do
dyskusji na temat aktualnych problemów wsi i rolnictwa. Stwarzają także
możliwość bezpośredniego kontaktu

urzędy gmin powiatu kępińskiego
oraz organizacje pozarządowe. Forum przeprowadzili sprawnie: prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w Poznaniu Piotr Walkowski oraz
przewodniczący Rady Powiatowej
WIR w Kępnie Krzysztof Zawada.
Partnerami projektu byli: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
Urząd Marszałkowski Województwa

W Forum Rolniczym w Rychtalu udział
wzięło około 100 uczestników

rolników i producentów z przedstawicielami instytucji działających
w obszarze rolnictwa, w związku z
czym w forach tych bardzo licznie
uczestniczą sołtysi wielkopolskich
wsi, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz druhowie z Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Tym razem Forum Rolnicze w
powiecie kępińskim odbyło się w
Rychtalu. W lokalu zebrało się około
100 uczestników reprezentujących:
Starostwo Powiatowe w Kępnie,

Wielkopolskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Roślin.
W programie Forum Rolniczego
znalazły się różne tematy: działania
prowadzone w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, program mający na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł

rolniczych, zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego, w
tym promocja uprawy soi non GMO,
wsparcie działalności Kół Gospodyń
Wiejskich, promocja kuchni regionalnej i polskiego dziedzictwa kulinarnego, usługi finansowe dla rolnictwa,
w tym kredyty preferencyjne oraz
produkty ubezpieczeniowe, problematyka chorób zakaźnych, w tym zagrożenie ze strony wirusa ASF (afrykański pomór świń) i ptasiej grypy
oraz omówienie aktualnej sytuacji w
rolnictwie oraz bieżących spraw dotyczących rolnictwa.
Bardzo ważne było wystąpienie
powiatowego lekarza weterynarii Waldemara Gruszewskiego, który poinformował, że wykrycie wirusa ASF u
23 dzików w okolicy Kłębowa w powiecie wolsztyńskim skutkowało ogrodzeniem owego terenu i intensywnym
sprawdzeniem kolejnych osobników,
które mogły być zarażone wirusem.
Brandenburgia zbudowała płot na granicy polsko-niemieckiej. Taka sytuacja
ma duży wpływ na rynek wieprzowiny
w Europie i może spowodować drastyczny spadek cen. W. Gruszewski
przypomniał też, że po trzech latach
względnego spokoju wirus ptasiej grypy znowu dał o sobie znać – w Topoli
Osiedle w gminie Ostrów Wielkopolski
wykryto ognisko wirusa ptasiej grypy.
Na chwilę obecną kury nioski z dwóch
kurników oraz jaja będą zutylizowane
– łącznie jest to 65 tysięcy kur.
Andrzej Wawrzyniak

W Wielkopolskim Plebiscycie Instruktorskim finalistami zostali członkowie Hufca ZHP
Kępno: phm. Marcin Szajdak – komendant hufca, phm Tomasz Nawrocki oraz pwd. Joanna Gola

Instruktorzy godni wyróżnienia

Każdego dnia 3,5 tysiąca harcerskich instruktorów i seniorów kreuje
rzeczywistość młodego pokolenia
Polaków. To właśnie oni każdego
dnia, podejmując stałą służbę, zapewniają im wszechstronny rozwój.
Wielkopolski Plebiscyt Instruktorski
powstał, aby docenić wkład instruktorów w rozwój wychowawczy i organizacyjny środowisk.
W plebiscycie organizowanym
przez Wielkopolski Hufiec ZHP nominować można było instruktorów

i instruktorki Związku Harcerstwa
Polskiego działających na terenie
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Zgłoszenia w kategoriach: doświadczony
drużynowy, wsparcie drużynowego,
wolontariusz i społecznik, zarządzanie hufcem, nieprzetarty szlak oraz
praca z bohaterem przyjmowano do
12 stycznia br. Obecnie można oddawać głosy na nominowanych. Głosowanie potrwa do 11 lutego br., do
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godz 23.59, na stronie internetowej:
https://plebiscyt2020.zhp.wlkp.pl.
Do plebiscytu zgłoszonych zostało 104 instruktorek i instruktorów Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.
W każdej kategorii wyłoniono po

5 kandydatów. Finalistami zostały
t rz y osoby z Hufca ZH P Kępno:
phm. Marcin Szajdak – komendant
hufca, phm. Tomasz Nawrocki oraz
pwd. Joanna Gola.
Phm. Marcin Szajdak nominowany jest w kategorii „Zarządzanie hufcem”. To kategoria dla instruktorów
na szczeblu hufca, których praca oraz
zarządzanie hufcem wspiera działalność drużynowego, a którzy swoimi
działaniami ułatwiają drużynowemu
pracę i rozwój, przygotowują oferty
na harcerskie projekty edukacyjne,
dbają o harcerski sprzęt lub go pozyskują i troszczą się o logistyczne
i finansowe zabezpieczenie działań
instruktorskich.

Kategoria, do której zgłoszony
został phm. Tomasz Nawrocki to
„Wolontariusz i społecznik”. Kategoria ta przeznaczona jest dla instruktorów, którzy swoją pracą instruktorską i wychowawczą podejmują stałą
służbę na rzecz lokalnych społeczności i organizacji, wspierają działania
władz i samorządów poprzez stałą
współpracę z nimi oraz organizują
projekty charytatywne.
Z kolei pwd. Joanna Gola została
nominowana w kategorii „Doświadczony drużynowy”. To kategoria, w
której nagrodzeni zostają drużynowi z
co najmniej 3-letnim stażem, których

doświadczenie, wytrwałość, pasja i
ciągłość pracy w drużynie zapewnia
wszystkim jej członkom wszechstronny i kompleksowy rozwój.
Gala, podczas której wręczone
zostaną nagrody, odbędzie się 21 lutego br. w Poznaniu. Zachęcamy do
oddawania głosów! 		
KR

Wiadomości

informacje

Wiele osób, przychodząc wypożyczać książki do Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Kępnie, pewnie zastanawia się czasami, jak biblioteka wygląda nocą? Czy dzieje się
tu coś niezwykłego? Gdy gasną wszystkie świata i wychodzi ostatni bibliotekarz to….
nieee, bibliotekarze tak kochają to miejsce, że nigdy nie wychodzą do domu. Mało tego!
Pomagają jeszcze organizować „Noc w bibliotece”

Zaplanowano zabawy, gry,
opowieści i wiele innych atrakcji

cy. - Było bardzo przyjemnie! Fantastycznie spędzony czas z niezwykłymi ludźmi. Po tej nocy już wiemy,
że nigdy nie należy zakładać, że nie
zmrużymy oka. Oczywiście, powtórka za rok! - dzieli się wrażeniami jeden z nich.
- Sądzę, że noc w bibliotece to
była super zabawa. Spędziliśmy

Młodzieżowa noc w bibliotece
Z 28 na 29 stycznia 2020 roku
członkowie bibliotecznej młodzieżowej grupy teatralnej, postanowili
spełnić swoje marzenie i zorganizować noc w bibliotece. Akcja była dość
spontanicznym pomysłem, chociaż
temat ten był poruszany w grupie już
od dłuższego czasu.
Jednak co innego rozmawiać o
pomyśle, a co innego wcielić go w

życie. Na szczęście młodzieży wystarczyło zapału i determinacji, aby
wspólnie z bibliotekarzami przygotować imprezę.
Termin został wybrany tak, aby
jak najwięcej osób mogło uczestniczyć w wydarzeniu. Potem rozdzielono zadania i zebrano pomysły na
spędzanie czasu podczas nocy w bibliotece. Każdy uczestnik przyniósł

Życzenia noworoczne dla dziadków
na każdy dzień. Szczególne życzenia
złożyła babciom i dziadkom, bo to
oni, mimo swoich dysfunkcji wzroku, rozpalają u swoich wnucząt miłość, pomnażają wiarę, otaczają ich
szerokimi ramionami i mają zawsze
rozświetloną uśmiechem twarz. Życzyła im więc rodzinnego ciepła,
miłości i serdeczności każdego dnia

Uczestnicy uroczystości tradycyjnie już mogli
delektować się słodkim poczęstunkiem

Członkowie młodzieżowej grupy teatralnej postanowili spełnić swoje
marzenie i spędzić noc w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

ze sobą rzeczy potrzebne do spania
oraz jedzenie, ponieważ w planach
tak naprawdę nie było wcale snu. Za
to były zabawy, gry, opowieści i wiele
innych atrakcji.
Wszyscy cało dotrwali do rana i
pomimo zmęczenia już planują kolejne działania.
Czy warto było spędzić noc w
bibliotece? Potwierdzają to uczestni-

Polski Związek Niewidomych Koło w Kępnie zorganizował spotkanie noworoczne połączone z Dniem Babci i Dziadka

Członkowie Polskiego Związku
Niewidomych – Zarząd Koła w Kępnie uroczyście obchodzili Dzień Babci i Dziadka oraz składali sobie życzenia z okazji Nowego Roku 2020.
Uroczystość odbyła się 22 stycznia br. w Kępińskim Ośrodku Kultury. Prezes Zarządu Koła PZN Henryka Lubryka przywitała serdecznie

wspólnie czas, grając w gry, oglądając filmy, tańcząc czy nawet pompując materace, co wywołało sporo
śmiechu. Uważam, że świetnie byłoby to powtórzyć za rok, a może nawet
i w wakacje? - potwierdza potrzebę
organizacji tego typu wydarzeń kolejny młody człowiek.
Oprac. bem

oraz wielu radosnych chwil w gronie
najbliższych.
Życzenia składali także zaproszeni goście, wręczając kwiaty i drobne
upominki, a ks. prałat wraz z życzeniami przekazał wszystkim swoje
błogosławieństwo.
Pokłon zebranym, a w szczególności niewidomym i niedowidzącym,
złożyli młodzi artyści zrzeszeni w
zespole wokalnym przy Kępińskim
Ośrodku Kultury. Wyśpiewali piękne
i wesołe piosenki o babci i dziadku,
dziękując im za „Ogród miłości”,
który wyrasta w ich sercach. Po występie młodzież otrzymała słodkie
podarunki, a ich opiekunka Halina
Amos Cembrzyńska podziękowanie
za przygotowanie programu.
Spotkanie było także okazją do
wręczenia listów gratulacyjnych i podziękowań za wieloletnią współpracę
ze środowiskiem osób niewidomych i

słabowidzących oraz pomoc
przy organizowaniu spotkań
i uroczystości. Podziękowania otrzymali: dyrektor KOK
Izabela Sufleta i D. Leśniarek.
Jak zawsze na spotkaniu
z członkami PZN można było
się delektować smakołykami – pachnącą gorącą kawą
i pysznym ciastem. Wszyscy
uczestnicy spotkania bawili
się wspaniale, czując się potrzebni i zauważeni w społeczeństwie. Kilka spędzonych
razem godzin minęło jak
jedna chwila. Prezes Koła
ZNP była bardzo szczęśliwa.
Jest ona Wielkim Sercem
Koła i nieustannie wspomaga
swoich podopiecznych i ta
uroczystość była wielkim podziękowaniem dla niej.
Beata Michalczyk

Prezes Zarządu Koła PZN Henryka Lubryka
przywitała serdecznie zebranych licznie
członków Koła oraz gości

Komitet Organizacyjny
obchodów 100-lecia
Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie
zaprasza

zebranych licznie członków Koła, zaproszonych gości oraz licznych przyjaciół: księdza prałata Krzysztofa
Nawrockiego z parafii św. Marcina
w Kępnie, wicestarostę powiatu kępińskiego Alicję Śniegocką, Otylię
Wojtan z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dariusza Leśniarka z KOK, członków zwyczajnych i
nadzwyczajnych Polskiego Związku
Niewidomych.
Wszystkim zebranym pani Henryka złożyła najserdeczniejsze życzenia noworoczne, wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia oraz szczęścia

na otwarte spotkanie

z prof.

Józefem Fiszerem

(ur. 1952 r. w Olszowie), absolwentem LO,
politologiem, historykiem, niemcoznawcą, europeistą.
Wcześniej zatrudniony w Instytucie Studiów
Politycznych Polskiej Akadami Nauk, a od 25 lat
na uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Młodzi artyści wyśpiewali piękne i wesołe
piosenki o babci i dziadku

11 lutego 2020 r., godz. 18:00

Pub „Gramophon”, ul. Mickiewicza, Kępno.
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policja / straż pożarna
Fot. KP PSP Kępno

Pożar na Osiedlu Spółdzielczym w Laskach

Członkowie Mustang Klub Polska – Stajnia Dolny Śląsk zorganizowali moto-spot charytatywny dla Tosi i dwóch Franków

Z pasji do mustangów,

z dobrego serca dla potrzebujących
Płonął budynek gospodarczy
W czwartek, 23 stycznia br., o
godzinie 12.32, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego na Osiedlu Spółdzielczym w Laskach. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Laski i OSP Trzcinica.
Po przeprowadzeniu rozpoznania nie
stwierdzono osób wymagających pomocy medycznej. - Działania stra-

żaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, podaniu dwóch
prądów gaśniczych w natarciu, co
doprowadziło do lokalizacji, a następnie ugaszenia pożaru. Tlące
się wyposażenie budynku wyniesiono na zewnątrz i przelano wodą.
Pomieszczenia objęte pożarem
oddymiono i sprawdzono kamerą
termowizyjną, nie stwierdzając podwyższonej temperatury – poinformował oficer prasowy KP PSP Kępno
kpt. Paweł Michalski. Oprac. KR

Kolejne działania strażaków z powiatu kępińskiego przy
pożarach sadzy w przewodach kominowych – w Osinach,
przy ul. Pocztowej w Trzcinicy i przy ul. Potworowskiego
w Kępnie

Od października doszło do
20 pożarów sadzy w kominie
22 stycznia br., o godzinie 17.53,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie
kominowym kotłowni znajdującej
się w pobliżu zakładu stolarskiego
przy ul. Pocztowej w Trzcinicy. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Trzcinica. Po przeprowadzeniu dokładnego rozpoznania
nie stwierdzono osób wymagających
pomocy medycznej. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia i wygaszeniu paleniska w piecu CO. Następnie, po
sprawieniu drabiny mechanicznej,
przystąpiono do gaszenia pożaru sadzy za pomocą piasku oraz zestawu
kominiarskiego. Po ugaszeniu poża-

ru oddymiono budynek oraz kamerą
termowizyjną sprawdzono komin na
całej wysokości w celu zlokalizowania ewentualnych miejsc z podwyższoną temperaturą. Zagrożenia nie
stwierdzono – poinformował oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Podobne zdarzenia miały miejsce
24 stycznia br., o godzinie 19.49, w
miejscowości Osiny, gdzie doszło do
pożaru sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego oraz
28 stycznia br., o godzinie 15.56 – w
budynku mieszkalnym przy ul. Potworowskiego w Kępnie. Do zdarzeń
tych zadysponowano zastępy z JRG
Kępno, a schemat działań strażaków
wyglądał tak samo.
Od 1 października 2019 r. doszło
już do 20 tego typu zdarzeń.
KR

24-letni mieszkaniec Kępna usłyszał szereg zarzutów za
popełnione przestępstwa i wykroczenia

Pijany i z zakazem kierowania pojazdami
ukradł samochód oraz paliwo
31 stycznia br., około godziny
12.00, pracownik stacji paliw mieszczącej się przy ul. Kwiatowej w Kępnie poinformował Komendę Powiatową Policji w Kępnie o kradzieży
paliwa. Funkcjonariusze, którzy udali
się na miejsce, ustalili, że sprawcą
przestępstwa jest dobrze znany policjantom z poprzednich kradzieży
24-letni mieszkaniec Kępna. Po kilku
minutach młody mężczyzna został zatrzymany. Kierował pojazdem marki
Audi A3, które, jak sięokazało, kilka
minut wcześniej ukradł swojemu koledze. Ponadto mężczyzna kierował
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pojazdem, znajdując się w stanie nietrzeźwości – w wydychanym powietrzu miał ponad 3,5 promila alkoholu.
Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się
również, że 24-latek posiada zakaz
kierowania pojazdami mechanicznymi wydany przez Sąd Rejonowy w
Wieluniu.
Mężczyźnie została pobrana krew
do badań. Po wytrzeźwieniu w policyjnym areszcie usłyszał szereg zarzutów za popełnione przestępstwa i
wykroczenia.
Oprac. KR

W niedzielę, 2 lutego br., o godzinie 13.00, na kępińskim Rynku miało
miejsce niecodzienne wydarzenie.
Członkowie Mustang Klub Polska
– Stajnia Dolny Śląsk wraz z Kępińskimi Spotkaniami Klasyków zorganizowali moto-spot charytatywny,
podczas którego można było przyłączyć się do zbiórki dla 5-miesięcznej Tosi Wiśniewskiej z Oleśnicy,
15-miesięcznego Frania Marcinkowskiego z Namysłowa i 6-miesięcznego
Franka Surdela z Knurowa – trójki
dzieci chorych na SMA (rdzeniowy
zanik mięśni typu 1) – wrzucając
datki do puszek lub licytując przejażdżkę na fotelu pasażera jednego
z 15 pięknych, majestatycznych,
sportowych mustangów. Spotkanie
przyciągnęło tłumy mieszkańców –
ludzi wielkiego serca i miłośników
motoryzacji. - Pomysł urodził się
bardzo spontanicznie. Zadzwoniłem
do paru osób ze Stajni Dolnośląskiej
MKP i rzuciłem luźną propozycję –
odzew był natychmiastowy: jedziemy
w niedzielę do Kępna. W poniedziałek koleżanka Natalia utworzyła

wydarzenie, które od razu zaczęło
żyć własnym życiem. Szybka prośba
do kolegi Darka Wieteski i Moniki
Mazur o nakręcenie spontanicznego
króciutkiego filmiku na planie popu-

się przekonać, jaką ma on moc. Do
współpracy zaprosiliśmy Kępińskie
Spotkania Klasyków, które pomogły
zorganizować nagłośnienie i zasiliły
wystawę motoryzacyjnymi klasyka-

Członkowie Mustang Klub Polska – Stajnia Dolny Śląsk
z flagą swojego województwa. Fot. Tatiana Choroszy

larnego serialu „Na sygnale” przyniosła szybki efekt w postaci ponad
500 udostępnień na portalu Facebook. Akcja została opublikowana wyłącznie na Facebooku, można więc

Kwestujący wolontariusze czerpali wiele radości z możliwości
pomocy chorym dzieciom. Fot. Tatiana Choroszy

mi. W niedzielę, o godzinie 12.35,
na rynek „przygalopowało” 15 mustangów, a o godzinie 13.00 siedziały
już w nich pierwsze osoby, które w
zamian za pomoc finansową zwiedzały Kępno na siedzeniu pasażera
– relacjonuje przebieg akcji Maciej
Sobota – dyrektor regionalny Stajni
Dolnośląskiej MKP.
Organizatorzy wspólnie wykonali około 160 kursów, dzięki
czemu udało się uzbierać kwotę aż
12.163,90 zł! Zebrane środki podzielone zostaną pomiędzy Tosię
i dwóch Franków. - Chcielibyśmy
podziękować Stajni Dolnośląskiej
Mustang Klub Polska za udział w
tej zacnej akcji, Kępińskim Spotkaniom Klasyków, Dawidowi Pietrzakowi, Urzędowi Miasta i Gminy
Kępno na czele z Katarzyną Kołcio-Kraus za przygotowanie prawne
zbiórki oraz mieszkańcom Kępna i
okolic za liczny udział w wydarzeniu – podsumowuje M. Sobota.
KR

W nocy z 24 na 25 stycznia br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali kilka osób

Pracowita noc kępińskich policjantów

W nocy z 24 na 25 stycznia br.
funkcjonariusze Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, w związku z rozpoczynającymi
się feriami zimowymi, prowadzili na
terenie powiatu kępińskiego działania „NIE-LAT”, które ukierunkowane były na kontrole miejsc gromadzenia się nieletnich oraz sprzedaż i
udostępnianie alkoholu nieletnim.
Podczas działań, około godziny
23.30, policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego na ul. Solidarności
w Kępnie zatrzymali do kontroli pojazd marki BMW, którego kierowca
popełnił wykroczenie. - Podczas
kontroli podejrzenie funkcjonariuszy wzbudziła 25-letnia mieszkanka
Wieruszowa. Jak się okazało, posiadała przy sobie środki odurzające w
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postaci suszu roślinnego. Kierowca pojazdu, 20-letni mieszkaniec
Kępna, został poddany badaniu na
testerze narkotykowym – wynik okazał się pozytywny – mówi zastępca
oficera prasowego KPP Kępno st.
sierż. Filip Ślęk. Kobieta i mężczyzna zostali zatrzymani w policyjnym
areszcie.
Tej samej nocy, około godziny
2.20, w Mariance Siemieńskiej funkcjonariusze Posterunku Policji w
Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Audi,
którego kierowcą był 18-letni mieszkaniec gminy Łęka Opatowska. Nerwowe zachowanie kierującego wzbudziło podejrzenie u interweniujących
funkcjonariuszy. Został poddany

badaniu na testerze narkotykowym
– wynik był pozytywny. 18-letni kierowca stracił już prawo jazdy oraz
czekają go wysokie kary grzywny.
Do kolejnego zatrzymania doszło około godziny 3.00 na ul. Sienkiewicza w Kępnie. Funkcjonariusze
Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zauważyli młodego mężczyznę,
który na widok umundurowanych
policjantów zaczął nerwowo się zachowywać. - Wylegitymowany mężczyzna – 21-letni mieszkaniec Kępna
– posiadał przy sobie trzy woreczki
foliowe z zapięciem strunowym ze
środkami psychotropowymi – podkreśla st. sierż. F. Ślęk. 21-letni kępnianin został zatrzymany w policyjnym areszcie.
Oprac. KR

Policja

straż pożarna

Pożar budynku gospodarczego w Szklarce Mielęckiej

Spłonął warsztat blacharski i trzy samochody

W sobotę, 1 lutego br., o godzinie 13.15, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze
samochodu osobowego w Szklarce

został właściciel obiektu, 50-letni
mężczyzna, który doznał poparzeń I
stopnia. Na szczęście nie są to obrażenia zagrażające jego życiu. - Działania strażaków w pierwszej fazie
polegały na podaniu dwóch prądów

W pożarze poszkodowany został właściciel obiektu,
który doznał poparzeń I stopnia. Fot. KP PSP Kępno

Mielęckiej. Po dotarciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów
stwierdzono jednak rozwinięty pożar
budynku gospodarczego. W środku
znajdowały się dwa samochody osobowe. Pożarem objęty był również
trzeci samochód, zaparkowany w
bliskim sąsiedztwie płonącego budynku. W zdarzeniu poszkodowany

gaśniczych w natarciu na pożar oraz
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
Przybyły na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego, po przebadaniu
poszkodowanego, podjął decyzję o
przetransportowaniu go do szpitala
– relacjonuje oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski. - Pod-

czas prowadzonych działań w budynku objętym pożarem znaleziono
rozszczelnioną butlę z acetylenem.
Z rozszczelnienia przy zaworze butli
wydobywał się gaz, który spalał się
strumieniowo. Kierujący działaniami wyznaczył strefę niebezpieczną
wokół butli i ustawiono dwa bezobsługowe stanowiska gaśnicze w
celu schładzania butli. Do zdarzenia zadysponowano dodatkowe siły
i środki w celu zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w wodę. Po
ugaszeniu pożaru działania polegały
na monitorowaniu temperatury butli za pomocą kamery termowizyjnej
oraz jej schładzaniu. Po wypaleniu
się płomienia butlę przeniesiono do
zbiornika z wodą i pozostawiono pod
nadzorem – mówi strażak.
W zdarzeniu udział brało 10 zastępów straży pożarnych z: Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
OSP Kępno, OSP Szklarka Mielęcka, OSP Olszowa, OSP Opatów (cysterna), OSP Drożki i OSP Bralin.
Na miejscu działali również: Zespół
Ratownictwa Medycznego oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie, którzy ustalili, że
do pożaru doszło w wyniku zwarcia
instalacji podczas naprawy jednego z
pojazdów.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe z udziałem samochodu osobowego w Szklarce Mielęckiej

Wjechała w betonowy przepust
drogowy i ogrodzenie posesji

22 stycznia br., około godziny
9.30, w Szklarce Mielęckiej doszło
do zdarzenia drogowego z udziałem
samochodu osobowego.
Kierująca osobowym oplem,
37-letnia mieszkanka gminy Kępno,
nie dostosowała prędkości do warun-

ków panujących na drodze i wjechała
w betonowy przepust drogowy oraz
ogrodzenie posesji.
Do zdarzenia zadysponowano
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w

Kierująca osobowym oplem nie dostosowała prędkości
do panujących warunków i wypadła z drogi. Fot. KP PSP Kępno

Kępnie i OSP Szklarka Mielęcka. Pojazdem podróżowała jedynie kierująca, która w wyniku zdarzenia
odczuwała ból w okolicach kręgosłupa. Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy osobie poszkodowanej oraz
sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych. Na potrzeby działań na drodze wprowadzono ruch wahadłowy.
Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz
pogotowia ratunkowego, po przebadaniu poszkodowanej kobiety, podjął decyzję o przetransportowaniu jej
do szpitala – mówi zastępca oficera
prasowego KPP Kępno st. sierż. Filip
Ślęk. Na szczęście kobieta nie odniosła poważnych obrażeń ciała. Została
ukarana mandatem karnym.
Oprac. KR

Pożar sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego w miejscowości Mały Buczek

Znów zapaliła się sadza w kominie

16 stycznia br., o godzinie 20.11,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie
kominowym budynku mieszkalnego
w Małym Buczku. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie
oraz OSP Wielki Buczek, OSP Krzyżowniki i OSP Rychtal. Po przeprowadzeniu dokładnego rozpoznania
nie stwierdzono osób wymagających
pomocy medycznej. - Działania stra-

żaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia i wygaszeniu paleniska w piecu CO. Następnie, po
przybyciu zastępów z JRG Kępno,
sprawiono drabinę mechaniczną i
ugaszono palącą się sadzę za pomocą piasku i zestawu kominiarskiego,
po czym pomieszczenia sprawdzono
pod kątem obecności tlenku węgla,
nie stwierdzając zagrożenia – mówi
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski.
Oprac. KR

Palącą się sadzę ugaszono
za pomocą piasku i zestawu
kominiarskiego. Fot. KP PSP Kępno

Zdarzenie z udziałem samochodu osobowego w Piaskach, na drodze krajowej numer 11 w okolicy przejazdu
kolejowego

Samochód osobowy
wjechał do rowu

W piątek, 24 stycznia br., o godzinie 5.51, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu z
udziałem samochodu osobowego w
Piaskach, na drodze krajowej numer
11 w okolicy przejazdu kolejowego.
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie i OSP Łęka Opatowska. -

oraz kierowaniu ruchem. Po przebadaniu poszkodowanej lekarz przybyłego na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego podjął decyzję
o przetransportowaniu jej do szpitala – relacjonuje oficer prasowy KP
PSP Kępno kpt. Paweł Michalski. Na
szczęście kobieta nie odniosła poważnych obrażeń ciała.
Na miejscu działali również funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogo-

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł
poważnych obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

Po przybyciu na miejsce pierwszych
jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że w zdarzeniu brał
udział samochód osobowy, którym
podróżowała jedna osoba. Poszkodowana opuściła pojazd o własnych
siłach przed przybyciem służb ratowniczych. Na potrzeby działań zablokowano jeden pasu ruchu, wprowadzając ruch wahadłowy. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu
kwalifikowanej pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej, odłączeniu
zasilania w uszkodzonym pojeździe

wego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie, którzy badali przyczyny
zdarzenia. - Policjanci ustalili, że
kierująca samochodem osobowym
marki Peugeot, mieszkanka powiatu
ostrzeszowskiego, nie dostosowała
prędkości do warunków drogowych,
w wyniku czego zjechała do rowu
– mówi zastępca oficera prasowego
KPP Kępno st. sierż. Filip Ślęk. Kierująca była trzeźwa, została ukarana
mandatem karnym.
Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policję udrożniono
ruch na trasie.
Oprac. KR

W ostatnich latach główna przyczyna potrąceń pieszych
było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na „pasach”.
Bardzo często są to zdarzenia tragiczne w skutkach

O włos od tragedii
na przejściu dla pieszych

15 stycznia br., przed godziną
8.00, na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Wiosny Ludów w Kępnie
doszło do niebezpiecznego zdarzenia
z udziałem pieszego. Kierująca samochodem osobowym marki Volkswagen, 42-letnia mieszkanka powiatu
kępińskiego, nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie przechodzącej przez
przejście dla pieszych. - Kobieta
prowadząca wózek z dzieckiem
znajdowała się już na przejściu dla
pieszych, kiedy samochód marki
Volkswagen przejechał dalej. Cała
ta sytuacja wydarzyła się na oczach
kępińskich funkcjonariuszy, którzy
natychmiast zareagowali. Kierująca
została ukarana mandatem karnym
wraz z systemem punktowym – mówi
oficer prasowy KPP Kępno st. post.
Rafał Stramowski.

Należy przypomnieć, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, zobowiązany jest
zachować szczególną ostrożność, polegającą na zwiększeniu uwagi oraz
dostosowaniu prędkości do warunków i sytuacji na drodze, w stopniu
umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Ponadto musi ustąpić
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
- W sytuacji, gdy kierujący
przekracza dozwoloną prędkość, a
dodatkowo ma rozproszoną uwagę,
pojawienie się pieszego na przejściu
może być dla niego zaskoczeniem.
Wówczas bezpieczne zatrzymanie
pojazdu przed przejściem w wielu
przypadkach okazuje się niemożliwe
– podkreśla policjant.
Oprac. KR
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Wiadomości

informacje
Uczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem Jarosław Klóska został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego w Poznaniu

Gmina Kępno zdobyła tytuł „Samorząd 30-lecia Polskiej
Transformacji”

Gmina Kępno
znów nagrodzona

Pracę Jarka będą podziwiać
w Parlamencie Europejskim

Jarosław Klóska wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i
Młodzieży pn. „Tryumf natury nad postępującymi zmianami klimatu”, który został zorganizowany przez posła do Parlamentu Europejskiego - Leszka Millera.
21 stycznia 2020 r. w Poznaniu na Uniwersytecie Artystycznym odbyła się Gala Wręczenia Nagród przyznanych w konkursie.
Uczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi
pod Kępnem zajął szóste miejsce.
Nagrodzone prace zostały wydane w formie kalendarza, który zostanie zaprezentowany
w Parlamencie Europejskim. Ponadto laureatów
konkursu zaproszono do udziału w warsztatach
plastycznych, które odbędą się na Uniwersytecie Artystycznym i wraz z pedagogami stworzą
mural na jednym z poznańskich budynków.
Jarek swoją pracę wykonał pod kierunkiem
Joanny Ostrowskiej-Klyty. Gratulujemy!
Oprac. bem

Nagrodę w imieniu Gminy Kępno
odebrał burmistrz Piotr Psikus

Nagrodzone prace zostały wydane w formie kalendarza,
który zostanie zaprezentowany w Parlamencie Europejskim

Rozpoczyna się jubileuszowa, X edycja konkursu pn. „Pięknieje Wielkopolska Wieś”

Wielkopolska wieś pięknieje po raz kolejny

Wicemarszałek K. Grabowski podkreślił,
że dotychczas w programie udział wzięło
prawie 2.100 sołectw

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił X edycję konkursu
pn. „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020”. Kwota przeznaczona na
ten cel to ponad 3,2 miliona złotych.
Termin składania wniosków trwa do
25 lutego 2020 r.
Kolejna edycja konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” daje wyjątkową szansę wielu sołectwom na
podjęcie inicjatywy realizacji różnorodnych projektów związanych z:
aktywizacją społeczności lokalnej,
rozbudową infrastruktury wiejskiej

oraz organizacją lokalnych wydarzeń promujących kulturę i unikatowe walory okolicy. - X edycja
konkursu pokazuje, że mieszkańcy
wielu miejscowości i sołectw, dzięki
wsparciu samorządu, mogą realizować inicjatywy integrujące lokalną
społeczność oraz czynić małe ojczyzny piękniejszymi. Kolejna edycja
konkursu jest dowodem niesłabnącego zainteresowania programami
rozwoju wielkopolskich wsi oraz
pokazuje ogromny zasób pomysłów
środowisk wiejskich, które promują
wielkopolską tradycję oraz kulturę.
Do tej pory w programach „Wiel-

24 stycznia br. w Warszawie odbyła się wielka gala „Sylwetki i marki
30-lecia wolności RP”. Podczas niej
nagrodzone zostały osoby i podmioty, które świadczą o sile polskiej
gospodarki: liderzy, marki, firmy,
instytucje innowacyjne i rzetelne
oraz samorządy, które na przestrzeni ostatnich 30 lat przyczyniły się do
rozwoju społeczno-gospodarczego
naszego kraju.
Zaszczytny tytuł „Samorząd
30-lecia Polskiej Transformacji” zdobyła również Gmina Kępno. Nagrodę
odebrał burmistrz Piotr Psikus. Tytuł został przyznany decyzją Rady
Programowej Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania

Wiarygodności „Sylwetki i marki
30-lecia wolności RP”, m.in. za innowacyjne i prorozwojowe działania inwestycyjne oraz pozyskiwanie
środków zewnętrznych.
Organizatorem inicjatywy jest
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad
wydarzeniem objęli wojewodowie i
marszałkowie poszczególnych województw, a wsparcia udzieliły izby
gospodarcze oraz organizacje regionalne i branżowe.
Oprac. KR

kopolskiej Odnowy Wsi” udział
wzięło prawie 2.100 sołectw ze 189
gmin województwa wielkopolskiego. Samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczył dotychczas ponad 31 milionów złotych na
realizację programu – podkreśla
wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” ma na celu wzmocnienie
procesu odnowy wsi oraz podniesienie integralności mieszkańców
podczas realizacji projektu. Dzięki
konkursowi poprawiona zostanie
również jakość życia mieszkańców.
Bardzo często realizowane projekty
podnoszą atrakcyjność turystyczną
całej okolicy, zachęcając turystów
do zapoznania się jej walorami. W
ramach samorządowego programu

„Wielkopolska Odnowa Wsi” dofinansowanych zostało 1.557 projektów. Dzięki wsparciu programu powstają nowe boiska, place zabaw dla
dzieci, dobrze wyposażone świetlice czy plenerowe miejsca spotkań.
To także realizowane przez organizacje pozarządowe imprezy wiejskie, integrujące lokalne społeczności i kultywujące lokalne tradycje,
przypominające wartości, którymi
szczyciła się zawsze wielkopolska
wieś.
Poprzednia, IX edycja konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – zgłoszono ponad 280
projektów, z których 125 otrzymało
dofinansowanie.
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
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02

19 (76%)
11 (43%)
16 (63%)
13 (53%)
20 (81%)
24 (97%)
39 (157%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY
31 (62%)
18 (36%)
26 (52%)
22 (44%)
34 (68%)
40 (80%)
66 (132%)

JAKOŚĆ
POWIETRZA
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Dobra
Dobra
Dobra
Umiarkowana

DATA	 PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02

18 (71%)
33 (132%)
32 (126%)
39 (157%)
44 (176%)
90 (360%)
34 (137%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

29 (58%)
54 (108%)
53 (106%)
65 (130%)
73 (146%)
150 (300%)
57 (114%)

Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Zła
Umiarkowana

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
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02

13 (53%)
24 (97%)
18 (71%)
19 (76%)
47 (187%)
20 (80%)
33 (132%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

22 (44%)
28 (56%)
30 (60%)
32 (64%)
78 (156%)
33 (66%)
55 (110%)

Dobra
Dobra
Dobra
Dobra
Umiarkowana
Dobra
Umiarkowana

Raport będziemy publikować co tydzień.

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

Gmina

region
echo rychtala
luty 2020, nr 6 (920)

kurier baranowa
luty 2020, nr 6 (1151)

Wychowankowie Przedszkola Samorządowego w Rychtalu w Gminnym Ośrodku Kultury
w Namysłowie

Podpisano umowy na realizację zadań publicznych w
gminie Baranów na 2020 rok

Dzieci obejrzały pouczający spektakl Wsparcie z Gminy

23 stycznia br. dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rychtalu
wyjechały na wycieczkę do Gminnego Ośrodka Kultury w Namysłowie,
aby zobaczyć tam spektakl teatralny
pt. „Przygody Wilka i Zająca”, przygotowany przez Wrocławski Teatr
„In-Art”.
Przedstawienie opowiadało o perypetiach gburowatego Wilczyska,
który próbuje dopaść sympatycznego Zająca. Bohaterowie przeżywają
mnóstwo pouczających przygód –

Jedenaście organizacji pozarządowych
podpisało umowy z Gminą Baranów

odwiedziny w barze u Świnki Wegetarianki, spotkanie z policjantem czy
Wróżką Kozą. W końcu, gdy konflikt
sięga zenitu, Wilk i Zając wpadają w
pułapkę przebiegłego Kota Magika.
Dopiero wtedy dochodzą do wniosku, że nie warto się kłócić.
Wszystkie przedszkolaki były
zachwycone ciekawym przedstawieniem i z uśmiechami na twarzy wróciły do przedszkola.
Oprac. KR

Wszystkie przedszkolaki były zachwycone
ciekawym przedstawieniem

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychtalu miał
miejsce spektakl teatralny pt. „Opowieści z teczki
profesora Książeczki” w wykonaniu Teatru Edukacji i
Profilaktyki „Maska” z Krakowa

Warto czytać!

Dzieci, wychodząc na scenę,
wykazywały się sporą odwagą

Widzowie z zaciekawieniem
i zachwytem oglądali występ

28 stycznia br., na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej, do Rychtala
przybyli aktorzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa ze spektaklem
pt. „Opowieści z teczki profesora Książeczki”.
Podczas przedstawienia dzieci poznały profesora Książeczkę, który uwielbia
czytać oraz w zaciszu swojej leśnej pracowni tworzy różne opowieści, które za
każdym razem chowa do teczki. Szalony
bohater przeprowadza widzów przez świat
wyobraźni. Każda myśl w jego głowie
przeradza się w spotkanie z żywym bohaterem, dzięki czemu dzieci miały możliwość poznania Czerwonego Kapturka
czy Kopciuszka. Dzięki kolejnym bajkowym bohaterom – Misiowi Chrapciowi
oraz Skrzatowi Psikusowi – dzieci poznały
sposoby na nudę, a jednym z nich jest właśnie czytanie książek. Chrapcio zapoznał
widzów z biblioteką – miejscem, które
jest królestwem książek. Opowiedział, jak
należy się tam zachowywać i jakie są zasady korzystania z księgozbioru. Aktorzy
przedstawili opowieść o tym, jak wielką
moc ma wyobraźnia, którą kształtujemy
dzięki czytaniu książek.
Celem spotkania było promowanie
czytelnictwa wśród dzieci oraz zachęcenie
do regularnego odwiedzania biblioteki i
wypożyczania książek. Bo jak wyglądałby
świat, w którym nie istnieją biblioteki? Z
pewnością byłby bardziej ubogi. Być może
na dobre pochłonąłby nas Internet…
Podczas występu aktorzy zapewnili
widowni dobrą zabawę, co było widoczne
na uśmiechniętych twarzach maluchów.
Dzieci, wychodząc na scenę, wykazywały
się sporą aktywnością i odwagą. Spektakl
dopełniły kolorowe kostiumy oraz oprawa
muzyczna.
Ewa Walków

Przypomnijmy,
że
organizacje pozarządowe z terenu
gminy Baranów do 8 stycznia br.
mogły składać oferty na dwa priorytety: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie
gminy Baranów” oraz „Upowszech-

nianie kultury”. Na realizację zadań
w 2020 r. przeznaczono 400.000,00 zł.
We wtorek, 4 lutego br., 11 organizacji pozarządowych podpisało
umowy. W imieniu Gminy umowę
parafowała wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek.
UG Baranów

Słupskie przedszkole w budowie

Budowa nowego przedszkola w Słupi pod Kępnem
– stan na 30 stycznia 2020 r.
Budowa nowego przedszkola
w Słupi pod Kępnem przebiega bez
najmniejszych przeszkód. Naszym
oczom ukazały się już fundamenty budynku i zarys wszystkich

pomieszczeń. Termin zakończenia
prac to grudzień br., choć wykonawca – firma „KUBOT” – przekonuje,
że prace zakończą się przed czasem.
UG Baranów
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G£OS TRZCINICY
luty 2020, nr 5 (1123)
W Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się podsumowanie etapu gminnego ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Zapobiegajmy pożarom”

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny
poświęcony bezpieczeństwu
Do eliminacji gminnych zgłoszono 118 prac uczniów Zespołu Szkół w
Laskach i Zespołu Szkół w Trzcinicy.
Uczestnicy wykazali się niezwykłą pomysłowością, stosując różne
techniki plastyczne. Każda praca
miała niepowtarzalny charakter i poruszała niezwykle istotne kwestie dotyczące profilaktyki i bezpieczeństwa.
Powołana na szczeblu gminnym
komisja konkursowa w składzie:
prezes gminny OSP Krzysztof Waloszczyk oraz pracownicy UG Trzcinica: Donata Gawlik, Katarzyna
Kuboszek i Anna Rachlok wyłoniła
najlepsze prace w poszczególnych
grupach wiekowych.

Przyznano łącznie 29 nagród
w trzech kategoriach wiekowych

Przyznano łącznie 29 nagród w
trzech kategoriach wiekowych, a tym
samym zakwalifikowano nagrodzonych uczestników do eliminacji powiatowych.
21 stycznia 2020 roku nastąpiło
wręczenie nagród laureatom plastycznych zmagań. Dyplomy i upominki przekazali uczniom wójt gminy Trzcinica i wiceprezes Zarządu
Powiatowego OSP RP Grzegorz Hadzik oraz prezes Zarządu Gminnego
OSP RP K. Waloszczyk.
Oprac. bem

Rada Gminy Trzcinica podejmując uchwałę budżetową na 2020 rok, przeznaczyła 220.533,
48 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego

Ponad 220 tys. zł na fundusz sołecki

12

Grupa II: klasy I–III
1. Hanna Woźnica - Szkoła Podstawowa w Laskach
1. Aleksandra Raszewska - Szkoła Podstawowa w Trzcinicy
2. Filip Nowak - Szkoła Podstawowa w Trzcinicy
2. Anna Jeż - Szkoła Podstawowa w Laskach
3. Martyna Laske – Szkoła Podstawowa w Laskach
Wyróżnienia:
Bianka Bielińska - Szkoła Podstawowa w Trzcinicy
Hanna Kroll - Szkoła Podstawowa w Trzcinicy
Oliwia Maryniak-Stodolska - Szkoła Podstawowa w Laskach
Mateusz Mikisz - Szkoła Podstawowa w Laskach
Dawid Biczysko - Szkoła Podstawowa w Laskach
Franciszek Lorenc - Szkoła Podstawowa w Laskach
Grupa III: klasy IV-VIII
1. Maja Grycman - Szkoła Podstawowa w Laskach
1. Igor Zimoch - Szkoła Podstawowa w Trzcinicy
2. Nadia Woźnica - Szkoła Podstawowa w Laskach
2. Zofia Gość - Szkoła Podstawowa w Laskach
3. Roman Fabian - Szkoła Podstawowa w Laskach
Wyróżnienia:
Kamila Parzonka - Szkoła Podstawowa w Laskach
Lena Przybylska - Szkoła Podstawowa w Laskach

16 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie sołtysów,
przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich, prezesów
stowarzyszeń, Kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy Trzcinica

Laureaci etapu gminnego konkursu
otrzymali dyplomy i upominki

30 grudnia 2019 roku Rada
Gminy Trzcinica podjęła uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Trzcinica na rok 2020. Jednym z elementów budżetu są środki funduszu
sołeckiego w kwocie 220.533,48 zł.
O celu, na jaki zostaną przeznaczone środki funduszu sołeckiego,
decydowali mieszkańcy w trakcie
wrześniowych zebrań wiejskich.
Wśród zadań, jakie zostaną sfinansowane ze środków gminnych wyodrębnionych w ramach funduszu
sołeckiego są zadania inwestycyjne i
związane z integracją mieszkańców.

Grupa I - przedszkole
1. Jakub Dumin - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Laskach
1. Mateusz Gość- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Laskach
2. Aurelia Stężały - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Laskach
2. Mateusz Namyślak - Publiczne Przedszkole Samorządowe w
Laskach
3. Anna Diachenko - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Laskach
3. Olga Nawrot - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Laskach
Wyróżnienia:
Alicja Ertel - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Laskach
Karolina Kanclerz- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Laskach
Pola Jaworek- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzcinicy
Wiktor Zimoch - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzcinicy
Brajan Balcerzak - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzcinicy

Wśród zaplanowanych w 2020
roku zadań znalazły się: modernizacje Domów Ludowych i ich otoczenia
w Kuźnicy Trzcińskiej, Pomianach,
Laskach, Smardzach i Wodzicznej
łącznie za kwotę 108.510,51 zł.
Kolejnym rodzajem zadań jest
doposażenie i uzupełnienie bazy
sportowej i rekreacyjnej w Wodzicznej, Laskach, Kuźnicy Trzcińskiej,
Piotrówce, Pomianach i Trzcinicy.
Przeznacza się na ten cel łącznie
32.927,47 zł.
Kontynuowana będzie rozbudowa garażu OSP w Trzcinicy i bu-

dowa garażu OSP w Aniołce Pierwszej. Koszt tych inwestycji wyniesie
39.864,02 zł.
Zaplanowano dofinansowanie do
imprez integracyjnych i rekreacyjnych. Są to: Biesiada Trzcinicka,
Laskowskie Święto Plonów, festyny
rodzinne w Wodzicznej, Laskach,
Smardzach, Piotrówce i Pomianach,
rajdy rowerowe w Trzcinicy i Wodzicznej oraz zajęcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. Na
ten cel łącznie zaplanowano kwotę
34.249,50 zł.
Oprac. bem
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Gminne spotkanie
noworoczne

Wójt gminy Grzegorz Hadzik
podziękował wszystkim obecnym za
działania i inicjatywy podjęte w 2019
roku, pogratulował osiągnięć i zaangażowania.
Życzenia i podziękowania złożyli
także obecni w trakcie spotkania. Ustalono kalendarz uroczystości gminnych
i lokalnych. Przekazane zostały również informacje na temat planowanych
inwestycji i działań w 2020 roku.

Na spotkaniu obecni byli także
sierżant sztabowy Maciej Bańkowski z Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie oraz przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg.
W jego trakcie została poruszona ważna kwestia dotycząca bezpieczeństwa imprez masowych. Szczegółowych informacji na ten temat
udzielił przedstawiciel Policji.
Oprac. bem

Podczas noworocznego spotkania ustalono między
innymi kalendarz uroczystości gminnych i lokalnych

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 13
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cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 12

31 stycznia 2020 r. w Trzcinicy odbył się wieczór autorski, połączony z promocją nowej
pozycji literackiej autorstwa Renaty Adamskiej

Od stycznia do grudnia 2019 roku w Zespole Szkół w Trzcinicy odbywały się zajęcia sportowe (II edycja) w ramach
Szkolnego Koła Sportowego, organizowane przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” i współfinansowane
przez Urząd Gminy w Trzcinicy

Kolejny raz literacko w Trzcinicy Podsumowano zajęcia

Tym razem nie była to poezja, bo
przypomnijmy, że Renata Adamska
jest już autorką trzech tomików poezji.
„Przyłóż ucho i słuchaj, a ziemia
przemówi” autorstwa R. Adamskiej

tajemnicy kapliczki w Jeleniej Głowie. Już podczas spotkania zapewniła, że przygotowuje kolejną część
publikacji, którą planuje wydać w
przyszłym roku.

złożyli wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik z przewodniczącym
Rady Gminy Zdzisławem Mikołajczykiem i sekretarz gminy Trzcinica Renatą Ciemny, ks. kanonik
Wiesław Cieplik, ks. Krystian Kowalski, radny powiatowy Tomasz
Gatner, dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trzcinicy Renata Gość
oraz wszyscy zaproszeni goście. Spotkanie zakończyło się uroczystym
bankietem.
Oprac. bem

Autorka podziękowała wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu uroczystości. Szczególne podziękowania skierowała do Marcina
Gatnera, który pomógł w sfinansowaniu prezentowanej pozycji. Po
części oficjalnej gratulacje autorce

siatkówka, piłka ręczna, koszykówka.
Dziewczęta uczestniczyły w: jeździe na rolkach po ułożonym według
własnej inwencji torze przeszkód,
wykorzystując do tego celu szkolny
sprzęt sportowy, zajęciach aerobiku,
jak również zabawach tanecznych z
wykorzystaniem piłek fitness, pomponów, stepów.
Budowano różnorodne tory przeszkód, na których dzieci rozwijały
wytrzymałość, siłę, zwinność, szybkość, pokonywały lęki, poznawały
swoje możliwości i wzmacniały wiarę w siebie.

W sali gimnastycznej i obiektach sportowych przy szkole
odbywały się różnorodne ćwiczenia, rozgrywki i turnieje

Autorka dziękowała wspierającym ją osobom
i odbierała gratulacje od gości

Wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik wziął udział w Forum Rolniczym Powiatu Kępińskiego

Wójt uczestniczył w Forum Rolniczym
29 stycznia 2020 roku w Rychtalu
odbyło się Forum Rolnicze Powiatu

Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane
były w ramach Szkolnego Koła Sportowego

Zajęcia odbywały się w dwóch
grupach - dziewcząt i chłopców z klas
IV-VII w wymiarze dwóch godzin
zegarowych tygodniowo.
Celem zajęć była poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia, jakości życia dzieci oraz młodzieży, w
tym profilaktyka nadwagi i otyłości,
jak również promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wśród uczniów.
Istotne było zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży, a przede wszystkim
motywowanie do podejmowania ak-

Najnowsza publikacja autorstwa Renaty Adamskiej jest
zbiorem legend, podań i opowieści z Trzcinicy oraz okolic

jest zbiorem legend, podań i opowieści z Trzcinicy oraz okolic. Pozycja
zawiera legendy zarówno wcześniej
już spisane, którym nadano nową
szatę literacką, jak również te dawno
temu zasłyszane przez autorkę i przez
wielu zapomniane.
Wieczór zgromadził blisko sto
osób. Wszyscy, którzy przybyli na
spotkanie z autorką nie tylko mogli
usłyszeć o inspiracjach do podjęcia
pracy nad opracowaniem legend i
opowieści, ale mogli też delektować się przepięknym koncertem na
skrzypce i pianino w wykonaniu
Bożeny Jabłońskiej i Pawła Jasiaka oraz recitalem poezji śpiewanej i
nie tylko, w wykonaniu miejscowych
młodych artystów Natalii Pawlik i
Aleksandra Okaja.
Spotkanie, które prowadziła
Ewelina Pieles, tworzyło spójną całość i było kolejnym nietuzinkowym
wydarzeniem kulturalnym w Trzcinicy.
Renata Adamska, chcąc zachęcić
zebranych do sięgnięcia po książkę,
przeczytała jedną z legend, dotyczącą

sportowe dla uczniów

Kępińskiego, w którym wziął udział
wójt gminy Trzcinica Grzegorz Ha-

Organizatorem spotkania była
Wielkopolska Izba Rolnicza

dzik. Spotkanie odbyło się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju,
a organizatorem była Wielkopolska
Izba Rolnicza.
W programie spotkania znalazła
się między innymi: tematyka działań
uruchamianych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
działalność KOWR oraz możliwości
zagospodarowania nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa. Omówiono
także zadania instytucji działających
w otoczeniu rolnictwa oraz sytuację
na rynku trzody chlewnej, w tym
bioasekurację i zagrożenie wirusem ASF. Kolejnymi tematami były
wsparcie działalności Kół Gospodyń
Wiejskich, usługi finansowe dla rolnictwa, a także omówienie aktualnej
sytuacji w rolnictwie. Oprac. bem

tywności fizycznej i spędzania czasu
wolnego z rówieśnikami. Zajęcia prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego Elżbieta Godek i Krzysztof Stefański.
W ramach spotkań w sali gimnastycznej i w obiektach sportowych
przy szkole uczniowie doskonalili
swoje umiejętności z zakresu gier zespołowych, takich jak: piłka nożna,

Uczestnicy zajęć brali udział w
rozgrywkach, organizowali miniturnieje, przyswajali umiejętności wykonywania ćwiczeń na przyrządach.
Podnosili ogólną sprawność fizyczną.
Chłopcy, uczestniczący w zajęciach, rozwinęli swoje predyspozycje
sportowe i odważniej stawiali czoło
swoim rywalom w rozgrywkach piłkarskich.		
Oprac. bem

W ZS w Trzcinicy zwiększona
została oferta ogólnodostępnych,
bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
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Uczniowski Klub Sportowy Sport Bralin podsumował
osiągnięcia, które zawodnicy zdobyli w minionym roku

Obchody Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Dla babci i dziadka
– z miłości i wdzięczności

Tegoroczne obchody Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu „Kwiaty
Polskie” w Bralinie trwały cztery dni.
Podobnie, jak w ubiegłych latach, odbyły się w Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie.
Od 20 do 23 stycznia br. w miejscu
tym rozbrzmiewały wesołe piosenki i

wiersze z najlepszymi życzeniami dla
miłych gości.
Co roku seniorzy odwiedzający wnuczęta stają się adresatami ich
wspaniałych życzeń, a także widzami popisów aktorskich, tanecznych i
wokalnych dzieci. W tym roku dziadkowie wysłuchali montażu słownoBabcie i dziadkowie byli widzami popisów
aktorskich, wokalnych i tanecznych wnucząt

-muzycznego przygotowanego przez
najmłodszych przedszkolaków z grupy „Konwalie” i „Różyczki”. Starsze
dzieci z grup: „Maczki”, „Bratki”,
„Niezapominajki”, „Fiołki”, „Stokrotki” i „Tulipanki” zaprosiły babcie
i dziadków na przedstawienie jasełkowe.
Każdego dnia przybyłych gości
witała dyrektor przedszkola Teresa
Michalska. Imprezę zaszczycił swoją
obecnością wójt gminy Bralin Piotr
Hołoś, który złożył wszystkim babciom i dziadkom najlepsze życzenia.
Artystyczne zmagania przedszkolaków wywołały wiele radości i
sprawiły, że uroczystości przebiegały
w miłej i życzliwej atmosferze. Po
występach dzieci dziadkowie mogli
jeszcze bardziej osłodzić sobie chwile
spędzone z wnukami dzięki degustacji pysznych ciast oraz pogawędce
przy kawie i herbacie. Nad sprawnym
przebiegiem uroczystości czuwali
rodzice, którzy przygotowali słodki
poczęstunek i obsługiwali zaproszonych gości.
KW

Owocny sezon
UKS Sport Bralin
Wicemistrzostwo Polski w MTB
XCO, zwycięstwo i trzecie miejsce
w „generalce” Pucharu Polski w
MTB XCO, w tymże Pucharze również dziesięć razy na podium, w tym
trzy wygrane, Mistrzostwo Międzywojewódzkie Młodzików w MTB
XCO, podium w Mistrzostwach
Polski Szkółek Kolarskich w MTB
XCO, powołanie do kadry i starty w
Mistrzostwach Europy i Pucharze
Świata w MTB XCO, podwójne Wicemistrzostwo i podwójne II Wicemistrzostwo Polski w BMX, wygrana w Pucharze Polski w BMX oraz
kilkadziesiąt – bo trudno je zliczyć
– wygranych w maratonach MTB –
to wszystko, i szczyptę więcej, wydarzyło się za sprawą zawodniczek,
zawodników, trenera oraz Zarządu
UKS Sport Bralin w sezonie 2019. A
sukcesy te zawodnicy mogli osiągnąć
również dzięki wsparciu wójta gminy

Bralin Piotra Hołosia i samorządu
Gminy Bralin, a także darczyńcom,
których znaki firmowe, podobnie jak
herb Bralina, mogli prezentować na
arenach kolarskich zmagań w miejscowościach: Białystok, Żukowo
Gdańskie, Wałbrzych, Jelenia Góra,
Lublin, Głuchołazy, Boguszów-Gorce, Zdzieszowice, Polkowice, Polnica-Zdrój, Wisła, Spytkowice koło
Rabki-Zdroju, Szklarska Poręba,
Bielawa, Obiszów, Karpacz, Ludwikowice Kłodzkie, Świeradów-Zdrój,
Sobótka, Wodzisław Śląski, Gorzów
Wielkopolski, Żerków, Wieruszów,
Nowa Sól, Dzierżoniów, Nove Mesto
n. Morave (Czechy), Brno (Czechy),
Bedrichov (Czechy), Turcianske Teplice (Słowacja). Za wsparcie i umożliwienie rywalizowania o najwyższe
cele oraz realizowania swoich pasji
– zawodnicy UKS Sport Bralin serdecznie dziękują. Piotr Szczepaniak

Warsztaty wyplatania z papierowej wikliny w Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie

Wiklinowe spotkanie

Wycieczka do Oleśnickiego Kompleksu Sportowego „ATOL” dla uczniów Zespołu Szkół
im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej
Aleksandra Jokiel zaprezentowała swoje prace i pokazała,
jak ze zwykłej gazety można stworzyć coś wyjątkowego

Radosne chwile na lodowisku
28 stycznia br. odbyła się wycieczka do Oleśnickiego Kompleksu
Sportowego „ATOL” dla uczniów
Zespołu Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej pod opieką trzech
opiekunów.
„ATOL” to najbogatszy pod
względem oferty Kompleks Rekreacyjny na Dolnym Śląsku –
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30.000 m2 szalonej zabawy. Wyjazd
na lodowisko – to propozycja na ferie dla całej społeczności szkolnej,
z której skorzystało aż 45 uczniów
– zarówno tych, którzy dopiero się
uczą, tych, którzy traktują łyżwiarstwo rekreacyjnie, jak i tych, którzy jeżdżą na łyżwach znakomicie.
Świetna muzyka, która towarzyszyła
dzieciom podczas jazdy na łyżwach,

sprawiła, że atmosfera na tafli była
rewelacyjna.
Udany wyjazd z pewnością zachęcił uczniów do prowadzenia
zdrowego trybu życia i aktywnego
spędzania czasu. Dostarczył również
wszystkim doskonałej zabawy i potrzebnego relaksu.
Alicja Hetmańczyk
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Jedną z atrakcji tegorocznych ferii zimowych w Bralinie były warsztaty wyplatania z papierowej wikliny,
które odbyły się 30 stycznia br. w
Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza”.
Papierowa wiklina to nowa technika rękodzieła artystycznego – prosta i tania, a jednocześnie efektowna.
Zajęcia prowadziła Aleksandra Jokiel, która zaprezentowała swoje prace i pokazała, jak ze zwykłej gazety
można stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Uczestnikami zajęć były
dzieci wraz z osobami towarzyszącymi – mamami czy babciami. A. Jokiel
pokazała, jak przygotować papierową
wiklinę oraz zaprezentowała proste
sploty wikliniarskie.
W związku z tym, że dla większości uczestników było to pierwsze
spotkanie z tym materiałem plastycz-

nym, warsztaty zostały podzielone na
dwa etapy. Pierwszy z nich to nauka
skręcania papierowych rurek – to zajęcie okazało się bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać, ale
sprytne palce uczestników i cenne
wskazówki prowadzącej zajęcia dały
efekt w postaci ogromnej ilości materiału plecionkarskiego. Podczas drugiego etapu z wytworzonych rurek
powstały piękne myszki, które będą
miłą pamiątką po tym ciekawym spotkaniu.
Na zakończenie warsztatów
dzieci zaprezentowały swoje prace
wykonane z wielkim trudem, ale i
przyjemnością. Natomiast A. Jokiel
piękną różą podziękowały za wyjątkowy warsztat, który pozwolił im
zdobyć nową wiedzę i ciekawe umiejętności.
Ewa Jędrysiak

Region

gmina
wieści znad pomianki
luty 2020, nr 6 (959)

GONIEC PERZOWSKI
luty 2020, nr 5 (910)

Podczas XXI sesji Rady Gminy Łęka Opatowska uchwalony został budżet Gminy na 2020 rok

Na tegoroczne ferie Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z
Biblioteką Publiczną w Perzowie po raz kolejny przygotował dla dzieci atrakcyjną ofertę spędzenia czasu wolnego
od szkoły

Radni uchwalili tegoroczny budżet

Uchwała budżetowa podjęta została przez radnych w środę, 22 stycznia br.
Głosowanie nad budżetem Gminy Łęka Opatowska poprzedzone zostało odczytaniem projektu uchwały
budżetowej wraz z uzasadnieniem,
opinii Komisji Planowania i Budżetu, jak również pozostałych komisji
Rady oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu na temat przedłożonego projektu. Były
one pozytywne. Przed
podjęciem uchwały przegłosowane zostały wniesione do niej poprawki.
Ostatecznie radni zagłosowali za przyjęciem
budżetu
zakładającego
dochody na bieżący rok w
wysokości 32.451.233,14
zł. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 36.272.633,14 zł, w
tym wydatki bieżące wynieść mają
28.425.579,80 zł, a majątkowe –
7.847.053,34 zł. Deficyt budżetu w
wysokości 3.821.400,00 zł zostanie
sfinansowany przychodami z tytułu
wolnych środków.
W ramach budżetu wyodrębniony został fundusz sołecki w kwocie
416.322,96 zł z podziałem na kwoty
do realizacji dla poszczególnych sołectw gminy Łęka Opatowska.

- Budżet na 2020 rok należy do
kolejnych, bardzo bogatych budżetów gminy Łęka Opatowska – komentował wójt Adam Kopis, przypominając, że w ramach poprzedniego
zrealizowane zostały inwestycje za
ponad 17,5 mln zł. - Tegoroczny jest
ciut mniejszy, jeżeli chodzi o takie
potężne inwestycje, ale one są przed

rozbudowę oczyszczalni ścieków w
Opatowie (1 mln zł w budżecie) czy
przebudowę SUW w Łęce Opatowskiej (1 mln zł w budżecie). - Ważną
kwestią jest budowa odcinków dróg,
wymiana dachu na Zespole Szkół w
Łęce Opatowskiej, ale przede wszystkim będziemy starać się o kolejne
środki na kanalizację w kierunku
Siemianic i Piasek. Oczywiście, są inne ważne inwestycje, jak rozpoczęcie
budowy remizy i sali w
Opatowie, na co w tegorocznym budżecie jest
przeznaczona kwota 1
mln zł – wskazywał wójt.
- Oczywiście, są jeszcze
inne ważne kwestie. Największą naszą inwestycją
jest inwestycja w oświatę
– zaznaczył wójt. - NatoNajwiększą część wydatków budżetu tradycyjnie
miast planowane zadania
przeznacza się na oświatę i wychowanie
kanalizacyjne, drogowe i
oświetleniowe oraz te już
nami, w zależności od tego, gdzie realizowane dają perspektywę pozyuda nam się pozyskać dodatkowe tywnego patrzenia na ten rok, któśrodki, pokaże to koniec roku. Liczę ry przed nami i chciałbym wierzyć
mocno na to, że efekt końcowy bę- mocno, że będzie on jeszcze bardziej
dzie tylko i wyłącznie dla wszystkich efektywny na koniec roku z tymi
12 sołectw gminy jak najbardziej na środkami, które będą wydatkowane
tak – tłumaczył włodarz, wskazując na zadania inwestycyjne. Wiadomo,
na najważniejsze tegoroczne zadania że mieszkańcy najbardziej oceniają
inwestycyjne, a wśród nich inwesty- nas poprzez zrealizowane inwestycje
cje kanalizacyjne, modernizację i bu- – podsumował A. Kopis.
dowę kolejnych odcinków wodnych,
bem

Zimowe ferie
w Perzowie

Piękne prace powstały podczas
zajęć plastycznych

W pierwszym tygodniu zimowego wypoczynku mali mieszkańcy
uczestniczyli w warsztatach plastycznych, w trakcie których pod okiem
instruktora powstawały wspaniałe
prace: bukiety z bibuły oraz słoje dekorowane metodą decoupage.
Sporym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia przygotowane przez
Centrum Rozrywki Speed Shot-Ar-

cher Tag i Wirtualna Rzeczywistość.
W sali sportowej rozgrywały się potyczki z łukami. Inna grupa za pomocą odpowiedniego sprzętu mogła
przenieść się do wirtualnego świata.
Chwilę odpoczynku zapewnił
seans filmowy z bajką, a coś dla
siebie znaleźli także miłośnicy gier
planszowych.
Oprac. bem

17 stycznia br. w sali widowiskowej w Łęce Opatowskiej odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka

Z życzeniami dla babci i dziadka

W sali gimnastycznej rozegrane
zostały potyczki z łukami

W obchodach wzięło udział 100
członków Koła Polskiego Związku
W uroczystości
uczestniczyło stu seniorów

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Łęce Opatowskiej.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej pod opieką Bożeny Wróbel i
Martyny Pacyny przedstawili piękne jasełka, natomiast chór „Echo”
pod kierunkiem Jadwigi Kłodnickiej zaśpiewał najpiękniejsze kolędy.
Nie zabrakło życzeń dla seniorów z
okazji ich święta, złożonych przez przewodniczącą Koła Zofię Kucharską.
Młodzież z Koła Wolontariatu,
działającego przy Zespole Szkół w
Łęce Opatowskiej, wręczyła zaproszonym babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami.
Całość odbyła się w przyjemnej,
rodzinnej atmosferze przy kawie i
ciastku. Występujące dzieci zostały
obdarzone słodyczami. Oprac. bem
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Dzieci mogły się też przenieść
do świata wirtualnego
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Drobne

ogłoszenia
GKNOŚiPP.6845.2.2020/3

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

Kępno,
dnia 28 stycznia 2020 roku

NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

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

informuje o ogłoszeniu

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)

wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
1. ZAKRES OGŁOSZENEGO WYKAZU
1)		Lokal użytkowy o powierzchni 134,10 m², znajdujący się w budynku
ratusza, na nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ratuszowej
1 w Kępnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, w jednostce
ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Miasto Kępno jako działka nr 1385 o
powierzchni 0,0627 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi
księgę wieczystą KZ1E/00047448/5;
2) Grunt utwardzony kostką granitową o powierzchni 30m² przeznaczony
pod lokalizację ogródka gastronomicznego położony na części nieruchomości przy ul. Rynek w Kępnie, oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów, w jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Miasto Kępno
jako działka nr 1386/1 o powierzchni 0,0081 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00048683/1;
przeznaczone do najmu na cele działalności gastronomicznej.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Kępno, nie są obciążone
ograniczonymi prawami rzeczowymi za wyjątkiem, umowy najmu
obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2020 roku oraz nie są przedmiotem
zobowiązań.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1) Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9, w okresie
od 06 lutego 2020 roku do 27 lutego 2020 roku.
2) Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http://www.um.kepno.pl
oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gmina Kępno.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
1) Okres najmu – 5 lat, tj. od dnia 01.05.2020 r. do 30.04.2024 r.
2) Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu do przetargu wynosi
3.322,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa
i 00/100 złotych) miesięcznie netto, plus należny podatek VAT.
3) Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,, ul. Kościuszki 9
(tel. 62 78 25 810) lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy
w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.

Gabinet chirurgiczny

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

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

MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.
usługi elektryczne i elektromechaniczne

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)
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 kawalerka 30 m2 w centrum
Kępna, dla małżeństwa lub kobiet.
Tel. 693 065 797.
(TK 28/02/20)

Wysłodki granulowane, śruta rzepakowa.
Tel. 605 743 178.
(TK 14/01/20)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

Usługi hydrauliczne. Tel. 505 602 594.
(TK 18/01/20)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

sprzedam
Sprzedaż drewna opałowego: liściaste, iglaste.
Tel. 510 183 522.
(TK 19/01/20)
Sprzedam: krajzegę z silnikiem 5,5 KW oraz
przyczepę do przewozu zwierząt.
(TK 8/01/20)
Tel. 885 394 472.
praca

rolnicze

Zatrudnię pracownika w zawodzie sprzedawca.
Tel. 603 117 666 lub 692 252 993. 		
(TK 17/01/20)

Sprzedam: siano 100 balotów, średnica 120
oraz słomę 100 balotów. Tel. 660 756 361.
(TK 25/02/20)

Zatrudnię kucharkę i pomoc kuchenną - „Złoty
Kłos” - Bralin. Tel. 531 067 477
(TK 12/01/20)
lub 62 / 78 12 003.

F. A. E. Ema-Elfa w Ostrzeszowie
poszukuje osoby na stanowisko:

brygadzista produkcji
Zakres obowiązków:
- Codzienny podział prac pomiędzy członków zespołu, kontrola
terminowości i jakości wykonania zadań
- Nadzór nad dokumentacją produkcyjną
- Odpowiedzialność za terminową realizację zleceń produkcyjnych
- Zapewnienie dostępności materiałów do produkcji (ścisła
współpraca z magazynem)
- Zapewnienie dostępności, rozliczanie narzędzi i materiałów
niezbędnych do wykonywania pracy przez zespół
- Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP
Oczekiwania wobec kandydatów:
- Doświadczenie w zarządzaniu grupą pracowników w firmie
produkcyjnej (warunek konieczny)
- Umiejętności planistyczne i organizacyjne, zdolność
do efektywnego rozdziału prac na podległych pracowników
- Znajomość rysunku technicznego pozwalająca na
przekazywanie wiedzy i uczenie podległego zespołu
- Nastawienie na wysoką jakość pracy
- Wiedza z obszarów obróbki metali, spawania, procesów montażu.

Do wynajęcia pokoje dla pracowników z
Ukrainy z dostępem do kuchni, łazienek wysoki standard. Tel. 605 449 658.
(TK 24/01/20)

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

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

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

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

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV drogą mailową
lub bezpośrednio do siedziby firmy F.A.E. Ema-Elfa,
ul Pocztowa 7, 63-500 Ostrzeszów.

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

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

Zaopiekuję się osobą starszą, pomogę chorej,
na: Os. 700-lecia, Kopa, Przemysłowa.
Tel. 796 760 752.
(TK 21/01/20)

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

Do wynajęcia garaż w Kępnie - ul. Obrońców Pokoju. Tel. 661 92 18 03.
(TK 26/02/20)

Wynajmę mieszkanie w Kępnie.
Tel. 784 846 118.
(TK 4/01/20)

Telefon: 514 288 733

Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac licencjackich i magisterskich.
Tel. 694 665 070.
(TK 20/01/20)

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
US£UGI
Korepetycje z j. niemieckiego: skuteczne
i efektywne zajęcia! Na wszystkich poziomach językowych. Zajęcia odbywać się
mogą u ucznia bądź nauczyciela.
Koszt: 30 zł/60 min. Tel. 667 683 120.
(TK 27/02/20)
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Firma Technika Grzewcza i Sanitarna
przyjmie montera, pomocnika
montera lub osobę do przyuczenia
na stanowisku monter instalacji
grzewczych i sanitarnych.
Kontakt: 781 786 358.

pogotowie

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

Ogłoszenia

reklamy

prośba
o pomoc

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

LECIE

100

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

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

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

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

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

SZKOLNICTWA
ZAWODOWEGO

6 czerwca 2020 roku
I część uroczystości
8.30-9.30

Rejestracja uczestników II Zjazdu w ZSP Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 25

10.00
11.00

Msza święta w Kościele pw. św. Marcina w Kępnie

11.30
13.00

Uroczysty apel (sala gimnastyczna)

14.00-18.00

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej

Komitet Organizacyjny

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach zmarłych
nauczycieli i pracowników

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Spotkanie towarzyskie Absolwentów w obiektach szkoły

II część uroczystości
19.00-2.00

ZATRUDNI

II Bal Absolwentów w restauracji „Kamiński a Zdrowie”
Koszty uczestnictwa:
-w szkole-50 zł
-udział w balu od osoby-140 zł
-całość (część oﬁcjalna +bal)-190 zł

Wpłaty będą przyjmowane tylko do 30 kwietnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy!
Rejestracja uczestników zjazdu następuje w momencie dokonania wpłaty
na poniższy rachunek bankowy:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
w Kępnie, ul. Sienkiewicza 25

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSP Nr 1 w Kępnie
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
W tytule wpłaty należy podać:
- nazwisko i imię (oraz nazwisko panieńskie mężatki)
- rok ukończenia szkoły
- typ szkoły

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).

tel.: 62 782 99 00
e-mail: zsz1-kepno@oswiata.org.pl

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

TAPICERÓW

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

tel.:

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

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2

KUPIĘ ODZNAKI
I WPINKI
SPORTOWE
najlepiej
większe kolekcje
Kontakt:
602 639 236
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

TAPICERÓW i uczniów
w zawodzie tapicer
oraz do działu
reklamacji.

kontakt:

(62) 78 292 84
Tygodnik Kępiński 6 lutego 2020
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Recenzje

reklAMY
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.

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Aneta Lejwoda-Zielińska - „Miś Staś i przyjaciele”
Miś Staś bardzo chce zostać przedszkolakiem. W końcu jego marzenie się spełnia i mały miś
wraz z innymi zabawkami – pajacykiem Teofilem, pacynką Klotyldą i lalką Zuzią – codziennie towarzyszy maluchom w poznawaniu świata. W parku jurajskim podąża śladami dinozaurów, w jesiennym lesie odkrywa skarby, razem z dziećmi tworzy kukiełkowy teatr i staje się
obrońcą książek, a podczas wiosennej wycieczki poznaje tajemnicze kotki...
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Anna Herbich - „Dziewczyny ocalałe”
„Powiedziałaś mi, że chcesz żyć” – usłyszała Zofia od swojej mamy. Razem zbiegły z obozu na
Majdanku. Krystyna razem z rodzicami uciekała kanałami z płonącego warszawskiego getta. Danuta
przez całą wojnę zdana była na łaskę obcych sobie ludzi. Zajęcie terytorium Polski przez nazistów
oznacza dla tutejszych Żydów koniec spokojnego życia. Zaczynają się pierwsze szykany – pobicia,
kradzieże, nakaz noszenia tzw. gwiazdy Dawida. Dochodzi do zbrodni. Ludzie zamykani są w gettach, w których panuje głód i szerzą się choroby. Jeśli komuś uda się przetrwać, to czeka go obóz
koncentracyjny. To piekło przeżyją nieliczni. Niczym nie zawiniły. Nikogo nie skrzywdziły. Miały
pecha, że urodziły się w żydowskich rodzinach. Wychowane w czasach pokoju nagle musiały stanąć
oko w oko z okropieństwami wojny. Po kolei traciły najbliższych. Były poniewierane, głodzone i
gwałcone. Żyły w nieustannym strachu. Pozbawiono je godności. Nieliczne spotkały na swojej drodze dobrych ludzi, inne musiały o siebie zadbać same. Jednak przetrwały. Czasami jako jedyne z całej rodziny.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Bogdan Musiał - „Kto dopomoże Żydowi...”
Książka o wielowymiarowym tytule. Zdanie wzięte z okupacyjnych ustaw niemieckich można
dopełniać na wiele sposobów. Ten, kto pomagał, podlegał karze śmierci. Po wojnie dostawał Medal
Sprawiedliwego Pośród Narodów Świata, ale bywał też nazywany antysemitą. Dyskusja dotycząca
postaw Polaków wobec Holocaustu roi się od skrajnie sprzecznych opinii i sądów. Cechują ją skrajne
emocje, płynące z różnych doświadczeń, które są absolutyzowane. Bogdan Musiał – historyk – w
swej książce nie kieruje się jednak emocjami, ale daje rzeczową wykładnię prawa niemieckiego,
które w żadnym innym okupowanym kraju nie było tak surowe i bezwzględne wobec tych, którzy
w jakikolwiek sposób udzielili pomocy Żydom. Stopień gotowości w polskim społeczeństwie do pomocy prześladowanym Żydom był na tyle duży, że niemieccy okupanci czuli się zmuszeni stworzyć
specjalne prawodawstwo, personalizując takie postawy oraz stosować drakońskie kary i represje. Ich
celem było stworzenie atmosfery strachu, aby w ten sposób wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć pomoc skazanym na śmierć Żydom. Mimo to znalazło się tysiące „Sprawiedliwych wśród
narodów świata”, którzy przekraczali granice lęku. Niejednokrotnie zapłacili za to najwyższą cenę. O
nich także opowiada ta książka. Ich ofiara często okazuje się jednak argumentem niewystarczającym.
Co parę lat Polacy stawiani są pod pręgierzem, oskarżeni o to, że antysemityzm wyssali z mlekiem
matki i współpracowali nazistami w eksterminacji Żydów. Ta dyskusja nigdy nie ustanie. Tym niemniej trzeba bezustannie zbierać świadectwa.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 6
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 12 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.	Aneta Lejwoda-Zielińska - „Miś Staś i przyjaciele”,
2.	Anna Herbich - „Dziewczyny ocalałe”,
3.	Bogdan Musiał - „Kto dopomoże Żydowi...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 5 nagrody otrzymuj¹:

Aleksandra Pyzałka (Kępno),
Paulina Pacyna-Dawid (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
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.

Byk 21 IV – 21 V
Nieoczekiwanie wygrasz w sporze lub okaże się,
że twoi przeciwnicy nie mają sił na dalszą walkę.
Będziesz w dobrym humorze i poczujesz, że masz
więcej sił i odwagi. Karta zapowiada zaproszenie
do podróży.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu unikaj prowizorek. Dobrze zaplanuj
swoje przedsięwzięcia, a do ważnych spraw przygotuj się z wyprzedzeniem. To, co robisz na ostatnią
chwilę, może, niestety, być obarczone błędem.

Rak 23 VI – 22 VII
Nie daj się ponieść zbyt silnym emocjom i egzaltowanym uczuciom. Nie podejmuj decyzji pod wpływem silnych uczuć i emocji. Trzymaj się swoich planów, przyjmuj rady innych, ale nie daj im wpływać
na swoje decyzje.

Lew 23 VII – 22 VIII
Będziesz musiał pogodzić się z porażką lub niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu. Nie
szarp się, nie rozdrapuj starych ran. Poczujesz się
z sytuacją o wiele lepiej, jeśli zajmiesz się nowymi
sprawami.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Czyjeś przykre słowa zabolą cię bardziej, niż przypuszczasz. Nie martw się tym i dalej rób to, co w
głębi serca uważasz za słuszne. W miłości ktoś
postąpi wbrew twoim życzeniom. Bądź jednak cierpliwy i uprzejmy.

Strzelec 22 XI – 21 XII
W tym tygodniu będziesz w dobrym nastroju. Odkryjesz, że masz jeszcze oszczędności, o których
zapomniałeś i rzucisz się w wir zakupów. W pracy
sprawy układać się będą po twojej myśli.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Twoja ambicja i przekonanie o słuszności własnych
pomysłów popchnie cię w stronę otwartego konfliktu lub rywalizacji. Możesz mieć więcej niż jednego
przeciwnika lub nawet założysz się o słuszności
twoich poglądów.

Wodnik 20 I – 18 II
Idź swoją drogą, nie oglądaj się wstecz. W sprawach uczuć będziesz mógł odciąć się od tego, co
było dotychczas. W pracy będziesz musiał walczyć
o swoje stanowisko, nawet kosztem dobrych relacji
ze współpracownikami.

Ryby 19 II – 20 III
W tym tygodniu czekają cię niespodzianki i zmiany.
Możesz otrzymać zaproszenie do podróży lub krótkiego wyjazdu, co zmieni twoje plany. Patrz śmiało
w przyszłość i myśl o korzyściach, jakie z tego powodu możesz odnieść.

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 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

Skorpion 24 X – 21 XI

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

ZATRUDNI

Znajdź nowe hobby, poznaj ludzi, którzy są inni niż
twoi dotychczasowi przyjaciele. Trochę odmiany w
życiu towarzyskim dobrze ci zrobi. Pogódź się z porażką, a nawet rozstaniem.

To dobry czas, aby rozmawiać o podwyżce lub
ubiegać się o lepsze stanowisko. Spotkasz się z
życzliwością i sympatią, także ze strony osób na
wyższych stanowiskach. W urzędach lub bankach
załatwisz sprawy, na których ci zależy.

restauracja
hotel

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX

Waga 23 IX – 23 X

Apteka „Przy Szpitalu” - 6.02.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 7.02.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 8.02.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 9.02.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 10.02.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 11.02.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 12.02.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.

Tygodnik Kępiński 6 lutego 2020
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

WWW.AURAMEBLE.PL

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

BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SIEDZIBIE FIRMY:
Łęka Opatowska, ul Kępińska 5 lub pod numerem telefonu 509 877 122
20
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Końcowe

odliczanie
przed startem
Ekstraklasy

W najbliższy piątek, nieco w cieniu sportów zimowych, nastąpi oczekiwany start drugiej części sezonu w PKO Ekstraklasie. Zespoły, w których szeregach występują zawodnicy z naszego regionu, w dobrych nastrojach wracają do gry.
Zarówno w zespołach Kamila Drygasa jak i Patryka Tuszyńskiego panuje optymizm. Oba zespoły walczą o najwyższe
laury i o europejskie puchary. Dodajmy, że runda wiosenna 2020 wystartuje najszybciej w historii polskiej ligi. Zespoły
jeszcze nigdy nie grały o stawkę już 7 lutego.
Hala sportowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie będzie areną zmagań Finału Województwa Wielkopolskiego w Halowej Piłce Nożnej rozgrywanego w ramach XXI Licealiady 2019/2020

W Kępnie zagrają o tytuł mistrza Wielkopolski
W najbliższy wtorek, 11 lutego Kępno będzie gospodarzem Finału Województwa Wielkopolskiego w Halowej Piłce
Nożnej rozgrywanego w ramach XXI Licealiady 2019/2020. W hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2
w Kępnie osiem zespołów, wyłonionych w drodze wcześniejszych eliminacji, powalczy o tytuł mistrza województwa.
O zwycięstwo w Kępnie powalczą aż dwa zespoły gospodarzy – reprezentacje ZSP nr 1 i 2. Pozostałe sześć drużyn to:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych z Koła, Zespół Szkół Zawodowych z Gostynia, Zespół Szkół nr 1 z Wągrowca, Zespół Szkół nr 1 ze Swarzędza, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Środy Wielkopolskiej
oraz Zespół Szkół Budowlanych z Poznania.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Kolejne boje przed ligą.

Ostatnie dni
głosowania
Jakiś czas temu Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej ogłosił I
Plebiscyt na najlepszych zawodników i trenerów Wielkopolski w roku 2019. Zwycięzcy wybrani zostaną w pięciu
kategoriach. Konkurs skupia
się na piłce amatorskiej, a
więc rozgrywkach czwartej
ligi i klas niższych. Kapituła
konkursowa wytypuje nominowanych w czterech kategoriach – piłkarka, piłkarz,
trener i trener-wychowawca
dzieci. Na podstawie osiągnięć w roku 2019, w każdej
z nich wyłoniona zostanie
piątka osób, na którą będzie
można oddawać głosy. Dodatkowo, już głosami wyłącznie kapituły, wyróżniony
zostanie klubowy działacz
roku. Zwycięzców wybierze
środowisko piłkarskie. Głosy oddawać będzie można
jeszcze przez kilka dni,od 20
stycznia do 9 lutego na dwa
sposoby: poprzez polubienie
zdjęcia z nominacją danej
osoby na stronie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
na Facebooku oraz sms-em
o dedykowanej dla każdej
nominowanej osoby treści.
Głosy z obu kanałów zostaną
zsumowane i ustalą klasyfikację końcową plebiscytu.
Najlepsi zostaną nagrodzeni
14 lutego podczas 62. Wielkiego Balu Sportowca, organizowanego przez Głos
Wielkopolski w IBB Hotel Andersia w Poznaniu. Zwycięzcy
otrzymają zaproszenie na Bal
wraz z osobą towarzyszącą, a
podczas ceremonii odbiorą z
rąk Prezesa Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej, Pawła
Wojtali, pamiątkowe statuetki oraz atrakcyjne nagrody
ufundowane przez związek
oraz partnerów plebiscytu.
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piłka nożna
Piłka nożna >>> Piłkarska wiosna tuż, tuż. Po mocnej pracy w
zimie zespoły z regionu grają co tydzień mecze kontrolne. Nie
inaczej było podczas minionego weekendu

Piłka nożna >>> Inauguracja rundy wiosennej zbliża się coraz większymi krokami. Czas
więc spojrzeć, którzy z reprezentantów naszego regionu mają szansę na awans, a którzy
wiosną będą walczyć o ligowy byt oraz swoją przyszłość

Co by było, gdyby...

podano symulację spadków i awansów

Kolejne boje przed ligą
W najbliższy weekend rozegrana zostanie inauguracyjna kolejka PKO Ekstraklasy.
Jednak zespoły z niższych lig oraz klas rozgrywkowych na inaugurację rozgrywek
jeszcze muszą poczekać. Nie znaczy to, że piłkarze nic nie robią. Drużyny z niższych
szczebli rozgrywkowych wchodzą w ostatnią fazę przygotowań do spotkań rewanżowych obecnego sezonu. Podczas ostatniego tygodnia odbyło się wiele spotkań kontrolnych z udziałem zespołów występujących w strefie kaliskiej.

Runda wiosenna w grupie drugiej
trzeciej ligi rozpocznie się w weekend 7-8 marca. Walczący o awans
do drugiej ligi piłkarze z Kalisza rozegrali w minionym tygodniu dwa
mecze kontrolne. W drugim meczu
kontrolnym podczas zimowych przygotowań KKS Kalisz Pogoń Nowe
Skalmierzyce 3:0, a bramki dla kaliskiego trzecioligowca zdobyli Kamil
Sabiłło oraz Mateusz Żebrowski,
który dwukrotnie wpisał się na listę
strzelców. Trener Ryszard Wieczorek
ponownie miał do dyspozycji dosyć
szeroką kadrę, co pozwoliło mu to
na wystawienie dwóch jedenastek. W
środowy wieczór kaliszanie nie pozostawili jakichkolwiek złudzeń czołowemu zespołowi czwartej ligi. Pierwsza połowa to widoczna przewaga
w posiadaniu piłki przez kaliszan i
solidna gra w defensywie, a także ataku, który bezlitośnie wykorzystywał
błędy obrońców Pogoni. Strzelanie, w
13. minucie spotkania, rozpoczął Mateusz Żebrowski, który wykorzystał
sparowaną przez bramkarza, tuż pod
jego nogi, piłkę. Mateusz Żebrowski
także w 27. minucie, wykończył koronkową akcję KKS-u, zdobywając
drugiego gola w tym sparingu. Wynik
meczu ustalił Kamil Sabiłło, który
wykorzystał przecinające, prostopadłe podanie i sytuację sam na sam z
golkiperem Pogoni. W trzecim meczu
kontrolnym podczas tegorocznych
przygotowań KKS pokonał 3:1 piąty zespół grupy trzeciej trzeciej ligi,
MKS Kluczbork. Bramki dla kaliszan
zdobyli Kamil Sabiłło, Mateusz Majewski oraz, po rzucie karnym, Sebastian Kaczyński.
Kolejny, zwycięski sparing zaliczył drugi z trzecioligowych przedstawicieli regionu – Jarota Jarocin.

Wyniki ciekawszych sparingów

MKS Kluczbork – KKS Kalisz ....................– 1:3
Victoria Ostrzeszów – Wiwa Goszcz ..........– 3:2
Ostrovia Ostrów – Centra Ostrów .............– 0:4
Jarota Jarocin – Polonia Leszno ...............– 4:1
LKS Gołuchów – Piast Czekanów ..............– 4:1
Polonia Kępno – Zawisza Łęka O. ............– 1:0
KKS Kalisz – Pogoń Nowe S. ....................– 3:0
Stal Pleszew – Polonia Środa (JM) ...........– 4:2
Victoria Skarszew – Tur Turek ..................– 2:2
Prosna Wieruszów – Orzeł Mroczeń ......... – 1:1
Pogoń Nowe S. – KS Opatówek ................– 4:2
Astra Krotoszyn – Biały Orzeł .................. – 2:2
LKS Czarnylas – Odolanovia Odolanów ....– 0:4
Piast Kobylin – Piast Poniec ................... – 10:0
CKS Zbiersk – Polonia Golina ................... – 2:5
Pogoń II Nowe S. – Lilia Mikstat ..............– 4:2
LZS Cielcza – GKS Żerków .......................– 4:3
Raszkowianka – Victoria Skarszew ........... – 2:2
MKS Wołczyn – GKS Grębanin ................. – 0:6
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Podopieczni Piotra Garbarka pokonali przed własną publicznością trzecioligową Polonię Leszno 4:1. Jarocinianie od pierwszej minuty przejęli
inicjatywę, ale na pierwszą bramkę
musieli czekać do 25. minuty. Prawą
stroną przedarł się Patryk Kieliba,
który obsłużył dokładnym podaniem
zamykającego akcję Krzysztofa Bartoszaka. Ten przytomnym strzałem
głową pokonał bramkarza gości, a po
stu dwudziestu sekundach mógł cieszyć się z drugiego trafienia. Ponownie precyzyjnym zagraniem popisał
się Patryk Kieliba, a snajper Jaroty
ulokował futbolówkę w siatce. Przed
przerwą swoje okazje mieli jeszcze
Damian Pawlak i Wiktor Smołaga,
ale zabrakło im skuteczności. Pierwsza połowa zakończyła się dwubramkowym prowadzeniem Jaroty. Po
zmianie stron w poczynania jarocinian wkradło się dużo niedokładności. Do głosu częściej dochodzili piłkarze z Leszna, którzy w 60. minucie
strzelili bramkę kontaktową po stałym fragmencie gry. Chwilę później
przed szansą stanął Alan Janowski.
Obrońca zmarnował jednak sytuację
sam na sam. W ostatnim fragmencie gry zobaczyliśmy dwa trafienia.
Pierwsze autorstwa Wiktora Smołagi,
który skrzętnie wykorzystał błąd golkipera przyjezdnych, a drugie w wykonaniu gracza testowanego.
Już niebawem na finiszu przygotowań do rundy wiosennej będą również czwartoligowe zespoły z naszej
strefy. Póki co, grają one ze zmiennym
szczęściem. W kontrolnej potyczce rozegranej w sobotni wieczór w
Ostrzeszowie miejscowa Victoria pokonała Wiwę Goszcz 3:2. W trzecim
sparingu, ostrzeszowianie dość wybili
gościom nadzieję na korzystny wynik.
Już pierwsza odsłona zakończyła się
wysokim prowadzeniem gospodarzy
3:0, po celnych trafieniach Remigiusza Pastuchy, Macieja Stawińskiego
i Michała Mazurka. Po zmianie stron
przyjezdni zaczęli odrabiać straty.
Wyrównać jednak im się nie udało,
ale za to ostatecznie i tak zmniejszyli
rozmiary porażki, przegrywając ostatecznie 2:3. Porażki doznał natomiast
walczący o czwartoligowy byt KS
Opatówek. Tym razem gracze spod
Kalisza ulegli ligowemu rywalowi z
Nowych Skalmierzyc 2:4. Również
kolejne spotkanie kontrolne rozegrali piłkarze LKS-u Gołuchów. Lider
czwartoligowych rozgrywek tym razem zmierzył się z występującym w
piątej lidze Piastem Czekanów. Tym

Półmetek rozgrywek to idealna okazja do przedstawienia symulacji, jak wyglądałyby kwestie awansów i spadków. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zaprezentował jak wyglądałyby awanse i spadki
na podstawie tabel końcowych po rundzie jesiennej. Wraz z ujednoliceniem lig na poszczególnych
szczeblach rozgrywek, w całym województwie wprowadzono jednolite zasady awansów i spadków.
By pomóc w zrozumieniu przepisów, przedstawiamy analizę aktualnej sytuacji.
Kwestia awansów i spadków w dwustopniowe, rozstrzygane jed- z najmniej licznej grupy 11. Po rundzie
regionie uzależniona jest w dużej nym spotkaniem na boisku zespołu jesiennej na tych pozycjach znajdują
mierze od wyników rywalizacji na z wyższej ligi bądź z lepszym bilan- się: Leśnik II Margonin, LZS Skic
szczeblu centralnym. To tamtejsze sem punktowym. Zaległy mecz Iskry (grupa 1), LKS Lipa, Błękitni Kuźnispadki warunkują, ile zespołów doty- Szydłowo nie ma w tym przypadku ca Czarnkowska (grupa 2), Warta Sieka degradacja na niższych szczeblach. znaczenia, bowiem ewentualny do- raków, LKS Piotrowo (grupa 3), KS
Nominalne zasady awansów i spad- robek nie zmieniłby sytuacji. Pod- Gaj Wielki, GKS Golęczewo (grupa
ków w Wielkopolsce nie obejmują kreślić należy, że baraże są losowane, 4), Lotnik 1997 Poznań, KS Fałkowo
spadków z wyższych lig. Stąd każda bez żadnego rozstawienia. Zgodnie z (grupa 5), Las Kuczków, RKS Radlitaka sytuacja powoduje zwiększenie regulaminem grono zespołów piątej czyce (grupa 6), Orzeł Rostarzewo,
degradacji. Dodatkowa liczba spada- ligi opuszczają po trzy zespoły z każ- Sokół Rakoniewice (grupa 7), Tulijących zależy od tego, ile zespołów z dej grupy. I tak grupę pierwszą na tę sia II Tuliszków, Dragon Dzierzbin
Wielkopolski nie utrzyma się w trze- chwilę opuściłyby: Sparta Oborniki (grupa 8), LZS Trzcinica, Masovia
ciej lidze. By kompleksowo przedsta- Wielkopolskie, Płomień Połajewo Kraszewice (grupa 9), Tarchalanka
wić temat, analizę należy rozpocząć oraz Sokół Pniewy. W grupie drugiej Tarchały Wielkie, CKS Zduny (grupa
od drugiej ligi. Na ostatnim miejscu degradacją są objęte obecnie Promień 10) i GKS Krzemieniewo w grupie 11.
w niej znajduje się obecnie Gryf Wej- Krzywiń, Patria Buk i Pogoń Śmigiel. Bardziej zawiła jest kwestia spadków.
herowo. Spadek tej drużyny sprawi, Tur Turek, Tulisia Tuliszków i Zjed- Ligę opuści aż dwadzieścia zespołów.
że zwiększy się liczba spadających noczeni Rychwał to z kolei zespoły, Jasna jest sprawa 17 spadkowiczów
w grupie drugiej trzeciej ligi z 3 do który opuściłyby grupę trzecią piątej - drużyn z miejsc 13-14 (w grupie 7
4 zespołów. Ten dodatkowy spadek ligi. Ich miejsce zajmie dziewięć ze- występuje tylko 13 drużyn). W grupie
w tej chwili dla Wielkopolski nie ma społów z Klasy Okręgowej. Sześciu czwartej obecnie spadek dotyka Lilię
znaczenia, ponieważ objąłby Gwardię z nich to mistrzowie grup tego pozio- Mikstat oraz Klub Sportowy Hanulin.
Koszalin. Niżej w tabeli jest jednak mu, których poznamy po zakończeniu Dodatkowych trzech spadkowiczów
Górnik Konin i jego miejsce (16) w tej rywalizacji ligowej. Jesienią najlepsi określonych zostanie na podstawie
chwili powoduje zwiększenie spad- okazali się Victoria Skarszew, MKS klasyfikacji zespołów z 12. miejsc w
ków na szczeblu wojewódzkim. Pozy- Dąbie, Przemysław Poznań, Sparta poszczególnych grupach. Ze względu
cja piłkarzy z Konina sprawia, że w Szamotuły, Grom Wolsztyn oraz Po- na to, że grupa 7 liczy jeden zespół
tej chwili czwartą ligę opuściłyby nie lonia Chodzież. Kolejne trzy zespoły mniej, przy ustalaniu bilansu drużyn
dwa, a trzy zespoły. Degradacja obję- awansujące wyłonią baraże pomiędzy z pozostałych grup nie jest brany pod
łaby zatem Olimpię Koło, Winogrady wicemistrzami popularnych okręgó- uwagę wynik osiągnięty z ostatnim
Poznań oraz Ostrovię 1909 Ostrów wek. Również będzie to rywalizacja zespołem w tabeli. Szeregi A-klasoWielkopolski. Dodatkowo o utrzyma- rozstrzygana w jednym meczu, na wiczów opuściłyby na tę chwilę trzy
nie w dwustopniowych barażach wal- boisku zespołu o lepszym bilansie z najsłabsze zespoły w tym zestawieczyć musiałby piętnasty zespół tabeli, rozgrywek ligowych. W chwili obec- niu, czyli Błyskawica Nieżychowo,
a więc Klub Sportowy Opatówek. Z nej prawo gry w barażach mają więc Teleszyna Przykona oraz Antares Zakolei awans do czwartej ligi wywalczą Stella Luboń, Lechita Kłecko, Orkan lasewo.
mistrzowie piątej ligi. Jesienią najlep- Śmiłowo, Błękitni Wronki, Piast PoPodsumowując, powyższe prosi okazali się Concordia Murowana niec oraz GKS Rychtal. Warto rów- gnozy określone zostały na koniec
Goślina (grupa 1), Krobianka Krobia nież przypomnieć, co będzie istotne rundy jesiennej, na podstawie za(grupa 2) oraz Odolanovia Odola- zwłaszcza przy niższych ligach, że twierdzonych wyników końcowych
nów (grupa 3). W sezonie 2019/2020 zespoły trafiają do ogólnego koszyka rundy. Nie oznacza to, że dana liczba
po raz pierwszy możliwości awansu drużyn na danym szczeblu. Dopiero zespołów opuści ligi. Może ona być
zostały zwiększone o pojedynki ba- później na podstawie kryterium geo- większa w zależności od rozstrzyrażowe. Oprócz wspomnianego już graficznego dokonywany jest podział gnięć w drugiej i trzeciej lidze. Na
Klubu Sportowego Opatówek zagrają na poszczególne grupy. Składy grup kogo warto zatem zwracać uwagę?
w nich wicemistrzowie piątych lig, mogą się zatem różnić od podziału W drugiej lidze na Gryf Wejherowo,
czyli po jesieni Iskra Szydłowo (gru- w sezonie 2019/2020. Z kolei licz- rezerwy Lecha Poznań, Elanę Toruń,
pa 1), GKS Dopiewo (grupa 2) oraz ba grup ligowych na szczeblu Klasy Błękitnych Stargard oraz Bytovię ByWilki Wilczyn (grupa 3). Baraże są Okręgowej i Klasy A została opraco- tów. Spadek każdej z tych drużyn powana przez związek w taki sposób, że większy liczbę spadających zespołów
zasady na pograniczu klas są bardzo z trzeciej ligi, co pośrednio może mieć
razem szkoleniowiec gołuchowian,
klarowne. Spadek zaliczą po trzy dru- wpływ na spadki w województwie,
Maciej Dolata nie mógł skorzystać
żyny z każdej grupy klasy okręgowej. jeśli w wyniku tego degradacja obejz usług kontuzjowanego Krzysztofa
I tak w grupie najbardziej nas inte- mie zespoły z Wielkopolski grające
Czabańskiego i zmagającego się z
resującej spadek zaliczyłyby Grom w trzeciej lidze, do których zaliczane
przeziębieniem Krystiana BenuszaGolina, Ogniwo Łąkociny oraz Stra- są: KKS Kalisz, Mieszko Gniezno,
ka. Ich brak, na tle piątoligowca z Czeżak Słupia. Jako, że grup na poziomie Sokół Kleczew, Polonia Środa Wielkanowa, nie był jednak odczuwalny.
Klasy A mamy dziewięć, a miejsc w kopolska, Nielba Wągrowiec, Jarota
Przewaga zespołu z Gołuchowa nie
wyższej lidze jest osiemnaście, awans Jarocin i Górnik Konin. Spadek tych
podlegała żadnej dyskusji. Czwartowywalczą po dwie drużyny z każdej drużyn bezpośrednio powiększa liczligowcy byli zdecydowanie lepsi w
grupy. Po rundzie jesiennej na uprzy- bę zespołów spadających z czwartej
każdym elemencie gry i jako pierwsi
wilejowanych pozycjach znajdują się ligi i klas niższych. Szczególną uwagę
otworzyli wynik spotkania za sprawą
Prosna Kalisz i LKS II Gołuchów w zwrócić należy na trzy ostatnie ekipy,
trafienia Adriana Hajdasza. Po zmiagrupie trzeciej oraz Zawisza Łęka które znajdują się w dolnych rejonach
nie stron wynik podwyższył bardzo
Opatowska i LZS Czajków w grupie tabeli i wiosną będą walczyć do ostataktywny tego dnia Konrad Chojczwartej.
niej kolejki. Przygotowana analiza nie
nacki. Niespełna pół godziny przed
Na ostatniej granicy poziomów, a przewiduje sytuacji wycofań zespokońcem gry trzecią bramkę dla LKS-u
więc w Klasie A i B sytuacja jest naj- łów z rozgrywek, co powoduje ich
zdobył Jakub Szymkowiak, a rezultat
bardziej skomplikowana. Problemów bezpośrednią degradację o dwie klasy
spotkania tuż przed jego końcem ustanie ma z awansem, dwadzieścia jeden rozgrywkowe i może zaburzyć system
lił Maciej Marcinkowski.
BAS
zespołów do promocji to mistrzowie i awansów i spadków.
wicemistrzowie grup 1-10 oraz mistrz
BAS
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Piłka nożna >>> Zgodnie z Unifikacją Organizacji Współzawodnictwa i Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej, jaką przygotował PZPN, zalecaną formą rozgrywek w kategorii żaków są turnieje i mecze towarzyskie. Od wiosny projekt ten obejmie wszystkie
rozgrywki żaków w Wielkopolsce

Piłka nożna >>> Po słabej rundzie jesiennej w Zefce Kobyla Góra doszło do zmiany trenera. Dotychczasowego
szkoleniowca zastąpił doskonale znany z pracy w Kępnie
Bartosz Medyk

WZPN wprowadza zmiany
w rozgrywkach żaków
Medyk ma uzdrowić Zefkę
Bartosz Medyk został nowym trenerem Zefki Kobyla Góra. Na
tym stanowisku zastąpił Grzegorza Sajewicza, z którym klub z
Kobylej Góry rozstał się kilka dni temu. Zefka to trzynasty zespół
piątoligowych rozgrywek. Wiosną drużynę z Kobylej Góry czeka
niezwykle ciężka walka o uniknięcie degradacji.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdził właśnie projekt nowego systemu rozgrywek żaków przygotowany przez Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego. Od rundy wiosennej obecnego sezonu rozgrywki tej kategorii wiekowej będą
prowadzone w formie turniejów towarzyskich. Dotychczasowy system rozgrywek, w
którym kluby rywalizowały w rundzie jesiennej, nie będzie miał swojej kontynuacji.
Zgodnie z Unifikacją Organizacji
Współzawodnictwa i Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej, jaką
przygotował Polski Związek Piłki
Nożnej, zalecaną formą rozgrywek
w kategorii żaków są turnieje i mecze
towarzyskie. System rywalizacji bez
prowadzenia klasyfikacji testowo został już wprowadzony w niektórych
regionach naszego kraju, a teraz podobny projekt obejmie wszystkie rozgrywki żaków w Wielkopolsce.
Szczegółowy projekt nowego
systemu rozgrywek został opracowany przez Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego. Oparty został
on na turniejach towarzyskich, a jego
najważniejszymi założeniami będzie
rozgrywanie spotkań bez liczenia
wyników oraz brak sędziego. Na boisku, w trakcie gry, decydować mają
zawodnicy, a w sytuacjach spornych
interweniować będą trenerzy. Kluby
będą mogły wystawić do turnieju
dowolną liczbę zespołów, decyzję
podejmuje przed samym turniejem
trener w oparciu o liczbę swoich zawodników w danym dniu. W myśl
nowego projektu liczba spotkań oraz
czas ich trwania w oparciu o unifikację, ustalane są bezpośrednio
przed turniejem, na podstawie liczby

zgłoszonych przez trenerów drużyn.
Kluby będą zobowiązane do zatwierdzenia zawodników do rozgrywek
w systemie Extranet. Obowiązujące
pozostają również przepisy dotyczące licencji trenerskich. Na turnieju
trenerzy będą wypełniali w formie
papierowej protokół przygotowany
przez Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej. Będzie on podstawą weryfikacji zawodników i uprawnień
trenerskich przez organizatorów turniejów. W mocy pozostają również
określone regulaminem rozgrywek
kary finansowe za brak uczestnictwa
w turnieju. Będą one nakładane w sytuacji, gdy klub nie powiadomi o nieobecności na co najmniej 24 godziny
przed rozgrywkami.
Nowy projekt zakłada rozegranie
pięciu turniejów w czasie rundy wiosennej. Obowiązujące na dziś terminy
to 4-5 kwietnia, 18-19 kwietnia, 9-10
maja, 23-24 maja oraz 6-7 czerwca.
Turnieje będą rozgrywane w obrębie
grup ustalonych przez Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego,
a za ich organizację odpowiedzialni
będą wskazani z grona zainteresowanych klubów koordynatorzy. Dodatkowo, dla wiodących pod względem
szkolenia klubów, odbędą się dwa

turnieje strefowe w terminach 16-17
maja oraz 13-14 czerwca.
Kluby, które uczestniczyły do
tej pory w rozgrywkach, zostały podzielone na 25 grup liczących od 5
do 10 klubów. Kluczem do ustalenia
grup było położenie geograficzne. W
określonych szczególnych przypadkach kryterium pomocniczym były
poziom szkolenia klubów i wcześniejsze wyniki. Podział na grupy
ma zostać przedstawiony pod koniec
obecnego lub na początku przyszłego
tygodnia. Wszystkie zainteresowane
kluby, które będą chciały dołączyć do
rozgrywek, będą dokooptowywane
do tych grup.
W związku z wejściem w życie
nowego projektu rozgrywek, 29 marca w Racocie Wielkopolski Związek
Piłki Nożnej przeprowadzi turniej pilotażowy, podczas którego zaprezentowana zostanie organizacja rozgrywek. Zaproszenia na niego otrzymają
wszyscy koordynatorzy grup z całej
Wielkopolski, by z bliska przyjrzeć
się sposobowi prowadzenia turniejów. Dotychczasowy system rozgrywek, w którym kluby rywalizowały
w rundzie jesiennej, nie będzie miał
swojej kontynuacji.
BAS

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

Bartosz Medyk, trenersko związany był ostatnio z GKS-em Rychtal,
z którym ostatecznie nie udało się
awansować do piątej ligi. Wówczas
na drodze stanęła między innymi Zefka Kobyla Góra. Teraz los ponownie
zetknął ze sobą Bartosza Medyka
i klub z Kobylej Góry. Na dniach
49-letni szkoleniowiec został bowiem
trenerem trzynastej drużyny piątej
ligi, zastępując na tym stanowisku
Grzegorza Sajewicza. Przed nowym
szkoleniowcem spore wyzwanie, bowiem Zefka katastrofalnie spisywała
się w rozgrywkach piątej ligi. Gracze
z Kobylej Góry przegrali dziesięć z
piętnastu meczów, odnieśli cztery
zwycięstwa i zanotowali jeden remis.
Oficjalny debiut nowego trenera ma
nastąpić 14 marca, podczas wyjazdowego starcia z GKS-em Sompolno.
Bartosz Medyk jest wychowankiem

Startu Namysłów, do którego trafił w
wieku 12 lat. W barwach namysłowskiego Startu Bartosz Medyk występował od klasy okręgowej aż po
drugą ligę. Na zapleczu pierwszej ligi
był jednym z czterech wychowanków klubu, który miał pewne miejsce na murawie. Po rozpadzie klubu
w styczniu 1999 roku kilkukrotnie
zmieniał barwy klubowe, reprezentując kolejno Lignomat Jankowy, Odrę
Opole, Pogoń Oleśnicę, Pogoń Syców
oraz Unię Murów, w której w 2007
zakończył zawodniczą karierę. Karierę trenerską również rozpoczynał
w Starcie Namysłów. Później losy
rzuciły go do Pogoni Syców, Unii
Murów oraz GKS-u Starościn. Bartosz Medyk najbardziej kojarzony jest
z Polonią Kępno, z którą pracował w
latach 2010-2013.
BAS

Piłka nożna >>> Od kilku dni kluby mogą oficjalnie pozyskiwać między innymi zawodników, którzy rozwiążą
deklarację gry amatora z dotychczasowym zespołem. Wychodząc naprzeciw potrzebom klubów, Wielkopolski ZPN
przygotował wzór właściwego oświadczenia

Rozwiązanie
deklaracji amatora

Kluby w regionie mogą już uprawniać do gry w lidze nowych zawodników. O północy 1 lutego otworzyło się okno transferowe i
chociaż o wzmocnieniach klubów słyszeliśmy już od początku
roku, dopiero teraz ci piłkarze będą mogli zostać zgłoszeni do
gry w wiosennej części sezonu.

O północy 1 lutego otworzyło się
okienko transferowe. Kluby mogą w
nim pozyskiwać między innymi zawodników, którzy rozwiążą deklarację gry amatora z dotychczasowym
zespołem. Wychodząc naprzeciw
potrzebom klubów, Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej przygotował
właściwe oświadczenie. Deklaracja
gry amatora z definicji obowiązuje
przez cały sezon, do dnia 30 czerwca.
Możliwe jest jednak jej wcześniejsze
rozwiązanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zmieniać przynależność
w trakcie sezonu jako tak zwani wolni zawodnicy. Przygotowane przez
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
odpowiednie oświadczenie można

pobrać na stronie internetowej. Jak
zaznaczono w dokumencie, należy go
sporządzić w trzech egzemplarzach,
z których jeden musi zostać przekazany do związku. Podpisanie oświadczenia sprawia, że zawodnik staje się
tak zwanym wolnym graczem i jako
taki może zmienić przynależność
klubową, przy czym może to nastąpić
wyłącznie w trakcie okienka transferowego. Warto również podkreślić,
że sporządzenie oświadczenia nie
ma wpływu na kwestie ekwiwalentu
za wyszkolenie. W przypadku pozyskania gracza, za którego opłata taka
przysługuje poprzedniemu klubowi,
klub pozyskujący musi ją uiścić.
BAS
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Sport

piłka nożna

wielkopolska KLASA B grupa 9

SEZON 2019/2020

RUNDA wiosenna 2020

Piłka nożna >>> Kluby PKO Ekstraklasy wracają do rywalizacji po zimowej przerwie.
W czasie przerwy w drużynach doszło do zmian kadrowych

Końcowe odliczanie
przed startem Ekstraklasy

W najbliższy piątek, nieco w
cieniu sportów zimowych, nastąpi
oczekiwany start drugiej części sezonu w PKO Ekstraklasie. Zespoły, w

których szeregach występują zawodnicy z naszego regionu, w dobrych
nastrojach wracają do gry. Zarówno
w zespołach Kamila Drygasa jak i

Patryka Tuszyńskiego panuje optymizm. Oba zespoły walczą o najwyższe laury i o europejskie puchary.
Dodajmy, że runda wiosenna 2020

wystartuje najszybciej w historii polskiej ligi. Zespoły jeszcze nigdy nie
grały o stawkę już 7 lutego. Wiosną w
rozgrywkach ekstraklasy zobaczymy
dwóch naszych zawodników. Obok
Patryka Tuszyńskiego z Piasta Gliwice duże szanse występu na ligowych
boiskach ma Kamil Drygas, który
wraca do zdrowia po ubiegłorocznej
kontuzji, której nabawił się tuż na samym początku sezonu. W poniższym
zestawieniu przedstawiamy bilans
występów Patryka Tuszyńskiego i
Kamila Drygasa w rundzie jesiennej
obecnego sezonu.

NASI W PKO EKSTRAKLASIE (podsumowanie pierwszej części sezonu)
Kamil DRYGAS (Pogoń Szczecin)
Występy
2

Występy w „11”
2

Pełne mecze
2

Występy
19

Występy w „11”
2

Pełne mecze
1

Rezerwa
0

Czas gry
180 min.

Gole
0

Kartki
0

Gole
0

Kartki
2Ż

Patryk TUSZYŃSKI (Zagłębie Lubin)
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Rezerwa
17
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Czas gry
577 min.

PKO Ekstraklasa po I części sezonu

1. KP Legia Warszawa
2. MKS Cracovia SSA
3. MKS Pogoń Szczecin
4. WKS Śląsk Wrocław
5. KKS Lech Poznań
6. GKS Piast Gliwice
7. KS Lechia Gdańsk
8. Wisła Płock SA
9. Jagiellonia Białystok
10. KGHM Zagłębie Lubin
11. RKS Raków Częstochowa
12. KS Górnik Zabrze
13. MZKS Arka Gdynia
14. MKS Korona Kielce
15. Wisła Kraków SA
16. ŁKS Łódź

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

38
36
35
34
31
31
30
30
29
28
28
23
21
21
17
14

40:20
29:16
22:16
27:21
33:20
22:21
23:22
25:32
31:26
31:28
24:29
24:27
17:28
12:24
22:35
20:37

Program 21. kolejki
Piątek, 7 lutego 2020 roku
18:00
Arka Gdynia – Cracovia
20:30
Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk
Sobota, 8 lutego 2020 roku
15:00
Korona Kielce – Górnik Zabrze
17:30
Lech Poznań – Raków Częstochowa
20:00
Wisła Kraków – Jagiellonia
Niedziela, 9 lutego 2020 roku
12:30
Wisła Płock – Pogoń Szczecin
15:00
Piast Gliwice – Zagłębie Lubin
17:30
Legia Warszawa – ŁKS Łódź

