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Co ze szkołami
w Drożkach i Wielkim Buczku?

SP Drożki

SP Wielki Buczek

Wśród najważniejszych uchwał znalazły się te dotyczące przyszłości szkół podstawowych w Drożkach i Wielkim Buczku. Sprawa ta od dłuższego czasu wzbudza wiele emocji wśród mieszkańców.
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Fabryka mebli w Laskach zatrudni

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

„LOFI Robot” – programujemy w bibliotece
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Mroczeń na trzecim
miejscu w półfinale
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Waloryzacja rent i emerytur w 2020 roku zaskoczyła. Będzie wyższa niż planował to rząd

Wyższa waloryzacja emerytur
Wszystko już jasne, seniorzy
mają powody do radości. Od 1 marca
2020 roku emeryci i renciści otrzymają waloryzację świadczeń wyższą
od planowanej. Do ich dotychczasowych przelewów i przekazów pocztowych z ZUS dojdzie 3,56% dodatku.
A miało być mniej - Już dziś z całą
pewnością możemy powiedzieć, że
wskaźnik waloryzacji w tym roku to
będzie 103,56% - deklaruje minister
rodziny Marlena Maląg w radiowej
„Jedynce”. - Osoby, które pobierają emeryturę powyżej 1966 zł 29 gr
będą miały waloryzację procentową.
Ich emerytura wzrośnie o 3,56 proc.
Pamiętaliśmy też o waloryzacji dla
osób niesamodzielnych, które dostają dodatek 500 zł. Podnieśliśmy im
próg dochodowy do 1700 zł, by nie
stracili na waloryzacji - podkreśliła
M. Maląg.
Nie 3,24%, a 3,56% - taka będzie
tegoroczna waloryzacja rent i emerytur. Jaka to różnica? Na każdym
tysiącu złotych emerytury i renty to
dokładnie o 3 zł 22 grosze więcej co
miesiąc. Zamiast 32 zł 40 gr., będzie

to 35 zł 60 gr. Przy 2 tys. zł to 71 zł
ekstra, przy 3 tys. zł - 106 zł ekstra
co miesiąc. Wszyscy emeryci i renciści wiedzą doskonale, co dzieje się
w marcu. To termin corocznej waloryzacji świadczeń - wyczekiwanej z
zainteresowaniem przez każdego, kto
pobiera pieniądze z ZUS. To temat
numer jeden dla blisko 10 mln Polaków. I już mogą być pewni tego, ile
dostaną w przyszłych miesiącach.
Podwyżka będzie nieco większa
od planowanej przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
za sprawą danych, które we wtorek
opublikował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Pensje Polaków w
ubiegłym roku rosły szybciej, więc i
dla emerytów oraz rencistów będzie
więcej.
Skąd różnica? Wskaźnik waloryzacji odpowiada inflacji - czyli
wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych - w poprzednim roku
kalendarzowym. Do tego dochodzi co
najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (również w
poprzednim roku kalendarzowym).

Inflacja emerycka (bo tak nazywa się podwyżka cen dla seniorów),
która jest co roku podawana przez
GUS, wyniosła 2,6%. Z kolei wzrost
wynagrodzeń w 2019 roku wyniósł
4,8%, 20% z tego to 0,96%. .A to
oznacza 3,56% i taka właśnie powinna być waloryzacja 1 marca 2020
roku. - Każda podwyżka emerytury
to dla mnie dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Czy to waloryzacja, czy 13.
emerytura to ważne, gdyż większość
tych pieniędzy wydaję na leczenie. A
i pomagam dzieciom – stwierdza Teresa od 10 lat na emeryturze. Warto
pamiętać, że w tym roku znów waloryzacja będzie kwotowo-procentowa.
Co to oznacza? Seniorzy otrzymają
gwarantowane 70 zł - o ile wyliczona
dla nich waloryzacja jest niższa od tej
kwoty. I tak osoba otrzymująca 1,2
tys. zł emerytury od marca 1270 zł.
- Ogłoszona podwyżka waloryzacja
bardzo mnie cieszy. Leki są tak drogie, że częściowo będzie lżej – mówi
kępińska emerytka, Zofia.
Podobnie będzie z seniorami,
którzy dostają do 2 tys. zł. Ich wa-

loryzacja procentowa dałaby mniej
niż 70 zł - dlatego otrzymają gwarantowaną kwotę. Warto pamiętać, że
równocześnie od marca zacznie obowiązywać nowa emerytura minimalna - w wysokości 1,2 tys. zł (została
podniesiona o 100 zł). Prawo do niej
mają ci seniorzy, którzy przepracowali przynajmniej 20 (w przypadku
kobiet) i 25 lat (w przypadku mężczyzn). - Ja mam emerytury ponad
2 tysiące, ale też pomagam córce, no
i trzem wnukom, stąd każdy dodatkowy grosz się przyda – wylicza Jan,
emeryt z Kępna.
Emeryt, który otrzymuje 2,5 tys.
zł miesięcznie brutto, może liczyć od
marca na podwyżkę o 89 zł. W ciągu roku zyska 1068 zł. Z kolei senior,
który co miesiąc ma 3 tys. zł brutto,
dostanie 106 zł podwyżki. W ciągu
roku zyska 1272 zł. Oczywiście, im
wyższe świadczenie, tym wyższa
waloryzacja. I tak seniorzy, którzy
co miesiąc dostają po 5 tys. zł brutto
świadczenia, dostaną 178 zł miesięcznie więcej. To oznacza, że rocznie
ich waloryzacja przyniesie 2,1 tys.
zł ekstra. - Ja dodatkowe pieniądze
zamierzam przeznaczyć na zakup
nowej pralki, albowiem teraz od kilku tygodni korzystam z życzliwości
koleżanki, u której piorę – mówi z
przejęciem Barbara z Kępna.
W Polsce 70% pobierających
emeryturę dostaje mniej niż 2,4
tys. zł brutto. To 3,6 mln emerytów.
Otrzymują 1,9 tys. zł netto. Ich waloryzacja wyniesie nie więcej niż 85 zł
Co trzeci senior w kraju ma jednak mniej niż 1600 zł świadczenia
brutto. To 1,3 tys. zł na rękę. Oznacza to 1,7 mln osób. Ci z kolei dostaną gwarantowane 70 zł. - Ja mam
tylko niecałe 1400 zł, więc dla mnie
każda podwyżka jest ważna. Z tegorocznej 13. emerytury i dodatkowo z
waloryzacji będę miał większe kieszonkowe w sanatorium, do którego
wyjeżdżam już w maju – cieszy się
Stefan z Kępna.
Aby waloryzacja doszła z 1500
zł emerytury do 2000 zł potrzeba 10

lat na tegorocznym poziomie (czyli
3,56 proc. rocznie). A warto dodać, że
część z tej rekompensaty jest pochłaniana przez inflację, a ona przecież
odpowiada za wysokość samej waloryzacji, jest jej częścią. Im wyższa
inflacja, tym wyższa waloryzacja.
Oprac. m

WALORYZACJA
RENT I EMERYTUR 2020
Świadczenie
Kwota
Świadczenie
dziś
waloryzacji po waloryzacji
(kwota brutto)		
(kwota brutto)
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000

70
70
70
70
70
70
70
70
71,2
74,76
78,32
81,88
85,44
89
92,56
96,12
99,68
103,24
106,8
110,36
113,92
117,48
121,04
124,6
128,16
131,72
135,28
138,84
142,4
145,96
149,52
153,08
156,64
160,2
163,76
167,32
170,88
174,44
178

1270
1370
1470
1570
1670
1770
1870
1970
2071,2
2174,76
2278,32
2381,88
2485,44
2589
2692,56
2796,12
2899,68
3003,24
3106,8
3210,36
3313,92
3417,48
3521,04
3624,6
3728,16
3831,72
3935,28
4038,84
4142,4
4245,96
4349,52
4453,08
4556,64
4660,2
4763,76
4867,32
4970,88
5074,44
5178
Źródło: money.pl

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

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

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02

21 (42%)
69 (138%)
52 (104%)
87 (174%)
38 (76%)
127 (254%)
41 (82%)

13 (50%)
42 (167%)
31 (125%)
52 (209%)
22 (89%)
76 (305%)
25 (99%)

JAKOŚĆ
POWIETRZA
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Bywało lepiej
Dobra

Perzów

baranów (ul. Ogrodowa 2)
DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02

26 (105%)
101 (404%)
34 (137%)
95 (381%)
31 (125%)
90 (360%)
79 (318%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

44 (88%)
169 (338%)
57 (114%)
159 (318%)
53 (106%)
151 (302%)
133 (266%)

Dobra
Zła
Umiarkowana
Zła
Umiarkowana
Zła
Bywało lepiej

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

DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02

9 (37%)
24 (96%)
31 (125%)
35 (140%)
15 (61%)
44 (178%)
31 (125%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

16 (32%)
41 (82%)
51 (102%)
59 (118%)
25 (50%)
74 (148%)
52 (104%)

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana

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

Raport będziemy publikować co tydzień.
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Ferie w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie

Muzealne zajęcia dla dużych i małych

Od 27 stycznia do 9 lutego br.
Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P.
Potworowskiego w Kępnie zorganizowało zajęcia feryjne przeznaczone
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
W ofercie znalazły się zajęcia o te-

W wyjątkowej, artystycznej zabawie
uczestnicy tworzyli kolaże z kolorowych sznurków i nici.
29 stycznia br. w muzeum gościły
grupy przedszkolne i wczesnoszkolne
podczas artystycznych warsztatów

Podczas ferii zwiedzający mieli okazję obejrzeć indywidualnie
wystawy czasowe, świetnie przy tym się bawiąc

matyce etnograficznej, archeologicznej oraz artystycznej, przygotowane
dla: rodziców z dziećmi, grup przedszkolnych i szkolnych, młodzieży,
seniorów, grup oraz indywidualnych.
Feryjną przygodę w muzeum
rozpoczęły rodzinne wtorki, czyli zajęcia dla rodziców z dziećmi pt. „Po
nitce do kłębka”. Były to warsztaty
tworzenia kolażu. Dzieci dowiedziały się, jak można stworzyć obraz ze
sznurków oraz czym jest kolaż i co
ma wspólnego z morskimi podróżami
Tadeusza Piotra Potworowskiego.

tworzenia kolażu pt. „Zaplątani”. Najmłodsi zwiedzający dowiedzieli się,
co mają wspólnego spiralnie zawinięte liście z twórczością T. P. Potworowskiego oraz czym jest abstrakcja
i w jaki sposób stworzyć pejzaż przy
użyciu figur geometrycznych. Za pomocą zmysłu dotyku doświadczali
naturalnych materiałów, których artysta używał do tworzenia obrazów,
a bawiąc się różnego rodzaju kolorami oraz nićmi i sznurkami, stworzyli wyjątkowe kolaże, do powstania
których zainspirował ich niezwykły
świat natury.

Kolejnymi twórczymi zajęciami,
które odbyły się 30 stycznia br., były
warsztaty pt. „W pracowni artysty...
Opowieść jamnika Betty”. Podczas
zajęć opowiedziana została historia
życia i twórczości T. P. Potworowskiego w technice animacji poklatkowej. Była to wyjątkowa podróż w
czasie do grębanińskiej pracowni T.
P. Potworowskiego. Uczestnicy dowiedzieli się, jak wyglądało życie
T. P. Potworowskiego w Grębaninie,
czym zasłynął, pracując na terenie
naszego miasta, kogo zapraszał do
swojej pracowni w Czerwonej Willi oraz jakie obrazy malował w tym
okresie. Przewodnikiem po atelier
malarza był jego ukochany jamnik –
Betty. Podczas zajęć osoby biorące w
nich udział poznały historię artysty
oraz obejrzały obrazy z lat 30. XX
wieku. Następnie uczestnicy stworzyli niezwykłą opowieść o artyście
w technice animacji poklatkowej.
31 stycznia br. odbył się wykład
skierowany do seniorów pt. „Pogadajmy o historii, czyli piątkowe wykłady
przy dobrej kawie”. Tematem spotkania było „Słońce i księżyc zamiast
zegara, pory roku zamiast kalendarza
– czyli o czasie zwykłym i niezwykłym w kulturze ludowej”.
Drugi tydzień ferii zimowych w
Muzeum Ziemi Kępińskiej rozpoczęły zajęcia dla rodziców z dziećmi pt.
„Motanki, żadanice, otulaczki – etnograficzne warsztaty tworzenia magicznych lalek życzeń”. Podczas zajęć
uczestnicy tworzyli słowiańskie lalki

Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie przygotowała dla dzieci atrakcje na czas ferii

życzeń. Jak się okazało, większość z
uczestników troszczy się o spokojny
sen, ponieważ wykonano najwięcej
motanek-otulaczek. Nie zabrakło też
ziarnuszek, martyniczek czy żadanic.
Każdy wkładał w swoją „ochroniarkę” całe serce i wszystkie siły.
5 lutego br. był kolejnym dniem
motania w muzeum. Swoje życzenia motankom powierzały dzieci z
przedszkola. Wymagało to czasu i
trochę pomocy, ale każdy stworzył
swoją lalkę. Powstały kolorowe ziarnuszki, malutkie otulaczki, a nawet
lalka-koń. Dzieci skorzystały z rady,
bo prawie każda motanka miała przy
sobie koralik, guzik lub kokardkę.
Walkę z feryjną nudą pokonały
też zajęcia pt. „Od zaświatów do za-

lu ciekawych opowieściach o pracy
archeologa. Wykład na temat „Odkrywając przeszłość” przygotowała doktorantka Instytutu Studiów
Klasycznych, Śródziemnomorskich
i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego Evelina Kachynska.
Po dwóch tygodniach twórczych
warsztatów, w których brali udział
rodzice z dziećmi, grupy przedszkolne i wczesnoszkolne, młodzież oraz
seniorzy, przyszedł czas na uroczyste podsumowanie i podziękowanie
wszystkim uczestnikom za te wspaniałe, wspólnie spędzone chwile.
- Wszyscy uczestnicy warsztatów
otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Spotkanie było również okazją do wspólnego obejrzenia efektów

Zajęcia plastyczne rozwijały wyobraźnię uczestników
i były świetną formą spędzenia wolnego czasu

światów – lekcja o życiu, trzech rytuałach, które przechodzimy”. O życiu
można powiedzieć wiele, ale jak je
zobrazować? 6 lutego br. uczestnicy
warsztatów przedstawiali swoje życie
i samego siebie na kartkach papieru.
Zaczynając od koła – całego świata,
do środka, gdzie centrum stanowimy my. Najważniejsze były jednak
kolory – każdy miał inne znaczenie,
przedstawiał inną cechę. Jak się okazuje, część barw wybieramy świadomie, a inne są odległe od świadomości.
Feryjną przygodę w muzeum
zakończyło wspólne spotkanie dla
dorosłych przy pysznej kawie i wie-

czwartkowych zajęć, czyli krótkiej
animacji poklatkowej, którą stworzyli uczestnicy zajęć „W pracowni
artysty...” – podkreśliła dyrektor muzeum Karolina Różewska.
Podczas ferii, 2 i 9 lutego br.,
zwiedzający mieli okazję obejrzeć
indywidualnie wystawy czasowe i
zagrać w grę muzealną oraz odebrać drobny upominek. - Z muzealnej oferty feryjnej przygotowanej
na 2020 r. skorzystało w sumie 189
osób: 3 grupy przedszkolne – 60
osób, rodzice z dziećmi – 61 osób,
seniorzy – 46 osób i indywidualni
zwiedzający – 22 osoby – podsumowała dyrektor.
Oprac. KR

Ferie z książką i nie tylko
Tegoroczne ferie w Samorządowej Bibliotece Publicznej im. Marii z
Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie
rozpoczęły się od wizyt w kępińskich
przedszkolach, podczas których dzieci nie tylko mogły posłuchać bajek,
ale też aktywnie włączyły się w zajęcia i wspólnie z bajkowymi postaciami uczyły się w czasie dobrej zabawy.
Drugi tydzień ferii minął pod
hasłem: „Planszomaniacy na start!”.
Zajęcia w filii bibliotecznej w Mikorzynie zgromadziły tłumy dzieci.
Przybyli na nie uczniowie miejscowej
szkoły podstawowej, a nawet przedszkolaki, w towarzystwie rodziców,
dziadków i babć. Gry planszowe udostępniła Szkoła Podstawowa w Mikorzynie i Biblioteka w Olszowie. Część
gier była dobrze znana uczestnikom,

ale pojawiły się też nowości, które
przyjemnie zaskoczyły nawet najbardziej zapalonych graczy. - Podczas
tych zajęć padł rekord frekwencji:
pierwszego dnia przyszło 40 dzieci, a
drugiego – 35 – podkreśliła dyrektor
biblioteki Magdalena Wieczorek.
W Bibliotece w Olszowie dzieci
miały okazję na zabawę ze sztuką
sceniczną, plastyczną i pięknymi powieściami w niespotykanej formie,
jaką jest teatr ilustracji – kamishibai.
Były to dwa dni z wywodzącą się z
Japonii sztuką głośnego czytania i
opowiadania, która okazała się dla
dzieci czymś nowym i odkrywczym.
Podczas zajęć uczestnicy tworzyli
karty kamishibai do wiersza Juliana
Tuwima i minikamishibai z papieru.
Swoje prace każdy zabrał do domu na

pamiątkę niezwykłych spotkań wokół magicznej skrzynki.
W ostatni dzień ferii kępińska
biblioteka zaprosiła na warsztaty
pn. „Mały jubiler”. Spotkanie otworzyła multimedialna prezentacja,
która ukazała historię tworzenia
ozdób od najdawniejszych czasów
na wszystkich kontynentach. Dzieci
dowiedziały się, jak dobierać kolory
i materiały, aby tworzyć kompozycje, zaprojektowały biżuterię w formie szkiców, a następnie wykonały
z przygotowanych elementów kolorowe bransoletki.
- Z wydarzeń zorganizowanych
w trakcie ferii zimowych przez Samorządową Bibliotekę Publiczną w
Kępnie skorzystało 201 dzieci – podsumowała M. Wieczorek. Oprac. KR

Kochana Gertrudo!
Niech ten radosny, wspaniały dzień
na zawsze Twe troski, odsunie w cień.
I niech się śmieje do Ciebie świat,
blaskiem szczęśliwych i długich lat.
Wszystkiego najlepszego
z okazji 91. urodzin.
Przede wszystkim dużo zdrowia
i radości.
Życzy: Córka Halina z mężem Janem
oraz wnuki Marzena, Marek,
Grażyna wraz z Rodzinami.
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Wiadomości

historia

Szanowni Czytelnicy, Towarzystwo Historyczne im. Szembeków z siedzibą w Warszawie, przygotowało dla Państwa artykuł z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Kępna i Ziemi Kępińskiej. Artykuł opracowano pod redakcją prezesa Zarządu Władysława Ryszarda Szeląga, przy współpracy z Członkiem Honorowym Zarządu Władysławem Garbińskim. Artykuł przybliża historię powrotu do Polski Kępna i Ziemi Kępińskiej 100 lat temu,
tj. 17 stycznia 1920 r. Historia ta jest związana z Powstaniem Wielkopolskim, ale i Wielkimi Wielkopolanami tamtego okresu. Przypomnijmy ją więc w
skrócie i osoby zwane Wielkimi Wielkopolanami…

„Powrót do Polski Kępna i Ziemi Kępińskiej - 17 stycznia 1920 roku”
Tło historyczne wydarzeń Powstania Wielkopolskiego - Część 1

966 rok: chrzest Polski – władcą
Mieszko I.
XVI – XVIII wiek: po Unii Polski z Litwą, Rzeczpospolita Polska
Obojga Narodów stanowiła jeden z
największych organizmów państwowych w Europie.
Lata 1772, 1793 i 1795: Polska w
rezultacie zdrady przez niektórych
Polaków wynoszących na piedestał
własne „ego”, a nie dobro narodu, wewnętrznych waśni i zaplanowanego
skłócenia przez sąsiadów – w szczególności Rosję, Prusy i Austrię, które na trzy części podzieliły podczas
rozbiorów między siebie ten ongiś
tak dumny kraj. Polska traci suwerenność jako państwo. Traci wolność.
Pozostaje na szczęście naród polski.
1830 – 1831 rok: Powstanie Listopadowe - wolnościowy zryw Polaków.
1863 – 1864 rok: Powstanie
Styczniowe – wolnościowy zryw Polaków.
1914 rok: wybuch I wojny światowej – po raz pierwszy od 150 lat doszło do sytuacji, w której Petersburg
toczył walkę z Berlinem i Wiedniem
– co dawało nadzieję na wskrzeszenie
wolnej i suwerennej Polski.
1915 rok
Parlament węgierski w Budapeszcie podejmuje uchwałę w sprawie
przywrócenia wolnej i suwerennej
Polski. Współpraca w tym zakresie
polskich elit intelektualnych narodu
polskiego, a w tym także Jana hr.
Szembeka (przypisek autorów – Jan
hr. Szembek według źródeł historycznych węgierskich, poprzez działania
dyplomatyczne doprowadził pomimo
blokady dostaw broni do Polski, do
dostawy jedynego transportu broni
z zagranicy, tj. z Węgier do Polski –
około 30 mln szt. amunicji do broni,
dostarczonej na krótko przed tzw.
„Bitwą Warszawską 1920 roku – tzw.
Cud nad Wisłą”. Wcześniej przed dostawą żołnierz polski posiadał tylko 6
szt. amunicji na karabin.).
Powstają polskie jednostki wojskowe, które były częścią francuskiej
Legii Cudzoziemskiej, pod dowództwem Generała Hallera.
1917 rok
Od 23 lutego do 16 marca 1917
r. - w Piotrogrodzie trwa tzw. rewolucja lutowa w Rosji, obaliła monarchię
cara II Romanowa.
Rząd Kiereńskiego w Rosji tworzy Legiony Polskie, zwane Legionem Puławskiego - wchodzi w skład
I Korpusu Polskiego, utworzonego w
1917 roku.
1917 r. (kwiecień) Stany Zjednoczone przyłączają się do toczącej się
wojny w Europie.
kwiecień 2017 r. - władze niemieckie wysyłają pociągiem specjalnym z trzema wagonami do Rosji,
specjalnie przeszkolonego Włodzimierza Lenina i specjalnie przeszkolonych wojskowo towarzyszy (Niemcy i Rosjanie), aby dokonał rewolucji
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na tyłach Rosjan - w związku z brakiem powodzenia walk wojskowych
na froncie, prowadzonych między
Niemcami i Rosją. Podróż do Rosji
przygotował specjalny Oddział Sztabu Generalnego Armii Niemieckiej.
13 maja 1917 roku do 13 października 1917 r. - objawienia dzieciom:
Łucji, Hiacyncie, i Franciszkowi
Matki Bożej Różańcowej w Fatimie
– Portugalia. Matka Boża zostawiła
dzieciom orędzie do pokuty, odmawiania różańca świętego i poświęcenia świata Jej Niepokalanemu Sercu.
24 października 1917 r. – przewrót zbrojny w Rosji - rewolucja
październikowa – zainicjowana przez
Lenina i jego towarzyszy. Mordowanie przeciwników rewolucji socjalistycznej. Zadanie wprowadzić w
Rosji ideologię socjalizmu wypracowaną przez niemieckich twórców tej
ideologii. Świadkowie z tego okresu przekazują: „Rzeka Newa była z
chwilą rozpoczęcia rewolucji przez
Lenina, czerwona od krwi ludzkiej”.
Mordowano wszystkich przeciwników wypracowanej koncepcji planu
wdrożenia socjalizmu: chłopów, robotników, inteligencję, duchownych,
dzieci i starców (patrz m.in. tłumienie buntu chłopów).
1918 rok
Styczeń 1918 r. - prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Wilson uznaje w przyszłym
traktacie pokojowym walczących
państw centralnych Europy ich wolność, w tym wolność przyszłej Polski.
16/17 lipca 1918 r. - mord przeprowadzony w Jekatyrynburgu, na
byłym cesarzu Mikołaju II Romanowie, jego żonie Aleksandrze i ich
5 dzieciach, przez bolszewików kierowanych przez Jakowa Jurowskiego - działających na rozkaz Lenina.
Wymordowano w 1918 roku także
pozostałą rodzinę carską według
„więzów krwi”.
1918 – jesień: upadek cesarstwa
niemieckiego i austriackiego, a także
wycofanie się Niemców z zaboru rosyjskiego na ziemiach polskich.
9 listopada 1918 roku cesarz Niemiec Wilhelm II opuszcza Berlin.
10 listopada 1918 r.: klęska militarna Niemców na froncie.
Po uwolnieniu Józefa Piłsudskiego z twierdzy w Magdeburgu (uwięziony wraz z kilkoma innymi oficerami za odmowę złożenia przysięgi
lojalności niemieckiemu cesarzowi),
przyjeżdża on przygotowanym specjalnie niemieckim pociągiem, za
zgodą władz niemieckich, z Berlina
do Warszawy. Znany jest m.in. fakt,
iż Józef Piłsudski od 1892 wstąpił do
ruchu socjalistycznego. Niemcy, wysyłając Józefa Piłsudskiego do Warszawy, liczą na to, że będzie on w stanie stworzyć proniemieckie państwo
polskie.
W Wielkopolsce zaczęto tworzyć Rady Żołnierskie. W Poznaniu
generał von Hahn jako komendant

poznańskiej twierdzy, polecił zorganizować zebranie żołnierzy. Przewodniczący Rady generał von. Hahn
oraz w 11-osobowej radzie są Polacy
i Niemcy.
11 listopada 1918 r.: - rozejm w pociągu specjalnym w lesie Compiegnè
we Francji, kończy I wojnę światową
– układ rozejmowy pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim, uzgodniony został 11 listopada 1918 roku
o godzinie 5:20 w wagonie kolejowym. Podpisał przewodniczący strony sprzymierzonych wódz naczelny
wojsk marszałek Ferdinand Foch, zaś
przewodniczącym delegacji niemieckiej był Matthias Erzberger. Rozejm
kolejno przedłużany, a 16 lutego 1919
roku przedłużony na czas nieokreślony. Na konferencji pokojowej w Paryżu, potwierdzono warunki rozejmu
Traktatem Wersalskim z 28 czerwca
1919 roku, który wszedł w życie 10
stycznia 1920 roku.
- Rada Regencyjna w Warszawie
mianuje Józefa Piłsudskiego głównodowodzącym Polskich Sił Zbrojnych
i otrzymuje on od niej zadanie stworzenia niezależnego rządu polskiego.
Od tej pory rozpoczyna się tworzenie
państwowości Polski po długim okresie zaborów.
- odbył się w Poznaniu Zjazd Delegatów Rad Robotniczo – Żołnierskich.
13 listopada 1918 r: zamach na ratusz poznański.
15 listopada 1918 r.: Jędrzej Moraczewski pierwszym premierem odrodzonej Polski.
20 listopada 1918 r.: rząd Moraczewskiego przedstawił Deklarację
w sprawie ziem zaboru pruskiego.
28 listopada 1918 r.: opublikowano ordynację do Sejmu Ustawodawczego, obejmującą ziemie zaboru
pruskiego sprzed I rozbioru.
11 grudnia 1918 r.: Roman Dmowski reprezentujący Ruch Narodowy
(jako jedyny z przywódców, przewidujący powstanie wolnej Polski niezależnej od zaborców: Niemiec, Rosji
i Austrii) zaprezentował delegatom
zaboru pruskiego plan sprowadzenia
do Polski wojsk gen. Józefa Hallera.
12 – 13 grudnia 1918 r: w Poznaniu odbywał się zjazd niemieckich
delegatów Rad Ludowych.
13 grudnia 1918 r.: - nastąpiło zerwanie stosunków pomiędzy rządem
polskim a rządem niemieckim.
Do Kalisza dotarły pierwsze pododdziały Pierwszego Batalionu Pogranicznego i składają przysięgę na
rotę Wojska Polskiego.
25 grudnia 1918 r.: przyjazd do
Gdańska światowej sławy kompozytora polskiego Ignacego Jana Paderewskiego. Wita go również generał
Józef Haller.
26 grudnia 1918 r.: wielka manifestacja w Poznaniu na cześć przyjazdu do Poznania światowej sławy
kompozytora polskiego Ignacego
Jana Paderewskiego. Przyjazd do
Poznania światowej sławy kompozy-
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tora polskiego Ignacego Jana Paderewskiego, przyjmuje się jako „iskrę
do wybuchu Powstania Wielkopolskiego”.
27 grudnia 1918 r.: rozpoczęcie
przez Polaków w Poznaniu Powstania
Wielkopolskiego – walki uliczne w
Poznaniu. Powstanie Wielkopolskie
wkrótce obejmuje praktycznie całą
Wielkopolskę. Dowódcą wojsk powstańczych, mianowano kpt. Stanisława Taczaka.
28 grudnia 1918 r.: Poznań – zajęcie przez powstańców m.in. Fortu
Grolmana, a także koszar 47. pułku
piechoty.
31 grudnia 1918 r. / 1 stycznia
1919 r.: wybuchło Powstanie Wielkopolskie w Ostrowie Wielkopolskim.
Znaczący udział w delegacji polskiej
Bogdana hr. Szembeka z Wysocka k.
Ostrowa Wlkp. u władz miemieckich
z żądaniem opuszczenia Ostrowa
Wlkp. przez Niemców i złożenia broni. Opanowano Ostrów Wielkopolski.
1919 rok
2 stycznia 1919 r.: już major Stanisław Taczak otrzymuje nominację
na „Naczelnego Wodza Wojska Polskiego w zaborze pruskim”.
15 stycznia 1919 r.: Komisariat
Naczelnej Rady Ludowej wydał dekret o przyjęciu gen. Józefa Dowbor
- Muśnickiego do polskich sił zbrojnych w zaborze pruskim i mianowano go głównodowodzącym wszystkich Sił Zbrojnych Polskich byłego
zaboru pruskiego.
16 stycznia 1919 r.: Ignacy Jan
Paderewski został prezydentem mini-

strów (premierem) Rzeczypospolitej
Polskiej.
25 stycznia 1919 r.: formalnie
zniesiono pruskie przepisy ograniczające naukę w języku polskim.
29 stycznia 1919 r.: na posiedzeniu Rady Dziesięciu Konferencji Pokojowej w Paryżu, Roman Dmowski
przedstawia postulaty polskiej delegacji odnośnie granicy Polski po I
wojnie światowej. Roman Dmowski
w czasie swego kilkugodzinnego
przemówienia bez notatek, wygłosił
je w języku francuskim i sam tłumaczył na język angielski, przedstawił
plan przyszłej granicy Polski, nawiązującej do granicy Polski przed
rozbiorami w 1972 roku. Granica ta
według Romana Dmowskiego obejmowała: Wielkopolskę, Pomorze
Gdańskie, Warmię, Opolszczyznę,
Górny Śląsk, Litwę, Białoruś, Zachodnie Podole, Wołyń i Żytomierszczyznę. Roman Dmowski na słuchaczach zrobił swym wystąpieniem
ogromne wrażenie. Po jego wystąpieniu powstała Komisja ds. Polskich,
kierowana przez Jules’a Cambrona.
9 lutego 1919 r.: płk. Władysław
Anders zostaje mianowany szefem
Sztabu Wojsk Wielkopolskich.
16 lutego 1919 r.: został zawarty
rozejm podpisany w Trewirze, jako
akt pokojowy i główne dowództwo
powstańcze Powstania Wielkopolskiego nakazało zawieszenie broni 20
lutego 1919 r.
Opracował:
Władysław Ryszard Szeląg
i Władysław Garbiński

STAROSTA KĘPIŃSKI
informuje, że

w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5
i ul. Staszica nr 12 w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno
oraz na stronie Wojewody Wielkopolskiego został wywieszony
na okres 21 dni tj.: od 20 lutego 2020 roku
do 12 marca 2020 roku - wykaz nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej
jako działka nr 292/2 o pow. 0,0692 ha, położonej
w miejscowości Świba, gmina Kępno - księga wieczysta
nr KZ1E/00059910/2 przeznaczonej do zbycia
w drodze darowizny na rzecz Gminy Kępno.
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal

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

Aktualności

wywiad tygodnia

O jubileuszu 100-lecia szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim, podjętych z tego powodu przedsięwzięciach, sukcesach szkoły i rozwoju placówki przy ulicy Sienkiewicza 25 z
dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie, Bogumiłą Drobiną, rozmawia
Grażyna Gatner

Stuletnia tradycja zobowiązuje

Społeczności szkolne obchodzą różne święta. Nieczęsto
jednak zdarza się, że szkoła
staje się organizatorem stulecia swego istnienia. Obecnie
taki jubileusz przygotowuje
właśnie placówka przy ul. Sienkiewicza. Jakie w związku z tym
inicjatywy podjęli dyrekcja i nauczyciele Zespołu?
Już od ponad roku trwają przygotowania do obchodów tej rocznicy.
Pracujemy razem ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Kępnie, które od kilku lat działa
przy naszej szkole. Jesteśmy w trakcie realizacji kilku projektów edukacyjnych – nauczyciele pracują nad
uzupełnieniem monografii z 90–lecia
i wzbogaceniem jej o aktualne osiągnięcia, prowadzone są konkursy:
literacki pt. „Moje wspomnienia ze
szkoły” oraz fotograficzny pn. „Moja
szkoła w obiektywie”, każdego mie-

Od roku budynek szkoły zdobi baner
reklamowy, informujący o stuleciu
szkolnictwa zawodowego. Pracując
nad programem jubileuszowych uroczystości, postanowiliśmy też zrealizować kilka projektów skierowanych do naszych obecnych uczniów.
Planujemy zorganizować koncert pt.
„Absolwenci – młodym”, podczas
którego zagrają i zaśpiewają zespoły
muzyczne absolwentów naszej szkoły. Kilka zespołów potwierdziło już
swój udział.
Proszę podać dokładny termin
spotkania i główne punkty obchodów jubileuszu.
Jak już wspomniałam, imprezy
towarzyszące trwają, w zasadzie, od
początku roku szkolnego. Punktem
kulminacyjnym obchodów będzie
Zjazd Absolwentów, który odbędzie
się 6 czerwca 2020 r. Pierwsza część
uroczystości rozpocznie się mszą
świętą, podczas której zostanie poświęcony odnowiony sztandar szkoBogumiła Drobina
- dyrektor ZSP nr 1 w Kępnie

siąca odbywa się część maratonu tanecznego realizowanego pod nazwą
„100 minut tańca na 100-lecie szkolnictwa zawodowego”. Przygotowano
też projekt tablicy pamiątkowej. Grupy nauczycielskie opracowują afisze
tematyczne, np. najważniejsze wydarzenia stulecia, przegląd budynków
tworzących historię szkoły, ciekawe
fotografie z życia społeczności.
Kilka przedsięwzięć z racji jubileuszu już zakończono, między
innymi konkurs pn. „Szukaj z nami
kodów QR”, tym razem poświęcony historii szkoły i przeprowadzony
wśród uczniów. Ponadto, 11 lutego
br., odbył się Finał Województwa
Wielkopolskiego w Halowej Piłce
Nożnej, jako zwieńczenie Między-szkolnego Turnieju o Puchar
100–lecia Szkolnictwa Zawodowego. Rozstrzygnięto konkurs na logo
szkoły, gdyż pewne symbole wraz
ze zmianami w szkolnictwie wymagały uaktualnienia. Wydaliśmy też
okolicznościowy kalendarz na 2020
rok oraz ulotki informacyjne. Od
początku roku prowadzimy również
kampanię reklamową w „Tygodniku Kępińskim”, na łamach którego
informujemy o bieżących inicjatywach, prezentujemy równocześnie
zawiłą historię szkół, tworzących
dzieje placówki przy Sienkiewicza.

ły. Kolejnym punktem będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej, a potem
wszyscy wezmą udział w uroczystej
gali. Po zakończeniu części oficjalnych nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach zmarłych
nauczycieli i pracowników szkoły.
Następnie będzie czas na spotkania z
nauczycielami oraz znajomymi z lat
szkolnych, zwiedzanie szkoły i porównanie jej wyglądu sprzed lat z jej
dzisiejszym obrazem. Jesteśmy przekonani, że propozycja na wieczór,
czyli Bal Absolwentów, spotka się z
dużym zainteresowaniem. Zarezerwowaliśmy dwa lokale tak, by wszyscy chętni mogli się spotkać.
Szkoła ma bardzo skomplikowane dzieje. W jej historii
zmieniało się prawie wszystko,
siedziby, specjalności i nazwy,
dlatego proszę wyjaśnić: absolwenci jakich szkół mogą czuć
się zaproszeni na stulecie.
Zapraszamy absolwentów szkoły
przy ulicy Sienkiewicza 25, a także tzw. „starego Ekonomika” oraz
szkoły rolniczej, która też była kilkakrotnie przeobrażana (i w końcu
zlikwidowana jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi).
Mija pięć lat od objęcia przez
Panią stanowiska dyrektora.
Które działania uznałaby Pani

za swój sukces i szkoły?
Przejęłam szkołę w dobrym
stanie pod każdym względem, kontynuujemy wysiłki, by nieustannie
rozwijać placówkę. Wśród zadań,
które sobie postawiłam, było między
innymi poprawienie zdawalności egzaminu maturalnego. W 2015 roku,
czyli w roku konkursu na stanowisko
dyrektora, uzyskaliśmy relatywnie
niskie wyniki matur. Tak więc jednym z zadań było podjęcie działań w
kierunku wzrostu poziomu zdawalności. I tak, w latach 2015–2019 wyniki wzrosły w liceum o 10,5 punktu
procentowego, a w technikum - o 23
punkty. Również w zakresie egzaminów zawodowych osiągamy coraz
wyższy poziom zdawalności. Poza
trzema kwalifikacjami (spośród 15)
są one znacznie wyższe od średnich
w okręgu. Drugim zadaniem było
zwiększenie korzystania z możliwości uczestnictwa w programach edukacyjnych finansowanych ze środków
Unii Europejskiej. W tej dziedzinie
również udało się odnieść sukces. W
czterech ostatnich latach zrealizowano dwa projekty, realizujemy trzeci
- dwuletni. Ponadto jesteśmy beneficjentem programu Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska,
w ramach którego młodzież uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych w
Poznaniu i Kaliszu oraz w pełnopłatnych stażach zawodowych.
Czy po termomodernizacji w
szkole zaistniała konieczność
przeprowadzenia jakichś remontów?
Mimo iż w 2015 roku szkoła była
po termomodernizacji, ciągle prowadzone są prace remontowe; wśród
dokonanych w czasie mojej kadencji
na uwagę zasługują przede wszystkim: remont szatni szkolnych, montaż urządzeń klimatyzacyjnych w
sali gimnastycznej i w kilku pracowniach, remont części dachu sali gimnastycznej i, oczywiście, prowadzona
przez Powiat Kępiński inwestycja –
budowa boiska wielofunkcyjnego.
Prowadzenie szkolnictwa zawodowego wymaga stworzenia warunków do realizacji programów
kształcenia zawodowego. Dlatego
też w ostatnich latach powstały trzy
nowe pracownie komputerowe, zakupiono programy użytkowe i inne
pomoce dydaktyczne. Szkoła pełni
funkcję ośrodka egzaminacyjnego
dla wszystkich, z wyjątkiem jednej,
kwalifikacji prowadzonych w szkole,
a to wymaga ciągłego doposażania
bazy dydaktycznej.
Doskonałe warunki materialne
znajdują odzwierciedlenie w wynikach procesu dydaktycznego. Możemy poszczycić się osiągnięciami w
konkursach, olimpiadach i zawodach
sportowych.
W Zespole dużą rolę w nauczaniu odgrywały zawsze przedmioty zawodowe. Jakimi w tej
dziedzinie sukcesami mogą poszczycić się uczniowie?
Tradycyjnie, od wielu lat, sukcesy odnoszą uczniowie w zawodzie
technik ekonomista, np. w 2018 roku

Obecny widok szkoły
przy ul. Sienkiewicza 25

jedna z uczennic uzyskała tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, w
2019 r. były to dwie uczennice (taki
sukces skutkuje zwolnieniem z części
pisemnej egzaminu zawodowego).
Prawie każdego roku 1-2 osoby kwalifikują się do zawodów okręgowych
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Każdego roku uczniowie odnoszą
sukcesy w zawodach wojewódzkich
konkursu „Wiedzieć więcej o ubezpieczeniach” (zajmując pierwsze lub
drugie miejsce). W roku szkolnym
2018/2019 jedna z uczennic zakwalifikowała się do ogólnopolskiego etapu konkursu „Wiedzy o podatkach”.
W tym roku, w eliminacjach wojewódzkich konkursu: czterech - spośród 20 uczestników - to uczniowie
naszej szkoły.
Ponadto nasi wychowankowie
osiągają sukcesy w zawodach sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”, w „Rejonowych Mistrzostwach
Pierwszej Pomocy PCK”, w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy „Pierwsza
Pomoc”, Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega Pożarom”. Sukcesy odnoszą
również uczniowie w konkursach z
dziedziny architektury krajobrazu,
w rywalizacjach gastronomicznych,
czy wiedzy o mediach.
Sporym powodem do dumy są
też wyczyny naszych sportowców - w
klasyfikacji punktowej w rankingu
prowadzonym przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” nasza
szkoła plasuje się zwykle na X–XII
miejscu na dwieście kilkadziesiąt lokat. W ubiegłym tygodniu ogromną
radość sprawił nam sukces naszych
piłkarek ręcznych, które zostały mistrzyniami Wielkopolski. Cieszę się z
każdego sukcesu odniesionego przez
moich nauczycieli i ich uczniów. Placówka, którą kieruję, współtworzy w
powiecie kępińskim dzieje szkolnictwa zawodowego, te sto lat istnienia
tego typu kształcenia po prostu zobowiązuje.
Jak szkoła poradziła sobie ze
zmianami, które w bieżącym
roku szkolnym dotarły do szkół
ponadpodstawowych?
W ostatnich latach nastąpiły duże
zmiany w szkolnictwie, które wymagają dostosowania zarówno programów nauczania, jak i warunków
materialnych do obowiązujących
przepisów. Ogromnym wyzwaniem
było przyjęcie w tym roku szkolnym
tzw. „ podwójnego rocznika”. Coraz
większą grupę uczniów stanowią
osoby ze szczególnymi potrzebami
edukacyjnymi, wymagające pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
Zmienia się motywacja uczniów i
oczekiwania rodziców wobec szkoły.

Konieczne jest prowadzenie szeroko
zakrojonej profilaktyki uzależnień.
Nie ukrywam, że problemem są też
sprawy kadrowe, np. brak pełnoetatowego nauczyciela fizyki, czy niewystarczająca liczba nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Dlaczego warto podjąć naukę
w placówce przy Sienkiewicza
25?
Jako myśl przewodnią uzasadnienia przystąpienia do konkursu na
stanowisko dyrektora szkoły przyjęłam sentencję Alberta Einsteina,
w której podkreśla on, że „szkoła
powinna dążyć do tego, by młody
człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista”.
Wraz z zespołem nauczycieli, którzy
stanowią kompetentną i bardzo zaangażowaną grupę, stawiamy sobie
za cel, aby efektem naszego procesu
dydaktycznego i wychowawczego
był świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, obywatel zjednoczonej Europy, który jest przygotowany
do podjęcia nauki, pracy zawodowej,
realizujący się w życiu społecznym,
gospodarczym i rodzinnym. Dbamy
o rozwój kompetencji kluczowych,
które stanowią połączenie wiedzy,
umiejętności i postaw uważanych za
niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej i zatrudnienia.
Zapewniamy uczniom nie tylko możliwość zdobywania wiedzy
i kształtowania umiejętności w doskonale wyposażonych obiektach
i pod kierunkiem kompetentnych
nauczycieli, ale również rozwój pasji i zainteresowań; w szkole prowadzony jest zespół instrumentalno – muzyczny, dodatkowe zajęcia
sportowe, aktywnie działa samorząd
uczniowski i szkolne koło wolontariatu. Myślę, że sukcesy, które odnoszą nasi uczniowie i absolwenci,
są wystarczającą rekomendacją dla
tegorocznych absolwentów szkół
podstawowych i ich rodziców. W
roku szkolnym 2020/21 w LO planujemy otworzyć klasy z rozszerzoną
matematyką, informatyką oraz językiem angielskim i z rozszerzoną
biologią, chemią i językiem angielskim. Oferujemy możliwość nauki
w Technikum w zawodach: technik
ekonomista, handlowiec, informatyk, żywienia i usług gastronomicznych, architektury krajobrazu, reklamy, mechanik i ochrony środowiska.
Przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym są: matematyka,
geografia, język angielski, biologia,
chemia i WOS.
Zainteresowanych podjęciem
nauki w naszej szkole zapraszamy
na Targi Edukacyjne 6 marca 2020 r.
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Aktualności

wiadomości
11 lutego 2020 roku w murach Liceum Ogólnokształcącego nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie społeczność szkolna miała zaszczyt gościć absolwenta z 1971 roku
– Józefa Macieja Fiszera

Wybitny wśród nas!
Spotkanie z profesorem Józefem M. Fiszerem w Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie

Niecodzienny gość przybył do
szkoły na spotkanie z obecnymi
uczniami i – jak sam powiedział – „z
własną przeszłością” po 49 latach od
matury. W wyjątkowym spotkaniu w
auli wzięła udział młodzież wszystkich klas z rozszerzonym programem
nauczania języka polskiego, języka
obcego i historii – klasy: 1d, 1Nd, 2d
i 3d wraz z nauczycielami: E. Rybczyńską, R. Jany, L. Krzymińską,
B. Kaźmierczak, M. Walek, P. Pacyną-Dawid.

studia magisterskie na kierunku historia na Wydziale Historycznym
Uniwersytetu Warszawskiego. W
wieku 22 lat był już magistrem, 5 lat
później - najmłodszym naukowcem
w Polsce. Miał wtedy tytuł doktora,
który obronił w Instytucie Historii
Polskiej Akademii Nauk. Od rozpoczęcia studiów doktoranckich do dziś
pracuje w Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie. W 1975 roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie
Historii PAN. Od 45 lat pracuje w

Pamiątkowe zdjęcie z prof.
Józefem Maciejem Fiszerem

Dyrektor D. Stefańska powitała
szacownego gościa, doceniając poświęcony nam czas, uwagę i troskę
o uświadomienie młodym ludziom
wagi tożsamości szkolnej w życiu
człowieka. Józef Frąckowiak – kolega ze szkolnej ławy naszego gościa,
zwrócił uwagę na realia liceum w
PRL-u, a także wspominał ówczesne
uczniowskie działania, które nakreśliły istotę ich pokolenia. Przybliżył
uczniom cechy charakteru zacnego
kolegi, zwracając uwagę na pracowitość, pasję poznawczą i życzliwość w
stosunku do rówieśników.
Bohater dnia – Józef Maciej
Fiszer to wybitna osobowość, człowiek niezwykły, a przy tym skromny. Jest wychowankiem Stanisława
Wróblewskiego. Zdał maturę w
naszej szkole w 1971 roku, a cztery
lata później – w 1975 – ukończył z
wyróżnieniem (i rok przed czasem!)

Polskiej Akademii Nauk, a od 1990
roku został zatrudniony w Instytucie
Studiów Politycznych na stanowisku
profesora. W 1992 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków

Międzynarodowych Uniwersytetu
Warszawskiego otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
humanistycznych w zakresie nauk o
polityce i został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
postanowieniem z 17 listopada 2003
roku nadał Józefowi Fiszerowi tytuł
naukowy profesora nauk humanistycznych. Nasz wybitny absolwent
od lat pełni wysokie funkcje naukowe: 1982-1990 - zastępca dyrektora
Instytutu Historii PAN, 1995-2000 dziekan na Wydziale Menedżerskim
Uczelni Łazarskiego w Warszawie,
od 2004 - kierownik Zakładu Europeistyki w Instytucie Studiów Politycznych PAN, od 2005 - redaktor
naczelny kwartalnika „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, od 2003 - członek Komitetu Nauk Politycznych
PAN, w latach 2003-2018 - sekretarz
i wiceprzewodniczący Rady Naukowej ISP PAN.
Profesor Józef Fiszer jest autorem
ponad 450 publikacji, w tym 45 książek. Odbywał staże naukowe i stypendia oraz głosił wykłady w następujących krajach: NRD, RFN, ZSRR,
Federacja Rosyjska, Ukraina, Francja, Belgia, Wielka Brytania, Chiny,
Węgry, Indie, Pakistan, Wietnam,
Czechy, Słowacja. Jest politologiem
i naukowcem, cenionym ekspertem

od polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa. Jego marzeniem było
zostać nauczycielem, co spełnił jako
zasłużony nauczyciel akademicki;
wypromował ponad 600 licencjatów
i magistrów oraz 7 doktorów. Profesor Józef Fiszer przekonywał naszych
uczniów, że „człowiek sumienną i
systematyczną pracą, dążąc wytrwale do postawionego sobie celu, może
spełnić swoje życiowe i zawodowe
marzenia”. „Przyjaciół trzeba mieć
blisko, wrogów daleko” – tymi słowami profesor zakończył część drugą
spotkania w auli. Był to pasjonujący
wykład na temat: Perspektywy i wizje
świata w połowie XXI wieku. Rywalizacja między Chinami, Stanami Zjednoczonymi i Rosją.
Okazja do bliższego spotkania z profesorem Józefem Fiszerem
była również w szkolnej bibliotece.
Uczniowie z klasy 3d, pracujący w
projekcie „100 wybitnych na 100-le-

cie szkoły” – Aleksander Kosik,
Martyna Wrzalska i Kamila Sołyga, otrzymali od naszego gościa
dodatkowe informacje oraz pamiątkowy autograf. Na rozmowę z wybitnym absolwentem czekali też inni
absolwenci – M. Fikus i G. Badowski. Profesor Józef Fiszer przekazał
bibliotece wiele autorskich publikacji
z zakresu historii, stosunków międzynarodowych, politologii.
Pamiątką spotkania są zdjęcia, interesujące myśli oraz budująca świadomość, że wszyscy należymy do
wspólnoty uczniów, wychowanków i
absolwentów naszego liceum. Wszyscy czekamy na kolejne spotkanie –
tym razem jubileuszowe – w dniach
30-31 maja 2020 roku. Zapraszamy
serdecznie na VII zjazd absolwentów
i 100. rocznicę istnienia szkoły jako
placówki polskiej!
Karina Zalesińska

Zimowa Akademia Kępińskiego Ośrodka Kultury

Moc feryjnych atrakcji
3 lutego br. ruszyła Zimowa Akademia Kępińskiego Ośrodka Kultury.
Na uczestników czekało wiele atrakcyjnych zajęć prowadzonych przez
doświadczonych „profesorów akademii”. Wśród nich znalazły się m.in.
warsztaty ceramiczne, podczas których każdy uczestnik wykonał swój
własny gliniany przedmiot, poznając wszystkie etapy tworzenia – od
ugniatania masy, przez malowanie,
dekorowanie aż do wypalania i gotowego produktu. Dzieci mogły zabrać
własnoręcznie wykonane naczynia do
domów. - Zajęcia taneczno-ruchowe
jak zwykle cieszyły się wielkim po-

W ramach Zimowej Akademii
odbyło się również kilka projekcji
w „Kinie za Rogiem”. - W siedzibie
KOK wyświetlaliśmy dla dzieci filmy
edukacyjne o świecie – podkreśliła.
Dzieci uczestniczyły też w spotkaniu z psychologiem, podczas którego dyskutowano o bardzo ważkim
temacie zagrożeń w sieci internetowej.
7 lutego br. Zimową Akademię
KOK ukończyło 50 „akademików”.
- Podczas zajęć dzieci odpoczęły, dobrze się bawiąc. Czas wytężonej pracy w szkole raczej nie sprzyja takiemu wypoczynkowi, stąd nasz nacisk

Podczas spotkania
z młodzieżą w auli

Stowarzyszenie Seniorów „Razem” w Kępnie świętowało 5-lecie działalności

5. urodziny seniorskiego stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Seniorów „Razem”
w Kępnie przy okolicznościowym torcie
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13 lutego br. Stowarzyszenie
Seniorów „Razem” w Kępnie, działające przy Całodziennym Klubie
Seniora „Pod Żurawiem”, świętowało
5-lecie swojej działalności podczas
zabawy tanecznej w restauracji „La
Costa”.
Prezes Stowarzyszenia Grzegorz
Florczak w skrócie przedstawił historię Stowarzyszenia – od rejestracji
w KRS, przekształceniu na organizację pożytku publicznego, aż po dzień
dzisiejszy. Następnie uczestnicy wydarzenia częstowali się smacznym
tortem, przygotowanym specjalnie na
tę niecodzienną okazję, po czym bawili się wspólnie przy muzyce.
KR
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Podczas warsztatów ceramicznych każdy uczestnik
wykonał swój własny gliniany przedmiot

wodzeniem, a wokalne i plastyczne
– pozwoliły uczestnikom sprawdzić
swoje umiejętności – zaznaczyła dyrektor KOK Izabela Sufleta.
5 lutego br. 45-osobowa grupa
wyjechała na wycieczkę do Centrum
Nauki w Łodzi, gdzie uczestniczyła
w specjalnie przygotowanych warsztatach tematycznych. - Było mnóstwo
osób chętnych. Cały dzień zwiedzaliśmy, i, mimo że nie byliśmy w żadnych obiektach sportowo-rozrywkowych, dzieci wróciły z wycieczki
bardzo zadowolone i pozytywnie
oceniały to wydarzenie – przyznała
dyrektor.

na dobrą zabawę i integrację dzieci.
Często mówi się, że dzieci nie potrafią już bawić się ze sobą – to absolutna nieprawda. My, w instytucjach,
wiemy, że dzieci fantastycznie komunikują się ze sobą nawzajem w dobrej zabawie – zauważyła I. Sufleta.
W czasie ferii w kinie „Sokolnia”
odbywały się popołudniowe seanse
dla najmłodszych. Mali widzowie
mogli obejrzeć premierowy film pt.
„Śnieżka i fantastyczna siódemka”
oraz „Tajni i fajni”. Seanse cieszyły
się dużym zainteresowaniem – wzięło w nich udział ponad 1200 dzieci!
Oprac. KR
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W tym roku w ramach XXI Licealiady w Kępnie odbyły się Mistrzostwa Województwa
Wielkopolskiego w Halowej Piłce Nożnej

Mistrzowski strzał w ostatniej sekundzie
Ceremonia wręczenia
nagród turniejowych

11 lutego 2020 roku w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w
Kępnie odbyły się Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Halowej Piłce Nożnej w ramach „XXI
Licealiady 2019/2020”.
Prezes Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” w Poznaniu
Zdzisław Urbańczyk, starosta Robert Kieruzal i dyrektor ZSP nr 2
w Kępnie Barbara Howis dokonali
otwarcia zawodów i powitali najlepsze reprezentacje siedmiu z ośmiu
rejonów naszego województwa. Pa-

tronem honorowym zawody objął
marszałek województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Wielkopolski kurator oświaty Elżbieta
Leszczyńska. Rejon Kalisz mogły
reprezentować dwa zespoły z uwagi
na zwycięstwo gospodarza w zawodach okręgowych. Rozstawiono zespoły z tego samego rejonu, czyli ZSP
nr 1 w Kępnie i ZSP nr 2 w Kępnie.
Rozgrywki w grupach odbywały
się systemem „każdy z każdym”. Po
meczach eliminacyjnych przystąpiono do spotkań półfinałowych, gdzie

gospodarz zawodów zremisował 0:0
z zespołem CKZiU ze Środy Wielkopolskiej. W rzutach karnych zespół
ze Środy okazał się lepszy, wygrywając 3:2 z miejscowymi. W drugim
półfinale Zespół Szkół Zawodowych
z Gostynia zwyciężył z zespołem z
Wągrowca 2:0. Finał o III miejsce to
potyczka pomiędzy ZS nr 1 w Swarzędzu a ZSP nr 2 w Kępnie. Lepsi
okazali się zawodnicy z Wągrowca,
wygrywając ostatecznie w rzutach
karnych 4:3. Finał o pierwsze miejsce
okazał się szczęśliwy dla zawodni-

ków z Gostynia, którzy w ostatnich
sekundach regulaminowego czasu
gry strzelili zwycięską bramkę, wygrywając z zawodnikami z CKZiU
ze Środy Wielkopolskiej 1:0.
Uroczystego podsumowania i
wręczenia pamiątkowych grawertonów, medali, statuetek i dyplomów
dokonał prezes SZS „Wielkopolska”
w Poznaniu Z. Urbańczyk, w towarzystwie Powiatowego Organizatora
Sportu Szkolnego Adama Kłodnickiego. Najlepszym zawodnikiem został Kacper Gołębiowski z CKZiU
ze Środy Wielkopolskiej, bramkarzem Kamil Pakosz z Gostynia, a
statuetka dla najlepszego strzelca powędrowała do Gracjana Słupianka

FINAŁ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

„XXI Licealiada 2019/2020”
(Kępno, 11.02.2020r.)

GRUPA „A”
ZSP nr 1 Kępno
ZSZ Gostyń
CKZiU Środa Wlkp.

Warsztaty z podstaw robotyki w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

„LOFI Robot” – programujemy w bibliotece
12 lutego br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyły się warsztaty z podstaw robotyki,
które są dla dzieci idealnym polem
do nauki podstaw mechaniki, fizyki,
elektroniki i myślenia projektowego.
Ich siła opiera się na naturalnej ludzkiej pasji do konstruowania wszelkiej
maści pojazdów, urządzeń i wynalazków. Zajęcia prowadził Paweł Brokl
z firmy „LOFI Robot”, który przyjechał do Kępna aż z Gdańska.
W zajęciach wzięły udział dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie, które wcześniej uczestniczyły
w spotkaniach Klubu Kodowania,
podczas których uczyły się kodować
roboty Finch w języku scratch. Roboty, które były do dyspozycji dzieci na

z ZSP nr 2 z Kępna. Dla wyróżniających się zawodników ufundowano
nagrody w postaci mebli tapicerowanych. Pamiątkowe statuetki, dyplomy
i nagrody rzeczowe ufundował kępiński starosta.
Do niewątpliwie sukcesu organizacyjnego i sportowego uczestniczących drużyn przyczynili się: SZS
„Wielkopolska” w Poznaniu, Wydział
Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kępnie, Rada Rodziców
przy ZSP nr 2 i ZSP nr 1 w Kępnie,
miejscowi sponsorzy mebli tapicerowanych - Zibi-Meble Tabor Mały,
Tadex w Baranowie, firma Macieja
Piędziocha z Trzcinicy.
Oprac. m

GRUPA „B”
ZSP nr 2 Kępno
ZSE-A Koło
ZS nr 1 Wągrowiec
ZS nr 1 Swarzędz

Kolejność gier:
ZSZ Gostyń - CKZiU Środa Wlkp. - 2:1
ZSP nr 2 Kępno - ZS nr 1 Swarzędz - 1:2
ZSE-A Koło - ZS nr 1 Wągrowiec - 0:1
ZS nr 1 Swarzędz - ZS nr 1 Wągrowiec - 2:2
ZSP nr 1 Kępno - ZSZ Gostyń - 0:3
ZSP nr 2 Kępno - ZSE-A Koło - 1:0
ZS nr 1 Swarzędz - ZSE-A Koło - 1:1
CKZiU Środa Wlkp. - ZSP nr 1 Kępno - 2:0
ZS nr 1 Wągrowiec - ZS nr 1 ZSP nr 2 Kępno - 0:1
Półfinały:
ZSZ Gostyń - ZS nr 1 Wągrowiec - 2:0
ZSP nr 2 Kępno - CKZiU Środa Wlkp. - 0:0 Rz.k.2:3
Mecz o V miejsce:
ZSP nr 1 Kępno - ZS nr 1 Wągrowiec - 2:3
Mecz o III miejsce:
ZS nr 1 Swarzędz - ZSP nr 2 Kępno - 1:1 Rz. k. 4:3
Mecz o I miejsce:
ZSZ Gostyń - CKZiU Środa Wlkp. - 1:0

Zabawa z robotami to bardzo ciekawe
i rozwijające umysł zajęcie

Warsztaty z podstaw robotyki są dla dzieci idealnym polem do nauki
podstaw mechaniki, fizyki, elektroniki i myślenia projektowego

środowych zajęciach, także były kodowane za pomocą tzw. bloków.
Obie grupy dzieci bardzo szybko
opanowały zadania i żałowały, że to
było jednorazowe spotkanie, ponieważ zabawa z robotami to bardzo
ciekawe i rozwijające umysł zajęcie.
Również dorośli mieli możliwość
spróbować swoich sił w programowaniu, ponieważ dla nich także przygotowano zajęcia.
„LOFI Robot” to polski system
do konstruowania robotów i nauki
podstaw robotyki oraz programowania dla dzieci i młodzieży. Mamy
nadzieję, że kiedyś znowu uda się
zorganizować zajęcia w Klubie Kodowania.
Natalia Wolko-Stempniewicz

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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Straż pożarna

policja
Działania ukierunkowane na kontrole legalności pobytu
cudzoziemców przebywających na terenie powiatu kępińskiego

Siedmiu obcokrajowców

ukaranych za brak meldunku
Komenda Powiatowa Policji w
Kępnie wspólnie ze Strażą Graniczną przeprowadziła w gminie Perzów
działania ukierunkowane na kontrole legalności pobytu cudzoziemców
przebywających na terenie powiatu
kępińskiego. W trakcie działań ujawniono 7 obcokrajowców, którzy zostali ukarani mandatami karnymi za
niedopełnienie obowiązku meldunkowego. - Pragniemy przypomnieć,
że cudzoziemiec, nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii

Europejskiej, zgodnie z artykułem
41. ustęp 3 Ustawy o Ewidencji Ludności, ma obowiązek zameldować się
w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca – podkreśla oficer prasowy KPP
Kępno st. post. Rafał Stramowski.
Wspólne działania ze Strażą Graniczną oraz innymi służbami będą
kontynuowane na terenie powiatu
kępińskiego.
Oprac. KR

Fot. KPP Kępno

Komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk przyznał nagrody dla policjantów z Kępna

Kępińscy policjanci wyróżnieni
14 lutego br. p.o. komendanta
powiatowego Policji w Kępnie podinsp. Mirosław Wiśniewski wręczył
funkcjonariuszom nagrody pieniężne, przyznane przez komendanta
głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, za ich profesjonalne, zdecydowane i skuteczne działanie w zwalczaniu przestępczości
kryminalnej.
Przypomnijmy, 29 grudnia 2019 r.,
przed godziną 4.00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
otrzymał zgłoszenie o wybiciu szyby
witryny sklepowej w jednym z kępińskich sklepów. - Funkcjonariusze
Ogniwa Patrolowo-Interwencyjne-

go, dzięki szybkiej reakcji i konkretnie podjętym działaniom, zatrzymali
jednego ze sprawców, którym okazał
się 30-letni obywatel Gruzji. Natychmiastowe i dokładne ustalenia
funkcjonariuszy doprowadziły do
zatrzymania kolejnego mężczyzny,
biorącego udział w tym zdarzeniu
– również obywatela Gruzji – przypomina oficer prasowy KPP Kępno
st. post. Rafał Stramowski. Podczas
tej interwencji jeden z policjantów
wykorzystał broń służbową celem
zatrzymania atakującego go włamywacza, oddając strzały ostrzegawcze.
Oprac. KR

Podczas uroczystej narady służbowej podziękowano za długoletnią służbę dwóm funkcjonariuszom odchodzącym na emeryturę

W podziękowaniu
za wieloletnią, rzetelną służbę

P.o. komendanta powiatowego
Policji w Kępnie podinsp. Mirosław
Wiśniewski podczas uroczystej narady służbowej pożegnał i podziękował
za długoletnią służbę i wkład w poprawę stanu bezpieczeństwa powiatu
kępińskiego funkcjonariuszom odchodzącym na emeryturę – dzielnicowemu asp. sztab. Bogdanowi Garczarkowi oraz dyżurnemu asp. sztab.
Adamowi Hąclowi. Swoją służbę
realizowali zawsze rzetelnie, wkładając mnóstwo energii i umiejętności
w wypełnianie obowiązków. Wspierali radą i pomocą. Zdobytą wiedzą,
umiejętnościami oraz bagażem doświadczeń dzielili się z młodszymi
policjantami. - Uroczyste podziękowanie dla policjantów odchodzących
na zasłużoną emeryturę to dowód
uznania i szacunku dla człowieka,
który w naszych szeregach przepracował wiele lat. To dowód wdzięczności za jego służbę, ofiarność i
zaangażowanie w codziennej pracy
– zaznaczył podinsp. M. Wiśniewski.
W uroczystej odprawie uczestniczyła cała kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
Oprac. KR

Dzielnicowy asp. sztab. Bogdan Garczarek oraz dyżurny asp. sztab. Adam Hącel
otrzymali podziękowania za służbę. Fot. KPP Kępno

Uroczyste podziękowanie dla policjantów odchodzących na zasłużoną
emeryturę to dowód uznania i szacunku. Fot. KPP Kępno

W ramach prowadzonych działań pn. „Bezpieczne Ferie 2020” dzielnicowi i policyjny profilaktyk prowadzili spotkania i prelekcje z dziećmi

Policjanci dbają o bezpieczeństwo
najmłodszych mieszkańców

Mieszkaniec Kępna kierował samochodem, nie posiadając
uprawnień i będąc pod wpływem amfetaminy

7 lutego br., około godziny 18.30,
na ul. Kilińskiego w Kępnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali do kontroli
pojazd marki BMW, którego kierowca popełnił wykroczenie.
W samochodzie znajdowali się
trzej młodzi mieszkańcy Kępna,
którzy są dobrze znani kępińskim
funkcjonariuszom. - Podczas kontroli okazało się, że 19-letni kierowca
nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
Z uwagi na nerwowe zachowanie
został poddany badaniu na testerze
narkotykowym. Wynik okazał się
pozytywny (amfetamina). W związku z tym została mu pobrana krew
do badań. W trakcie przeszukania
pojazdu ujawniono kastet, którego
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posiadanie jest zabronione – poinformował zastępca oficera prasowego
KPP Kępno st. sierż. Filip Ślęk. Teraz 19-latka czekają wysokie kary finansowe za popełnione wykroczenia
i przestępstwa oraz kierowanie samochodem, pomimo braku uprawnień.
Jak udało się ustalić, zatrzymany
19-latek to ta sama osoba, za którą
28 stycznia 2019 r. policja prowadziła
pościg ulicami Kępna drogą w kierunku Wieruszowa. Kierowcę ostatecznie udało się zatrzymać. Wówczas, prowadząc opla corsę, był także
pod wpływem narkotyków i posiadał
przy sobie 12 tabletek ecstasy. Do tej
pory nie otrzymał on jeszcze sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.
Oprac. KR

Fot. KPP Kępno

19-letni recydywista znów zatrzymany

Tegoroczne ferie zimowe w powiecie kępińskim dobiegły końca.
Aby były one bezpieczne, funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie czuwali nad bezpieczeństwem
wypoczywających
dzieci. W ramach prowadzonych
działań pn. „Bezpieczne Ferie 2020”
dzielnicowi i policyjny profilaktyk
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prowadzili spotkania i prelekcje,
omawiając zasady bezpieczeństwa.
Podczas rozmów z najmłodszymi nie
brakowało tematów związanych z
koniecznością przestrzegania zasad
ruchu drogowego, używania elementów odblaskowych oraz bezpieczeństwa podczas codziennych zabaw.
Policjanci przypominali również nu-

mery alarmowe służb ratunkowych
oraz wskazywali, w jakich sytuacjach należy ich używać.
Mundurowi również przed feriami odwiedzali szkoły i uczyli najmłodszych bezpiecznych zachowań w
czasie zimowego wypoczynku oraz
sposobów postępowania w sytuacji
wystąpienia zagrożenia. Oprac. KR

Informacje

listy, listy, listy...

W numerze 2 z 9.01.br. na łamach „Tygodnika Kępińskiego” ukazał się list kępnianina używającego pseudonimu „Samotny Wędrowiec”, w którym wskazuje on na dzikie
wysypisko śmieci na torowisku za Dworcem Zachodnim. Pisze on min. - „Miasto boryka się z z przekroczonymi normami smogu i doszedł problem dzikich wysypisk
śmieci, które narastają w szybkim tempie, w różnych punktach miasta. Spora ilość śmieci rozkłada się tuż za budynkiem dawnego Dworca Zachodniego PKP i bliskości
przystanku PKS. W/w śmieci znajdują się około 100 metrów od zakładów drobiarskich i 50 metrów od dużego sklepu spożywczego ,,Polo”. Mało tego, tuż naprzeciw
„Polo” jest zlewnia szamba, a gdy cysterna jest opróżniana, smród roznosi się zimą. Fetor latem jest nie do zniesienia. Dobra wizytówka dla turystów oczekujących na
przystanku PKS. Kolejne punkty śmieci są pod mostami i wiaduktem kolejowym, poczynając od mostu przy parku oraz na dość sporej odległości w kierunku po dawnych torach kolejowych w stronę Namysłowa (przy parku, pod ogródkami, pod mostem przy cmentarzu i pod wiaduktem kolejowym za cmentarzem). (…)
Czy władze miasta i wydział środowiska są mało skuteczne? Monitowałem i osobiście z nim rozmawiałem. Obiecano mi interwencję na portalu ,,Dzień dobry w Kępnie”
i jak również w wydziale środowiska, który miał zgłosić ten fakt do straży miejskiej. Ale nic w tym względzie nie zrobiono. Skończyło się na obiecankach”.

Kto posprząta śmieci za „małym dworcem”?
ustawy i przepisami odrębnymi, są
obowiązani do udokumentowania w
formie umowy korzystania z usług
wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
wpisanego do rejestru działalności
regulowanej, przez okazanie takich
umów i dowodów uiszczania opłat
za te usługi. Stąd też Komenda Straży
Miejskiej w Kępnie prowadzi na bieżąco kontrolę z zakresu utrzymania
czystości i porządku w obrębie nieczynnej linii kolejowej. Dodatkowo
Kodeks Wykroczeń daje podstawę
wszystkim służbom mundurowym
do wymierzenia kary grzywny, bądź
skierowania sprawy na drogę sądową. W przedmiotowej sprawie na
bieżąco są wystawiane mandaty oraz
kierowane wnioski o ukaranie wobec
osób, które dopuszczają się zaśmiecania tej części miasta, a także kierowane pisma do Polskich Kolei Państwowych S.A – Oddział w Poznaniu
celem zabezpieczenia terenu nieruchomości przed możliwością nielegalnego składowania odpadów oraz
uporządkowania terenu ze śmieci. W
ostatnich latach Straż Miejska skierowała łącznie 7 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kępnie na
sprawców zaśmiecenia przedmiotowej nieruchomości. W każdym przypadku sprawca zaśmiecenia został
ukarany przez Sąd Rejonowy w Kępnie, natomiast teren Dworca Zachodniego został posprzątany przez właściciela terenu. W grudniu 2019 roku
zostało skierowane kolejne pismo do
właściciela nieruchomości o fakcie
stwierdzenia w dniu 18.12.2019 r.
rażącego zaniedbania prawidłowego
utrzymania czystości na w/w terenie.
W piśmie został wyznaczony termin
wykonania prac porządkowych.
W tym miejscu pragnę podkreślić, iż Gmina Kępno jako pomysłodawca i inicjator wspólnego z sąsiadującymi samorządami zadania
budowy ścieżki pieszo-rowerowej w
obrębie nieczynnej linii kolejowej
nr 307 relacji Kępno-Namysłów
już w 2013 roku stała się organizatorem spotkania przedstawicieli
władz samorządowych Gminy Kępno, Trzcinica, Baranów oraz Rychtala z przedstawicielami Polskich
Kolei Państwowych S.A. w sprawie
nieodpłatnego przejęcia przez ww.
gminy nieruchomości stanowiących
zasób mienia PKP S.A. związanych
ze zlikwidowanym odcinkiem linii
kolejowej Kępno Zachód – Namysłów. W rezultacie odbytego spotkania wszystkie gminy powiatu kępińskiego jednomyślnie opowiedziały się
za przejęciem linii kolejowej celem
zrealizowania wspólnego zadania
związanego z budową ścieżki pieszo-rowerowej. Procedura przekazania
nieruchomości na rzecz Gminy Kępno natomiast, ze względu na koniecz-

ność przeprowadzenia szeregu prac
formalno-prawnych, z roku na rok
ulegała ze strony PKP S.A. wydłużeniu. Sprawa obecnie zakończyła się
podpisaniem przez Gminę Kępno i
PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Poznaniu protokołu uzgodnień z dnia 21
maja 2018 roku i aneksu z
dnia 05 lipca 2018 roku.
Zapisy
przedmiotowego
protokołu, oprócz terenu
nieczynnej linii kolejowej,
określają między innymi
warunki i zasady nabycia
do zasobów mienia komunalnego Gminy Kępno
nieodpłatnie, w trybie art.
39 ust. 4 ustawy z dnia 8
września 2000r. o komercjalizacji i restrukturyzacji
przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1311) w drodze umowy,
od Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, prawo użytkowania
wieczystego ustanowione
na nieruchomościach o
łącznej powierzchni 0,1661
ha, stanowiących działki ewidencyjne nr 1611/4,
1612/4 i 1564/4, wraz z
prawem własności budynków i budowli po byłym dworcu kolejowym
Kępno Zachód. Ponadto przedmiot
nieodpłatnego przekazania (dworzec
kolejowy), o którym mowa wyżej, wykorzystany miał być na cele związane z wykonywaniem zadań własnych
gminy.
Mając na względzie obustronnie
przyjęte zasady i tryb przekazania
nieruchomości, Gmina Kępno zaangażowała już niemałe środki finansowe w celu opracowania koncepcji
zagospodarowania budynku po byłym dworcu kolejowym na cele kulturalne. Według stanu na dziś, Gmina
Kępno posiada już opracowanie architektoniczne dotyczące adaptacji
budynku byłego dworca na siedzibę
Kępińskiego Ośrodka Kultury oraz
jego wykorzystania w celu realizacji
zadań statutowych instytucji kultury
i lokalnych stowarzyszeń działających na obszarze Gminy Kępno. Ponadto projekt zakłada zagospodarowanie terenu wokół dworca między
innymi poprzez urządzenie parkingu
z zapewnieniem odpowiedniej ilości
miejsc postojowych.
Polskie Koleje Państwowe S.A.,
Oddział Gospodarowania Nieruchomości w Poznaniu pismem nr
KNPo6.6142.37.2018.DJ/38 z dnia
03.04.2019 r. poinformowały, że pomimo uregulowania stanu prawnego
nieruchomości wchodzących w skład
byłej linii kolejowej Kępno Zachód –
Namysłów na terenie Miasta Kępno i
gotowości przekazania majątku PKP
S.A. już w czerwcu 2019 roku., zmu-

szony jest do wstrzymania jakichkolwiek działań z tym związanych.
Uzasadniono to przygotowywaniem
rządowego programu „Kolej Plus”,
który ma m. in. obejmować działania zmierzające do odtworzenia zlikwidowanych linii kolejowych, co

Kępno. Pomimo uzyskanej zgody
Ministra Infrastruktury (pismo z
dnia 14.10.2019 r.) na wznowienie
procedury przejęcia linii, PKP S.A.
nadal nie uznaje zaproponowanego
przez Gminę Kępno trybu przejęcia
nieruchomości po byłym budynku
dworca kolejowego Kępno-Zachód.
Z uwagi na fakt, iż
nieruchomości nieczynnej
linii kolejowej stanowią w
całej ich rozciągłości jeden
obszar, w celu realizacji
wspomnianych wyżej zamierzeń inwestycyjnych,
konieczne jest przejęcie
wszystkich nieruchomości
nieczynnej linii kolejowej
kompleksowo. Natomiast
w przypadku rezygnacji
ze strony Gminy Kępno z
przejęcia terenu po byłym
dworcu kolejowym, co w
sytuacji zachowania trybu
art. 39 ust. 3 cytowanej
ustawy staje się być koniecznością, a zatem tylko
w zawężonym zakresie,
niweczy całkowicie możliwości realizacji ścieżki
pieszo-rowerowej, a tym
samym brak podstaw i interesu Gminy Kępno w przejęciu nieruchomości.
Należy zaznaczyć, iż sprawa
nieodpłatnego przekazania gruntów
prowadzona jest już od 2013 roku, a
na każdym etapie prowadzonych rozmów z PKP S.A. Gmina Kępno jasno
określała cel na jaki zamierza przeznaczyć nieruchomości stanowiące
nieczynną linię kolejową wraz z zabudowaniami dworcowymi. Przez te
lata Gmina Kępno niejednokrotnie
angażowała się w prace związane z
bieżącym utrzymaniem czystości i
porządku w obrębie linii kolejowej,
która aktualnie jako teren zupełnie
nieużytkowany i pozbawiony nadzoru stanowi dla mieszkańców miejscami nielegalne wysypiska śmieci.
W obecnym stanie prawnym nieruchomości stanowiące nieczynną linię kolejową zarządzane są bowiem
przez Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Poznaniu, który z racji samej odległości
do Kępna (176 km) nie jest w stanie
właściwie zarządzać powierzonym
mieniem.
W związku z powyższym przejęcie nieczynnej linii kolejowej na
rzecz Gminy Kępno w proponowanym przez PKP S.A. zakresie nie
może być przez Gminę Kępno zaakceptowane i ostatecznie zakończone,
a temat notorycznego zaśmiecania
nieczynnej linii kolejowej nadal pozostaje w obowiązkach obecnego
użytkownika wieczystego, tj. Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Fot. „Samotny Wędrowiec”

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus odniósł się w obszernym liście do redakcji do zauważonego samowolnego wysypiska śmieci
(pisownia oryginalna).
W świetle pojawiających się w
lokalnej prasie i mediach społecznościowych spostrzeżeń dotyczących
niechlubnej wizytówki miasta jaką
jest nieczynny odcinek linii kolejowej
nr 307 relacji Kępno – Namysłów, a
w szczególności powstających pomimo ciągłego nadzoru służb miejskich,
notorycznie nielegalnych wysypisk
śmieci, czuję się w obowiązku, aby
wyjaśnić Państwu przyczyny obecnego stanu.
Właścicielem
nieruchomości
stanowiącej odcinek nieczynnej linii
kolejowej wraz z budynkiem i infrastrukturą byłego dworca kolejowego
Kępno-Zachód jest Skarb Państwa,
oddanych z kolei w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A.
Na mocy art. 5 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) do obowiązków właściciela nieruchomości
jest zapewnienie porządku i czystości
poprzez między innymi zbieranie w
sposób selektywny i pozbywanie się
zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób
zgodny z przepisami ustawy, regulaminu obowiązującego w danej gminie i przepisami odrębnymi. Co do
zasady organ wykonawczy gminy
- wójt (burmistrz, prezydent miasta)
w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków wymienionych
w cytowanej wyżej ustawy, wydaje
decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. Wykonywanie decyzji, o której mowa wyżej, podlega egzekucji
w trybie przepisów ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2019 r. poz. 1438, z późn. zm.). Niestety ta sama ustawa nie daje takich
uprawnień Burmistrzowi, w przypadku kiedy właściciel nie zapewnia
właściwego porządku i czystości na
swojej nieruchomości poprzez zbieranie i pozbywanie się zebranych odpadów komunalnych. Dlatego też jedyną możliwością kontroli gminy nad
wypełnianiem obowiązku właściciela
nieruchomości jest każdorazowe monitorowanie stanu zaśmiecenia i wzywanie właściciela do uporządkowania terenu będącego jego własnością.
W przypadku obszaru nieczynnej linii
kolejowej, PKP S.A. jako użytkownik wieczysty nie jest obowiązane
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz gminy w formie tzw. „podatku
śmieciowego”. Wykonując obowiązek
określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, a więc
pozbywanie się zebranych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami

ostatecznie powoduje konieczność
zabezpieczenia praw do nieruchomości. Ponadto PKP S.A. w cytowanym wyżej piśmie, odnosząc się do
propozycji Gminy Kępno dotyczącej
możliwości nabycia praw do gruntu
i budynku byłego dworca kolejowego
Kępno Zachód (dz. ewid. nr 1611/4,
1612/4 i 1564/4) w trybie art. 39 ust.
4 ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
poinformowało, że w przypadku
wznowienia procesu przekazania
nieruchomości nie ma możliwości
złożenia wniosku do Zarządu PKP
S.A. bez uprzednio podjętej próby
komercyjnego zagospodarowania
nieruchomości.
Broniąc i dbając na interesy
Gminy Kępno, pragnę wyjaśnić, iż
przejęcie od PKP S.A. nieruchomości zabudowanych m. in. budynkiem
dworca kolejowego w trybie art. 39
ust. 3 ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe,
tj. działek nr 1611/4, 1612/4 i 1564/4,
dla Gminy Kępno jest niezasadne i z
finansowego punktu widzenia niekorzystne.
Dlatego też pismem z dnia
31 maja 2019 roku nr GKNOŚiPP-6822.1.2013-2019/39 zwrócono
się do Ministra Infrastruktury RP z
apelem o przywrócenie wcześniej
ustalonego trybu przekazania kompleksowo wszystkich nieruchomości
w celu możliwości realizacji planów
i zamierzeń inwestycyjnych Gminy
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WALKA ABY ŁUKASZ WRÓCIŁ DO ŻYCIA
WYPADEK, NIEDOWŁAD, RESPIRATOR ...
Informacje

reklama

Łukasz to 33 letni mieszkaniec

Walkę, aby Łukasz wrócił do życia, prowadzą jego koleżanOsin k/ Kępna. Zawsze życzliwy,
ki i koledzy

kochający i pomocny syn, wierny przyjaciel, życiowy partner
oraz uczynny sąsiad. Jego pasją
była się z dużymi
na rower
ze oraz
- Łukasz to 33-letni mieszkaniec jazda
wydatkami,
któreponieOsin k/Kępna. Zawsze życzliwy,
ko- . stety przekraczają nasze możliwości.
dróże

Pomóżmy Łukaszowi

chający i pomocny syn, wierny przy- Naszym marzeniem na każdy
jaciel, życiowy partner oraz uczynny dzień jest jego świadomy uśmiech
sąsiad. Jego pasją była jazda 24
na ro-grudn
i wypowiedziane
pragną
ia 2018r.zdanie…
uległ - niewerze oraz podróże – tak opisują go takiej zmiany jego znajomi. - Podaszczęśliwem
u wypa rozpowszechniai, któprzyjaciele
rowanie złotówki,dkow
ry odebr
24 grudnia 2018 r. uległ nieszczęnie informacji,
dobre
ał mu modlitwa
marzei nia.
śliwemu wypadkowi, który odebrał
słowo….
Każda
forma
wsparcia
Uszkodzeniu uległ jego rdzeńdla
mu marzenia. Uszkodzeniu uległ Łukasza jest dla nas bezcenna
–
kręgowy,
przez
coi koleżanki.
Łukasz - ma
jego rdzeń kręgowy, przez co Łukasz
apelują
koledzy
Jestema głęboki niedowład czterokońprzekonani,
dzięki waszemu
głębokiśmy
niedo
wład żecztero
kończynowy oraz oddycha za pomocą wsparciu życie Łukasza nie zostaczyno
oddyc
ha zaścianach
porespiratora. To drugie uniemożliwia wy
nie oraz
zamknięte
w czterech
dostanie się do większości ośrodków
i pomożemy
mu
spełniać
marzenia
czajenia od respiratora. Samodzielne
mocą respir
atora. To drugie
rehabilitacyjnych w naszym kraju, - podsumowują
oddychanie to milowy krok na drodze
uniemożliwi
a dostama
nienasię
a żeby Łukasz zaczął funkcjonować
Rehabilitacja
celu do
prze- do poprawy warunków bytowych.
konieczna jest intensywna opieka
re- zości
ciwdziałanie
konsekwencjom
niedo- Niezbędna jest jednak intensywna,
więks
ośrodków
rehabilitahabilitantów. Jedyną opcją są prywat- władu (zanik mięśni) oraz podjęcie a przez to konieczna rehabilitacja
cyjnych w naszy
m kraju,doa odzwyżeby Łukas
z zaczął ośrodku.
funkcjonone ośrodki rehabilitacyjne wiążące działań
zmierzających
w profesjonalnym

wać konieczna jest intensywna opieka rehabilitantów.

Zwracamy się do Czytelników z próbą o pomoc, aby przekazać 1% podatku dla Łukasza:
Jedyną opcją są prywatne
ośrodkioraz
rehab
ilitacyjne wiążące
należy w formularzu PIT wpisać KRS
0000382243
w rubryce
się z– cel
dużym
- „Informacje uzupełniające
szczegółowy
wpisać
„2120
pomoc
dla
Łukasza
i wyda1%”
tkami
, które
niestety przek
raczaNamysła”
ją nasze
Wpłaty on-line: https://www.kawalek-nieba.pl/lukasz-namysl/

możliwości.

Pożar na ogródkach działkowych przy ul. Wieluńskiej w Kępnie

28.02.2020 r., godz. 19.00

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

FABRYKA MEBLI

POSZUKUJE

PRODUCENTÓW
STELAŻY TAPICERSKICH
Kontakt: 508 257 260 lub w siedzibie firmy Mroczeń 52.

13. emerytura
a ulga rehabilitacyjna

Naszym marzeniem na każdy dzień jest jego świadomy
W czwartek, 13 lutego br., około
uśmiech i wypowiedziane zdanie… godziny 17.00, dyżurny Stanowiska

Paliła się altana

Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
Podarowanie złotówki, rozpowszecwhnian
Kępnieie
otrzymał
zgłoszenie
o poinform
acji, możarze
altany
na
ogródkach
działkodlitwa i dobre słowo…. Każda forma wsparcia dla Łukasza
wych przy ul. Wieluńskiej w Kępnie.
jest dla nas bezcenna.
- Po dojeździe na miejsce strażacy
zastali altankę całkowicie objętą
pożarem. Natychmiast przystąpili
Jesteśmy przekonani, że dzięki wasze
do działań
oraz przeszumugaśniczych
wsparciu
życie
obiektu – nikt nie przebywał
Łukasza nie zostanie zamknięte w kania
czterech opanowaniu
ch i pożaru
pow budynku. Pościana
możemy mu spełniać marzenia.
nadpalone wyposażenie wyniesiono
na zewnątrz i dogaszono – relacjonuje oficer prasowy KP PSP Kępno
Michalski. W działaniach
Aby przekazać
podatkpt.
kuPaweł
dla Łukas
udział brały
zastępyza:
z Jednostki Ranależyobiektu,
w formularzu PIT wpisa
towniczo-Gaśniczej
w Kępnie
oraz
Strażacy przystąpili do działań gaśniczych oraz przeszukania
ć KRS 00003
82243
w którym na szczęście nikt nie przebywał. Fot. KP PSP Kępno
OSP Kępno.
Oprac. KR

1%

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ogłasza

trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu biurowego i lokali
garażowych wraz z przynależnymi udziałami w prawie własności gruntu

Dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej, do dochodu osoby
niepełnosprawnej nie wlicza się 13. emerytury.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
geodezyjne

Pow.
użytkowa
w m2

Cena
wywoławcza

Wadium

Dopiero tak ustalony dochód nie może przekroczyć
13 200 zł za 2019 r.

Nr lokalu
Udział w nieruchomości
wspólnej

Data
i godzina
przetargu

Kępno
ul. Wrocławska 63

obręb Kępno,
arkusz mapy 107,
działka nr 346/4
o pow. 0,3020 ha,
KW nr KZ1E/00053061/3

Lokal biurowy nr 1
12453/33933

114,92

310.000,00 zł

31.000,00 zł

25 marca 2020 r.
10:30

Lokal biurowy nr 4
1922/33933

19,22

12.000,00 zł

1.200,00 zł

25 marca 2020 r.
11:00

Lokal garażowy nr 5
1926/33933

19,26

12.000,00 zł

1.200,00 zł

25 marca 2020 r.
11:30

Zgodnie z przepisami o 13. emeryturze [1] dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej nie wlicza się tego świadczenia do dochodu osoby niepełnosprawnej.
Ma to znaczenie dla podatników mających na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, które w 2019 r. otrzymały 13. emeryturę.
Jak obliczyć dochód osoby niepełnosprawnej
Przy obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej – dla ustalenia, czy
pozostaje ona na utrzymaniu innej bliskiej osoby – nie bierze się pod uwagę
zarówno 13. emerytury (zgodnie z przepisami o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.), jak i innych dochodów:
- alimentów na rzecz dzieci [2]
- świadczenia uzupełniającego [3] oraz
- zasiłku pielęgnacyjnego.
Dopiero tak ustalony dochód nie może przekroczyć 13 200 zł za 2019 r.
[1] art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu
pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743)
[2] o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy PIT
[3] o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a
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1. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie gotówką wadium na konto Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Bank PKO B.P. S.A I Oddział w Poznaniu
nr 74 1020 4027 0000 1302 0403 1241 do dnia 20 marca 2020 r. (ostateczna data wpływu wadium na konto Urzędu).
3. Szczegółowe ogłoszenie o przetargu dostępne jest: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, na stronie internetowej www.umww.pl
(zakładka Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub wynajęcia) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
4. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Departamentu
Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, tel. (61) 626 65 55,
626 65 68, e-mail dg.sekretariat@umww.pl.
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region
Półfinał powiatu kępińskiego w siatkówce chłopców (kl.
VII-VIII)

kurier baranowa
luty 2020, nr 8 (1153)

Mroczeń na trzecim
„Pionier” wygrał z Widzewem! miejscu w półfinale

Pracowity weekend piłkarskiego narybku baranowskiego „Pioniera” i mroczeńskiego „Orła”

Juniorzy

Widzew

Żaczki

Oba kluby nawiązały przed kilku laty współpracę.
- UKS „Pionier” Baranów pracuje z najmłodszymi
adeptami futbolu – Młodzikami, Orlikami i Żakami.
W rozgrywkach ligowych chłopcy występują w barwach „Orła” Mroczeń”, natomiast w turniejach towarzyskich reprezentują „Pioniera” – wyjaśnia prezes „Orła” Bartosz Malinowski. - Dobrym skutkiem
tej umowy jest sportowa oferta dla prawie setki dzieci
z roczników 2014-2003. Najmłodsi od wiosny do jesieni trenują na baranowskim „Orliku”, starsi – szlifują formę na stadionie w Mroczeniu, najstarsi zaś
próbują już swoich sił w zespole seniorskim „Orła” –
wylicza sekretarz „Pioniera” Mirosław Sokołowski.
W sobotę Orliki (dwa zespoły) wystąpiły w Uniejowie w Halowym Turnieju o Termalny Puchar Burmistrza Miasta Uniejów, w niedzielę w Wieruszowie wałczyły Żaki (2012), a w Ostrzeszowie – juniorzy młodsi.
W sobotę zagrali w Uniejowie w V Turnieju o
Termalny Puchar Burmistrza Miasta Uniejów. - Wystawiliśmy dwa zespoły – roczniki 2010 i 2011. Obie
drużyny walczyły bardzo dzielnie. Pierwszy zespół
zajął trzecią lokatę, ustępując niesamowitemu teamowi gospodarzy i łódzkiemu „Widzewowi”. Drugi
uplasował się na czwartym miejscu. Turniej składał
się z dwóch rund (mecz i rewanż). W pierwszym meczu z „Widzewem” przegraliśmy pechowo, ale w drugim chłopcy zagrali koncertowo i wygrali po golach
Huberta i Wiktora. Cała dwunastka spisała się na
medal. Dodatkową wygraną były karnety na termy, z
czego natychmiast skorzystaliśmy – cieszy się prezes
„Pioniera” Andrzej Hełka. Uniejowski turniej zapamiętamy na pewno ze względu na: niesamowite interwencje Ksawerego Jeziorowskiego, odwagę Adasia
Lenorta, który w jednym zespole strzegł bramki, a
w drugim brylował w ataku, hattricka Igora Rachla,
cudowny wolej w okienko Kuby Świątka, determinację obrońców i pomocników – Kacpra Wojtasika,
Fabiana Szuberta, Olka Lipińskiego, Gracjana Rachla i Jasia Brzozowskiego, przebojowość Huberta
Szyca i Adama Mikulskiego (po dwa cenne gole)
oraz złotą nóżkę Wiktora Szuberta. To po jego uderzeniu z wolnego w ostatniej akcji meczu wpadł drugi
gol na wagę zwycięstwa z „Widzewem” Łódź. ems

Podczas półfinału powiatu kępińskiego w siatkówce
chłopców nie mogło zabraknąć wspólnej fotografii

Polska jest w siatkówce prawdziwą potęgą, o czym świadczą choćby
trzy mistrzostwa świata mężczyzn.
Jednak na kolejny złoty medal olimpijski czekamy już 46 lat. Najbliższa
okazja nadarzy się na Olimpiadzie w
Tokio. Zbliżający się wielkimi krokami turniej olimpijski to znakomity
pretekst do przybliżenia młodzieży
nie tylko historii, ale i tajników tej
niezwykle trudnej gry zespołowej.
W czwartek, 13 lutego br., w
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mroczeniu rozegrano półfinał powiatu kępińskiego w siatkówce chłopców (kl. VII-VIII). W

zawodach wzięli udział mistrzowie
sąsiednich gmin – Szkoła Podstawowa w Trzcinicy, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kępnie, Szkoła Podstawowa w Rychtalu oraz Szkoła
Podstawowa w Mroczeniu – mistrz
gminy Baranów. Stawką turnieju był
awans do wielkiego finału, który odbędzie się w Perzowie. Gospodarze
rozpoczęli od zwycięstwa nad Rychtalem. Później było już jednak trochę
gorzej. Porażki z Kępnem i Trzcinicą
pozbawiły ich szansy na awans. Ten
zaś wywalczyły zespoły z SP 3 Kępno i SP Trzcinica.
ems
Walka była zacięta, a stawką turnieju był
awans do wielkiego finału w Perzowie

GONIEC PERZOWSKI
luty 2020, nr 7 (912)
Wójt gminy podpisała umowę na przebudowę drogi gminnej w Perzowie

Przebudowa drogi gminnej

Podpisanie umowy
z wykonawcą drogi

Już niedługo mieszkańcy będą się
mogli cieszyć kolejną wyremontowaną drogą, których z roku na rok przybywa. 14 lutego 2020 r. wójt Gminy
Perzów Danuta Froń podpisała umowę na przebudowę drogi osiedlowej
w Perzowie.
Zadanie realizowało będzie
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CARBON” Jan Kuropka z
Sycowa, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wyłoniony został po przeprowadzeniu procedury
udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Łączny koszt inwestycji
wynosi 577725,65 złotych. W ramach
zadania wykonane zostaną nowe
warstwy konstrukcyjne drogi, nowe
nawierzchnie drogi, chodniki, zjazdy.
Termin zakończenia prac przewiduje
się na dzień 30 listopada 2020 r.
AS
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Region

gmina
Będzie III etap budowy kanalizacji w Trzcinicy

G£OS TRZCINICY
luty 2020, nr 8 (1126)

Przetarg rozstrzygnięty

Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Trzcińskiej

Druhowie podsumowali działalność

W sobotę, 8 lutego 2020 roku,
odbyło się zebranie sprawozdawcze
OSP Kuźnica Trzcińska. W trakcie
zebrania złożono sprawozdanie z
działalności jednostki, ze spraw przygotowania jednostki w zakresie przeciwpożarowym, a także z zakresu
dochodów i wydatków w 2019 roku.
Zapoznano się także ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
Następnie udzielono jednogłośnie
absolutorium Zarządowi. Omówiono
plany na 2020 rok, które spotkały się
z akceptacją wszystkich członków.
W trakcie zebrania głos zabrali
zaproszeni goście, którzy pogratulowali otrzymania absolutorium oraz
dziękowali za dotychczasową działalność i życzyli realizacji kolejnych
planów oraz zamierzeń.
Oprac. m

Podpisanie umowy wójta G. Hadzika
z M. Wodzińską na budowę kanalizacji

Zebranie OSP
w Kuźnicy Trzcińskiej

Szkolenie w Urzędzie Gminy Trzcinica

22 stycznia 2020 roku w Urzędzie
Gminy w Trzcinicy nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę z
odtworzeniem dróg w miejscowości
Trzcinica – etap III”. Wpłynęło 5
ofert, których wartość wahała się od
3 536 585,12 złotych do 5 114 400,00
złotych. Wszystkie mieściły się w zaplanowanej w budżecie Gminy Trzcinica kwocie. Najkorzystniejszą ofertę
z kwotą 3 536 585,12 złotych złożyło
konsorcjum firm z Ostrowa Wielkopolskiego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „INKADRO” Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i

Sławomir Gynter Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „EKOMAX” (partner konsorcjum). Realizacja zadania,
które obejmie ulice: Zieloną, Kwiatową, część Kluczborskiej, Polną,
Piaskową, Leśną, Zacisze, część Lipowej i pozostałą część Pocztowej w
miejscowości Trzcinica rozpocznie
się wiosną 2020 roku. Gmina Trzcinica na powyższe zadanie pozyskała
dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka
wodno-ściekowa.
Oprac. m

Kontynuacja inwestycji telekomunikacyjnych w gminie

Szkolenie Komisji Gminnej Przyłącza w Dzierżąźniku
We wtorek, 11 lutego 2020
roku, w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się szkolenie Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii.
W spotkaniu oprócz Komisji z

Gminy Trzcinica udział wzięli także
członkowie Komisji z Gminy Łęka
Opatowska. Zgromadzonych powitała Anna Parzonka, pełnomocnik
wójta gminy Trzcinica ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Głównym tematem szkolenia
były uzależnienia. Kwestie związane
z problemem szczegółowo omówiła
Joanna Gorzałka z Małopolskiego
Centrum Profilaktyki.
Oprac.m

Zebranie strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w
Aniołce

Wyróżnienie
dla druha
2 lutego odbyło się zebranie
sprawozdawcze OSP w Aniołce
Pierwszej, w gminie Trzcinica. W
jego trakcie przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki
oraz podjętych działań i szkoleń.
Kolejne sprawozdanie dotyczyło
spraw finansowych oraz planów i
zamierzeń. Sprawozdanie oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium zostały przyjęte jednogłośnie. Ważną częścią spotkania
było wręczenie druhowi Jackowi
Maryniakowi srebrnego medalu „Za
Zasługi dla Pożarnictwa”.
Oprac. m
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Wykonają przyłącza
w Dzierżąźniku

11 lutego 2020 roku do Urzędu
Gminy w Trzcinicy wpłynęła dokumentacja projektowa „Budowa przyłączy telekomunikacyjnych wraz z
wolnostojącymi szafami telekomunikacyjnymi w miejscowości Dzier-

żąźnik gmina Trzcinica, powiat kępiński”. Powyższa dokumentacja jest
na etapie uzgodnień przebiegu trasy
projektowych przyłączy. Inwestycja
realizowana jest przez firmę INEA
S.A. 		
Oprac. m

REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00
W czasie zebrania
druhów z Aniołki

(62) 78 292 84

Region

gmina
Konkurs „Czytelnik Roku 2019” w Bibliotece Publicznej
w Bralinie

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
luty 2020, nr 8 (1234)
Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej otrzymał dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Ponad 47 tysięcy złotych dla szkoły

W październiku 2019 r. Zespół
Szkół im. Ks. Michała Przywary i
Rodziny Salomonów w Nowej Wsi
Książęcej złożył wniosek do Funda-

cji Rozwoju Systemu Edukacji w drugim naborze w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.
W wyniku oceny ekspertów,

Wniosek „Kompetencje kluczowe – przygotowaniem do życia
w społeczeństwie informacyjnym” został zatwierdzony do realizacji

wniosek „Kompetencje kluczowe –
przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym” uzyskał
łącznie 77 punktów na 105 możliwych i został zatwierdzony do realizacji, otrzymując dofinansowanie.
Dofinansowanie
w
kwocie
47.070,00 zł to 100% kwoty wnioskowanej w projekcie. Realizacja
zadania będzie trwała 6 miesięcy.
We wrześniu br. 10-osobowa grupa
uczniów i dwóch opiekunów będzie
mogła wyjechać na Słowację do zaprzyjaźnionej gminy.
To już trzeci wniosek, na który
szkoła otrzymała dofinansowanie, ale
pierwszy, dzięki któremu uczniowie
będą mogli wyjechać na zagraniczne
wojaże.
Elżbieta Kuropka

Spotkanie z organizacjami, dotyczące kalendarza imprez na 2020 rok

Rok 2020 zapowiada się ciekawie

14 lutego br., w Urzędzie Gminy
Bralin, odbyło się spotkanie dotyczące ustalenia kalendarza imprez na

2020 rok. W spotkaniu, na zaproszenie wójta gminy Bralin, wzięli udział
przedstawiciele organizacji, które

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji,
które funkcjonują na terenie gminy Bralin

funkcjonują na terenie gminy Bralin.
Delegacje Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży
Pożarnych, organizacji pozarządowych, a także parafii opracowywały
wspólnie kalendarz uroczystości,
które odbędą się na terenie gminy w
całym 2020 roku.
Ostateczną wersję kalendarza poznamy w przyszłym tygodniu, ponieważ część nieobecnych organizacji
w najbliższych dniach umieści swoje uroczystości w tym dokumencie.
Już dzisiaj możemy powiedzieć, że
rok 2020 zapowiada się niezwykle
interesująco i na pewno będzie pełen
wrażeń.
KW

Z miłości i pasji
do czytelnictwa

Uczestnicy konkursu
otrzymali słodki poczęstunek

Konkurs „Czytelnik Roku” organizowany jest corocznie przez Bibliotekę Publiczną w Bralinie. Skierowany jest do wszystkich czytelników
korzystających ze zbiorów biblioteki.
W tym roku uroczyste podsumowanie i rozstrzygnięcie odbyło się 7 lutego br. w Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie.
Dyplomy oraz nagrody książkowe
zwycięzcom wręczyła sekretarz
Gminy Bralin Ewelina Pieles.
Laureatami konkursu „Czytel-

nik Roku 2019” zostali czytelnicy,
którzy w minionym roku przeczytali
największą liczbę książek. Konkurs
był podzielony na pięć kategorii wiekowych, a jego głównym celem była
popularyzacja czytelnictwa, nie tylko
wśród dzieci i młodzieży, ale również
wśród dorosłych mieszkańców gminy.
Pluszowego misia oraz tytuł
„Czytelnik Roku 2019” zdobyła Antonia Słowińska, która na swoim
kącie zgromadziła największą liczbę
książek. 		
Ewa Jędrysiak
Dyplomy oraz nagrody książkowe zwycięzcom
wręczyła sekretarz Gminy Bralin Ewelina Pieles

Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego w Zespole Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny
Salomonów w Nowej Wsi Książęcej

WYNIKI KONKURSU

Rodzinne zmagania tenisowe
W niedzielę, 9 lutego br., w Zespole Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej
Wsi Książęcej po raz kolejny odbył
się Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego. W rywalizacji udział wzięło siedem par. Pod czujnym okiem Jacka
Falszewskiego wyłoniono zwycięz-

ców: pierwsze miejsce wywalczyli
Tomasz Wodziak i Dawid Kłoś,
drugie zdobyli Patryk Młot i Jarosław Młot, a na trzecim uplasowali
się Patrycja Młot i Jan Foryś.
Turniej każdego roku cieszy się
dużym zainteresowaniem i jest świetną okazją do integracji oraz spędze-

nia czasu wolnego w miłej atmosferze. - Dziękujemy wszystkim bardzo
serdecznie za udział w turnieju, a
zwycięzcom gratulujemy. Do zobaczenia za rok! – podsumowali organizatorzy.
Elżbieta Kuropka

Kategoria I – przedszkolaki
(dzieci biorące udział w projekcie
„Mała książka – wielki człowiek”):
1. Antonia Słowińska
2. Wojciech Kuropka
3. Lena Mularczyk
Wyróżnienia:
Marcel Biczysko, Jan Gierz, Paulina Wittek,
Mikołaj Biziak, Ksawery Dirbach,
Pola Dwernicka, Tymon Grossek, Emilia Kancik,
Maksymilian Kłosek, Igor Marczyk,
Michał Piotrowiak, Amelia Słota,
Marcel Świątek, Agata Wróbel
Kategoria II
– klasy I-III szkół podstawowych:
1. Julia Albert
2. Marta Labryszewska
3. Lena Strąk, Aleksandra Droszcz
Wyróżnienia:
Zofia Droszcz, Maria Dembna

Kategoria III
– klasy IV-VI szkół podstawowych:
1. Zofia Dembna
2. Oliwier Strąk
3. Weronika Wittek
Kategoria IV
– klasy VII-VIII szkół podstawowych:
1. Dominika Kałuzińska
2. Zuzanna Dziędzielewska
3. Aleksandra Koryciak
Kategoria V – dorośli:
1. Maria Liebner
2. Maria Florczak
3. Teresa Nawrocka
Wyróżnienia:
Helena Marczyk, Beata Dirbach, Teresa Hibner,
Maria Bieda, Krystyna Słobodzian,
Regina Marczak, Urszula Górecka,
Urszula Kasprzak, Danuta Gudra,
Elżbieta Pisuła, Pelagia Kruszelnicka,
Maria Węgrzynowicz, Katarzyna Labryszewska,
Lech Herbich, Jerzy Poczta
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XVIII sesja Rady Gminy Rychtal

Kolejne zmiany czekają gminę Rychtal

13 lutego br. odbyła się XVIII
sesja Rady Gminy Rychtal. Radni –
choć nie w pełnej zgodzie – przyjęli
wszystkie przygotowane pod głosowanie projekty uchwał. Już podczas
przyjmowania porządku obrad sesji
dwoje radnych wyraziło swoje wątpliwości, proponując wykreślenie z
niego kilku uchwał. Pomysł ten nie
zyskał jednak aprobaty większości
radnych.
Co czeka szkoły w Drożkach
i Wielkim Buczku?
Wśród najważniejszych uchwał
znalazły się te dotyczące przyszłości szkół podstawowych w Drożkach i Wielkim Buczku. Sprawa ta
od dłuższego czasu wzbudza wiele

staną się szkołami dla klas I-III. Swoje stanowiska utrzymają dyrektorzy, a
w placówkach zatrudnienie znajdzie
3-4 nauczycieli. - Od samego początku miałem taki zamiar, aby w szkołach w Drożkach i Wielkim Buczku
pozostał oddział przedszkolny oraz
klasy I-III. Chciałem utworzyć filię,
ale mieszkańcy mieli obawy, że szkoła z dnia na dzień zostanie zlikwidowana, dlatego uznałem, że dobrze
będzie podjąć uchwałę o zmianie organizacji szkoły na I-III. Jest to pewien kompromis, być może uspokoi
to mieszkańców, że nic nie wydarzy
się bez ich wiedzy – wyjaśnił wójt
gminy Rychtal Adam Staszczyk. Decyzje związane z likwidacją szkół

Wójt gminy Rychtal Adam Staszczyk podkreślił, że koszty
utrzymania szkół w Drożkach i Wielkim Buczku są zbyt
wysokie, aby mogły funkcjonować w obecnej formie

emocji wśród mieszkańców. Pomysł
likwidacji placówek zdecydowanie
nie przypadł do gustu wielu rodzicom uczniów, jednak podczas sesji 27
listopada 2019 r. radni, większością
głosów, podjęli uchwałę w sprawie
zamiaru likwidacji szkół, aby te następnie mogły stać się filiami Szkoły
Podstawowej w Rychtalu. Ta niepopularna, wywołująca wiele dyskusji
i kontrowersji decyzja musiała być
podjęta głównie ze względu na złą
sytuację finansową Gminy Rychtal.
Funkcjonowanie małych, wiejskich
placówek w obecnej formie generuje
zbyt wysokie koszty. Obecnie plany
uległy jednak zmianie – placówki
nie będą likwidowane (przynajmniej
na razie) ani przekształcane w filie, a

czy zmniejszaniem liczby klas wszędzie podyktowane są dwoma głównymi powodami: demografią i ekonomią. Dzieci ubywa we wszystkich
szkołach, ciągle mamy do czynienia
z malejącą liczbą urodzeń. Czynnikiem finansowym, który motywuje
do takich ruchów, są stale rosnące
koszty utrzymania szkół, które są
zbyt wysokie, aby szkoły mogły nadal funkcjonować w obecnej formie
– dodał. - Spotkałem się z rodzicami,
nauczycielami, radnymi i nie ma w
tej sytuacji wyjścia w 100% dobrego, które zadowoliłoby wszystkich i
było skutecznym rozwiązaniem problemu. Moim celem było znalezienie pewnego kompromisu pomiędzy
tym, czego oczekują mieszkańcy, a

tym, co jest najlepsze dla gminy. Pozostawienie szkół o strukturze I-III
w Drożkach i Wielkim Buczku, jako
odrębnych jednostek, to rozwiązanie
finansowo trochę gorsze niż utworzenie filii, ponieważ samodzielne
jednostki generują większe koszty,
ale i tak będą one zdecydowanie
mniejsze niż w przypadku szkół o
strukturze I-VIII – wyjaśnił włodarz
gminy.
Projekt został przyjęty większością głosów, jednak przed głosowaniem niektórzy radni mieli zastrzeżenia i apelowali o inne rozwiązania.
- Lepiej byłoby zlikwidować szkoły
w Drożkach i Wielkim Buczku całkowicie, bo zostawienie klas I-III
to przedłużenie agonii. W Rychtalu powinna powstać nowa, lepsza,
większa szkoła, która wystarczyłaby
dla wszystkich uczniów, bo nie wyobrażam sobie, żeby w tej obecnej,
w tych warunkach, uczyło się 300
dzieci – mówił radny Krzysztof Zawada. - Dopóki w gminie Rychtal
będzie taka możliwość, najmłodszym dzieciom, z klas I-III i oddziału przedszkolnego, należy zapewnić
edukację na miejscu, aby oszczędzić
im dojeżdżania – odpowiedział wójt.
Choć Gmina stara się znaleźć
„złoty środek”, wyliczenia nie są
optymistyczne. Nie wyklucza się, że
całkowita likwidacja tych placówek
to tylko kwestia czasu. - Pozostawiam te szkoły z myślą, że może od
2020 r. będziemy mieć wzrost narodzin dzieci i wówczas będzie można
wiązać jakąś przyszłość z tymi szkołami. Natomiast jeżeli demografia
nie zmieni się, całkowita likwidacja
tych placówek będzie nieunikniona.
Żyjemy jednak nadzieją, że demografia ulegnie poprawie i szkoły będzie można przywrócić do struktury
I-VIII – przyznał wójt. Aktualnie
w Szkole Podstawowej w Wielkim
Buczku uczy się 60 dzieci, natomiast
w Drożkach – 45.
Ceny za gospodarowanie
odpadami nieco wyższe
Podczas sesji radni głosowali
również nad wysokością opłaty za
gospodarowanie odpadami komunal-

nymi oraz wzorem deklaracji, składanej przez właścicieli nieruchomości.
Jak podczas listopadowej sesji
uchwalili radni gminy Rychtal, od
1 stycznia br. stawka miesięczna od
osoby wynosić miała 22 zł, jednak
uchwałę negatywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.
W związku z tym Gmina Rychtal po
raz kolejny podniosła ceny za gospodarowanie odpadami – na szczęście
tylko o 1 zł. Obecnie stawka wynosić
będzie 23 zł miesięcznie od osoby.
Wprowadzono również 50-groszową ulgę dla domostw z kompostownikami, ponieważ będą one
zwolnione z oddawania jednej frakcji
bioodpadów. Za podjęciem uchwały zagłosowało 10 radnych, 4 było
przeciwnych, a jeden wstrzymał się
od głosu. - Zmieniliśmy stawkę, mu-

sieliśmy też wprowadzić zniżkę od
domów jednorodzinnych, gdzie prowadzony jest kompostownik. Ulga
wynosić będzie 50 groszy od osoby. Będzie ona dotyczyć większości
mieszkańców, ponieważ domów jednorodzinnych w gminie Rychtal jest
zdecydowanie więcej. Zmieniły się
także stawki za odbiór odpadów od
nieruchomości niezamieszkałych.
Gospodarka odpadami musi się bilansować w ciągu roku, a, niestety,
przez uchylenie naszej poprzedniej
uchwały jesteśmy stratni w opłatach przez pierwsze trzy miesiące
– powiedział wójt A. Staszczyk. Dotychczas w Gminie Rychtal opłaty
uzależnione były od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe – obecnie wprowadzony został
system osobowy. 		
KR

Bal karnawałowy w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu

Karnawałowe szaleństwo
przedszkolaków

Karnawał to czas balów, maskarad i zabaw. W karnawale bawią się
nie tylko dorośli – jest to również
wspaniała okazja do zabaw dla dzieci, które bardzo lubią przebierać się i
wcielać w swoich ulubionych bajkowych bohaterów.

kostiumach radośnie spędziły czas,
uczestnicząc z wielką ochotą we
wspólnych zabawach i konkursach, a
skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. W trakcie karnawałowych szaleństw można było posilić
się słodką przekąską.

Zimowy Turniej Warcabowy w rychtalskiej hali sportowej

Warcabowa walka dzieci

Pierwsze miejsce w turnieju zajął Mateusz Kuropka, drugie
wywalczył Ksawery Kałus, a trzecie zdobył Oliwier Gabor

14

Od kilku lat podczas ferii zimowych rychtalska biblioteka organizuje dla dzieci Zimowy Turniej Warcabowy. W tym roku organizatorzy
wraz z uczestnikami opuścili bibliotekę – turniej odbył się w rychtalskiej
hali sportowej, z której korzystało w
tym czasie dużo dzieci, a wśród nich
chętni do wzięcia udziału w rozgrywkach warcabowych. Po rozegraniu
wielu emocjonujących meczów nadszedł czas nagradzania najlepszych
uczestników. Pierwsze miejsce zajął
Mateusz Kuropka, drugie wywalczył Ksawery Kałus, a trzecie zdobył
Oliwier Gabor.
Oprac. KR
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Dzieci w kolorowych, zabawnych,
ciekawych kostiumach świetnie się bawiły

Bal karnawałowy odbył się również w Przedszkolu Samorządowym
w Rychtalu. Wszystkie przedszkolaki już od rana były podekscytowane
czekającą ich zabawą. Dzieci w kolorowych, zabawnych, różnorodnych

Taka zabawa karnawałowa odbywa się w rychtalskim przedszkolu co
roku i zawsze towarzyszą jej niesamowite emocje oraz niezapomniane
przeżycia, szczególnie dla najmłodszych przedszkolaków. Oprac. KR
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Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w Tenisie Stołowym o
Puchar Starosty Kępińskiego rozegrane zostały w sali gimnastycznej w Łęce Opatowskiej

wieści znad pomianki
luty 2020, nr 8 (961)

Najlepsi w ping ponga
w powiecie
Niepełnosprawni będą mieli asystentów
8 lutego br. w Łęce Opatowskiej odbyła XXII Sesja Rady Gminy, na której obecni radni
wszystkie uchwały podjęli jednogłośnie

Otwierając obrady, przewodniczący Michał Jerczyński potwierdził obecność 13 radnych. Po czym
swoje sprawozdanie z działalności w
okresie międzysesyjnym złożył wójt
Adam Kopis.
Pierwszą przyjętą jednogłośnie
uchwałą był budżet na bieżący rok.

pujących specjalnościach i formach
kształcenia: wychowanie do życia w
rodzinie, technika, logopedia i chemia. Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe.
W czasie sesji radni gminni podjęli także uchwałę o przystąpieniu
Gminy Łęka Opatowska do realizacji
W czasie obrad sesyjnych radni
podjęli jednogłośnie uchwały

Dochody budżetu na 2020 r. w wysokości 32 561 633,14 zł, a wydatki w
wysokości 36 383 033,14 zł. Ponadto
radni przyjęli plan dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalili kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie
oraz specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane. Jest to kluczowa uchwała,
albowiem organ prowadzący na każdy rok budżetowy zabezpiecza środki finansowe na ten cel. W tym roku
wyodrębniono środki w wysokości
0,8% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli. Kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli ustalono w wysokości
100%.
Dofinansowanie to przeznaczone jest na uzupełnienie oraz podnoszenie kwalifikacji wymaganych do
zajmowania stanowiska nauczyciela
na studiach podyplomowych w nastę-

Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 20192020. Program ten został opracowany
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, a kierowany jest
do osób z niepełnosprawnościami,
które posiadają orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu

niepełnosprawności albo orzeczenie
równoważne, które wymagają usługi
asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym. Program ten
omówiła rajcom kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lucyna Kasprzak.
- Celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia dla
osób z niepełnosprawnością. Potrzeba ta wynika z rozeznanej sytuacji
na terenie naszej gminy i chęci pomocy osobom niepełnosprawnym, a
nieradzącym sobie z codziennymi,
podstawowymi czynnościami. Usługi asystenta w szczególności mają
polegać na pomocy asystenta w
wyjściu, powrocie oraz dojazdach w
wybrane przez uczestnika miejsce, w
dojazdach na rehabilitację i zajęcia
terapeutyczne, zakupach, załatwieniu spraw urzędowych, nawiązaniu
kontaktu z różnego rodzaju organizacjami, a także korzystaniu z dóbr
kultury, takich jak muzeum, teatr,
kino, galeria sztuki czy wystawy –
wyliczała L. Kasprzak. Program ten
w 100% finansowany jest ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Oprac. m

Sprawozdawca GOPS L. Kasprzak

Wójt zorganizował dla dzieci w czasie ferii zimowych zabawy z „dmuchańcami”

Ferie z „dmuchańcami”

Dzieci i młodzież mogły korzystać
z dmuchanego placu zabaw

Przez trzy dni podczas tegorocznych ferii zimowych w sali gimnastycznej w Łęce Opatowskiej dzieci i
młodzież mogły korzystać z dmuchanego placu zabaw. Atrakcja cieszyła
się dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców gminy i nie tylko.
Dzieci mogły korzystać z urządzeń
bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych. Aby obyło się bez urazów nad
bezpieczeństwem dzieci czuwali pracownicy obsługi oraz opiekunowie.
Oprócz świetnej zabawy na miejscu zagwarantowany był popcorn,
wata cukrowa oraz nachosy, które
nasi milusińscy uwielbiają. Widząc
uśmiechnięte i szczęśliwe dzieci, wójt
zapewnił, że „dmuchańce” na pewno
pojawią się jeszcze w gminie.
Oprac. m

Uczestnicy zawodów
w tenisie stołowym

To już ósma edycja turnieju tenisa stołowego rozegranego w hali
sportowej w Łęce Opatowskiej, którego organizatorami było Starostwo
Powiatowe. Tradycyjnie zawody
rozegrano w czterech kategoriach:
sołtysi, sołtyski i członkinie Rad
Sołeckich, zrzeszeni w klubach oraz
niezrzeszeni. W imieniu wójta gminy Łęka Opatowska Adama Kopisa uczestników zawodów powitała
skarbnik gminy Alina Brząkała, życząc gry na wysokim poziomie oraz
dobrej zabawy.
W każdej kategorii starosta Robert Kieruzal za trzy pierwsze miejsca wręczył puchary oraz pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Pozostali
uczestnicy turnieju również otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Organizacja zawodów jak zwykle stała na wysokim poziomie. Zadbał o to wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Kępińskiego, sołtys Łęki
Opatowskiej Dariusz Gąszczak. Sędzią głównym zawodów, jak przed
rokiem, był radny Gminy Łęka Opatowska Adam Skotnik. Przy poszczególnych stołach wspomagała
go młodzież z gminnych szkół. W
turnieju uczestniczył 75-letni Władysław Kącki najstarszy uczestnik zawodów grający w grupie „ zrzeszeni
w klubach”, zajmując trzecie miejsce.
Zawody obserwowali członkowie
Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów

Ziemi Kępińskiej i tak: prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kępińskiej
Stanisław Niechciał, wiceprezes
– Dariusz Gąszczak, skarbnik stowarzyszenia Małgorzata Wrzalska,
członek Zarządu Krzysztof Zawada i z „Gazety Sołeckiej” Andrzej
Wawrzyniak.
Zawodnicy, którzy mieli akurat
przerwę w grze, byli częstowani napojami, kawą i gorącą herbatą oraz
ciastem. Na koniec zawodów dla
uczestników była także serwowana
gorąca kiełbaska z kotła, z bułką i
herbatą.
Andrzej Wawrzyniak
Zwycięscy z poszczególnych grup
Sołtysi:
1/ Jędrzejak Artur – Czermin Gmina Bralin,
2/ Berski Grzegorz – Olszowa Gmina Kępno,
3/ Dariusz Gąszczak – wieś i Gmina Łęka Opat.
Sołtyski i członkinie Rad Sołeckich:
1/ Kalarus Joanna,
2/ Dąbek Michalina,
3/ Stępin Julia.
Zrzeszeni w klubach:
1/ Gotfried Paweł – wieś i Gmina Łęka Opat.
2/ Lewek Józef – Myjomice Gmina Kępno,
3/Kącki Władysław – Słupia Gmina Baranów.
Niezrzeszeni:
1/ Górecki Bogusław – Słupia Gmina Baranów,
2/ Klepacz Przemysław – Biadaszki Gmina
Łęka Opat.,
3/ Korczak Piotr – wieś i Gmina Baranów.

Sołtysi w „akcji”
ping pongowej

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

ogłoszenia
Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie 90 m 2 (okolice
Kępna) + piwnica, strych (do cześciowego
remontu). Tel. 609 940 354. (TK 40/02/20)
Sprzedam działki – Tabor Wielki.
Tel. 692 954 115.
(TK 34/02/20)
Sprzedam działkę na Muratorze.
Tel. 513 099 102.
(TK 31/02/20)
Sprzedam działkę rolną w Lipce k. Kępna,
pod domek holenderski lub domek całoroczny z bali drewnianych. Pow. 1 ha.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum
pod mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2.
Wszystkie media. Można wybudować 30-45
mieszkań. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2
każda. W cenie warunki zabudowy. Wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę, obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie,
2 linia zabudowy. Wszystkie media. Bardzo
dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę 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 17 arów + budynki gospodarcze - Tabor Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 9/01/20)

REKLAMA

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 w Bralinie, 100 metrów od rynku przy głównej ulicy, o
pow. 1000 m 2. Dół pod lokale, góra pod
mieszkania lub inna koncpecja nowego
właściciela działki. Działka komercyjna,
wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia lokal o pow. 35 m2 przy ul. Kościuszki 14 na działalność lub mieszkanie.
Możliwość wynajęcia drugiego lokalu.
Tel. 604 755 529.
(TK 35/02/20)
Do wynajęcia pokoje w Kępnie dla pracowników z Ukrainy. Tel. 889 143 311.
(TK 37/02/20)
Przyjmę na pokój w Kępnie dwie panie Kępno, Os. Przemysława.
Tel. 62 / 78 24 352.
(TK 32/02/20)
Do wynajęcia kawalerka 30 m2 w centrum
Kępna, dla małżeństwa lub kobiet.
Tel. 693 065 797.
(TK 28/02/20)
Do wynajęcia garaż w Kępnie - ul. Obrońców Pokoju. Tel. 661 92 18 03.
(TK 26/02/20)
Do wynajęcia pokoje dla pracowników z
Ukrainy z dostępem do kuchni, łazienek wysoki standard. Tel. 605 449 658.
(TK 24/01/20)
Do wynajęcia mieszkanie w Rynku 54 m2,
dwupokojowe, czynsz najmu 1000 zł +
opłaty. Tel. 604 904 358.
(TK 23/01/20)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

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)

Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
US£UGI
Wytnę drzewa, potnę, porąbię drewno,
koszenie kosą spalinową. Posiadam sprzęt.
Tel. 692 963 835.
(TK 36/02/20)
Skutecznie pomagam w nauce czytania, doskonaleniu tempa i umiejętności matematycznych dzieciom 0-III. Tel. 603 904 702.
(TK 39/02/20)
Posadzki. Tel. 880 247 805. (TK 33/02/20)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Usługi wewnątrz mieszkań, podwieszanie
sufitów regipsowych, gładzie, szpachlowanie, wstawianie futryn, układanie paneli
podłogowych, zakładanie płytek.
Tel. 574 663 825.
(TK 30/02/20)
Korepetycje z j. niemieckiego: skuteczne
i efektywne zajęcia! Na wszystkich poziomach językowych. Zajęcia mogą odbywać
się u ucznia bądź nauczyciela.
Koszt: 30 zł/60 min. Tel. 667 683 120.
(TK 27/02/20)
Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac licencjackich i magisterskich.
Tel. 694 665 070.
(TK 20/01/20)
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)

FIRMA

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
sprzedam
Sprzedam łóżka piętrowe. Tel. 889 143 311.
(TK 38/02/20)

rolnicze
Sprzedam ziemniaki odpadowe, czyste.
Tel. 609 467 288.
(TK 41/02/20)
Sprzedam siano. Tel. 696 726 190.
(TK 29/02/20)

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.

Sprzedam: siano 100 balotów, średnica 120
oraz słomę 100 balotów. Tel. 660 756 361.
(TK 25/02/20)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 3/01/20)

REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

(62) 78 292 84

pogotowie

kredytowe
DZWOŃ CODZIennie
tel. 795 805 687 - do godziny 20:00
Kępno - Rynek 3
Firma Technika Grzewcza i Sanitarna
przyjmie montera, pomocnika
montera lub osobę do przyuczenia
na stanowisku monter instalacji
grzewczych i sanitarnych.
Kontakt: 781 786 358.
009573046

ZATRUDNI

GŁÓWNY KSIĘGOW Y
Miejsce pracy : Kępno, Chojęcin-Parcele (powiat kępiński)
Firma FDM jest jednym z wiodących producentów materacy i łóżek na rynku polskim i europejskim. Nasze produkty dostępne są
w 14 krajach Unii Europejskiej. Swoją sprzedaż opieramy przede wszystkim na rynku e-commerce oraz sprzedaży poprzez sieć
naszych dystrybutorów w kraju i za granicą.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy Kandydatek/Kandydatów na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

- prowadzenie pełnej księgowości przedsiębiorstwa zgodnie
z polskimi przepisami (Ustawa o rachunkowości)
- sporządzanie sprawozdań fi nansowych
- kontrola zgodności realizowanych zadań i prowadzonych
ksiąg rachunkowych
- terminowe sporządzanie sprawozdań, deklaracji
podatkowych i raportów wymaganych przepisami prawa
- sprawozdawczość GUS
- współpraca z zewnętrznymi podmiotami, w szczególności
z US, ZUS

WYMAGANIA:
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- minimum 3-letnie doświadczenie na
stanowisku głównego księgowego
- bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów prawa
podatkowego i Ustawy o rachunkowości
- bardzo dobra znajomość aplikacji księgowo-finansowych
(mile widziana znajomość Comarch ERP XL)
- doświadczenie w ewidencji kosztów
w układzie rodzajowym oraz funkcjonalnokalkulacyjnym
- umiejętność sprawnej organizacji pracy, dokładność,
sumienność
- duża samodzielność w działaniu

- odporność na stres
- dyspozycyjność
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS
Office, w szczególności Excela)

OFERUJEMY:
- pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie i aktywnym
zespole
- stabilne warunki zatrudnienia
- możliwość rozwoju
- przyjazną i otwartą atmosferę pracy
- zwrot kosztów dojazdu
- Wynagrodzenie 10 000 zł brutto plus premia.

CV prosimy przesyłać na adres: jaroslaw.adamski@fdm.pl Kontakt telefoniczny : 883 111 777
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Ogłoszenia

reklamy

Wynajmę halę

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

wraz z biurem

100

prośba
o pomoc
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

LECIE

w centrum Ostrzeszowa.
Łączna pow. to 1500 m2.
Sama hala to 650 m2.
Możliwość wynajmowania
jednej całej bądź dwóch
po 325 m2.
Telefon kontaktowy:
609 123 003
lub 607 123 393.

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

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

PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

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

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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

TAPICERÓW i uczniów
w zawodzie tapicer
oraz do działu
reklamacji.
KUPIĘ ODZNAKI
I WPINKI
SPORTOWE
najlepiej
większe kolekcje
Kontakt:
602 639 236
Tygodnik Kępiński 20 lutego 2020
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Recenzje

reklAMY

- podziękowania -

Dziękuję za pomoc w ugaszeniu
pożaru mieszkania sąsiadom:
Wojciechowi Piotrowskiemu,
Grzegorzowi Szczepaniakowi
i wszystkim pozostałym sąsiadom,
którzy mi pomagali.
Ponadto dziękuję strażakom, policji
i ratownikom medycznym.
Dorota Radowiecka
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
Alicja Sinicka - „Stażystka”
Marek Skalski szuka stażystki. Pomaga mu w tym Ewa Skalska, która bardzo dobrze zna swojego męża. Wie, która kandydatka go zaintryguje. Wie, jakie będzie miała włosy i kolor oczu. Wie, że
Marek ponownie ją zdradzi. Klaudia Neter nie ma wątpliwości, że ten staż jest jej szansą na lepszą
przyszłość. Z czasem odczuwa jednak coraz większy niepokój. Zostaje uwikłana w niebezpieczny
trójkąt, lecz zamierza się z niego wycofać. W Oławie zostaje znalezione ciało jednej z dwóch zaginionych młodych kobiet. Każda z nich wcześniej odbywała staż u Skalskiego. Klaudia zaczyna obawiać
się o własne życie. Nie wie jednak, z której strony może nadejść niebezpieczeństwo.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Daisy Goodwin - „Moja ostatnia księżna”
Koniec XIX, początek XX wieku, Stany Zjednoczone. Cora Cash to najbogatsza panna na wydaniu, oszałamiająco piękna dziedziczka fortuny. Dorastała w luksusowych warunkach, przypominających pałac w Wersalu. By jak najlepiej zaprezentować córkę, matka zorganizowała jej bal debiutantki,
w którym uczestniczyło osiemset osób. Teraz najważniejszym celem na najbliższą przyszłość jest
znalezienie najodpowiedniejszego kandydata na męża, dlatego też wyjeżdżają do Anglii. Wyjazd
okazuje się być świetnym pomysłem, Cora związuje się z Ivem, księciem Warehamu. Jednak idylla
nie trwa długo. Angielski dwór przepełniony jest plotkami, intrygami oraz dystansem. Arystokracja
traktuje młodą kobietę jako obcą im osobę. Cora zrobi jednak wszystko by odnaleźć
się we wrogim jej środowisku.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Ewa Kempisty-Jeznach - „Testosteron. Klucz do męskości”

Mężczyznami rządzi testosteron. To od niego zależą zachowanie, styl życia, zdrowie, a nawet
wierność lub jej brak w związku. I oczywiście ochota na seks. Problem niedoboru testosteronu z
roku na rok dotyczy coraz młodszych panów. W swoim gabinecie autorka każdego dnia spotyka ludzi
koło trzydziestki, z problemami wywołanymi niskim poziomem hormonu – malejącą potencją, stanami depresyjnymi. Ludzi zmęczonych wspinaczką po szczeblach kariery czy zmaganiami we własnych firmach – bez napędu i ochoty do życia. Większość z nich zżera stres i wygórowana ambicja,
aspiracje rodziców czy partnerek. To wszystko odciska piętno na męskości, pozbawiając panów ich
najważniejszego paliwa – testosteronu. Ba, potrafią sobie nawet zaszkodzić, żyjąc, wydawałoby się,
zdrowo! Na przykład uprawieniem sportu. Bo testosteron niektórych dyscyplin, choćby popularnego
biegania, zwyczajnie nie lubi. Okazuje się, że gwałtowny spadek tego hormonu jest odnotowywany w
całej męskiej populacji, skutkiem tego jest zanik plemników. Czy to oznacza wizję świata, w którym
kobiety obywają się bez mężczyzn? Czy scenariusz kultowej „Seksmisji” stanie się rzeczywistością?
Gatunkowi „mężczyźni” pozostało naprawdę niewiele czasu… Ewa Kempisty-Jeznach, doktor nauk
medycznych i certyfikowany lekarz medycyny męskiej, obrazowo tłumaczy, jak funkcjonują faceci,
i pomaga zrozumieć przyczyny konkretnych zachowań i reakcji. Tę książkę powinien znać każdy
mężczyzna i przeczytać każda kobieta. Dzięki temu w wielu związkach pojawi się znacznie więcej
empatii i miłości.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 8
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Telefon: 514 288 733
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 26 lutego 2020 r.

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

1.	Alicja Sinicka - „Stażystka”,
2. Daisy Goodwin - „Moja ostatnia księżna”,
3.	Ewa Kempisty-Jeznach - „Testosteron...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 7 nagrody otrzymuj¹:

O. Kulik (Kępno), M. Kaczor (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
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.

Byk 21 IV – 21 V
Sprawy zawodowe pochłoną cię bez reszty, a rodzina i przyjaciele będą musieli prosić cię o odrobinę
zainteresowania. Pewna osoba może zepchnąć na
ciebie swoje obowiązki lub będziesz musiał naprawiać cudze błędy.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Nie staraj się być idealny. Pragnienie, aby dobrze
wypaść w oczach innych ludzi może sprawić, że
posuniesz się za daleko w przechwałkach i obietnicach. Bądź wyrozumiały dla innych ludzi.

Rak 23 VI – 22 VII
W tym tygodniu będziesz spierał się z kimś lub nawet kłócił. Twoja ambicja i przekonanie o słuszności
własnych pomysłów popchną cię w stronę otwartego konfliktu lub rywalizacji.

Lew 23 VII – 22 VIII
W tym tygodniu dokonasz wielu ważnych spostrzeżeń. Poczujesz, że wreszcie odnalazłeś swoje
miejsce w świecie, firmie lub związku miłosnym.
Będziesz otwarty na nowe propozycje.

DY¯URY APTEK
1.	Apteka „Św. Marcina” - 20.02.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
2.	Apteka „Na Kopie” - 21.02.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
3.	Apteka „Nowa” - 22.02.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
4.	Apteka „Prima” - 23.02.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
5.	Apteka „Centrum” - 24.02.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
6.	Apteka „Św. Maksymiliana” - 25.02.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
7.	Apteka „Burchacińscy” - 26.02.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.

Mimo wielu zajęć i obowiązków uda ci się znaleźć
czas na rozrywkę i odpoczynek. Otrzymasz zaproszenie na imprezę lub uroczystość. Będziesz w
dobrej formie i chętnie spotkasz się z przyjaciółmi.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Uciekniesz się do podstępu, aby udaremnić cudze plany. Wysłuchasz plotek i wyciągniesz z nich
słuszne wnioski. Nawet, jeśli ktoś coś ci zarzuci, to
uda ci się zachować dobre imię.

Koziorożec 22 XII – 19 I
W tym tygodniu możesz coś wygrać lub nieoczekiwanie dla otoczenia zwyciężysz w trudnej dyskusji.
Bądź dobrej myśli, bo los jest po twojej stronie.

Wodnik 20 I – 18 II
Odkryjesz swoje powołanie lub znajdziesz ścieżkę,
którą chciałbyś podążać. Twoje opinie będą niezależne i rewolucyjne. Dyskutuj, ale nie staraj się zbyt
mocno do nich przekonywać.

Ryby 19 II – 20 III
W tym tygodniu będziesz miał mnóstwo obowiązków. Poczujesz, że więcej pracy nie dałbyś rady
udźwignąć. Czeka cię udział w ważnym projekcie,
nadganianie zaległych prac, a wszystko to w atmosferze pośpiechu i zamieszania.

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. Miodowej 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

kelnerka
/ Kelner.

ZATRUDNI

Ktoś wymagający i oschły znajdzie sobie w tym tygodniu inne zajęcie niż pilnowanie cię i wytykanie
ci wad. Szef wyjedzie na szkolenie, a złośliwy nauczyciel może być nieobecny.

Nadchodzą dobre dni! Los ześle ci szansę, z której
skwapliwie skorzystasz. Nie ustępuj i wykorzystaj
sprzyjające okoliczności, które pojawią się w tym
tygodniu.

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX

Waga 23 IX – 23 X

restauracja
hotel
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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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Kolejny klub znika z piłkarskiej mapy,
tym razem wycofany rywal Orła
Niestety, stało się to, na co zanosiło się od dłuższego czasu. Tur 1921 Turek został wycofany z rozgrywek na szczeblu
piątej ligi. Z uwagi na katastrofalną sytuację finansową podjęto decyzję o zakończeniu działalności drużyny seniorskiej. Klub z Turku zadeklarował jednak skupienie się na pracy z młodzieżą. W związku z tym na wiosnę w piątej lidze
zobaczymy piętnaście ekip. Runda wiosenna wystartuje 14 marca. Pauzować będzie wicelider z Wilczyna, bo tego dnia
miał zmierzyć się na wyjeździe z Turem.
Pochodzący ze Świby Rafał Kurzawa został jednym z bohaterów Esbjerg fB. Przedostatni zespół Superligaen pokonał
Kopenhagę 1:0, a były piłkarz Zgody Olszowa, Sokoła Świba i Marcinków Kępno zaliczył asystę

Kurzawa debiutuje

NASI
w LIGACH
Rafał Kurzawa
(Esbjerg fB)
Superligaen

21. kolejka | wiosna 2020
Esbjerg fB – FC Kobenhavn – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: 1-84 minuta
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

w Esbjerg fB,
asysta świbianina
w meczu
z FC Kopenhaga

22. kolejka | wiosna 2020
Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław – 0:0
NA BOISKU: nie pojawił się
Patryk Tuszyński
(Piast Gliwice)
PKO Ekstraklasy

22. kolejka | wiosna 2020
Lechia Gdańsk – Piast Gliwice – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

Przebywający na wypożyczeniu w duńskim Esbjerg fB pomocnik Rafał Kurzawa ma za sobą oficjalny debiut w nowych
barwach. Pochodzący ze Świby pomocnik zaliczył asystę w wygranym meczu z FC Kopenhaga. Były gracz Zgody
Olszowa, Sokoła Świba i Marcinków Kępno pojawił się w wyjściowym składzie na mecz z wiceliderem tabeli FC Kopenhaga. Walczący o utrzymanie w lidze zespół z Esbjerga sprawił niespodziankę już w pierwszej wiosennej kolejce
pokonując ekipę ze stolicy 1:0 po golu Rodolpha Austina. Asystę przy tym trafieniu zaliczył właśnie Rafał Kurzawa,
który wykonywał rzut rożny i dograł piłkę prosto na głowę Jamajczyka.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Ostatnia prosta przygotowań.

22. kolejka | wiosna 2020
Raków Częstochowa – Legia Warszawa ....– 2:2
Zagłębie Lubin – Wisła Kraków ................– 0:1
Lechia Gdańsk – Piast Gliwice ..................– 1:0
Górnik Zabrze – Arka Gdynia ..................– 2:0
Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław ..............– 0:0
Cracovia – Lech Poznań ...........................– 2:1
ŁKS Łódź – Wisła Płock ............................– 0:0
Jagiellonia Białystok – Korona Kielce .......– 0:0
1. KP Legia Warszawa
22 42 45:23
2. MKS Cracovia SSA
22 42 32:17
3. MKS Pogoń Szczecin
22 39 25:18
4. WKS Śląsk Wrocław
22 36 29:23
5. KKS Lech Poznań
22 34 37:22
6. KS Lechia Gdańsk
22 34 26:24
7. GKS Piast Gliwice
22 34 24:22
8. Wisła Płock SA
22 31 27:35
9. Jagiellonia Białystok
22 30 31:29
10. RKS Raków Częstochowa 22 29 26:34
11. KGHM Zagłębie Lubin
22 28 31:31
12. KS Górnik Zabrze
22 27 26:27
13. Wisła Kraków SA
22 23 26:35
14. MKS Korona Kielce
22 23 12:24
15. MZKS Arka Gdynia
22 21 17:31
16. ŁKS Łódź
22 15 21:40

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236
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Sport

piłka nożna

Co słychać u rywali

Piłka nożna >>> Zimowe przygotowania drużyn strefy kaliskiej na ostatniej prostej. W
ciągu minionego tygodnia rozegrano kilkadziesiąt spotkań kontrolnych

Polonii Kępno i Orła Mroczeń?

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

KSS Kotwica Kórnik
Piłkarze jedenastej drużyny czwartoligowych rozgrywek przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęli już 7 stycznia. Rywal kępińskiej Polonii trenuje na własnych obiektach, mając do dyspozycji
halę sportową, tereny na tak zwanych Kórnickich
Błoniach, kompleks KCRiS OAZA w Kórniku oraz
boisko ze sztuczną nawierzchnią w Śremie. Ciężkie treningi graczy Kotwicy są przeplatane sparingami, a tych w notatniku trenera znalazło się
sześć. Zdecydowaną większość z nich Kotwica
ma już za sobą. Mecze kontrolne gracze Kotwicy
rozgrywali aż w czterech lokalizacjach. Sparingu
z udziałem kórniczan gościły obiekty w Poznaniu, Gnieźnie, Śremie i Jarocinie. Pierwszy mecz kontrolny Kotwica rozegrała 18 stycznia. Na otwarcie
przygotowań czwartoligowiec z Kórnika ograł Winogrady Poznań 4:2. W drugim tegorocznym meczu kontrolnym kórniccy piłkarze ograli trzecioligową
Polonię Środa Wielkopolska 2:1. Takim samym wynikiem, ale już na niekorzyść kórnickich piłkarzy zakończył się mecz kontrolny z innym trzecioligowcem, Mieszkiem Gniezno. W dwóch kolejnych meczach kontrolnych gracze
Kotwicy błysnęli skutecznością aplikując rywalom aż tuzin goli. W meczu z
Wartą Śrem odnieśli zwycięstwo 6:1 i tyle samo bramek zaaplikowali zespołowi U-19 Ruchu Chorzów. Młodzież z Chorzowa zdołała jednak dwukrotnie znaleźć sposób na bramkarza Kotwicy i ostatecznie mecz zakończył się
rezultatem 6:2. W najbliższy weekend piłkarze Kotwicy otrzymali wolne, a
próba generalna przed startem rozgrywek ligowych odbędzie się 29 lutego w
Poznaniu. Formę Kotwicy sprawdzi wówczas PKS Racot. Kotwica pierwsze
spotkanie o stawkę w 2020 roku rozegra na własnym boisku. 8 marca zmierzy
się w ramach 1/16 finału wojewódzkiego Pucharu Polski z Tarnovią Tarnowo
Podgórne.

MKS Olimpia Koło
Zamykająca ligową tabelę drużyna z Koła jak na razie
nieźle radzi sobie w zimowych meczach kontrolnych.
W trzecim sparingu kolanie zanotowali trzecią wygraną. Tym razem rywalem Olimpii była grający na
co dzień w piątej lidze GKS Sompolno. W składzie
kolskiej drużyny znaleźli się między innymi Patryk Olczyk i Szymon Bartosik, którzy ostatnio występowali
w trzecioligowym Górniku Konin. Mecz rozpoczął się
lepiej dla GKS-u. Do przerwy zespół z Sompolna prowadził 1:0. Po zmianie stron kolanie strzelili jednak dwie bramki i ostatecznie
sparing wygrali. Najpierw z rzutu wolnego trafił Adam Kozajda, a chwilę później podwyższył na 2:1 Mikołaj Czajka. Był to trzeci wygrany sparing przez
zespół Tomasza Mikusika. W poprzednich meczach kontrolnych Olimpia pokonała Victorię Skarszew 4:1 i MKS Dąbie 1:0 oraz uległa Warcie Eremita Dobrów 0:4. Kolejny mecz kontrolny outsider czwartej ligi rozegra w najbliższą
sobotę. Tym razem kolanie zagrają w Inowrocławiu z Wilkami Wilczyn.

GKS Wilki Wilczyn
Wicelider piątej ligi i rywal mroczeńskiego Orła w tych
rozgrywkach przygotowania do decydującej części
sezonu rozpoczął w poniedziałek, 13 stycznia. W trakcie zimowych przygotowań trener Wilków zaserwował swoim podopiecznym aż siedem gier kontrolnych.
Jak dotąd piłkarze z Wilczyna rozegrali cztery mecze
kontrolne. Sparingowe granie gracze Wilków rozpoczęli 25 stycznia od starcia z Cuiavią Inowrocław.
Grający na co dzień w grupie kujawsko-pomorskiej
czwartej ligi rywal okazał się zbyt wymagający dla
drużyny z Wilczyna, która zaliczyła falstart przegrywając 2:5. Początek przygotowań nie był najlepszym okresem dla Wilków. Niech świadczy o tym fakt,
że gracze z Wilczyna ulegli w drugim zimowych sparingu aż 1:10. Pogromcą
wicelidera piątej ligi okazała się Pogoń Mogilno, także reprezentująca kujawsko-pomorską czwartą ligę. 8 i 15 lutego drużyna Wilków sprawdzała się na
tle kolejnych czwartoligowców, ale tym razem z Wielkopolski. Piątoligowiec
najpierw uległ 2:5 Victorii Września, by w ubiegłotygodniowym sprawdzianie
formy zremisować 4:4 z Victorią Ostrzeszów. W lutym gracze z Wilczyna zagrają jeszcze z Olimpią Koło (22 lutego) oraz Kujawianką Izbica Kujawska (29
lutego). Ostatni sprawdzian Wilki zaplanowany mają na 7 marca. Gracze z
Wilczyna w próbie generalnej przed startem rozgrywek ligowych zmierzą się
z SKP Słupca i będzie to, przynajmniej teoretycznie, najłatwiejszy przeciwnik
podczas zimowych przygotowań. W pierwszym meczu o punkty w 2020 roku
piłkarze z Wilczyna mieli zagrać na wyjeździe z Turem Turek, ale wiadomo,
że do tego spotkania nie dojdzie ze względu na wycofanie drużyny z Turku.
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Ostatnia prosta przygotowań
Piłkarska wiosna zbliża się wielkimi krokami. Już za nieco ponad dwa tygodnie ruszy runda rewanżowa w grupie drugiej
trzeciej ligi, a nieco ponad trzy tygodnie pozostały z kolei do inauguracji piłkarskiej wiosny w rozgrywkach czwartej i
piątej ligi. Podczas minionego tygodnia swoje spotkania kontrolne rozegrały prawie wszystkie drużyny występujące w
tych ligach i klasach rozgrywkowych.
Podopieczni Ryszarda Wieczorka z KKS-u Kalisz zremisowali 1:1
w rozegranym w Grodzisku Wielkopolskim sparingu z GKS-em Tychy.
W 4. minucie spotkania, bramkę dla
kaliszan zdobył Robert Tunkiewicz.
Mimo różnicy dwóch klas rozgrywkowych, obie drużyny zagrały na
wyrównanym poziomie. W dominujących fragmentach, to KKS Kalisz przeważał w posiadaniu, jednak
w stworzonych sytuacja brakowało
skuteczności. Podopieczni Ryszarda Wieczorka nie ustrzegli się paru
błędów w defensywie, ale nie miały
one przełożenia na zdobyte bramki
w zespole GKS-u Tychy. Pierwsza
bramka, przy ulicy Sportowej w Grodzisku Wielkopolskim padła już w
4. minucie, gdy Robert Tunkiewicz
wykorzystał dogranie piłki przez
Daniela Kamińskiego i z jedenastu
metrów pokonał tyskiego bramkarza. Dla kaliskiego pomocnika, była
to piąta bramka w cyklu sparingów.
Pod koniec pierwszej połowy, w 39.
minucie, dogranie z lewej flanki
wykorzystał Łukasz Grzeszczyk,
który oddał mocny, górny strzał pod
poprzeczkę bramki strzeżonej przez
Kamila Kosuta. Po przerwie, okazje do wyjścia na prowadzenie, w
zespole KKS-u mieli między innymi
Mateusz Żebrowski, Damian Poliński, Mateusz Majewski oraz Sebastian Kaczyński, ale próby okazały
się niecelne. – Remis przyjmujemy z
dużą pokorą. Pierwsza połowa była
dosyć ciekawa. Drugą połowę zaczęliśmy źle i słabo. Później nasza gra
wróciła już na właściwe tory. Uważam, że dzisiejszy sparing potwier-

dził, że zespół cały czas się rozwija i
idzie do przodu – powiedział Ryszard
Wieczorek, szkoleniowiec KKS-u
Kalisz.
Po dwóch tygodniach przerwy od
meczów kontrolnych, na murawie pojawili się gracze Jaroty Jarocin, a więc
drugiego przedstawiciela regionu w
trzeciej lidze. W przedostatnim meczu kontrolnym zespół Jaroty Jarocin
pokonał na wyjeździe Mieszko Gniezno 3:2. Dla jarocińskiej drużyny
gole strzelili Krzysztof Bartoszak,
Mateusz Dunaj i Piotr Skokowski.
Sobotnie spotkanie z piątą ekipą trzecioligowych rozgrywek obfitowało w
wiele sytuacji podbramkowych. Jako
pierwszy bramkarza rywali spróbował zaskoczyć Marcin Maćkowiak,
ale futbolówka po jego strzale z dystansu poszybowała nad poprzeczką.
Pierwszą bramkę zobaczyliśmy po
upływie dwudziestu minut. Futbolówkę na trzydziestym metrze przejął
Patryk Kieliba i ruszył odważnie w
kierunku pola karnego miejscowych,
następnie oddał silne uderzenie, które
obronił co prawda Sławomir Janicki.
Jednak przy dobitce Krzysztofa Bartoszaka nie miał już większych szans.
W ostatnim kwadransie pierwszej
połowy obie ekipy powinny wyjść na
prowadzenie. Najpierw napastnik Jaroty przegrał pojedynek sam na sam z
golkiperem, a tuż przed zmianą stron
nieznacznie pomylił się Damian
Pawlak. Druga połowa rozpoczęła się
od wyrównanej gry. Ponownie bliski
szczęścia był Krzysztof Bartoszak.
Niewykorzystane sytuacje zemściły
się w 65. minucie. Na kwadrans przed
zakończeniem meczu precyzyjnym

dośrodkowaniem popisał się Patryk
Kieliba. Futbolówka trafiła wprost na
nogę Mateusza Dunaja. Wychowanek
Jaroty zachował zimną krew i wpisał
się na listę strzelców. W samej końcówce jarocinianie mogli cieszyć się
z trzeciego trafienia. Autorem zwycięskiej bramki z rzutu wolnego był
kapitan Piotr Skokowski. Trzecioligowcy z Jarocina przed inauguracją
drugiej części sezonu rozegrają jeszcze mecz kontrolny z Wartą Sieradz.
BAS
Wyniki ciekawszych sparingów
Mieszko Gniezno – Jarota Jarocin ............– 2:3
GKS Tychy – KKS Kalisz ...........................– 1:1
Pogoń Nowe S. – Piast Błaszki ...............– 12:2
WKS Wieluń – Polonia Kępno ...................– 1:5
Victoria Ostrzeszów – Wilki Wilczyn .........– 4:4
LKS Gołuchów – Victoria Skarszew ........... – 5:2
Stal Pleszew – Ostrovia Ostrów ................– 4:3
KKS Kalisz – Miedź II Legnica ..................– 3:1
Astra Krotoszyn – Warta Śrem .................– 1:2
Orzeł Mroczeń – GKS Grębanin ................– 2:1
KS Opatówek – Odolanovia .....................– 6:3
Victoria Ostrzeszów – Olimpia Brzeziny ....– 8:0
Piast Czekanów – Centra Ostrów ..............– 4:6
GKS Grębanin – Zenit Międzybórz ........... – 3:2
Prosna Wyszanów – LKS Jankowy ............– 1:3
Biały Orzeł – Zjednoczeni Rychwał ...........– 2:4
Victoria Ostrzeszów – Wilki Wilczyn .........– 4:4
Sokół Bralin – KS Osiek ...........................– 2:0
Piast Kobylin – Wisła Borek Wlkp. ........... – 3:0
WKS Witaszyce – GKS Jaraczewo .............– 5:2
Prosna Wieruszów – Zefka Kobyla Góra ...– 3:3
Stal II Pleszew – CKS Zbiersk ...................– 2:1
Raszkowianka – Barycz Janków P. ..........– 2:3
Strażak Słupia – Victoria Laski .................– 2:1
Żaki Taczanów – LZS Cielcza ....................– 0:5
Gladiatorzy Pieruszyce – Sparta Orzechowo .– 6:2
Prosna Chocz – Błękitni-Sparta ................– 0:1
Lew Pogorzela – Ogniwo Łąkociny ...........– 7:0

Piłka nożna >>> Drużyna z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie wygrała szesnastą
edycję turnieju piłkarskiego dla komend powiatowych

Policjanci strzelali do bramek
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie wygrali XVI Halowy Turniej Piłki Nożnej Komendy Powiatowych Policji o Puchar Starosty Kępińskiego. Zawody rozegrano w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie.

O zwycięstwie gospodarzy zadecydowały rzuty karne. Spotkanie
finałowe z reprezentacją KPP Ostrzeszów zakończyło się bezbramkowym
remisem. Rzuty karne bezbłędnie
wykonywali kępińscy funkcjonariusze, którzy mogli cieszyć się z
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końcowego triumfu. Na najniższym
podium stanęli policjanci z Kluczborka, którzy w decydującym meczu
ograli kolegów z Oleśnicy 3:0. Na
piątym miejscu uplasowali się policjanci z Namysłowa, którzy pokonali 2:0 mundurowych z Wieruszowa.

Najlepszym zawodnikiem turnieju
wybrano Damiana Jastrzębskiego z
Ostrzeszowa. Najlepszym strzelcem
został Piotr Cierlak (KPP Kępno), a
najlepszym bramkarzem jego kolega
z jednostki Andrzej Sułkowski.
BAS
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Piłka nożna >>> Kolejny klub znika z piłkarskiej mapy naszego województwa. Przed
tygodniem z rozgrywek czwartej ligi wycofała się Pogoń Lwówek, tym razem jej losy
podzielił Tur Turek

Koniec piłki w Turku,
Orłowi ubył ligowy rywal
Pod koniec ubiegłego tygodnia zakończył się kolejny etap w historii piłki nożnej w Turku.
Katastrofalna sytuacja finansowa zmusiła działaczy do podjęcia decyzji o zakończeniu
działalności drużyny seniorów. W klubie z Turku pozostaną jedynie drużyny młodzieżowe i to wyłącznie na pracy z młodzieżą chcą obecnie skupić się działacze Tura.
Niestety, stało się to, na co zanosiło się od dłuższego czasu. Tur 1921
Turek został wycofany z rozgrywek

na szczeblu piątej ligi. Z uwagi na katastrofalną sytuację finansową podjęto decyzję o zakończeniu działalności

drużyny seniorskiej. Po czterech sezonach od reaktywacji drużyny seniorskiej, która nastąpiła latem 2015,

Piłka nożna >>> Pochodzący ze Świby Rafał Kurzawa został jednym z bohaterów Esbjerg fB. Przedostatni zespół Superligaen pokonał Kopenhagę 1:0, a były piłkarz Zgody
Olszowa, Sokoła Świba i Marcinków Kępno zaliczył asystę

zarząd klubu podjął decyzję o wycofaniu drużyny z rozgrywek. W sezonie 2019/2020 seniorzy Tura 1921 Turek brali udział w rozgrywkach piątej
ligi, a ostatni mecz w rundzie jesiennej rozegrali 16 listopada z Zefką
Kobyla Góra. Powodem zakończenia
działalności drużyny seniorskiej były
problemy finansowe klubu z Turku.
Samorządowe dotacje, na których
opiera się jego działalność, to głównie pieniądze z miejskiej kasy, których z roku na rok było coraz mniej.
Miejskie dotacje w ciągu ostatnich
dwóch lat zmniejszyły się ze 103
tysięcy do zaledwie 35 tysięcy złotych. To zbyt mało, by móc utrzymać
wszystkie sekcje, jakie jeszcze do
niedawna prowadził klub. Podejmowane w ostatnim czasie próby poprawy sytuacji oraz polepszenia finansów poprzez rozmowy z włodarzami
miasta oraz powiatu, czy szukaniu
sponsorów, nie przyniosły żadnych
efektów. To wszystko miało decydujący wpływ na podjęcie tak dramatycznej decyzji przez klubowych
włodarzy. Teoretycznie drużyna z
Turku w przyszłym sezonie mogłaby
zacząć rozgrywki od klasy A. Wiadomo jednak, że działacze nie planują w
najbliższej przyszłości reaktywować
drużynę seniorów. Dopóki sytuacja
finansowa klubu będzie tak dramatyczna, nie ma sensu kreślić dalekosiężnych planów odbudowy drużyny,
by za chwilę znów ją rozwiązywać.
Priorytetem będzie obecnie praca
z juniorami i pozostałymi grupami
szkoleniowymi. To właśnie w młodzieży działacze z Turku pokładają

ogromne nadzieje. Zwłaszcza, że
większość drużyn młodzieżowych
Tura spisuje się znakomicie w swoich
rozgrywkach. Wycofanie Tura nie
będzie miało dużego wpływu na sytuację w tabeli piątej ligi. Tur po rundzie jesiennej plasowała się na ostatnim, szesnastym miejscu w tabeli i na
tym miejscu pozostanie już do końca
sezonu. W związku z wycofaniem
drużyny Tura, na wiosnę w piątej lidze zobaczymy piętnaście ekip. Runda wiosenna wystartuje 14 marca.
Pauzować będą Wilki Wilczyn, bo
tego dnia mieli zmierzyć się na wyjeździe z Turem. Wyniki jesiennych
meczów zostaną zaliczone do tabeli,
zaś spotkania wiosenne będą weryfikowane jako walkowery.
Przypomnijmy, że po latach
świetności (między innymi gra w
pierwszej oraz drugiej lidze) seniorska piłka wróciła do Turku w 2015
roku. Władze klubu najstarszą grupę
oparły na swoich wychowankach. W
ciągu zaledwie trzech lat Tur zaliczył
trzy awanse i znalazł się w czwartej
lidze. Z klubem można było wiązać
duże nadzieje. Zarządzany był wówczas na zdrowych zasadach, miał stać
się fundamentem do odrodzenia piłki
na dobrym poziomie w powiecie tureckim. Pierwszy cios Tur otrzymał
ze strony Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej, który postanowił zreformować czwartą ligę. Zespół, który
w sezonie 2017/2018 zajął ósme miejsce w lidze, musiał opuścić rozgrywki. W lidze międzyokręgowej i piątej
lidze drużynie wiodło się już znacznie gorzej.		
BAS

Piłka nożna >>> Wielkopolscy działacze piłkarscy wprowadzają kolejne udogodnienia dla klubów. Tym razem
opracowano schemat i dokument umożliwiający wydłużenie i skrócenie wypożyczenia

Łatwiej o wydłużenie
wypożyczenia

Udany powrót Kurzawy do Danii
Przebywający na wypożyczeniu w duńskim Esbjerg fB pomocnik Rafał Kurzawa ma za sobą oficjalny debiut w nowych barwach. Pochodzący ze Świby pomocnik zaliczył asystę w wygranym
meczu z FC Kopenhaga. Były gracz Zgody Olszowa, Sokoła Świba i Marcinków Kępno pojawił się
w wyjściowym składzie na mecz z wiceliderem tabeli FC Kopenhaga.
25 maja 2019 roku – to właśnie
wtedy po raz ostatni Rafał Kurzawa
pojawił się w oficjalnym meczu ligowym. Miało to miejsce, gdy świbianin występował jeszcze w FC Midtjylland, gdzie spędził pół roku na
wypożyczeniu. Jesienią, występując
we francuskim Amiens SC, nie otrzymał ani jednej szansy pojawienia się
choćby na ławce rezerwowych. Dlatego ponownie klub z Ligue1 zdecydował się wypożyczyć świbianina do
Danii. Ale zimą pojawił się temat powrotu byłego gracza Zgody Olszowa,
Sokoła Świba i Marcinków Kępno
do PKO Ekstraklasy. Według doniesień mediów w kolejce po świbianina
miały ustawiać się między innymi

Górnik Zabrze czy Jagiellonia Białystok. Ostatecznie jednak uczestnik
Mistrzostw Świata 2018 został wypożyczony do zespołu Esbjerg fB. Liga
duńska nie jest więc mu obca, czego
dowód dał w swoim pierwszym oficjalnym meczu w nowych barwach.
Świbianin pojawił się w wyjściowym
składzie na mecz z wiceliderem tabeli
FC Kopenhaga. Walczący o utrzymanie w lidze zespół z Esbjerga sprawił
niespodziankę już w pierwszej wiosennej kolejce i pokonał stołeczną
ekipę 1:0 po golu Rodolpha Austina
w doliczonym czasie pierwszej połowy. Asystę przy tym trafieniu zaliczył
właśnie Rafał Kurzawa, który wykonywał rzut rożny i dograł piłkę prosto

na głowę Jamajczyka. Podopieczni
Larsa Olsena pokonali rywali z FC
Kopenhaga 1:0. Gdy Rafał Kurzawa
trafił do Esbjerg fB, zespół zajmował
przedostatnie miejsce Superligaen.
Dlatego wydaje się, że drużyna dokonała w piątek rzeczy niemożliwej.
Chociaż świbianin jeszcze potrzebuje
czasu, by wejść w rytm meczowy, był
jednym z najlepszych zawodników
swojego zespołu w tym meczu. Po
meczu z Kopenhagą Esbjerg wciąż
zajmuje trzynaste, przedostatnie
miejsce w tabeli Superligaen. Traci
już jednak tylko punkt do tego, by
znaleźć się na wyższej pozycji.
BAS

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej wychodząc naprzeciw
potrzebom klubów, opracował dokument umożliwiający wydłużenie bądź skrócenie wypożyczenia zawodnika.
Dzięki niemu ograniczone zostają niezbędne formalności
oraz koszty transferowe.
Oświadczenie pozwala klubom
na aneksowanie podpisanej wcześniej
umowy wypożyczenia zawodnika.
Do tej pory w przypadku kontynuacji wypożyczenia, kluby musiały
konstruować nową umowę gracza.
Teraz wystarczy, że strony podpiszą przygotowany aneks określający
nowe warunki czasowe transferu.
Co bardzo ważne, należy uczynić
to przed końcem pierwotnego okresu wypożyczenia. Skorzystanie z
przygotowanego wzorca pozwoli w
istotny sposób ograniczyć formalności. Zamiast przygotowania nowej
umowy i przeprowadzenia ponowne-

go transferu, wszystko można teraz
załatwić za pomocą jednostronnicowego dokumentu. Ponadto, kluby
mogą zaoszczędzić środki finansowe.
Aneksowanie umowy nie generuje
żadnych dodatkowych kosztów, tak
jak ma to miejsce w przypadku nowego wypożyczenia, gdy należy pokryć opłaty transferowe. Aneks po
podpisaniu przez strony należy przesłać do Związku mailowo na adres
ewidencja@wielkopolskizpn.pl. Jest
on dostępny na oficjalnej witrynie internetowej Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej.
BAS

mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import

wiesław waloszczyk
adres zakładu: ul. Poniatowskiego 24, 63-600 Kępno,
tel. (62) 78 245 58, 602 570 336
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