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Jak chciano przebudować
dworzec w Kępnie?
W latach powojennych władze komunistyczne planowały wyburzyć część dworca i ponownie go wybudować w duchu socrealistycznym. Dowodem na to są powstałe w latach 60-tych ubiegłego wieku plany przebudowy dworca kolejowego.
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wiadomości
Łukasz Nawrot wyróżniony nagrodą ministra kultury

Spółka „Projekt Kępno” zorganizowała półkolonie dla dzieci

Nagroda od ministra Półkolonie z dobrą zabawą
Gowin wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe najlepszym naukowcom w Polsce. Jednym
z laureatów był dr Łukasz Nawrot,
mieszkaniec powiatu kępińskiego,
wieloletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i absolwent Liceum Ogólnokształcącego
w Kępnie, który osobiście odebrał
nagrodę ministra za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. Podstawą przyznania nagrody była
wysoko oceniona praca,
podręcznik wydany przez
Państwowe Wydawnictwo
Naukowe pt. „Podstawy
ekonomii z elementami opisu gospodarki turystycznej i
rekreacyjnej”.
- To duża satysfakcja i
zaszczyt odebrać takie wyróżnienie z rąk ministra
właściwego ds. szkolnictwa
wyższego, gdyż wiele lat pracy i zaangażowania w proces
kształcenia studentów zostało dostrzeżone i docenione. Nie bez znaczenia są też
podstawy i początki przygody
z edukacją, które miały miejsce w Szkole Podstawowej w
Siemianicach i Liceum Ogólnokształcącym w Kępnie, co
w kontekście zbliżającego się
jubileuszu tej placówki warte
Ł. Nawrot po wręczeniu nagrody
jest podkreślenia – podsumoprzez ministra J. Gowina
wuje Ł. Nawrot.
Oprac. m

i dozą edukacji

19 lutego 2020 roku, w dniu
urodzin Mikołaja Kopernika, po raz
pierwszy obchodzono Dzień Nau-ki Polskiej, dzień, który ma zostać
świętem państwowym. W Centrum
Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu z tej okazji odbyła się
Gala Nauki Polskiej, na której wicepremier i zarazem minister nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosław

Już po raz kolejny dzieci swój
wolny czas spędziły na półkoloniach
organizowanych przez Spółkę „Projekt Kępno”.
Pierwszy tydzień ferii zimowych
dla grupy prawie 30 dzieci upłynął
pod znakiem wielu atrakcji. - Postawiliśmy na półkolonie o charakterze
sportowym, korzystając z naszej bogatej infrastruktury. Kadra Spółki
posiada odpowiednie uprawnienia
– mamy zarówno trenerów, instruktorów, jak też opiekunów półkolonii,
dlatego mogliśmy zorganizować to
wydarzenie w 100% według własnego pomysłu. Po zgłoszeniu planu
półkolonii do Kuratorium Oświaty
otrzymaliśmy aprobatę – podkreśliła
prezes Spółki Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska.

Podczas tygodnia wypełnionego
dobrą zabawą i dozą edukacji dzieci
z pewnością się nie nudziły. Oprócz
zajęć w kępińskiej hali sportowej,
na uczestników czekały inne ciekawe atrakcje: zabawy w bajkolandzie,
wizyta w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, zajęcia ruchowe w formie zabaw,
budowanie karmnika dla ptaszków,
nauka szycia wymarzonego misia, pluskanie się w „Qarium Kępno” i zwiedzanie jego „podziemia” oraz wyjście
do kina „Sokolnia” wraz z poznaniem
tajników projekcji filmu, funkcjonowaniem obiektu i oczywiście seansem
filmowym, a także wizyta policjantów,
nauka przygotowania pysznego deseru
z szefem kuchni Pawłem Powroźnikiem oraz gra w kręgle.

O tym, że program półkolonii był
ciekawy, świadczyły roześmiane twarze uczestników. Ale kiedy jest miło,
to i czas szybko płynie. Dlatego w
mgnieniu oka minęły zimowe ferie.
- Dzieci potrafią świetnie się bawić,
odnaleźć w grupie. Jesteśmy spokojni o frekwencję podczas półkolonii
letnich, ponieważ rodzice obdarzyli
nas zaufaniem i deklarują uczestnictwo w nich swoich pociech – przyznała prezes Spółki. - Były to turnusy odpłatne, ponieważ wiążą się z
kosztami, które my musimy ponieść.
Jednak dzieci korzystające z krytej
pływalni miały zniżkę. Za okazaniem
legitymacji szkolnej, dwugodzinny
bilet był w preferencyjnej cenie 10 zł
– podsumowała.
Oprac. KR

Kończą się prace związane z wykonaniem drugiego etapu drogi do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

śp.

Danuty Kendzi.
Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłej oraz Jej bliskim
składa

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

Drugi etap budowy dobiega końca

Na realizację drugiego etapu drogi do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Olszowie Gmina Kępno pozyskała kwotę 1.358.744,00 zł,
co stanowi 50% kosztów, w ramach
państwowego funduszu celowego
pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych.
Zadanie obejmuje wykonanie
drogi o nawierzchni asfaltowej na ul.
Bursztynowej w Olszowie o długości
1,117 km i szerokości 6 m. Umowa
z wykonawcą – Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym
S.A. z Kępna – została podpisana na
kwotę 1.997.986,87 zł. Termin realizacji zadania to 30 marca br.
Zadanie jest kontynuacją pierwszego etapu budowy drogi do ZZO
Olszowa, realizowanego w ramach
zadania pn. „Budowa drogi gminnej

Olszowa – Kierzno”, która została
wykonana w 2017 r. i była współfinansowana w partnerstwie Gminy
Kępno z Powiatem Kępińskim. Samorząd powiatowy dołożył do inwestycji łącznie 1.338.838,00 zł. Zada-

nie zostało również dofinansowane
kwotą 1.749.052,00 zł. ze środków
budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019.
Oprac. KR

Zadanie obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej
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W książce „Krajobraz z koleją. Drogi żelazne Wielkopolski” napisaną przez Grażynę M. Balińską, Jerzego A. Balińskiego oraz Dorotę Balińską (wydaną przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej w 2011 r) autorzy jako pierwsi napisali, że kępiński dworzec kolejowy po wojnie miał zostać przebudowany

Jak chciano przebudować dworzec w Kępnie?

Zazwyczaj tak się dzieje, że o
najciekawszych zdarzeniach z historii dowiadujemy się przez zrządzenie
losu. Tak było i w tym przypadku. Od
jakiegoś czasu jestem w kontakcie z
autorami opracowania dotyczącego
budowy kolejowego osiedla miesz-

Kępnie, poruszyliśmy temat dworca
kolejowego. Jak ogromne było moje
zaskoczenie, gdy dowiedziałem się,
że w latach powojennych władze komunistyczne planowały wyburzyć
część dworca i ponownie go wybudować w duchu socrealistycznym. Do-

Budynek dworca widziany z placu dworcowego

kaniowego w latach 40. XX wieku w
Kępnie. Artykuł na ten temat ukaże
się w niedługim czasie, wymaga on
bowiem, technicznego prasowego
opracowania. W czasie jednej z telefonicznych rozmów z Jerzym Balińskim (ojcem współautorki opracowania o kępińskim osiedlu, jak i
książki o wielkopolskich dworcach) o

wodem na to są powstałe w latach 60.
ubiegłego wieku plany przebudowy
dworca kolejowego, które w swojej
unikatowej książce publikują autorzy.
Twórcy publikacji „Krajobraz
z koleją. Drogi żelazne Wielkopolski” przypominają historię budowy
dworca oraz jego architekturę. „(…)
dworzec w Kępnie to, jeden z dwóch

w Polsce (podobny znajduje się w Kostrzynie). Oba powstały w tym samym
czasie po 1875 r., w związku z budową
w obrębie stacji dwupoziomowego
skrzyżowania dwóch linii kolejowych.
Organizację zespołu stacji kolejowej
w Kępnie zapoczątkowało przeprowadzenie po północnej stronie miasta linii kolejowej Wrocław – Warszawa. Koncesję na budowę odcinka
łączącego Oleśnicę z Wieruszowem
wydano w 1870 r. i na tym prace stanęły – Rosja bowiem nie zezwalała na
kontynuację linii na obszarze swego
zaboru (Królestwa Polskiego). Niedługo potem rozpoczęto budowę kolei
na trasie Poznań – Kluczbork, którą
przeprowadzono prostopadle do linii
Warszawa – Wrocław. Skrzyżowanie
obu tras wykonane na dwóch poziomach zrealizowano w obrębię stacji
w Kępnie. Dwupoziomowy budynek
dworca, obsługujący ten szczególny
węzeł, został zbudowany tuż przy torach. Otrzymał on dwa prostopadłe
skrzydła. Na ich przecięciu zaprojektowano efektowny hall. Z niego
można było wyjść na perony dolne
(wrocławskie) lub szeroką klatką
schodową wspiąć się na perony górne (poznańskie), a także dostać do
poczekalni różnych klas i do restauracji. Na parterze mieściły się pokoje

dyżurnego ruchu, kasy, bagażownia
i poczta. W narożnej wieżyczce zaprojektowano dźwig towarowy. Górna kondygnacja zawierała nie tylko
kolejny hall i poczekalnię – również
pokoje biurowe oraz mieszkania pracownicze dostępne z oddzielnej klatki
schodowej. Poddasze było zapewne
także częściowo mieszkalne.
Po odzyskaniu niepodległości, w
latach 1925-1926, zrealizowano przedłużenie drogi kolejowej na wschód
(wprawdzie nie do Warszawy, ale w
kierunku Górnego Śląska do stacji
Herby).
Dalsza rozbudowa stacji miała
miejsce w czasie drugiej wojny światowej. Po wojnie budynek dworca
został znacznie przekształcony we
wnętrzach”.
Po wojennej odbudowie dużej
części dworców, w latach 60-tych
przystąpiono do kolejnej modernizacji obiektów kolejowych. Jak zakładały plany, polegać ona miała na
zmianie bryły budynków, otynkowaniu ceglanych elewacji, zwiększenia
powierzchni użytkowej, poprawy
funkcjonalności i warunków pracy.
W ramach tych modernizacji przebudowano m.in. dworce w: Poznaniu
Głównym, Jarocinie, Ostrowie Wlkp.
i Lesznie. Również budynkowi dwor-

ca w Kępnie groziło otynkowanie elewacji i zmiana bryły – jednak to nie
nastąpiło. Ówcześni architekci zgonie z wytyczonym trendem socrea-listycznym, chcieli wyburzyć część
frontowej ściany dworca, jak również
zmienić ukształtowanie urbanistyczne dworca od strony torów. Jak piszą
Grażyna M. Balińska, Jerzy A.
Baliński i Dorota Balińska w swojej publikacji. „Szczęśliwym zrządzeniem losu nie zniszczono w ten sposób
dworca w Kępnie, który posiadał już
plany likwidacji stromych dachów,
otynkowania ścian i przebudowy
otworów. Zamiast tej drastycznej
operacji wykonano bardzo kulturalną przebudowę niektórych otworów i
wymianę stolarki na zbliżoną do historycznej”. Prawdopodobnie w tym
czasie wybudowano dwa wejścia zewnętrzne (betonowe schody) na górne perony.
W archiwach nie zachował się żaden dokument, który by mówił o tym,
dlaczego w tym czasie odstąpiono od
przebudowy kępińskiego dworca.
Przypuszczać można tylko, że stało
się to z przyczyn prozaicznych… nie
starczyło już środków finansowych
na zrealizowanie tak śmiałego pomysłu architektonicznego. Dzięki temu,
dziś możemy podziwiać odremontowany kilka lat temu budynek w niezmienionej formie z XIX wieku.
Mirosław Łapa
Do napisania artykułu wykorzystałem
książkę - „Krajobraz z koleją. Drogi żelazne Wielkopolski.” wyd. Politechniki
Wrocławskiej autor: Grażyna M. Balińska, Jerzy A. Baliński, Dorota Balińska,
wydanie: 2011

Niezrealizowany projekt przebudowy dworca w Kępnie: a – elewacja północna od strony torów, b – elewacja południowa od strony ulicy

Jest to monografia architektury wielkopolskich obiektów kolejowych, która jest efektem
wieloletnich badań terenowych i archiwalnych rodziny wrocławskich naukowców, specjalizujących
się w problemach architektury przemysłowej,
urbanistyki i ochrony krajobrazu kulturowego.
Autorzy zamieścili w książce liczne fotografie i omówili przykłady oraz kierunki rozwoju
architektury dworców kolejowych z towarzyszącymi im wiatami peronowymi, magazynów towarowych, wież ciśnień, nastawni, parowozowni,
budynków mieszkalnych, wreszcie niepozornych
obiektów utylitarnych – komórek gospodarczych, piwnic, magazynków, ubikacji.
Osobne rozdziały poświęcono obiektom
inżynierskim linii kolejowych i terenom zielonym w otoczeniu dworców, a także problemowi
kolei w krajobrazie kulturowym czy krajobrazu
kolejowego. Czytelnik zostaje wprowadzony w
zagadnienia historycznego rozwoju trendów w
architekturze kolejowej, co pozwala mu lepiej
rozumieć znaczenie poszczególnych budowli dla
naszego dziedzictwa kulturowego.
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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 2

Marzec – czerwiec 1919 rok: Na z Romanem Dmowskim na czele,
początku marca 1919 roku Niemcy współpracuje wcześniej bardzo akopracowali plan niemiecki podjęcia tywnie Aleksander hr. Szembek z
działań przeciwko Polsce i Litwie Siemianic koło Kępna. Trudne graoraz terenom objętych powstaniem niczne spotkania komisji polsko–niewielkopolskim – utworzenie dwóch mieckiej na temat przyszłej granicy
niemieckich dowództw armii pół- polsko-niemieckiej, odbywały się
noc i południe. Plan dla niepoznaki między innymi w pałacu w Siemianinazwano wojną pozycyjną (Stel- cach. Aleksander hr. Szembek był za
lungskrieg). Do dyspozycji obu ar- przyłączeniem Kępna i Ziemi Kępińmii było odpowiednio 103 000 i 106 skiej do Polski.
000 żołnierzy. Zakładano wykonanie
Niemcy i Rosja bolszewicka, po
koncentrycznych uderzeń z południa podpisaniu traktatu, ostro negowai północy dla odcięcia Wielkopol- ły warunki traktatu pokojowego i
ski. Niemcy skoncentrowali 140 000 rozpoczęły późniejszą bardzo ścisłą
żołnierzy dla wykonania planu w współpracę usunięcia jego skutków.
Prusach Wsch. i Zach. oraz 60 000
9 grudnia 1919 r.: premier Ignana Śląsku. Strona polska nie była w cy Jan Paderewski w wyniku destrukstanie przeciwstawić proporcjonalnie cyjnych działań ówczesnych ugruporównoważnej siły armii. Zakładano wań lewicowych składa rezygnację
w planie niemieckim atak z północy z z urzędu premiera rządu. Cztery dni
rejonu Bydgoszcz – Toruń, z którego później wybrano nowy gabinet rządu.
1920 r.
miało wyjść uderzenie na Gniezno i
13 stycznia 1920 r.: gen. Józef
Poznań, a ze Śląska, uderzenie miało
wyjść na Kalisz i Ostrów Wielkopol- Dowbór–Muśnicki wydał rozkaz
ski. Strona niemiecka była zdecydo- zajęcia wszystkich terenów przyznawana przeprowadzić uderzenie zbroj- nych Traktatem Wersalskim.
17 stycznia 1920 r.: zgodnie z
ne nie tylko przeciw Wielkopolsce,
ale całej Rzeczypospolitej Polskiej rozkazem gen. Józefa Dowbór–Muw celu wymuszenia na koalicji ła- śnickiego, przyłączenie na podstawie
godniejszych warunków pokoju. Plan traktatu pokojowego w Wersalu z 28
ten otrzymał kryptonim „Wiosenne czerwca 1919 roku, wszystkich ziem
Słońce” (Frühlingssonne). Na zamie- do Polski, zapisanych tym traktatem
rzenia te zdecydowanie zareagowało pokojowym.
8 marca 1920 r.: likwidacja
naczelne dowództwo Ententy, zapowiadając Niemcom natychmiastową Frontu Wielkopolskiego.
Dla pokazania przetrwania ducha
ofensywę na froncie zachodnim, gdyby Niemcy przystąpili do realizacji polskiego narodu podczas zaborów
swoich zamierzeń na wschodzie. Niemcy z początkiem
czerwca 1919 r. zgromadzili
140 000 żołnierzy w Prusach
Wschodnich i Zachodnich
oraz 60 000 na Śląsku. W
maju 1919 roku Polacy przygotowywali się już na odparcie ataku ze strony niemieckiej. Tenże plan niemiecki był
zarzucony, przede wszystkim
ze względu na wykonanie
postanowień w Trewirze i
skierowania części sił niemieckiego wojska dla uspokojenie sytuacji rewolucyjnej
wewnątrz Niemiec. Mimo
to między 21 i 23.06.1919 r.,
doszło między innymi do lokalnych starć między innymi
w rejonie Bolesławca i pod
Wieruszowem oraz do przekroczenia granicy polskiej w
rejonie Częstochowy przez
samoloty niemieckie. PomięKsiądz Piotr Wawrzyniak (obraz)
dzy dniem 23–25.06.1919
roku, Niemcy ostatecznie
zrezygnowali z wykonania planu ata- przedstawiamy obecnie działalność
ku Niemiec na Wielkopolskę i Odro- jednego z bardzo wielu Polaków
wszystkich stanów, którzy podczas
dzoną Polskę.
25 maja 1919 roku: Dowództwo zaborów podtrzymywali na ziemiach
Wojsk Wielkopolskich przekazano polskich ducha narodu polskiego. To
pod rozkazy Naczelnika Państwa dzięki takim ludziom jak ksiądz Piotr
Wawrzyniak, Matejko, czy SienkiePolskiego.
28 czerwca 1919 r.: zawarcie wicz i wielu, wielu innych od czasów
Traktatu Pokojowego w Wersalu. Z Mieszka I, możliwe było pielęgnodelegacją polską w Wersalu m.in. wanie ducha narodu chrześcijańskie-
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go oddanego Matce Bożej Królowej
Polski i Bogu w Trójcy Jedynemu. To
dzięki nim, powstańcy wielkopolscy
wiedzieli, że Polska to ich ojczyzna.
Wiedzieli, co to znaczy z honorem
o nią walczyć, żyć i umierać! Wiedzieli, co oznacza zawołanie Polaka
„Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Ksiądz Piotr Wawrzyniak, patron Związku Spółek Zarobkowych
i Gospodarczych w Poznaniu, żył w
latach 1849–1910. Był najwybitniejszym działaczem społecznym i gospodarczym w Wielkopolsce. Dał się
poznać jako dobry organizator spółdzielczości kredytowej i rolniczej.
Był tym, który umocnił system polskich banków ludowych w zaborze
pruskim.
Jako młody wikary, ksiądz Piotr
Wawrzyniak, przychodząc do Śremu w 1882 roku, zastał tam bardzo
trudną sytuacje społeczno–zawodową. Najliczniejszą grupą, z jaką się
spotkał, stanowiły osoby związane
z rolnictwem, potem rzemiosłem
oraz kupiectwem. Życie kulturalne
i społeczne miasta było pogrążone
w marazmie. Ksiądz Piotr Wawrzyniak nie musiał poznawać lokalnych
stosunków, gdyż jako uczeń gimnazjalny mieszkał w Śremie przez 9 lat i
wrócił do Śremu po pięciu latach nieobecności. Tu miał kolegów ze szkoły, a także zaprzyjaźnione rodziny.
Znał również dobrze sytuację całego
powiatu śremskiego, bowiem urodził
się w małej wsi Sierakowie i dobrze
rozumiał potrzeby społeczności lokalnej.
Ksiądz Piotr Wawrzyniak szybko został wybrany prezesem Towarzystwa
Przemysłowego, przekazywał rzemieślnikom wiedzę
ogólną i zawodową w czasie swej długiej działalności w Śremie. Założył też
Szkołę Gospodarstwa Kobiecego i Pracy Domowej.
W ciągu 14 lat istnienia
wychowała ona i wyuczyła tysiąc uczennic pochodzących z Wielkopolski,
Prus Zachodnich i Śląska,
a także nawet zaboru rosyjskiego.
Z kolei w 1877 roku
założył
Stowarzyszenie
Czeladzi Katolickiej, które
służyło aktywizacji młodzieży rzemieślniczej. Natomiast celom kulturalnym
i oświatowym służyło w
Śremie utworzenie przez
niego Biblioteczki Oświaty Ludowej.
Ksiądz Piotr Wawrzyniak inicjował
liczne wystawy, które miały za zadanie podniesienie poziomu kultury
rzemiosła. W 1873 roku ksiądz Piotr
Wawrzyniak, przy pomocy księdza
Szamarzewskiego, również jednego z
pionierów spółdzielczości, przystąpił
do reorganizacji Kasy Spółdzielczej.
Zmienił jej nazwę na Bank Ludowy,
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w którym w tym samym roku był
wiceprezesem Rady Nadzorczej, a w
roku następnym kasjerem, a w dwa
lata później dyrektorem banku. Za
jego rządów wszedł Bank Ludowy w
fazę rozwoju, który powiększał liczbę
udziałowców, kapitału i liczbę zawieranych transakcji. Uczył członków
organizacji i umiejętności oszczędzania, i poszerzał w ten sposób krąg
udziałowców banku. Radził, pouczał,
pomagał. Spacerując po mieście,
miał zwyczaj wstępować do warsztatów rzemieślniczych lub sklepów i
zadawał pytanie: Czy wszystko jest w
porządku? - ksiądz był wrogiem partykularyzmu.
Do funkcji społecznych doszła
w 1875 roku jeszcze jedna – został
prezesem Kółek Rolniczych i szybko
ożywił je wielokierunkową pracą.
Troszczył się nie tylko o działalność stricte samorządową, ale także o
oświatę i poziom moralny członków.
W realizowanym programie pracy
znalazły się liczne zadania praktyczne: między innymi wspólne zakupy
towarów, ubezpieczenie od klęsk żywiołowych, wystawy rolnicze, propagowanie kultury gospodarowania na
roli, obchody rocznic historycznych,
zabawy i wycieczki. Ksiądz Piotr
Wawrzyniak został nawet prezesem
mieszanego polsko - niemieckiego
Towarzystwa Ku Upiększaniu Miasta. Pozyskał współpracę Banku Reiffaisena dla spółek wiejskich. Dla
polskich spółek wybrał typ pośredni, biorąc pod uwagę ścisłe związki
miasteczek Wielkopolski z terenami
wiejskimi.
Od 1 września 1883 roku, uruchomił wydawanie fachowego miesięcznika pt. Poradnik dla spółek.
Od 1891 roku był stale w rozjazdach.
Funkcja patrona Związku Spółek
Zarobkowych i Gospodarczych zmuszała go do podróży po Wielkopolsce i innych miastach polskich. Podróżował po Francji, był na Korsyce.
W czasie pełnienia mandatu posła w
sejmie pruskim z okręgu śremskiego
i średzko - wrzesińskiego w latach
1891 – 1898, wybrał się na dłuższą
podróż do Stanów Zjednoczonych,
by w Buffalo prosić o pomoc dla
Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych.
Ksiądz Piotr Wawrzyniak żartował, że z powodu częstych wyjazdów, nie wie, gdzie właściwie mieszka. Jednak posiadał mieszkanie w
Poznaniu przy ulicy Św. Marcin nr
69. W 1898 roku, tę posesję nabywa
Księgarnia Świętego Wojciecha, a
w cztery lata później ksiądz arcybiskup Stablewski, oddał Księgarnię
w ręce księdza Piotra Wawrzyniaka.
Ksiądz dał firmie podstawy prawne
i materialne, zdobył dla niej nowych
wysoko wykwalifikowanych pracowników, powiększył park maszynowy
drukarni i otworzył nowe działy: antykwariat oraz dział dewocjonaliów i
sprzętu kościelnego.

Pod jego rządami księgarnia zaczęła drukować dwutygodnik Ruch
chrześcijańsko–społeczny, pismo o
profilu społeczno - ekonomicznym,
które także było jego dziełem. Żywo
uczestniczył także w życiu polskiej
emigracji zarobkowej. Doprowadził między innymi do powstania w
Berlinie Polskiej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej i założył gazetę
pt. Dziennik Berliński. Pomagał polskim studentom w Berlinie, a także
bywał na ich zebraniach. Założył w
Berlinie filię Towarzystwa Naukowej
Pomocy im. Karola Marcinkowskiego, którego był długoletnim i hojnym
członkiem. Wspierał finansowo Polonię niemiecką w zakupie drukarni.
Podejmował też wysiłki mające na
celu nakłonienie Polonii amerykańskiej, do lokowania oszczędności w
polskich bankach. Udaną inicjatywą
było założenie przez niego Spółdzielni nowego typu pod nazwą Rolnik, a
ich celem było jak sam pisał: Zapobiec wyzyskiwaniu rolników, zwłaszcza mniejszych gospodarstw przez
niesumiennych kupców, którzy wygórowywali ceny.
Pierwszą eksperymentalną Spółkę Rolniczą ksiądz Piotr Wawrzyniak
założył w Mogilnie koło Gniezna, w
którym został proboszczem 28 maja
1901 roku. Do tej spółki przystąpiło 60 członków. Pomyślne rezultaty
działalności skłoniły księdza Piotra
Wawrzyniaka do zakładania dalszych Spółek Rolniczych w Barcinie,
Pakości, Trzemesznie, Strzelnie oraz
innych miejscowościach. Do 1911
roku łącznie ich liczba wyniosła 54
spółki. Dzięki spółdzielniom rolnicy mogli nabyć uczciwie wycenione
towary, a przede wszystkim nawozy
i inne potrzebne w gospodarstwie artykuły.
W Mogilnie koło Gniezna obok
kościoła św. Jakuba istniał kościół
pobenedyktyński pod wezwaniem
św. Jana, który po zniesieniu opactwa
w pierwszej połowie XIX wieku był
najpierw kościołem filialnym. Ksiądz
Piotr Wawrzyniak po objęciu probostwa mogileńskiego zastał stary
kościół wymagający gruntownego
remontu i ciasną plebanię.
Prawie przez 12 lat proboszcz
Piotr Wawrzyniak organizował w
swej plebanii spotkania na tematy
gospodarki i pracy organicznej. Na
plebanię zapraszał wielu ludzi z okolicy i nie tylko. Goście zjeżdżali się
w grupach nawet po 20 – 30 osób.
Ksiądz Piotr Wawrzyniak angażował
się w różne dziedziny życia społeczno-kulturalnego i gospodarczego.
Na terenie powiatu mogileńskiego
założył np. lokalną gazetę pt. Orędownik Ziemi Mogileńskiej. Ksiądz
Piotr Wawrzyniak wspierał miejscowy Bank Ludowy oraz budował Dom
Ludowy z ogromną czytelnią.
Opracował:
Władysław Ryszard Szeląg
i Władysław Garbiński

Wywiad tygodnia

informacje

O leku na cukrzycę i koronawirusie

Co to jest Metformina?
Metformini
hydrochloridum
(MH) to lek wyizolowany z rośliny
leczniczej, stosowany początkowo
wyłącznie w cukrzycy typu 1 i 2 z powodu jego mechanizmu działania, polegającego na hamowaniu wchłaniania glukozy w kosmkach jelitowych.

Co działo się z zastosowaniem
MH z biegiem lat przyjmowania
jej przez chorych na cukrzycę?
Im dłużej trwało leczenie pacjentów chorych na cukrzycę, tym bardziej
zwiększały się zastosowania MH.
Jakie są aktualne zastosowania
Metforminy?
Poza leczeniem cukrzycy występują następujące efekty: efekt przeciwnowotworowy we wszystkich
nowotworach, tzn. złośliwych i łagodnych, np. w wielotorbielowatości
jajników jako przyczynie niepłodności – zarówno profilaktycznie, jak

i leczniczo; efekt przeciwmiażdżycowy, którego mechanizm działania
polega na zahamowaniu zapoczątkowania przez glukozę odkładania się
złogów różnych substancji w śródbłonku naczyń; efekt przeciwalzheimerowski przez samo zahamowanie
wchłaniania glukozy w kosmkach jelit, a także przez towarzyszące jemu
skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego; efekt powolnie zmniejszający masę ciała, likwidujący czynnik
ryzyka zachorowania na cukrzycę,
nowotwory, choroby kręgosłupa i
inne zwyrodnienia narządów ruchu;
efekt wynikający z działania przeciwmiażdżycowego, zapobiegający
zawałowi serca, udarowi mózgu, amputacji kończyn dolnych z powodu
cukrzycy i nikotynizmu.
Co sprzyja stosowaniu MH?
Skuteczne leczenie nadciśnienia
tętniczego, ćwiczenia fizyczne bazujące na wdechu przez nos (1, 2, 3, 4,
5, 6) i wydechu przez usta (7, 8, 9, 10),
dieta zrównoważona sprzyjająca obniżeniu masy ciała.
Jakie jest dawkowanie Metaforminy? Jak się ją przyjmuje?
Pierwszy tydzień – 3 x 500 mg,
w trakcie zwiększania dawek należy
zwiększać ilość potraw węglowodanowych: chleb, makaron, ryż, płatki
owsiane, tak, aby nie było osłabienia, lub owoce, np. 4 jabłka małe, 3
jabłka średnie lub 2 jabłka duże lub
odpowiednio ilościowo inne owoce,
po pół godzinie można zjeść następny posiłek niewęglowodanowy; drugi
tydzień – 3 x 850 mg; trzeci tydzień
– 3 x 1000 mg, MH przyjmuje się z
pierwszym kęsem pokarmu.

Kiedy trzeba zwiększyć dawkę
MH (do 3 x 1000 mg + 500 mg)?
Nadciśnienie tętnicze nieskutecznie leczone, oprócz dobrego leczenia
niefarmakologicznego (sól gruboziarnista, dieta, zmniejszenie masy
ciała), wymaga zastosowania MH,
gdyż może nie dopuścić do zawału
serca, udaru mózgu, amputacji kończyn dolnych i pęknięcia tętniaka;
zaostrzenia choroby nowotworowej,
choroby Alzheimera, cukrzycy, nadwagi i otyłości; istnienie czynników
ryzyka: nikotyna, kofeina, niezrównoważona dieta, siedzący tryb życia,
dieta bez antyoksydantów (bez kiszonych ogórków i kapusty, owoców,
marchwi), dieta bez większych dawek
witaminy D3 (bez ryb i śledzi, skrupulatnego wykorzystania każdej pogody słonecznej).
Jakie jest działanie uboczne MH
i jakie są przeciwwskazania?
Jedynym działaniem ubocznym
MH jest biegunka, która może wystąpić wtedy, gdy nie przestrzega się
zasad przyjmowania Metforminy, tj.
po posiłku. Przeciwwskazaniem jest
biegunka i spożywanie alkoholu pod
każdą postacią.
Jak należy skomponować dietę,
by móc stosować MH?
Zawsze z pokarmem węglowodanowym. Przykładowo: śniadanie
– chleb posmarowany białym serem
i dżem, chleba powinno być dostatecznie dużo; po około 4 godzinach
– jabłko w tak dużej ilości, aby nie
wystąpiła słabość, głód, szybsze bicie serca, które mogłyby świadczyć
o niedocukrzeniu; w ciągu pół godziny po zjedzeniu jabłek można zjeść

Strażacy z powiatu kępińskiego znów usuwali skutki silnego wiatru

Kolejna wichura przyniosła szkody

W nocy z 22 na 23 lutego br. silny
wiatr znów dał o sobie znać w niemal
całym kraju, wywołując liczne szkody. Na domiar złego, tym razem towarzyszyły mu wyładowania atmosferyczne oraz ulewny deszcz. Również
na terenie powiatu kępińskiego gwałtowne zjawiska atmosferyczne były
przyczyną wielu niebezpiecznych
sytuacji, w których interweniować
musiały straże pożarne.
W związku z tym do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie wpłynęło w sumie ponad 20

Zerwany dach po przejściu silnego
wiatru. Fot. KP PSP Kępno

kiełbasę lub ser w większej ilości lub
fasolę z surówką, ale bez podania
MH; za 5 godzin można zjeść banany
do sytości; zamiast chleba z serem i
dżemem można zjeść płatki owsiane
zalane wrzątkiem i gotowane (4 łyżki
na szklankę wody – źródło magnezu),
a do tego jogurt naturalny i, oczywiście, Metforminę.
Kto jest autorem wykładu pt.
„Nowe zastosowania Metformini hydrochloridum”?
Autorem jest profesor medycyny
Krzysztof Łabuzek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii. Wykład został
przeprowadzony w Chojęcinie-Szumie koło Kępna wiosną 2018 roku.
A zatem, podsumowując...
Panuje powszechna opinia, że
cukier jest zagrożeniem dla życia
ludzkości i rzeczywiście tak jest.
Stąd pierwszym odruchem jest unikanie cukru, co stanowi błąd, gdyż
cukier jest przecież źródłem energii.
Co więc zrobić, aby czerpać korzyści
z cukru i aby nie był on zagrożeniem?
Natura podarowała nam lek wyizolowany z rośliny leczniczej. Czy więc
wobec tego daru mamy bezczynnie
stać, z założonymi rękami, i nic nie
robić? Czy mamy czekać, aż kolejne
osoby odejdą przedwcześnie z powodu zawału serca, udaru mózgu
lub choroby nowotworowej? Profesor Krzysztof Łabuzek apelował do
lekarzy: „Mamy dar natury, wykorzystajmy go!”. Jaka będzie nasza odpowiedź? Ale apelował nie tylko do
lekarzy – także pielęgniarek, posiadających rzetelną wiedzę o Metforminie, a także zwykłych, światłych
obywateli, którzy, przyswoiwszy informację o nowych zastosowaniach
tego leku, nie będą obojętni wobec
losu swoich współobywateli, których może dotknąć lub już dotknęła
śmiertelna choroba. Jaka będzie od-

powiedź lekarzy, którzy ślubowali,
że będą przeciwdziałać cierpieniu i
zapobiegać chorobom oraz dzielić się
swoimi odkryciami z innymi lekarzami, co uczynił profesor Krzysztof
Łabuzek ze Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego? Odwagi, nie bójmy się
pomagać ludziom! Pomagać przez
przekazanie rzetelnej wiedzy.
Na zakończenie proszę powiedzieć, jak chronić się przed
zagrażającym nam koronawirusem?
Po wspólnych konsultacjach z dr
Anną Łakomy doszliśmy do następujących konkluzji na ten temat. W
pierwszej kolejności należy zwiększyć odporność przez: odpowiednią
ilość godzin snu – nie mniej niż 8
godzin oraz zażywać większe dawki
witaminy D3, osobno 10-12 tysięcy
jednostek w kapsułkach po 4000 jednostek lub 5000 jednostek (3 kapsułki
przed śniadaniem) lub witamina D3
w kroplach, np. Evital D1000 (10-12
kropli przed śniadaniem) i dodatkowo witamina K2; sól sodową witaminy C – Ascorbinian sodu 2,5 grama 3 razy dziennie, rozpuszczony w
szklance wody, pity przez słomkę (nie
uszkadza szkliwa); preparaty cynku,
najlepiej Zincas forte 2 tabletki przed
śniadaniem. Kolejne jest działanie
przeciwinfekcyjne. Ponieważ owoce i
warzywa, najlepiej surowe, zawierają duże ilości atomów tlenu, dlatego,
poza innymi działaniami, zdecydowanie zwiększają odporność i hamują
infekcje. Powinno się jeść duże ilości
owoców, pół godziny lub godzinę
przed śniadaniem, obiadem, kolacją.
Jeśli natomiast chodzi o działanie
witaminy D3, to oprócz działania
zwiększającego odporność, hamuje
ona hormon stresu, kortyzol-steryd,
i chroni w ten sposób przed niekorzystnym, przewlekłym stresem, którego stale doświadczamy, chociażby
w związku z epidemią koronawirusa.

Zdarzenie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z ul. Kościelną w Siemianicach
Fot. KP PSP Kępno

Z lek. med. Janem Woźniakiem o nowym zastosowaniu starego leku na cukrzycę: Metformini Hydrochloridum (MH) rozmawiał Mirosław Łapa

Wymusiła pierwszeństwo
i uderzyła w „dostawczaka”
Szkody po wichurze w powiecie.
Fot. KP PSP Kępno

zgłoszeń. - W 10 przypadkach zdarzenia dotyczyły uszkodzeń dachów
– w 4 przypadkach na budynkach
mieszkalnych, a w pozostałych 6 –
na budynkach gospodarczych. Zdarzenia dotyczyły także powalonych
drzew – relacjonuje oficer prasowy
KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski. - Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsc zdarzeń,
usuwaniu zagrożeń w postaci nadłamanych konarów drzew czy uszkodzonych elementów dachów – dodaje. W działania zaangażowane były
33 zastępy straży pożarnych, czyli
około 150 strażaków.
KR

18 lutego br., o godzinie 7.55,
do do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o zdarzeniu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z ul. Kościelną w Siemianicach. Na miejsce
zadysponowano
funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz 4 zastępy straży pożarnych:
2 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie oraz OSP Opatów i OSP
Siemianice. Przybyli na miejsce
strażacy zastali samochód osobowy oraz dostawczy po zderzeniu, w
wyniku którego jedna osoba została
poszkodowana. - Działania straży
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy uczestnikom

oraz odłączeniu zasilania w obu pojazdach – mówi asp. Jakub Sobczak
z KP PSP Kępno.
Policjanci ustalili, iż kierująca samochodem osobowym marki
Volkswagen, 28-letnia mieszkanka
powiatu kępińskiego, wyjeżdżając
z ul. Kościelnej na drogę krajową
nr 11, najprawdopodobniej wymusiła pierwszeństwo przejazdu przed
prawidłowo jadącym samochodem
dostawczym marki Peugeot, którym
kierował 25-letni mieszkaniec województwa opolskiego.
Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego, po przebadaniu poszkodowanych, podjął decyzję o transporcie jednej osoby do
szpitala w Kępnie.
KR
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Aktualności

wiadomości
Dotacja celowa z Powiatu Kępińskiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

750 tysięcy złotych
dla kępińskiego szpitala
19 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Kępnie miało miejsce
podpisanie umowy, na mocy której
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie otrzyma ze
strony Powiatu Kępińskiego wsparcie
finansowe w postaci dotacji celowej.
Umowa dotyczy kwoty 750.000 zł,
która przeznaczona ma być na zakup
sprzętu medycznego i wyposażenia
dla kępińskiego szpitala.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Powiat Kępiński udzielił

szpitalowi podobnego wsparcia, również w kwocie 750.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia szpitala.
Umowę podpisali: ze strony powiatu – starosta Robert Kieruzal i
członek zarządu Marek Potarzycki
przy kontrasygnacie skarbnika Marcina Trojaka, a ze strony szpitala –
dyrektor Beata Andrzejewska przy
kontrasygnacie głównego księgowego Anity Hadrysik.
Oprac. KR

Komendant wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka
powołał nowego komendanta powiatowego Policji w Kępnie

Podinsp. Mirosław Józefiak

nowym komendantem kępińskiej policji

Fot. KPP Kępno

24 lutego br. w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie odbyła się
uroczysta narada, podczas której stanowisko oficjalnie objął nowy komendant powiatowy Policji w Kępnie. I
zastępca komendanta wojewódzkiego
Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster wręczył podinsp. Mirosławowi
Józefiakowi rozkaz o powołaniu na
stanowisko komendanta powiatowego Policji w Kępnie, podkreślając, że
jest on człowiekiem kompetentnym i
zaangażowanym w służbę, posiadającym wieloletnie doświadczenie na
stanowisku kierowniczym.
Nowy komendant służbę w policji pełni od 1995 r. Pierwsze lata jego

służby związane były z Wydziałem
Prewencji, kolejne 18 lat to służba w
pionie kryminalnym. W jej trakcie pełnił funkcję naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Przez
ostatnie 4 lata realizował zadania służbowe na stanowisku komendanta Komisariatu Policji w Odolanowie.
Dotychczas, po odwołaniu w
grudniu 2019 r. z funkcji komendanta mł. insp. Roberta Ciesielskiego,
obowiązki komendanta pełnił dotychczasowy zastępca – podinsp.
Mirosław Wiśniewski, który nadal
będzie zajmował to stanowisko.
Oprac. KR

Insp. Roman Kuster wręczył podinsp. Mirosławowi Józefiakowi rozkaz o powołaniu
na stanowisko komendanta powiatowego Policji w Kępnie. Fot. KPP Kępno
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XVIII sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Szkoła w Kierznie będzie przekształcona

20 lutego br. odbyła się XVIII se- przypada średnio 5,8 uczniów (dla historię i tradycję, odgrywa w życiu
sja Rady Miejskiej w Kępnie. Najważ- porównania: w SP nr 1 w Kępnie na naszym i naszych dzieci ogromną
niejszym omawianym przez radnych jeden etat nauczyciela przypada 11 rolę. Nie wyobrażamy sobie, aby
tematem był zamiar przekształcenia uczniów, a w Gminie Kępno – śred- przestała istnieć. W tej małej szkole
Szkoły Podstawowej w Kierznie w nio 9,1). To z kolei wpływa na bar- nasze dzieci nie są anonimowe, mają
placówkę o strukturze klas I-III z od- dzo wysoki koszt utrzymania szkoły świetny kontakt z nauczycielami, a
działem przedszkolnym.
w przeliczeniu na jednego ucznia. małe grupy dają im większe szanse w
Początkowo szkoła miała zostać
zlikwidowana całkowicie, jednak
Gmina zdecydowała o utrzymaniu
jej w zmienionej postaci, aby znaleźć
kompromis pomiędzy rozwiązaniem
najlepszym dla Gminy a oczekiwaniami mieszkańców. - Mieszkańcy
chcieli, aby najmłodsze dzieci były
na miejscu, ponieważ poczucie bezpieczeństwa to też bliskość. Między
Za podjęciem uchwały o przekształceniu szkoły w Kierznie zagłosowało
innymi stąd propozycja, aby pozosta13 radnych, przeciwnych było 4, a od głosu wstrzymało się 2
wić klasy I-III i oddział przedszkolny – wyjaśniła naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu Małgorza- Pomysł przekształcenia szkoły spo- pokonywaniu trudności oraz rozwita Frala-Kędzior. - Zmiany są nie- tkał się z dezaprobatą wielu miesz- janiu uzdolnień – wymieniali wśród
uniknione, ponieważ mamy za dużo kańców Kierzna, Kierzenka i Pust- wielu argumentów.
Głos zabrał również radny Maszkół wobec ilości dzieci na terenie kowia Kierzeńskiego oraz radnych
całej gminy, co generuje olbrzymie z opozycji. - Dwa dni temu rozma- ciej Baciński. - Pod względem fikoszty – dodała.
wialiśmy o likwidacji szkoły, teraz nansowym ten projekt uchwały jest
Obecnie w szkole w Kierznie jest zmiana, ale głosujemy nad tym zasadny, obowiązkiem Gminy jest
uczy się 62 dzieci, jednak klasa II i samym, tylko w rozbiciu na kilka lat. dbanie o finanse. Ale jest też aspekt
IV nie funkcjonuje, ponieważ pod- Nazywajmy rzeczy po imieniu – to społeczny. (…) Podziwiam deterczas rekrutacji nie było chętnych. nadal jest likwidacja, ale rozciągnię- minację mieszkańców, bo tak, jak
Ostatnim rokiem szkolnym, w któ- ta w czasie – mówił radny Szymon zjednoczyła was ta uchwała, to tylko
rym działały klasy dla wszystkich Szczęsny. - To mieszkańcy nas
roczników, był rok 2015/2016 (była wybrali, dlatego ich głos jest
to placówka sześcioklasowa). Obec- najważniejszy. A oni w więknie w klasach uczy się od 6 do 16 szości są przeciwni, mówili
uczniów. Przy szkole funkcjonuje o tym na zebraniach, zebrali
także oddział przedszkolny dla dzieci podpisy – dodał radny Euge3-6-letnich. - Analiza demograficzna niusz Przybył. - Jeśli zostaną
wskazuje, że w kolejnych latach, nie- klasy I-III, ilu uczniów tam
stety, nie można liczyć na to, że licz- zostanie? Czy jest sens zostaba uczniów diametralnie się zwięk- wiać placówkę dla kilkunastu
szy. Nawet jeśli ta liczba wzrośnie, dzieci? – pytała radna Danuta
to bardzo nieznacznie – podkreśliła Pastok. Odmienne zdanie ma
naczelnik. - Wielu najmłodszych radny Grzegorz Mikołowski.
mieszkańców Kierzna uczy się w - Czy wasze dzieci nie czułyJak podkreśliła naczelnik Małgorzata Frala-Kędzior,
innych placówkach i tak może być by się bezpieczniej w większej
analizy demograficzne nie są optymistyczne
nadal, co wpłynie na jeszcze niż- społeczności klasowej, w grusze przewidywane wartości liczby pie 15-20 uczniów? Czy nie
uczniów w kolejnych latach – doda- będzie to zdrowa rywalizacja wśród wam pozazdrościć. Mam nadzieję, że
ła. Od wielu lat szkoła pracuje w sys- młodzieży, współdziałanie, praca w w przyszłości, jeśli ta szkoła ocaleje,
temie klas łączonych, jednak zmiana grupach? Klasy IV-VIII to dosko- zmotywuje to dzieci do lepszej nauki,
rozporządzenia ministra Edukacji nały moment na przejście młodzieży a państwa do kolejnych działań na
Narodowej ogranicza znacznie moż- do kolejnego etapu w życiu. Bo czy rzecz szkoły – przyznał. - W Polsce
liwość łączenia uczniów z różnych dzieci w małych liczebnie klasach nie mamy niżu demograficznego.
klas, a tym samym prowadzenia zajęć są emocjonalnie przygotowane do Mamy zapaść demograficzną. Dziew liczniejszych grupach.
zderzenia się z rzeczywistością i ci jest coraz mniej. Program „500+”
przyniósł wiele korzyści,
Aby zapewnić kadrę naale nie spowodował wzrouczycielską, niezbędną do
stu dzietności (...). Trzeba
prowadzenia nauczania we
podejmować kolejne krowszystkich klasach, ośmioki dotyczące kępińskiej
ro nauczycieli musi dojeżoświaty, jeśli nie chcemy
dżać do szkoły zaledwie na
za 2 lata przeznaczać 85%
kilka godzin w tygodniu.
budżetu na oświatę – za- W przypadku, kiedy w
znaczył burmistrz Piotr
6-osobowej klasie jest abPsikus.
sencja 3 uczniów, nauczyUczniowie klas IVciel nie wie, czy rozpocząć
-VIII dalszą naukę mają
dla trójki uczniów nowy Swoje niezadowolenie ze zmian wyrazili przedstawiciele
kontynuować w szkole w
temat. To bolączki wszyst- Rady Rodziców, Marta Pietrzak i Marek Głowacz
Mikorzynie. Gmina zapewkich małych szkół w całej
Polsce – przyznała M. Frala-Kędzior. przejścia z klasy VIII, gdzie było 6-7 ni bezpłatny dowóz uczniów do tej
Wskazała też na niskie wyniki w na- uczniów, do znacznie większej szkoły placówki. Jednak rodzice mają prawo
uce uczniów z Kierzna, które widocz- średniej, gdzie klasy są 30-osobowe? wybrać dla swoich dzieci inną szkołę.
Dyskusja nad tematem trwała pone są głównie podczas egzaminów – zauważył. - To ważna, odpowiezewnętrznych. - Wyniki egzaminu na dzialna decyzja. Nie powinniśmy nad 2 godziny. Za podjęciem uchwazakończenie klasy ósmej po uśred- dzielić się na opozycję i koalicję, ale ły zagłosowało 13 radnych, przenieniu wynoszą zaledwie 32% wobec jednoczyć się dla dobra mieszkań- ciwnych było 4 radnych, a od głosu
średniej Gminy Kępno wynoszącej ców – podsumował radny Adam Tę- wstrzymało się 2 radnych. Jednak
przekształcenie szkoły w Kierznie
53% i kraju – 56% – zauważyła.
siorowski.
Niestety, małe szkoły to dla
Swoje niezadowolenie ze zmian to dopiero początek nieuniknionej
Gminy bardzo duże obciążenie fi- wyrazili przedstawiciele Rady Ro- reorganizacji sieci szkolnej. Podobny
nansowe. Mała liczebność klas po- dziców, Marta Pietrzak i Marek los prawdopodobnie spotka pozostałe
woduje, że na jednego nauczyciela Głowacz. - Ta szkoła ma wieloletnią małe szkoły w gminie Kępno. KR

Tygodnik Kępiński 27 lutego 2020

Wiadomości

informacje

W Kępnie i Baranowie bije się niechlubne rekordy zanieczyszczenia powietrza pyłami
PM2,5 i PM10 w regionie

Oddychamy zatrutym powietrzem

Z systematycznie odnotowywanych danych wynika, że Kępno i
Baranów są jednymi najbardziej zanieczyszczonymi miejscowościami
w Wielkopolsce. Przeciętny mieszkaniec tych gmin oddycha tak zanieczyszczonym powietrzem, że
odpowiada to kilku wypalanym papierosom dziennie. Można przyjąć,
że oddychanie powietrzem w Kępnie
i okolicy jest podobnie szkodliwe, jak
palenie papierosów.
Alert smogowy
przekroczony o 872%
Od początku bieżącego sezonu
grzewczego na łamach „Tygodnika
Kępińskiego” publikujemy „Raport
smogowy” wpierw z czujników zamieszonych w Kępnie (ul. Sienkiewicza) i Baranowie (ul. Ogrodowa), a
od kilku tygodni z Perzowa. Wyniki
w dni zimne są porażające. Tylko w
tym roku w Kępnie były 3 dni złego
stanu powietrza i 3 dni gdy jakość
powietrza zagrażała zdrowiu. Najgorzej było 16 stycznia br. kiedy to
wskaźnik PM,2,5 wyniósł 291 pg/
m3, czyli o 872% przekroczona była
dopuszczalna norma, a PM10 – 363
pg/m3, tj. o 726% przekroczona norma. Jeszce gorzej było w tym roku w
Baranowie, gdzie złe powietrze było
przez 7 dni, a aż 7 dni czujnik odnotował jakość powietrza zagrażającą
zdrowiu. Największe stężenie pyłów
było 26 stycznia br. Wówczas PM2,5
wyniósł 158 pg/m3 (o 628% przekroczona dopuszczalna norma), a PM10
– 256 pg/m3, czyli o 524% przekroczona norma.
Cóż oznaczają tajemnicze skróty
PM?
PM2,5
PM2.5 to najbardziej szkodliwe zanieczyszczenie. W jego skład
wchodzą aerozole atmosferyczne,
których średnica nie jest większa niż
2.5 mikrometra. Tego rodzaju pył
zawieszony jest uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka.
Wszystko dlatego, że pył jest bardzo
drobny, a w takiej postaci może się
przedostać bezpośrednio do krwiobiegu.
To właśnie ten rodzaj pyłu zawieszonego jest odpowiedzialny za:
nasilenie astmy, osłabienie czynności
płuc, nowotwory płuc, gardła i krtani, zaburzenia rytmu serca, zapalenie
naczyń krwionośnych, miażdżycę,
niższą masę urodzeniową dziecka i
problemy z oddychaniem, gdy było
ono narażone na kontakt z pyłami w
trakcie rozwoju płodowego, nasilenie
objawów chorób związanych z układem krwionośnym i oddechowym.
Pył zawieszony PM2.5 posiada odpowiednie normy, po których
przekroczeniu ogłaszany jest alarm.
W związku z tym wielu osobom wydaje się, że zwykłe powietrze jest od
niego wolne, jednak to nieprawda. W
Polsce za normę uważa się, niestety,
stężenia dosyć wysokie, a w niektórych miejscach alarm nie jest zbytnio nagłaśniany, bądź też ogłaszany
tak często, że niewielu ludzi się tym
przejmuje.
W Kępnie rzadko można zauważyć osoby w maskach antysmogowych, chociaż powietrze jest naprawdę złej jakości. Warto dodać – dla
jasności – że WHO ustaliło normę
średniego dobowego stężenia pyłu

zawieszonego PM2.5 na 25 mikrogramów na metr sześcienny, a roczna
norma to 10 mikrogramów na metr
sześcienny. W tym roku, gdy moglibyśmy oddychać bardzo dobrym
i dobrym powietrzem bez PM 2,5 w
Kępnie było 18 dni, a w Baranowie
tylko 6 dni. Najczystsze powietrze w
obu miejscowościach było 4 stycznia
br. (sobota)., Kępno 7 pg/m3 (22%) i w
Baranowie 8 pg/m3 (33%).
PM10
Z kolei PM10 – szkodliwy pył
zawieszony. To mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek,
których średnica nie przekracza 10
mikrogramów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów
jak: benzopireny, furany, dioksyny
– jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie. Norma średniego, dobowego stężenia tego pyłu wynosi

WROCŁAWSKA, godz. 8.00 rano
Moi Drodzy, Ten film dostałam dziś
od Mieszkańca, Rodzica, dwójki małych dzieci. Dzieci codziennie przemieszczają tę drogę do SZKOŁY! Ale
w tym ekologicznym koszmarze - nie
ma znaczenia WIEK - to tykająca
bomba niszcząca ZDROWIE KAŻDEGO DNIA, KAŻDEGO MIESZKAŃCA, bez względu na WIEK. Nie
zamierzam już tylko czekać na działania OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
- RADNYCH, BURMISTRZA Piotr
Psikus I STAROSTY Robert Kieruzal.
Film także przekazałam, z propozycją podjęcia wspólnie PILNYCH
DZIAŁAŃ! Sama również zaproponuję. Proszę WAS o każdą informację,
reakcję i zapraszam do WSPÓŁPRACY. Każdego, komu zależy na ZDROWIU i ŻYCIU NASZYCH RODZIN.
O wszystkim będę informowała na

W chłodne dni w gminie Kępno i Baranów
daje się wyczuć „zapach” smogu

według WHO 50 mikrogramów na
metr sześcienny, a roczna 20 mikrogramów na metr sześcienny. Warto
jednak wiedzieć, że informację o
przekroczonych normach ogłasza się,
gdy dobowe stężenie PM10 wyniesie
200 mikrogramów na metr sześcienny – widać więc doskonale, jak często wszyscy myślimy, że powietrze
jest w porządku, podczas gdy jest
ono bardzo zanieczyszczone, jednak
nie został jeszcze osiągnięty poziom
alarmowy.
PM10 to pył zawieszony, który
przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddechowy. To właśnie
on odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu
osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. W sposób pośredni PM10 wpływa również negatywnie na resztę organizmu, między
innymi zwiększając ryzyko zawału
serca oraz wystąpienia udaru mózgu. Benzopiren jest również silnie
rakotwórczy. Jak zatem widać, aerozole atmosferyczne tego typu są
bardzo szkodliwe dla człowieka. W
tym roku bez szkodliwych związków
wchodzących w skład tego czynnika
oddychaliśmy: w Kępnie 18 dni, a w
Baranowie 5 dni.
Z danych Europejskiej Agencji
Środowiska wynika, że rocznie z
powodu zatrutego powietrza umiera
ponad 46 tys. ludzi, czyli niewiele
mniej, ile wynosi liczba mieszkańców gminy Kępno i Baranów.
Internetowa interwencja
23 stycznia br. na portalu społecznościowym
eurodeputowana
Andżelika Możdżanowska zamieściła film, gdzie internauta nagrał
gęsty czarny dym, wydobywający się
z komina przy ul. Wrocławskiej, nakrywający całą arterię drogową. Opatrzyła go swoim komentarzem - Ulica

bieżąco NIE mogę i nie chcę biernie
patrzeć i czekać! Dosyć tych PR haseł
Walczę o finanse i Zielony ŁAD w PE
dla Polski i Europy, a „KĘPNO truje
siebie” (pisownia oryginalna).
Wina mieszkańców
Pod wpisem pojawiło się wiele
komentarzy. Na jeden z nich brzmiał:
ten i inne przypadki są bardzo łatwe
do zlokalizowania i wyeliminowania,
winne są służby Kępna - DO ROBOTY !! - Pani Andżeliko, myślę, że ma
pani wielki wpływ na decyzyjność w
regionie i niech pani zadziała - ludzie
wierzą w pani moc sprawczą . To jest
typowy przykład gdy urzędnik siedzi
w urzędzie i nie chce mu się nosa wyściubić bo zimno, latem tego nie ma
bo ludzie nie opalają a wtedy urzędas
wyjdzie z urzędu ale nic nie zobaczy i
koło się zamyka !! ODPOWIEDZIALNOŚĆ URZĘDNICZA JEST TUTAJ
PRIORYTETEM !! (pisownia oryginalna).
Na ten wpis zareagował oficjalny profil społecznościowy Urzędu
Miasta i Gminy Kępno „Dzień dobry
w Kępnie” odpisując m.in. - Szanowny Panie, jedynie w styczniu tego
roku Straż Miejska przeprowadziła 37 kontroli spalania. Doskonale
Pan wie, że winę za zły stan powietrza ponoszą wszyscy mieszkańcy.
Zmiana jest możliwa, ale tylko przez
zmianę zachowań i przyzwyczajeń.
Gmina Kępno podejmuje szereg
działań mających na celu poprawę
stanu powietrza, którym wszyscy
oddychamy. Zachęcamy do zapoznania się z nimi w poniższym piśmie
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno,
w którym znajdzie Pan działania
podejmowane przez Gminę Kępno w
zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.

Jednocześnie moderator profilu
zamieścił link do portalu internetowego „Dzien dobry w Kepnie”,
gdzie 27.12.2019 r. opublikowano list
mieszkańca Kępna który apelował do
burmistrza o podjęcie działań „aby
w zdecydowanie większym stopniu
wykorzystał swój autorytet i swoją
władzę do ratowania zdrowia mieszkańców swojego miasta”. Asumptem
do napisania tak dramatycznego listu
były wykazania czujnika pomiaru
zanieczyszczenia powietrza przy
ul. Sienkiewicza, który 20 grudnia
ur. (sobota). wskazał przekroczenie
o „788% rakotwórczego PM 2,5” o
godz. 19.23.
Za całkowitą likwidacją
„kopciuchów”
Burmistrz Piotr Psikus obszernie odpisał zatroskanemu kępniakowi
o jakość powietrza, w odpowiedzi
czytamy m.in.: W odpowiedzi na
Pana list dotyczący wyników odczytu czujnika pokazującego stężenie
substancji PM 2,5 i PM 10 przy ul.
Sienkiewicza, pragnę Pana zapewnić, że od kilku lat kępiński samorząd
prowadzi systematyczne i planowe
działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy
Kępno. (...)
Straż Miejska prowadzi kontrole
gospodarstw domowych, gdzie jest
podejrzenie spalania odpadów w piecach i sprawdza rodzaj paliwa zgromadzonego do celów grzewczych.
Gmina Kępno podpisała umowę ze
specjalistycznym laboratorium na
dostarczanie próbek pobranych z
palenisk. Kontrole prowadzone są
zarówno przed południem, jak i w
godzinach wieczornych. Proszę pamiętać, że Straż Miejska posiada
uprawnienia do przeprowadzania
kontroli wyłącznie w gospodarstwach domowych osób fizycznych.
Nad przedsiębiorcami nadzór sprawuje starosta kępiński. Każde zgłoszenie dotyczące przedsiębiorców
niezwłocznie przekazywane jest do
Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. W związku z
tym, że niejednokrotnie zgłoszenia
się powtarzają Straż Miejska zawiadamiała bezpośrednio Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w
Poznaniu. Kontrole prowadzone są
już od wielu lat a liczba tych kontroli
nie spada. Tylko w tym roku strażnicy
przeprowadzili 230 kontroli. Od 2012
roku do dnia dzisiejszego przeprowadzono łącznie 1095 kontroli i nałożono 140 mandatów karnych na łączną
kwotę 26 630 zł. Ponadto złożono trzy
wnioski do Sądu oraz pięć zawiadomień do Prokuratury Rejonowej o
uniemożliwienie
przeprowadzenia
kontroli z zakresu ochrony środowiska. W piątek, 21.12.2019 r., złożone
zostało kolejne zawiadomienie do
Prokuratury Rejonowej w Kępnie.
Wymierne rezultaty w zakresie walki ze smogiem dają nowe podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
W latach 2017-2019 gminna Spółka
„Energetyka Cieplna” Sp. z o. o. podłączyła łącznie 33 nieruchomości (indywidualne, wielorodzinne, inne). (...)
W zakresie inwestycji proekologicznych w roku bieżącym spółka
zrealizowała wiele zadań ograniczających emisję zanieczyszczeń do
atmosfery w ciepłowni miejskiej przy
ul. Przemysłowej 12. Zmodernizowano układ oczyszczania spalin w kotle

WR-5 nr 3, oraz całkowicie zmodernizowano kocioł nr 1 wraz z układem
odpylania. Zakładane efekty ekologiczne to ograniczenie emisji pyłów
o ponad 90%, oraz o ponad 15% gazów: CO, CO2 i NOx. Spółka planuje
budowę układu kogeneracyjnego na
bazie silnika gazowego, dzięki czemu zostanie częściowo wyeliminowane paliwo węglowe do produkcji
ciepła. Opracowano dokumentacje
techniczne budowy nowych odcinków
sieci ciepłowniczych w rejonie ulic:
Sportowej, Spacerowej, Estkowskiego, Krasickiego, Bocznej, Warszawskiej, Al. Marcinkowskiego, Dąbrowskiego, Sikorskiego, Sienkiewicza.
Na lata 2020-2021 planowana jest
likwidacja źródeł niskiej emisji w
lokalnych kotłowniach. W związku
z wykonaniem w roku 2018 i 2019
przyłączy z rozdzielczej sieci w ul.
Warszawskiej i Poniatowskiego można będzie zlikwidować źródła niskiej
emisji w następujących obiektach:
ul. Poniatowskiego 1, 6, 8, 10 i 12,
ul. Warszawska 1, 9, 14, 18, 19, 21,
24. Wykonano przyłącze do budynku ul. Kościuszki 9 i siedziby TBS,
co umożliwi likwidację kotłowni w
tych obiektach. Spółka dzięki wykonanym w latach 2009-2011 przyłączeniom do większości kamienic w
Rynku i ul. Ratuszowej jest w stanie
dostarczać ciepło do tych obiektów.
Aktualnie część kamienic korzysta
z ciepła sieciowego tylko do ogrzewania lokali handlowo-usługowych zlokalizowanych na parterze.
Kolejnych dobrych rezultatów spodziewamy się w związku z planowaną w najbliższych latach gazyfikacją
miejscowości Hanulin, Kliny, Krążkowy i Olszowa. Termin realizacji
tych inwestycji to lata 2021 - 2022.
Dzięki gazyfikacji mieszkańcy będą
mogli korzystać z sieci gazowej a nie
kotłów węglowych. (...)
Mimo realizacji inwestycji i działań podejmowanych na wielu płaszczyznach nadal istnieje ogromna
potrzeba ratowania stanu naszego
powietrza. Powietrze nie zna granic
i żadne nasze starania, jeżeli nie będą
wsparte podobnymi na terenie innych
gmin powiatu, nie zostaną wsparte przez służby ochrony środowiska
Starostwa Powiatowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, nie przyniosą zamierzonych
rezultatów. Jestem jednocześnie przekonany, że bez zmiany sposobu myślenia, a co za tym idzie zmiany konkretnych zachowań, nadal będziemy się
borykali z problemem niskiej emisji.
Doskonale Pan wie, że zmiany w tej
kwestii to proces długotrwały, ale o
czym jestem przekonany, możliwy do
osiągnięcia - pisze burmistrz.
- Kończąc swoją odpowiedź chcę
Pana poinformować, że rozważam
możliwość uruchomienia na terenie
Gminy Kępno (w pierwszym etapie
miasto), działań mających na celu
całkowitą likwidację pieców węglowych tzw. „kopciuchów” - podsumowuje swoją odpowiedź P. Psikus.
I ta konkluzja wydaje się najtrafniejsza, oby jak najszybciej słowa
przekuć w czyn i zlikwidować w
krótkim okresie wszystkie dymiące
kominy w mieście. Albowiem przy
obecnym tempie prac zmierzających
do redukcji poziomu groźnej emisji
pyłów, uporanie się ze smogiem zajmie 50 lat.		
m

Aktualny raport SMOG-owy na str. 9
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Wiadomości

ogłoszenia

- OGŁOSZENIE o III przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
przy ul. Warszawskiej 48 w Kępnie.
I.

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

II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY I PRZEZNACZENIE
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Warszawskiej 48 w Kępnie, powiat kępiński, obręb ewidencyjny 300803_4.0001 Miasto Kępno. Działka gruntu nr 961 o powierzchni 0,0317 ha, dla
której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00039275/2.
Dla nieruchomości istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym oznaczona
jest jako AA7MC – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w układzie pierzejowym.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno – usługowym wraz z oficyną. Rok budowy 1897.
Budynek mieszkalno – usługowy (kamienica)
Budynek obejmuje dwie kondygnacje naziemne i strych nieużytkowy. Na parterze kamienicy mieszczą się dwa
lokale użytkowe. Na piętrze znajduje się część mieszkalna nieruchomości (2 lokale mieszkalne).
Oficyna
Oficyna jest obiektem trzykondygnacyjnym. Parter i piętro oficyny mają przeznaczenie użytkowe, a poddasze
stanowi 1 lokal mieszkalny.
Kamienica i oficyna połączone są klatką schodową. Nieruchomość wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Stan techniczny budynku określa się jako średni, wymaga przeprowadzenia
remontu.
III. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie spółki Towarzystwo Budownictwa
Społecznego – Kępno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kościuszki 9, 63–600 Kępno.
IV. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI
Cena wywoławcza netto do przetargu wynosi 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z obciążenia podatkiem VAT (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU
1. Do udziału w przetargu dopuszcza się osoby, które:
1.1. do dnia 17 marca 2020 roku wniosą wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100) w gotówce, na rachunek Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Kępnie nr 07 1090 1144 0000 0000 1401 7656
(decyduje data wpływu na rachunek bankowy Spółki). W tytule wpłaty należy wpisać „Wadium ul. Warszawska 48,
Kępno”. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu.
1.2. złożą do dnia przetargu tj. 19 marca 2020 roku do godz. 10:00 następujące dokumenty:
- zgłoszenie udziału w przetargu – załącznik nr 1,
- potwierdzenie wniesienia wadium,
- osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej –
powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka
przystępującego do przetargu – załącznik nr 2;
2. Wzory wymienionych wyżej oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:
http://tbs-kepno.bip.net.pl, w siedzibie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o. o.,
ul. Kościuszki 9, 63–600 Kępno.
3. Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2., należy złożyć w siedzibie Spółki Towarzystwo Budownictwa
Społecznego – Kępno Sp. z o. o., ul. Kościuszki 9, 63–600 Kępno w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na
sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 48 w Kępnie”.
4. Uczestnicy przetargu winni w dniu przetargu, przed przystąpieniem do licytacji, przedstawić Komisji Przetargowej:
4.1. osoby fizyczne: aktualny dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
4.2. w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6. W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega
zwrotowi.
7.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy
nie później niż przed upływem 14 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu
wynikiem negatywnym.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny
wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.
9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn., że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset 00/100
złotych). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
10. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
11. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki
Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o. o., ul. Kościuszki 9, 63–600 Kępno,
tel. 62 / 78 22 880, 509 933 835 w dni pracujące od godz. 7:00 do 15:00.
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Rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego

Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą,
złóż wniosek o dotację
Od 21 lutego do 20 kwietnia br.
rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć
swoje uprawy przed skutkami suszy,
mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o
dotację na inwestycje w nawadnianie
gospodarstwa rolnego.
O pomoc, która realizowana jest
w ramach działania „Modernizacja
gospodarstw rolnych” z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co
najmniej 1 ha i nie większe niż 300
ha. Wnioskodawca powinien zarabiać
na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód
w wysokości co najmniej 5 tysięcy
złotych, odnotowany w okresie 12
miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności. Co
istotne, przyznanie pomocy nie jest
uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również
wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.
Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji:
ulepszające już istniejące instalacje
nawadniające; powiększające obszar
nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz
ulepszające już istniejące instalacje.
Ubiegając się o dotację na nawadnianie, należy: w przypadku
ulepszenia istniejących instalacji –
doprowadzić do oszczędności wody
na poziomie co najmniej 10%; w

przypadku powiększenia obszaru
nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku
inwestycji wpływających na jednolite
części wód powierzchniowych lub
podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie
gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry
– wykazać faktyczną (efektywną)
oszczędność wody. Stąd też każda z
inwestycji w nawadnianie musi mieć
zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tysięcy złotych, przy czym refundacji podlega
50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60% w przypadku
młodego rolnika). Minimalny poziom
kosztów inwestycji musi być wyższy
niż 15 tysięcy złotych. Obowiązuje
brak podziału inwestycji na etapy –
złożenie wniosku o płatność końcową
powinno nastąpić przed upływem 24
miesięcy od dnia zawarcia umowy o
przyznaniu pomocy, lecz nie później
niż do 30 czerwca 2023 r.
Rolnicy mogą sfinansować z
tego programu m.in. budowę studni
i zbiorników oraz zakup maszyn i
urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub
rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także
składać za pośrednictwem biur powiatowych.
Oprac. KR

Informacje

ogłoszenie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Istnieje możliwość telefonicznego oraz elektronicznego umówienia się na wizyty w Punktach porad prawnych. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 62 / 78 28 968
lub mailowo pod adresem: diana.magot-wolk@powiatkepno.pl, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kępnie tj. od poniedziałku do piątku od 07:30 do 15:30.
Osoby bez rezerwacji będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie
zgłaszającej się zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje można uzyskać
pod wskazanym wyżej numerem telefonu.
Ponadto na stronie Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz na stronie BIP Powiatu i każdej z Gmin, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna
oraz świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dostępna jest LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA.

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
W punkcie prowadzonym przez Powiat udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową
udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

* w każdej z w/w lokalizacji w ustalonych dniach miesiąca udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, z takim wyjątkiem, iż w każdy drugi poniedziałek, wtorek, środę, czwartek,
piątek miesiąca w w/w lokalizacjach świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Nieodpłatna pomoc prawna w punktach udzielana jest przez adwokatów oraz radców prawnych, natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest przez doradców obywatelskich.

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
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02

13 (54%)
45 (180%)
26 (107%)
19 (76%)
28 (111%)
44 (175%)
10 (41%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY
22 (44%)
75 (150%)
44 (88%)
32 (64%)
46 (92%)
73 (146%)
17 (34%)

JAKOŚĆ
POWIETRZA
Dobra
Umiarkowana
Dobra
Dobra
Dobra
Umiarkowana
Bardzo dobra

Perzów

baranów (ul. Ogrodowa 2)
DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02

26 (107%)
126 (505%)
29 (116%)
34 (136%)
53 (211%)
59 (235%)
31 (123%)

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

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

44 (88%)
Dobra
210 (420%) Zagrożenie dla zdrowia
48 (96%)
Dobra
57 (114%)
Umiarkowana
88 (176%)
Umiarkowana
98 (196%)
Bywało lepiej
51 (102%)
Umiarkowana

DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02

11 (45%)
38 (153%)
33 (131%)
16 (64%)
17 (70%)
25 (101%)
15 (62%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

19 (38%)
56 (112%)
55 (110%)
27 (54%)
29 (58%)
42 (84%)
26 (52%)

Bardzo dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Dobra
Dobra
Dobra

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

Raport będziemy publikować co tydzień.
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reklama
Bal karnawałowy w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Świbie

„A w karnawale, a w karnawale
to wszyscy w głowach mają bale”

echo rychtala
luty 2020, nr 9 (923)
Bal karnawałowy w Oddziale Przedszkolnym w Drożkach

Radosna zabawa w bajkowej aurze
Karnawał to miła tradycja, przepełniona muzyką i zabawą, gdzie

ważnym elementem są radosne, kolorowe bale.

Przedszkolaki w ciekawych, barwnych strojach i w wyśmienitych
humorach bawiły się w salach przedszkolnych

23 stycznia br. dzieci z grup
„Rybki” oraz „Żabki” Oddziału
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Świbie uczestniczyły w
balu karnawałowym – dla niektórych
pierwszym w życiu. Przedszkolaki w
wymyślnych, ciekawych, barwnych
strojach i w wyśmienitych humorach
bawiły się w salach przedszkolnych,
w otoczeniu balonów i serpentyn
przy ulubionej muzyce. Tego dnia
królowały tańce, gry i zabawy, bańki
mydlane, a przy tym dużo śmiechu

i radości. W przerwach dzieci kosztowały słodycze, co jeszcze bardziej
osłodziło im ten miły dzień. Wśród
dziewczynek królowały przebrania
księżniczek i czarownic, natomiast
chłopcy najchętniej wcielali się w
swoich ulubionych bohaterów – policjantów, strażaków czy superbohaterów. Wszystkie przedszkolaki
wyglądały tego dnia wyjątkowo i z
pewnością świetnie się bawiły.
I. Ambrozik

Bal karnawałowy w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi
pod Kępnem

Bal w dżungli? Czemu nie!
W piątek, 21 lutego br., w Zespole
Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem odbył się kolejny już bal karnawałowy dla dzieci z niepełnosprawnością. Patronat nad balem objął
starosta kępiński Robert Kieruzal.
W tym roku bal miał iście tropikalną oprawę, gdyż motywem
przewodnim zabawy była dżungla.
Impreza tradycyjnie rozpoczęła
się paradą wszystkich przebranych
osób. Uroczystego otwarcia balu do-

konała wicedyrektor szkoły Alicja
Zimoch wspólnie z przewodniczącą
Rady Powiatu Kępińskiego Jolantą
Jędrecką, członkiem Zarządu Powiatu Kępińskiego Renatą Ciemny
i naczelnikiem Wydziału Edukacji
i Sportu Powiatu Kępińskiego Andrzejem Jóźwikiem.
Ten radosny, niezwykły i emocjonujący dzień z pewnością pozostanie
na długo w pamięci uczestników.
Oprac. KR

Wspólna zabawa karnawałowa przyniosła
wiele radości przedszkolakom

IV Koncert Walentynkowy w Szkole Podstawowej w Drożkach

Koncertują walentynkowo i pomagają

W czwartek, 20 lutego br., w
Szkole Podstawowej w Drożkach
odbył się IV Koncert Walentynkowy. Wzięli w nim udział uczniowie
– jako główni wykonawcy, nauczyciele i goście, wśród których pojawili
się rodzice oraz okoliczni mieszkańcy. Młodzi artyści zaprezentowali
wszystkim utwory o miłości – te bardziej, i te mniej znane. Wśród piosenek, które znalazły się w repertuarze,
były utwory takie jak: „Tak bardzo się
starałem” Czerwonych Gitar, „I will
always love you” Whitney Houston,
„Zabiorę cię właśnie tam” zespołu
Kancelarya, czy nawet piosenki w języku francuskim.
Jak co roku koncert cechowała
bardzo nastrojowa atmosfera, stworzona poprzez walentynkowe dekoracje i specjalną aranżację pomieszczenia. Warto podkreślić, że sala, w
której miała miejsce uroczystość, została niedawno odremontowana dzięki wolontariuszom z firmy „VOLVO”.
Goście mogli napić się kawy, her-

Nie zapomniano też
o pamiątkowym zdjęciu

baty oraz zakupić słodkie babeczki,
wcześniej upieczone przez rodziców i
nauczycieli. W czasie koncertu można było także nabyć stroiki wykonane przez uczniów wraz z opiekunem
Samorządu Uczniowskiego Izabelą
Usarek. Wszystko to na rzecz potrzebującego Frania Marcinkowskiego
z Namysłowa, chorego na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) – dochód ze
sprzedaży słodkości i ozdób szkoła

przeznaczyła właśnie dla niego.
Uczniowie bardzo zaangażowali
się w organizację tegorocznego koncertu. Na koniec przygotowali dla
wszystkich niespodziankę – wspólne śpiewanie znanych i lubianych
przebojów. Karaoke dostarczyło
młodszym i starszym uczestnikom
wielu pozytywnych emocji. Organizacją imprezy zajęła się Aleksandra Cegła.
Oprac. KR

Wizyta niezwykłego absolwenta w Szkole Podstawowej w Drożkach

Kornel opowiedział o życiu w Chinach

21 lutego br. w Szkole Podstawowej w Drożkach goszczono absolwenta placówki, Kornela Kotowskiego,

Bal miał iście tropikalną oprawę, gdyż motywem
przewodnim zabawy była dżungla

10

Bal karnawałowy to dla przedszkolaków niezwykłe wydarzenie.
Takim był również ten, który odbył
się 14 lutego br. w Oddziale Przedszkolnym w Drożkach. Już od rana
w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie – dzieci przebrane były
za bohaterów znanych bajek, strażaków i policjantów, księżniczki oraz
superbohaterów. Maluchy bawiły się
znakomicie, uczestnicząc wspólnie
ze swoimi paniami w tańcach oraz
konkursach zręcznościowych i ruchowych. Kiedy czas zabawy dobiegł
końca, dzieci z żalem opuszczały salę
balową. To wyjątkowe wydarzenie
umożliwiło dzieciom spędzenie czasu w miłej i bajkowej atmosferze.
Wspólna zabawa przyniosła przedszkolakom wiele radości. Oprac. KR
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który na stałe mieszka w Chinach.
Wizyta ta była bardzo ciekawą
lekcją geografii. Dzięki przedsta-

Dzięki ciekawym opowieściom Kornela Kotowskiego,
uczniowie mogli lepiej poznać Chiny

wionym zdjęciom uczniowie mogli
podziwiać piękno tego kraju. Kornel
opowiedział o chińskich tradycjach
i obyczajach oraz jak żyje się obcokrajowcom w tym potężnym państwie. Przybliżył również uczniom
swoją pracę – otóż otworzył on w
Chinach prywatną szkołę, w której
mali Chińczycy uczą się języka angielskiego oraz gry na instrumentach.
- Jesteśmy dumni z tego, że nasi
absolwenci świetnie radzą sobie w
dorosłym życiu i potrafią w dalekim
świecie odnosić sukcesy. To daje
nam poczucie wyjątkowości naszej
szkoły, która wspaniale przygotowuje dzieci i młodzież do dalszej edukacji. Kto wie, może wśród nas jest np.
przyszły prezydent? – podkreślają nauczyciele z Drożek.
Oprac. KR

Informacje

region
kurier baranowa
luty 2020, nr 9 (1154)

20 lutego br. w Motelu ES w Baranowie miała miejsce uroczystość Żelaznych, Diamentowych i Złotych Godów małżeńskich. Żelazne Gody, czyli 65-lecie pożycia małżeńskiego, w 2019 r. obchodzili
państwo Marianna i Edward Rzeźniczakowie z Żurawińca. 60 lat pożycia małżeńskiego, czyli Diamentowe Gody, w 2019 r. świętowali państwo Anna i Sylwester Stasiakowie z Grębanina. Z kolei Złote Gody małżeńskie, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego, obchodziło w 2019 r. 15 par z gminy Baranów

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Mroczeniu
21 lutego br. zadebiutowała w roli areny Mistrzostw Powiatu w Koszykówce Chłopców (Igrzyska Młodzieży Szkolnej
z klas VII-VIII). W turnieju wzięły udział reprezentacje pięciu szkół podstawowych: SP Rychtal, SP Bralin, SP nr 1
Kępno, SP nr 3 Kępno oraz gospodarze – SP Mroczeń

Miłe niespodzianki dla trenerów

Podróżą każda miłość jest
W uroczystości wzięli udział:
ks. kan. Jerzy Kondal, ks. Tomasz
Szymczak, sekretarz gminy Ilona
Skiba oraz przewodniczący Rady
Gminy Baranów Marian Kremer.
Dostojnych jubilatów powitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Baranowie, Sylwia Adamska. - Mija
65, 60 i 50 lat od chwili, kiedy związaliście się węzłem małżeńskim, przyrzekając sobie nawzajem dozgonną
miłość, wiarę, szacunek i przyjaźń.
Składaliście sobie z ufnością przyrzeczenie, że będziecie dzielić razem
chwile dobre i złe, wspomagać się
wzajemnie w chwilach ciężkich i cie-

szyć się wspólną radością. Te wspólne lata to symbol wierności i miłości
rodzinnej, to dowód wzajemnego
zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla
młodych pokoleń wstępujących w
związki małżeńskie. Nie sztuką jest
pokochać, sztuką jest wytrwać. Jeśli
zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych
rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki –
podkreśliła.
Życzenia złożył również przewodniczący Rady Gminy. - Wyrażam swój podziw i uznanie, życzę jak
najlepszego zdrowia, pogody ducha

oraz życzliwej opieki najbliższych
na wiele następnych lat – mówił.
Głos zabrała też sekretarz I. Skiba.
- Drodzy jubilaci, życzę szczęśliwej
podróży do kolejnych jubileuszy.
Nieustającej miłości, zgody i radości
na wspólne dni – dodała. Błogosławieństwa „młodym parom” udzielił
ks. kan. J. Kondal.
Złote Gody małżeńskie, czyli 50
lat pożycia małżeńskiego, w 2019 r.
obchodziło 15 par z gminy Baranów.
Te pary, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zostały
odznaczone „Medalem za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”. UG Baranów

Pary obchodzące 50-lecie pożycia małżeńskiego:
Bernadeta i Jerzy Bentkowscy z Mroczenia, Helena i Czesław Białkowie ze Słupi pod Kępnem,
Janina i Marian Drelakowie ze Słupi pod Kępnem, Zofia i Stefan Gatnerowie z Mroczenia, Maria i Piotr Gola z Joanki,
Teresa i Józef Kosikowie z Baranowa, Kazimiera i Zygmunt Malcherowie z Jankowych,
Alina i Andrzej Ratajewscy z Baranowa, Longina i Franciszek Skąpscy ze Słupi pod Kępnem,
Aniela i Józef Skibowie z Jankowych, Teresa i Jerzy Stempinowie z Jankowych,
Zofia i Stanisław Stokowscy z Donaborowa, Maria i Stanisław Urbańscy ze Słupi pod Kępnem,
Regina i Henryk Wojtasikowie z Baranowa, Wiesława i Lech Wojtkowiakowie z Baranowa

W turnieju świetnie zaprezentowali się
koszykarze Jerzego Mosia z Mroczenia

Zawody przeprowadzono systemem „każdy z każdym”. Stawką
w tej rywalizacji były nie tylko nagrody ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Kępnie, ale przede
wszystkim prawo reprezentowania
powiatu kępińskiego w kolejnym etapie rozgrywek. W turnieju świetnie
zaprezentowali się koszykarze Jerzego Mosia z Mroczenia. - Chłopcy
wygrali wszystkie mecze, z czego jestem bardzo dumny. Przyznam, że w

rywalizacji z zespołami kępińskimi
teoretycznie nie mieliśmy większych
szans. Przed turniejem przyjąłbym
w ciemno trzecie miejsce. A tu, proszę, moi zawodnicy sprawili i sobie,
i trenerowi miłą niespodziankę – nie
ukrywa radości trener. Warto dodać,
że równie miłą niespodziankę sprawiły poprzedniego dnia koszykarki
– podopieczne Małgorzaty Mikoś,
które wywalczyły wicemistrzostwo
powiatu. 			
es

Trzy zespoły „Pioniera” Baranów: Orlik (2010), Orlik młodszy (2011) i Żak (2012) wzięły udział w dwudniowym turnieju
halowym Słupia Cup, rozegranym 22-23 lutego br. w Łęce
Opatowskiej. Najlepiej poradzili sobie piłkarze z rocznika
2011, którzy wygrali te zawody bez straty gola

Orliki „Pioniera” dotrzymały słowa
Zawodnicy z rocznika 2011 wygrali 5 meczów,
strzelając rywalom 20 goli i nie tracąc żadnego

XVI sesja Rady Gminy Baranów

Batalia o fundusz sołecki
21 lutego br. odbyła się XVI sesja
Rady Gminy Baranów. Największe
emocje wśród radnych wzbudziła
uchwała w sprawie niewyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie
Gminy na 2021 r. środków przeznaczonych na fundusz sołecki.
Fundusz sołecki to środki finansowe zagwarantowane w budżecie
gminy dla sołectwa na realizację
przedsięwzięć, które są zadaniami
własnymi gminy. O tym, na co zostanie przeznaczony fundusz, decydują mieszkańcy sołectwa na czele
z sołtysem i Radą Sołecką. Dzięki
funduszowi sołeckiemu mieszkańcy
mają większy wpływ na wydatkowanie części środków z budżetu gminy.
Fundusz w gminie Baranów wynosi
ponad 500 tysięcy złotych. - Mając
na uwadze możliwości ekonomiczne
i dochody w gminie, w której funkcjonuje 11 sołectw, wyrażenie zgody
na utworzenie funduszu sołeckiego
wiąże się z dużym rozdrobnieniem
środków. W gminie Baranów fundusze sołeckie istniały od 2012 r., a
ich realizacja wykazała coraz większe rozdrobnienie wykonywanych
zadań, co z kolei skutkuje mało
wymiernymi efektami rzeczowymi
– uzasadniła projekt uchwały skarb-

nik gminy Marzena Żłobińska. Jak
zaznaczono w projekcie, mimo niewyodrębnienia funduszu sołeckiego
na 2021 r., nadal będą ponoszone
wydatki na rzecz wszystkich sołectw
poprzez realizację inwestycji i przedsięwzięć.
Jednak według radnych opozycyjnych brak funduszu sołeckiego
oznacza brak możliwości decydowania i odbieranie mieszkańcom prawa
głosu, a także brak wsparcia niektórych zadań w sołectwach. - Likwidacja funduszu sołeckiego doprowadzi do podziałów i kłótni między
sołectwami, bo nie będzie równego
podziału środków – przekonywał
radny Grzegorz Bystry. - Fundusz
sołecki miał służyć integracji mieszkańców. Likwidując go, osłabiacie tę
integrację – zaznaczyła radna Teresa
Zawada. - Teraz mamy zagwarantowane środki i możemy w ramach
nich działać, a jeżeli to będzie uzależnione od decyzji jednej osoby, to
skąd mamy mieć gwarancję, że je
dostaniemy? – dodała.
Jak zauważył radny Piotr Marciniak, Gmina będzie stratna po podjęciu tej decyzji. - 30% tych środków
jest refundowana z budżetu państwa. Czyli jeśli my pozbawimy się

tego funduszu, który wynosi około
pół miliona złotych, pozbędziemy się
około 150 tysięcy złotych, które wróciłyby do nas z budżetu państwa? –
pytał. - Z roku na rok te 30% maleje
– w 2018 r. było 26,215%, a w 2019
r. było to 21,425%. Jednak zawsze to
jest jakiś zwrot. Ale to uchwała tylko
na rok – odpowiedziała skarbnik.
Radni koalicyjni poprali pomysł,
aby w tym roku zjednoczyć środki na
większe inwestycje, jak np. budowa
windy dla ośrodka zdrowia w Mroczeniu. - Z tego ośrodka korzysta
pół gminy, dlatego to cel nadrzędny
– mówił radny i sołtys Mroczenia
Andrzej Stodolski.
Choć wśród radnych są sołtysi
i członkowie Rad Sołeckich, większość z nich poprała rezygnację z funduszu sołeckiego w 2021 r., ponieważ
przyznali otwarcie, że na zebrania
wiejskie przychodzi garstka mieszkańców i sołectwa nie wiedzą, na co
wydać środki, z kolei większą kwotę
można lepiej spożytkować i zainwestować w większe inwestycje.
Ostatecznie za podjęciem uchwały zagłosowało 7 radnych, 5 było
przeciwnych, a jedna radna wstrzymała się od głosu.
KR

Sobotnia odsłona turnieju z
udziałem piłkarzy z rocznika 2010
nie natchnęła nas jakimś przesadnym optymizmem. Wygraliśmy tylko pierwszy mecz – z „APR” Kobyla
Góra. W czterech pozostałych zawsze
nam czegoś brakowało. Trzy z tych
czterech przegraliśmy nieznacznie.
Ten ostatni to jednak prawdziwa katastrofa. W takiej sytuacji łatwo o
złośliwą i niesprawiedliwą recenzję. I
takich uwag nasi chłopcy nasłuchali
się w sobotę co niemiara. Złośliwcy
jednak nie zauważyli, że w grupie 12
zawodników „Pioniera” zgłoszonych
w tej kategorii wiekowej tylko pięciu
urodziło się w 2010 roku.
Pozostali, tuż po zakończeniu sobotnich zmagań, zapowiedzieli hardo, że następnego dnia przyjadą do
Łęki po triumf. I w niedzielę słowa
dotrzymali. Wygrali pięć meczów,
strzelając rywalom 20 goli i nie tracąc
żadnego. „Pionier” zdobył również
dwie nagrody indywidualne. Najlep-

szym bramkarzem turnieju został
Adam Lenort, a królem strzelców –
Wiktor Szubert. Warto podkreślić,
że w zespole zadebiutowali: Tomek,
Igor i Wiktor – i był to występ bardzo udany.
Wczesnym popołudniem do boju
ruszyły nasze Żaki (2012 i młodsi).
Turniej prowadzony był bez klasyfikacji, ale jego statystyka stanowi
źródło wielkiego optymizmu, co do
przyszłości dziecięcej piłki w Baranowie. Nasze Żaki, z dwoma młodszymi chłopcami w składzie (Stasiu
– rocznik 2014 i Nikodem – rocznik
2013) wygrały trzy z pięciu meczów,
a Dominik Nawrot został najlepszym bramkarzem turnieju.
ems

SŁUPIA CUP – WYNIKI:

„Pionier” Baranów – APR Kobyla Góra
3:0
„Pionier” Baranów – „Zawisza” Łęka Opat. 6:0
„Pionier” Baranów – „Pogoń” Trębaczów 2:0
„Pionier” Baranów – „Strażak” Słupia
5:0
„Pionier” Baranów – GKS Trzcinica 		
4:0
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WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
luty 2020, nr 9 (1235)
II Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bralin

RNIEJU:
WYNIKI TU
ł”
or
1. „Mem ia
y”
an
an
2. „B
ar tkow y”
3. „Team Czw
”
4. „Wole Bal

Najlepsza w turnieju okazała
się drużyna „Memoriał”

Sportowo i charytatywnie
W niedzielę, 23 lutego br., w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół im. Ks.
Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej rozegrano drugą edycję Turnieju Siatkarskiego o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Bralin. W zmaganiach
siatkarskich wzięło udział 8 drużyn:
„Wole Bal”, „Memoriał”, OSP Nowa
Wieś Książęca, „Rakiety”, „Żyrafy

do Szafy”, „XYZ”, „Team Czwartkowy” i „Banany”.
Turniej rozegrano według następujących zasad: zespoły zmagające się w pojedynkach siatkarskich
grały do dwóch wygranych setów
do 15 punktów. W przypadku równej
ilości wygranych setów o wszystkim
decydował tie-break, który grany był
do 12 punktów.

Rywalizacja w całym turnieju była niezwykle wyrównana,
a o ostatecznym wyniku decydowały szczegóły

Rywalizacja w całym turnieju
była niezwykle wyrównana, a o ostatecznym wyniku decydowały szczegóły. Wszyscy uczestnicy zakończyli
zmagania w pełnym zdrowiu, co jest
bardzo ważne dla ogólnych efektów
turnieju niosącego pozytywną energię fizyczną i psychiczną, a także
wspaniałą zabawę.
Po blisko 8 godzinach turniej
został rozstrzygnięty. Nagrody osobiście wręczył fundator, przewodniczący Rady Gminy Bralin Marek
Markiewicz. Nagrodę „Fair play”
w turnieju otrzymała Małgorzata
Kwiatek z drużyny „Team Czwartkowy”.
Podsumowując i zamykając turniej, przewodniczący Rady Gminy Bralin podziękował wszystkim
uczestnikom za udział w turnieju i
zaprosił wszystkich na trzecią edycję
w kolejnym roku.
W trakcie turnieju prowadzona była zbiórka na rzecz Frania
Marcinkowskiego z Namysłowa,
chorego na rdzeniowy zanik mię-

60. rocznica pożycia małżeńskiego państwa Wandy i Jana Smółków

Zgoda, miłość i zrozumienie
receptą na udane małżeństwo

W pierwszych dniach lutego wyjątkowe wydarzenie świętowali państwo Wanda i Jan Smółkowie, któ-

rzy dokładnie 3 lutego br. obchodzili
60. rocznicę pożycia małżeńskiego.
Państwo Smółka są mieszkańca-

Państwo Wanda i Jan Smółkowie świętowali niezwykły jubileusz
w towarzystwie najbliższych oraz przedstawicielek Urzędu Gminy Bralin
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mi Działoszy. Z okazji wyjątkowej
rocznicy u pani Wandy i pana Jana
złożyły wizytę sekretarz gminy Bralin Ewelina Pieles oraz kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Marzena
Urbańska z koszem upominkowym
oraz z życzeniami z okazji tej pięknej
rocznicy. W spotkaniu razem z rodzicami uczestniczyła córka z mężem.
W trakcie rozmów dyskutowano
o zdrowiu oraz o receptach na długoletnie życie w małżeństwie. Jubilaci
całe życie kierowali się zasadą, iż
tylko zgoda i wzajemna miłość, zrozumienie tworzą udane, kochające się
małżeństwo. Szukanie kompromisów
w każdej sytuacji powinno dominować w udanym związku i być przykładem dla rodziny i najbliższego
otoczenia.
Gratulujemy pięknej rocznicy i
życzymy kolejnych wspólnych lat we
wzajemnym zrozumieniu.
KW
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śni (SMA). Zbiórkę przygotowała
i przeprowadziła Rada Rodziców
Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej, oferując możliwość zakupu
ciasta wszystkim zebranym. Ciasta
upiekli członkowie Rady Rodziców
oraz mieszkańcy Nowej Wsi Książęcej.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację turnieju, społeczności Zespołu Szkół w Nowej
Wsi Książęcej, Referatowi Oświaty,
Kultury, Promocji i Sportu z Urzędu
Gminy Bralin oraz przewodniczącemu Rady Gminy należą się serdecznie podziękowania.
KW

Uczniowie bralińskiej szkoły wzięli udział w 11. edycji
Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można
uściskiem” w Turku

Rywalizowali z najlepszymi
Liwia Klaczyńska i Kacper
Szczepaniak, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Bralinie, wzięli udział w 11. edycji
Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie
można uściskiem” w Turku i, choć
nie zostali jego laureatami, odważyli
się mierzyć z rówieśnikami niemal z
całego świata.
Zamierzeniem
organizatorów
konkursu adresowanego do dzieci i młodzieży od 3 do 25 lat jest
między innymi inspirowanie do
twórczości artystycznej, pokazanie
piękna otaczającego nas świata oraz
promowanie dorobku poetyckiego
Włodzimierza Pietrzaka – poety,

Liwia i Kacper
prezentują swoje prace

krytyka literackiego, żołnierza powstania warszawskiego. Rywalizację
podzielono na trzy kategorie. Z racji
swych zainteresowań Liwia wybrała
plastyczną, a Kacper – fotograficzną. Tematem ich prac była natura. W
pierwszej z wymienionych kategorii
nadesłano aż 869 prac, w drugiej –
272, m.in. z Białorusi, Chin, Kazachstanu, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i, oczywiście, Polski.
Warto pamiętać, że twórczość artystyczna jest doskonałym sposobem
spędzania wolnego czasu, służącym
rozwojowi osobowości człowieka.
Może za rok jeszcze inne osoby będą
chciały pokazać swoje prace? Odwagi!
Jacek Kuropka

Region

gmina
wieści znad pomianki
luty 2020, nr 9 (962)

W sali sportowej OKSiR i obiektach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie odbyły się XXI Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Starostów w Tenisie Stołowym

którzy w kategorii tenisa stołowego
w klasyfikacji indywidualnej zajęli I i VIII miejsce. A w klasyfikacji grupowej, reprezentując gminę
Łęka Opatowska, uplasowali ją na
V miejscu. - Naszym reprezentantom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych
turniejach – gratulował wójt Adam
Kopis. Zwycięzcy poszczególnych
kategorii indywidualnych i zespołowych otrzymali pamiątkowe puchary,
medale i statuetki ufundowane przez

organizatorów. Turniejowi towarzyszyły zawody „O Puchar Hetmana
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Witkowie”, w których najlepszym
strzelcem okazał się radny Rady
Miejskiej w Witkowie Tomasz Chołodecki. W czasie trwania zmagań
sportowych przeprowadzono kilka
konkurencji rekreacyjnych, które nie
były zaliczane do kategorii zespołowych, tj. rzut lotką do tarczy elektronicznej, rzut ringo i rzut kośćmi.
Oprac. m

Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Łęce Opatowskiej podsumowało miniony rok

Zwycięstwo radnego z radnymi
Organizatorem zawodów było
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie wraz z Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu

przy współpracy z partnerami takich
instytucji, placówek i organizacji jak:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskie

KATEGORIA: radnych
1 miejsce: Mieczysław Skotnik - radny gminy Łęka Opatowska
2 miejsce: Zbigniew Rogowski - radny gminy Kramsk
3 miejsce: Artur Kozłowski - radny gminy Czempiń
W klasyfikacji generalnej gmin w finałowej szóstce znalazły się:
I miejsce – Gmina Śmigiel – 91 pkt.
II miejsce – Gmina Golina – 89 pkt.
III miejsce – Gmina Kórnik – 72 pkt.
IV miejsce – miasto Czempiń – 52 pkt.
V miejsce – Gmina Łęka Opatowska – 51 pkt.
VI miejsce – miasto Kościan – 47 pkt.

Zrzeszenie LZS w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd
Gminy i Miasta w Witkowie, Kurkowe Bractwa Strzeleckie i Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Wielkopolski Związek Tenisa
Stołowego i Szkoła Podstawowa im.
Lotnictwa Polskiego.
Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z terenu 26 gmin i 14 powiatów województwa wielkopolskiego.
Wśród 160 uczestników, w turnieju
tenisowym udział wzięło 120 samorządowców, w tym m.in. radni z
gminy Łęka Opatowska – Mieczysław Skotnik i Łukasz Olbrych,

XV edycja Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej
w Biadaszkach

Rywalizowali o Puchar Prezesa

8 i 9 lutego br. odbyła się XV
edycja Turnieju Tenisa Stołowego o
Puchar Prezesa OSP Biadaszki. Zawody zorganizowali strażacy miejscowej jednostki oraz wójt Gminy
Łęka Opatowska Adam Kopis. Turniej rozgrywany był przez dwa dni,

od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród tenisistów. Zaprezentowali oni bardzo wysoki poziom,
w szczególności w meczach finałowych. Impreza odbyła się w przyjaznej atmosferze, dostarczyła wielu
emocji nie tylko zawodnikom, ale

Uczestnicy zawodów
w tenisie stołowym

w sobotę rywalizowali chłopcy oraz
dziewczęta w kategorii wiekowej do
lat 10 oraz 11-15 lat, natomiast w niedzielę do rywalizacji stanęli: kobiety
powyżej 15 lat, mężczyźni amatorzy oraz mężczyźni zrzeszeni. W
rywalizacji wzięło udział blisko 50
zawodników. Turniej w Biadaszkach

również zgromadzonym w sali kibicom. Pamiątkowe dyplomy i puchary
wręczyli: prezes OSP w Biadaszkach
Krzysztof Bryja, wójt Gminy Łęka
Opatowska A. Kopis, Wojciech Pisula - naczelnik OSP oraz Dariusz Tomalik sekretarz OSP. Prezes OSP z
Biadaszek podziękował zawodnikom

W rodzinnej atmosferze
18 lutego odbyło się spotkanie
członków Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Łęce Opatowskiej w zajeździe w restauracji „U Bogusi” zorganizowane
przez Zarząd. Przewodnicząca koła
Zofia Kucharska, rozpoczynając
spotkanie, powitała wszystkich przybyłych i przedstawiła plan spotkania.
Z kolei sekretarz Zarządu Łucja Błażejewska przedstawiła sprawozdanie
z działalności za ubiegły rok. - Na
wyróżnienie zasługuje Dzień Babci i
Dziadka, który odbył się w styczniu
z pięknymi jasełkami wystawionymi
przez III klasę Szkoły Podstawowej
w Łęce Opatowskiej oraz występem
„Chóru Echo” - podkreśliła sprawozdawczyni.

rowerowy po terenie gminy.
W kolejnej części spotkania
skarbnik Mieczysława Zimna wręczyła trzem nowym członkom legitymacje członkowskie.
Po czym podany został obiad,
oraz domowe ciasto, kawa i herbata. Uczestnicy spotkania wspólnie
śpiewali piosenki oraz opowiadali
anegdoty i dowcipy. Spotkanie odbyło się w bardzo fajnej, miłej, ciepłej
i rodzinnej atmosferze, a potwierdzeniem chęci uczestnictwa w takich
spotkaniach jest liczba uczestniczących w nim seniorów – 143. Celem
tych spotkań jest wspólna rozmowa,
wspomnienia, kontakt z drugim człowiekiem oraz dawanie przykładu
młodszym pokoleniom. Przewodni-

za sprawiedliwą, sportową rywalizację i zaprosił na kolejną edycję za rok.
Oprac. m
Klasyfikacja po turnieju
Dziewczęta do lat 10
I - Michalina Żłobińska - Opatów
II - Wiktoria Olbrych - Biadaszki
Chłopcy do lat 10
I - Bartłomiej Szóstak - Olszowa
II - Mateusz Olbrych - Biadaszki
III - Krzysztof Stryjak - Opatów
Dziewczęta 11-15 lat
I - Michalina Dąbek - Łęka Opat.
II - Karolina Stępień - Łęka Opat.
III - Julia Stempin - Opatów
Chłopcy 11-15 lat
I - Szymon Skotnik - Siemianice
II - Marcel Stanikowski - Siemianice
III - Hubert Żłobiński - Kępno
Kobiety powyżej 15 roku życia
I - Joanna Kalarus - Wieruszów
II - Daria Markiewicz - Ostrzeszów
III - Julia Stempin - Opatów
Mężczyźni zrzeszeni
I - Paweł Gottfried - Łęka Opat.
II - Jerzy Burek - Syców
III - Jakub Swerhun - Byczyna
Mężczyźni amatorzy
I - Przemysław Klepacz - Opatów
II - Jakub Pawlak - Słupia pod Kępnem
III - Bogusław Górecki - Słupia pod Kępnem

Uroczystość w KGW

Następnie omówiony został plan
pracy Koła na rok 2020, który jest
bardzo urozmaicony i obejmuje m.in.:
wyjazdy do Teatru Muzycznego w
Łodzi, wyjazdy do kina, wyjazd na
dwutygodniowy wypoczynek w Jarosławcu, wyjazd na tygodniowy pobyt
w Darłowie, śniadanie wielkanocne,
które jest już tradycją, uroczyste obchody Dnia Matki i Ojca, 10–lecie
„Chóru Echo”, uroczyste obchody
Dnia Seniora, 10-lecie Teatru Amatorskiego „Ławka”, jedno- i dwudniowe
wycieczki, włączanie się w działalność kulturalną na terenie gminy, wieczorek andrzejkowy dla seniorów, rajd

cząca Z. Kucharska podziękowała
wszystkim za tak liczną obecność, za
wszelkie dobro oraz za życzliwość.
Na zakończenie zebrani otrzymali
piękne serduszka z napisami: „Szczęścia nie można kupić, miłość daje je
gratis”, „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne
dla oczu”, „Pamiętaj, że miłość dana
komuś wraca do ciebie”.
Serduszka przygotowała młodzież z wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej pod
opieką Renaty Klepacz. Organizatorzy dziękują za współpracę przy organizacji spotkania.
Oprac. m
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Uroczyste otwarcie gminnego żłobka w Trzcinicy

Żłobek w Trzcinicy już działa
17 lutego 2020 roku nastąpiło
uroczyste otwarcie Gminnego Żłobka w Trzcinicy. Zgromadzonych
powiadała Katarzyna Kuboszek,
pracownik urzędu gminy. Na spotkanie przybyli m.in.: Monika Donke–Cieślewicz - zastępca dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Jerzy Szukalski
- przedstawiciel Marzeny Wodzińskiej, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Robert Kieruzal – starosta Powiatu Kępińskiego,
Alicja Śniegocka – wicestarosta Powiatu Kępińskiego, reprezentująca
również Marlenę Maląg - minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Andżelikę Możdżanowską
– poseł do Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Hadzik – wójt gminy
Trzcinica, Danuta Froń – wójt gminy Perzów, Piotr Hołoś - wójt gminy
Bralin, Adam Staszczyk -wójt gminy Rychtal, Małgorzata Gąszczak
– sekretarz gminy Łęka Opatowska,
Marzena Żłobińska – skarbnik gminy Baranów, Renata Ciemny – sekretarz gminy Trzcinica, Zdzisław
Mikołajczyk - przewodniczący Rady
Gminy Trzcinica wraz z radnymi,
Grzegorz Baraniak – skarbnik gminy Trzcinica, ks. kanonik Wiesław
Cieplik – proboszcz parafii Trzcinica,
Jolanta Warzecha – przedstawiciel
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowalnego, Jakub Michałowski
– prezes Zarządu Wielkopolskiej
Akademii Nauki i Rozwoju wraz z
pracownikiem Sandrą Sulkowską,
Jerzy Dobrzyński - naczelnik Wy-

gminy, a także służy aktywizacji zawodowej rodziców.
Kolejny punktem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego
dokonali: M. Donke-Cieślewicz, J.
Szukalski G. Hadzik, R. Ciemny, Z.
Mikołajczyk, E. Hetmańczyk, oraz
Katarzyna Buła – przewodnicząca
Rady Rodziców gminnego żłobka. A
ks. kan. W. Cieplik poświęcił obiekt,
po czym zaproszeni goście mogli
obejrzeć budynek.
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Zebranie druhów
Strażacy przyjęli
roczne sprawozdanie

wyposażenie oraz funkcjonowanie w
okresie dwóch lat żłobka w kwocie 1
416 033 zł, a środki Gminy to około
570 000 zł. Ostateczne i prawomocne
pozwolenie na użytkowanie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Kępnie wydał 8 listopada 2019
roku. Powierzchnia całkowita obiektu to 220,90 m2. Całkowity koszt
wraz z wyposażeniem to 1 182 417 zł,
w tym środki z Programu „Maluch+”
591 553,98 zł. Środki WRPO - 247

Przecięcie wstęgi zainaugurowało
działalność żłobka w Trzcinicy

15 lutego 2020 roku odbyło się
zebranie sprawozdawcze OSP Pomiany. W trakcie zebrania złożono
sprawozdanie z działalności jednostki, a także z realizacji dochodów i
wydatków w 2019 roku. Zapoznano
się ponadto ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
Podczas zebrania udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi.

Dalsza część uroczystości odbyła
się w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Trzcinicy, gdzie G. Hadzik przedstawił szczegółowo etapy powstawania inwestycji. W lutym 2018 roku
wójt gminy Trzcinica podpisał umowę z firmą Erem - pracownia projektowa na opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W grudniu, w
odpowiedzi na ogłoszony rządowy
program „Maluch+ 2019”, złożony
został wniosek o dofinansowanie w

Na otwarcie żłobka przybyli samorządowcy
powiatowi i z ościennych gmin

działu Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Kępnie,
Ewa Hetmańczyk – dyrektor Gminnego Żłobka w Trzcinicy wraz z pracownikami i przedstawicielami Rady
Rodziców, Małgorzata Hadzik –
dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy,
Hanna Smyrek – dyrektor Zespołu
Szkół w Laskach, Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzcinicy, Bożena Parzonka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcinicy, sołtysi z
sołectw Gminy Trzcinica, Radosław
Maciejewski – projektant budynku
firma EREM Pracownia Projektowa,
Józef Kołodziej – wykonawca inwestycji, właściciel firmy „Jokpol”, Marek Kozioł – inspektor nadzoru.
Prowadząca uroczystość przedstawiła etapy powstania gminnego
żłobka, który został wybudowany z
myślą o najmłodszych mieszkańcach

Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej Pomiany

zakresie utworzenia oraz funkcjonowania nowo tworzonych miejsc
żłobkowych. W marcu tego samego
roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim Gmina Trzcinica otrzymała promesę na dofinansowanie
w kwocie 602 000 złotych na „Rozbudowę przedszkola w Trzcinicy o
oddział żłobkowy”. W ramach ogłoszonego przetargu wykonanie zadania zlecono firmie PPHU „Jokpol” J.
Kołodziej. 25 czerwca Gmina złożyła
wniosek „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka”,
na który otrzymała dofinansowanie w
wysokości 814 033,00 zł. Całkowita
wartość projektu wynosi 906 753,00
zł. Projekt wdrożony został w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.
8 listopada Zarząd Województwa
dofinansował zewnętrzną budowę,

594 zł, a środki Gminy Trzcinica 343 269,02 zł. - 2019 rok był bardzo
dobry jeśli chodzi o inwestycje dla
najmłodszych mieszkańców gminy.
2 września otwarte zostało nowe
Przedszkole w Laskach. Dzięki tej
inwestycji i otwartemu w 2014 roku
nowemu Przedszkolu w Trzcinicy
wszystkie dzieci przedszkolne, których rodzice deklarują taką chęć,
mają zapewnione miejsce w przedszkolu. Natomiast otwarty dzisiaj
uroczyście Gminny Żłobek w Trzcinicy, który został wybudowany także
w 2019, a rozpoczął działalność 2
grudnia, zapewnia opiekę dla dzieci w wieku do lat 3. Łącznie Gmina
Trzcinica dysponuje 195 miejscami
dla najmłodszych mieszkańców –
wyliczał G. Hadzik.
Kolejną prezentację przedstawiła
E. Hetmańczyk, dyrektor gminnego żłobka, pokazała ona codzienne
zajęcia prowadzone z dziećmi. - Od
grudnia do żłobka zawitały dzieci.
Jest ich 20. Opiekę nad nimi sprawują 3 panie opiekunki i jedna pomoc.
Grudzień był miesiącem trudnym dla
wszystkich związanych ze żłobkiem.
Dla dzieci był to okres adaptacji do
nowych warunków, okres nauki do
rozstawania się z mamą, poznawania
pań w żłobku. Dzieci objęte opieką
żłobkową to dzieci od 1. do 3. roku życia. Podczas pobytu w naszym żłobku chcemy stymulować rozwój społeczno-emocjonalny dzieci poprzez
realizację zajęć plastycznych, muzycznych, ruchowych, rytmicznych,
ogólnorozwojowych. Dajemy dzieciom możliwość twórczej ekspresji,
pobudzanie wyobraźni, kreatywności
uczymy samodyscypliny i samodzielności – powiedziała E. Hetmańczyk.
Ostatnim akcentem były podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w realizację inwestycji.
Nie zabrakło także gratulacji i prezentów z okazji otwarcia żłobka
Oprac. m
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Przestawiono również plany na 2020
rok, które spotkały się z akceptacją
wszystkich członków.
W trakcie zebrania zabrali głos
zaproszeni goście, którzy pogratulowali otrzymania absolutorium oraz
dziękowali za dotychczasową działalność i życzyli realizacji kolejnych
planów oraz zamierzeń.
Oprac. m

Budowa Posterunku w Laskach

Budowa posterunku
zgodnie z planem

Prace budowlane idą
zgodnie z harmonogramem

Trwa realizacja zadania „Budowa
Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach”. Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem,
a całość wykonana będzie do końca
sierpnia 2020 roku. Środki finansowe
w kwocie 1 919 085,60 zł pochodzą z
budżetu Państwa.
- W miejscowości Laski znajduje
się Posterunek Policji, który wymagał wielu remontów. Gmina Trzcinica sukcesywnie wspierała prace

remontowe, jednak ograniczone
środki nie pozwoliły na gruntowną
modernizację - informuje Grzegorz
Hadzik, wójt gminy Trzcinica. Pojawiła się możliwości dofinansowania
budowy nowego posterunku w ramach rządowego programu. Wszystkie działania związane z budową
nowej siedziby koordynuje Komenda
Powiatowa Policji w Kępnie przy
współudziale samorządu gminnego
– dodaje włodarz gminy. Oprac. m

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

Region

gmina
Uczniowie ze szkól w gminie uczą się pływać

GONIEC PERZOWSKI
luty 2020, nr 8 (913)
W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbyła się, jak co miesiąc, już XIV sesja
Rady Gminy

Nauka pływania

na basenie Qarium

Dotacja dla starostwa
Zgodnie z porządkiem obrad
radni przyjęli sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy
Gminy Perzów z organizacjami poza-

w wysokości 26.653.456,12 zł.
Radni uchwalili również program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

W czasie sesji wszystkie
uchwały podjęto jednogłośnie

rządowymi w roku 2019. W ramach
wsparcia realizacji zadań publicznych
zawarto umowy z 4 organizacjami
pozarządowymi, które przystąpiły do
otwartego konkursu ofert realizowanego w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. W budżecie na 2019 rok przeznaczone było na ten cel 75000,00 zł, z
czego wydatkowano 73979,50 zł. Jak
wynika ze złożonych sprawozdań, organizacje wykorzystały wsparcie w
całości i zgodnie z przeznaczeniem.
Jednogłośnie uchwalono zmiany budżetu na 2020 rok. Dochody budżetu zaplanowano na sumę
23.714.674,00 zł, a wydatki budżetu

zwierząt na terenie gminy Perzów w
2020 roku. Na realizację programu
przeznaczono kwotę 13000 zł. Celem
programu jest zapewnienie opieki

nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt m.in. poprzez ich odławianie,
umieszczanie w schronisku, poszukiwanie nowych właścicieli, zmniejszenie populacji zwierząt poprzez
sterylizację i kastracje, znakowanie
zwierząt, edukację mieszkańców.
Zdecydowano również o przekazaniu dotacji celowej w kwocie
9450 zł dla Powiatu Kępińskiego na
dofinansowanie programu utylizacji
azbestu na terenie powiatu kępińskiego, w tym w gminie Perzów.
- My corocznie przystępujemy do
tego programu, ponieważ jest zainteresowanie i tutaj liczymy na taką
samą kwotę. Jeśli państwo wyrazicie zgodę, to te 9 tysięcy chciałabym
wprowadzić do budżetu. Ta uchwała
o udzieleniu pomocy, uważam, jest
zasadna, ponieważ jest zainteresowanie mieszkańców tym projektem
– wyjaśniała skarbnik urzędu gminy
Edyta Kieruzal.
Oprac. m

Instruktarz na pływalni
przed nauką pływania

13 lutego 2020 r. rozpoczął się
cykl zajęć pozalekcyjnych, na które
Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”.
Z tej formy zajęć pozalekcyjnych
korzystają uczniowie klas 1-3 szkół
podstawowych z gminy Perzów, w
tym 15 uczniów z Zespołu Szkół w
Trębaczowie i 30 uczniów z Zespołu

Szkól w Perzowie. Zajęcia odbywają się w grupach 15-osobowych na
basenie Qarium w Kępnie i realizowane będą do 30 kwietnia 2020 r. w
wymiarze 20 godzin szkoleniowych.
Projekt, dofinansowany w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki,
organizowany jest przez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe.
Oprac. m

Uczniowie z entuzjazmem
uczą się pływać

Radni zdecydowali o udzieleniu
dotacji dla starostwa

Gratulacje dla rodziców
Wójt złożyła życzenia rodzicom z okazji narodzenia
„pierwszego obywatela” w
2020 roku.

Wójt D. Froń pogratulowała
rodzicom Liliany

14 lutego w Sali Ślubów Urzędu
Stanu Cywilnego w Perzowie wójt
Gminy Danuta Froń spotkała się z
Agnieszką i Piotrem Znaj – rodzicami małej Liliany, która jest pierwszym dzieckiem urodzonym w gminie Perzów w 2020 roku. Wójt złożyła
gratulacje, życząc jednocześnie dużo
zdrowia i wytrwałości oraz wręczyła
drobny upominek. Liliana przyszła
na świat 13 stycznia 2020 r. w szpitalu w Kępnie. Szczęśliwym rodzicom
gratulujemy.
Oprac. m
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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 działkę budowlaną w Domasłowie. Tel. 607 313 042.
(TK 42/02/20)
Sprzedam 1,5 ha łąki. Tabor Wielki - Bralin.
Tel. 663 133 150.
(TK 42/02/20)
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 na 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)

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

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

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

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

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
US£UGI
Biuro Rachunkowe Sobczyk podejmie
współpracę. Tel. 500 137 503.
(TK 42/02/20)
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)

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

rolnicze

Sprzedam drewno opałowe, rozpałkowe.
Tel. 667 189 826.
(TK 43/02/20)

Sprzedam pszenicę - 1 tonę.
Tel. 609 937 850 (dzwonić po 18:00).
(TK 45/02/20)

Sprzedam wózek inwalidzki w dobrym
stanie, nieskładany, ręczny napęd, 200 zł.
Tel. 601 749 577.
(TK 44/02/20)

Sprzedam ziemniaki odpadowe, czyste.
Tel. 609 467 288.
(TK 41/02/20)

Sprzedam łóżka piętrowe. Tel. 889 143 311.
(TK 38/02/20)

Sprzedam siano. Tel. 696 726 190.
(TK 29/02/20)

Sprzedaż drewna opałowego: liściaste, iglaste.
Tel. 510 183 522.
(TK 19/01/20)

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

Sprzedam: krajzegę z silnikiem 5,5 KW oraz
przyczepę do przewozu zwierząt.
(TK 8/01/20)
Tel. 885 394 472.

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

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)

Tel. 697 727 251, 606 878 616.
www.uslugipielegniarskiekepno.pl
REKLAMY
reklamy
i ogłoszenia
drobne
I OG£OSZENIA DROBNE

przyjmujemy codziennie (pn.-pt.)
w godz. 9.00-16.00.

PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

(62) 78
292 8462 / 78 292 84
kontakt:

Twój e-PIT - nowości w usłudze
PIT za 2019 r. będzie można złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.
Podatnicy, którzy skorzystają z usługi Twój e-PIT, mogą liczyć na jeszcze łatwiejsze
rozliczenie rocznego podatku.
Wprowadzona w ubiegłym roku usługa Twój e-PIT cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Skorzystało z niej niemal 9 mln osób. Usługa cały czas jest udoskonalana, a w tegorocznej kampanii rozliczeń PIT na podatników czeka
szereg nowych udogodnień.
Nowe formularze
Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oprócz dostępnych w ubiegłym roku zeznań PIT-37 i PIT-38,
będą mogły złożyć również PIT-28 i PIT-36. Będzie to dotyczyć tych, którzy rozliczają np. przychody z umów najmu
czy dzierżawy. Zeznania PIT-36 będą udostępnione dla osób, które m.in. rozliczają przychody z najmu oraz z emerytur i rent z zagranicy.
Ulga dla dzieci i dla osób do 26. roku życia
Inną nowością w usłudze Twój e-PIT będzie automatyczne uwzględnianie ulgi dla dzieci powyżej 18. roku życia (jeżeli
dziecko studiuje lub jest doktorantem) i dla dzieci urodzonych w 2019 r.
Podobnie będzie z wprowadzoną w 2019 r. tzw. ulgą dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia), wpisywaną automatycznie na podstawie informacji z PIT-11.
Podgląd stanu zwrotu nadpłaty i mikrorachunek podatkowy
Na ułatwienia mogą też liczyć podatnicy, którzy w złożonych e-PIT będą mieć nadpłatę podatku (czyli wskazaną kwotę do zwrotu). W usłudze Twój e-PIT, która startuje 15 lutego, już od końca lutego będzie czekać na nich informacja
o stanie zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy.
Z kolei ci, którzy w swoim e-PIT będą mieć kwotę do zapłaty, będą mogli zapłacić podatek na obowiązujący od
1 stycznia 2020 r. indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek podatkowy). To jeden, stały, indywidualny
rachunek podatnika, który służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego. Taki mikrorachunek będzie
automatycznie wskazany osobom, które będą płacić online w usłudze Twój e-PIT.

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

Kiedy i gdzie można składać PIT za 2019 r.
Akcja składania PIT za 2019 r. rozpocznie się 15 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2020 r. Wyjątkiem jest PIT-28, który
powinien być złożony do 2 marca.
Oprócz rozliczenia rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT podatnicy – jak co roku – mogą skorzystać również z systemu
e-Deklaracje i papierowych formularzy PIT, które są dostępne w każdym urzędzie skarbowym. Elektroniczne rozliczenie (e-Deklaracje lub Twój e-PIT) daje szybszy zwrot nadpłaty – w ciągu 45 dni od złożenia.
Usługa Twój e-PIT dostępna jest wyłącznie na podatki.gov.pl.
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Ogłoszenia

reklamy

prośba
o pomoc

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

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

POTRZEBNA POMOC
W ODBUDOWANIU
DOMU DLA RODZINY
SPOD KĘPNA

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).

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

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

Komitet Organizacyjny

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

OFERUJEMY TAK¯E:

ZATRUDNI

 bolerka  welony

TAPICERÓW

 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

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

62 / 78 141 12,
601 815 606.
ADRES: Piaski 1c.

tel.:

Firma Technika Grzewcza i Sanitarna
przyjmie montera, pomocnika
montera lub osobę do przyuczenia
na stanowisku monter instalacji
grzewczych i sanitarnych.
Kontakt: 781 786 358.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
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 27 lutego 2020
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Recenzje

reklAMY
SPRZEDAM DZIAŁKI INWESTYCYJNE
Sprzedam działkę rolną w Lipce k. Kępna,
pod domek holenderski lub domek całoroczny
z bali drewnianych. Pow. 1 ha. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum
pod mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2. Wszystkie media.
Można wybudować 30-45 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda.
W cenie warunki zabudowy. Wszystkie media.
Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę, obecnie rolną, można przekształcić
pod przemysłówkę. Hala, produkcja, magazyny, handel
lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie, 2. linia zabudowy.
Wszystkie media. Bardzo dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę w Bralinie, 100 metrów od rynku
przy głównej ulicy, o pow. 1000 m2. Dół pod lokale,
góra pod mieszkania lub inna koncpecja nowego właściciela działki.
Działka komercyjna, wszystkie media.
Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę o pow. 2400 m2 w Bralinie, w centrum osiedla,
przy 2 drogach asfaltowych. Wszystkie media.
Pozwolenie na budowę na 20 mieszkań. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę budowlaną w Weronikopolu.
Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z prądem jest na działce,
przepiękne miejsce przy lesie, na wzgórzu.
Do sklepu spożywczego bliski dojazd.
Kontakt: 792 435 339.

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Edward Strun - „Nadir”
Załoga Nadira, promu kosmicznego klasy C, składa się wyłącznie z więźniów. Zwyrodniali przestępcy, których skazano na dożywotnią tułaczkę, nie wiedzą, dokąd zmierza
statek. Nikt nie powiedział im również, w jakim celu podróżują. Nadir, pilotowany przez
bezduszny komputer, niestrudzenie niesie ich ku nieznanemu. Na dolnym pokładzie znajdują się zamknięte, pancerne drzwi, broniące dostępu do tajemniczego pomieszczenia.
Pewnego dnia samozwańczy przywódca więźniów zauważa ślad buta na progu, w połowie skryty za owymi drzwiami. Zaczynają pojawiać się pytania: Który z członków załogi
od samego początku miał klucz? Dlaczego ukrywał ten fakt przed pozostałymi? Czego
zdrajca szukał w niedostępnym pomieszczeniu? Niewiele później skazańcy
znajdują ciało kolegi. I nie jest to ostatnie ciało…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Grzegorz Skorupski - „Dłonie śmierci”
Jest rok 1920. Gostyniem wstrząsa fala perwersyjnych morderstw. Czy kryje się za
nią seryjny morderca? A może klucz do zagadki znajduje się w twórczości genialnego poety samobójcy? Adam Karski staje przed niezwykle trudnym zadaniem. „Dłonie śmierci”
to druga część serii mrocznych kryminałów o prokuratorze Adamie Karskim, który staje
w szranki z okrutnymi i inteligentnymi mordercami, by wciąż przekonywać
się, że zło czynione przez człowieka nie zna granic i może przybierać niejedną maskę.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Katharina Vestre - „Pierwsza zagadka.
Nasze życie przed przyjściem na świat”
Na początku jesteś tylko maleńką komórką. Następnie dzieli się ona na pół. Z dwóch
komórek robią się cztery. Osiem. Szesnaście. Wkrótce pojawiają się pierwsze zarysy człowieka. Rdzeń kręgowy. Pulsujące delikatnie serce. Kolejne są płuca, oczy, usta. Mózg.
Przez kilka magicznych miesięcy ze zbitki komórek powstaje oddychający, odżywiający
się, myślący organizm. Ale jak to właściwie możliwe? Od czasu odkrycia cząsteczki DNA
biologia rozwinęła się w błyskawicznym tempie. Obecnie umiemy znaleźć odpowiedzi
na pytania, które niegdyś były wielką zagadką. Skąd komórka wie, że ma stać się częścią
serca, a nie dłoni lub ucha? Jak to możliwe, że jednojajowe bliźnięta mają ten sam zestaw
genów, ale różne odciski palców? I co tak właściwie łączy nas z muszką owocową?

FABRYKA MEBLI

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

POSZUKUJE

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

Krzy¿ówka nr 9
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

pogotowie

kredytowe
DZWOŃ CODZIennie
tel. 795 805 687 - do godziny 20:00
Kępno - Rynek 3
Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 4 marca 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. Edward Strun - „Nadir”,
2. Grzegorz Skorupski - „Dłonie śmierci”,
3. Katharina Vestre - „Pierwsza zagadka...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 8 nagrody otrzymuj¹:

T. Gość (Kępno), M. Pacyna (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Pewna ważna dla ciebie sprawa może w tym tygodniu zawisnąć na włosku! Pilnuj szczegółów i
przestrzegaj terminów. Zmiany mogą zacząć się
od drobnego błędu. Jeśli w porę zaczniesz działać,
unikniesz trudności.

Byk 21 IV – 21 V
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.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Sprawa, na której ci zależy, może opóźniać się i
komplikować, choćbyś nawet starał się z całych
swoich sił. W miłości możliwe jest zamieszanie:
czyjeś oczekiwania będą tak duże, że trudno będzie ci im sprostać.

Rak 23 VI – 22 VII
Zaryzykuj i zacznij realizować swoje marzenia. Nie
czekaj do następnego tygodnia, taka szansa może
się już nie powtórzyć! Bliscy na pewno ci pomogą,
tylko odważ się na ten pierwszy krok!

Lew 23 VII – 22 VIII
W tym tygodniu postanowisz rozprawić się z przeciwnościami losu oraz wrogami, którzy przeszkadzają ci osiągnąć sukces. Dojdziesz do wniosku, że
nie możesz dłużej zwlekać i oglądać się na decyzje
innych ludzi.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Myśl logicznie, a znajdziesz wyjście z każdej trudnej sytuacji. Dostrzeżesz błędy i wyciągniesz z nich
wnioski. Osoba z wielkim autorytetem i doświadczeniem porozmawia z tobą i wskaże ci drogę.

Strzelec 22 XI – 21 XII
W tym tygodniu masz szansę na miłość! Czeka cię
radość, uznanie i miła niespodzianka. Jeśli jesteś
samotny, to możesz spotkać kogoś, kto zawróci ci
w głowie. Jeśli jesteś w związku, czekają cię namiętne chwile.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Twoja sytuacja nie jest pewna, coś musi się skończyć, żeby nowa droga mogła się rozpocząć. Nie
uratujesz tego, co się wali i kończy. Nie bój się nowych rozwiązań czy znajomości.

Wodnik 20 I – 18 II
W tym tygodniu będziesz się cieszyć tym, co zdobyłeś. Nadeszła chwila triumfu, teraz możesz odpocząć, wyjechać na krótki urlop.  

Ryby 19 II – 20 III
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.

kelnerka
/ Kelner.

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

STOLARZY

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

tel.

Likwidator GS „SCh” w Bralinie
ogłasza do sprzedaży następujące
nieruchomości:
w Nowej Wsi Ks. działka
o pow. 400 m2 i budynek
o pow. 124,80 m2, sklep nr 22
w Bralinie przy ul. 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

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

ZATRUDNI

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.

Nieoczekiwanie wygrasz w sporze lub okaże się,
że twoi przeciwnicy nie mają sił na dalszą walkę.
Będziesz w dobrym humorze i poczujesz, że masz
więcej sił i odwagi.

restauracja
hotel

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX

Waga 23 IX – 23 X

Apteka „Na Zdrowie” - 27.02.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 28.02.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 29.02.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 1.03.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 2.03.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 3.03.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 4.03.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
20
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Wiosnę czas zacząć,
na początek Puchar Polski
Wiosna w futbolowej Polsce to nie tylko ligowa i reprezentacyjna piłka, ale również pasjonujące mecze w ramach regionalnego Pucharu Polski. Dla wielu zespołów rywalizacja o „Puchar Tysiąca Drużyn” to prawdziwy maraton. Zaczyna
się od rozgrywek na szczeblu regionalnym, a potem wojewódzkim. Regionalny Puchar Polski w Wielkopolsce właśnie
się rozpoczyna. W najbliższy weekend na boiskach naszego województwa rozegranych zostanie sześć z trzynastu
spotkań.
Po raz drugi w historii reprezentacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie sięgnęła po tytuły mistrza
Wielkopolski w piłce ręcznej

Szczypiornistki ZSP nr 1 najlepsze w Wielkopolsce

23. kolejka | wiosna 2020
Legia Warszawa – Jagiellonia . ................– 4:0
ŁKS Łódź – Pogoń Szczecin ......................– 0:0
Lech Poznań – Lechia Gdańsk . ................– 2:0
Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze ...............– 2:1
Wisła Kraków – Korona Kielce .................– 2:0
Piast Gliwice – Cracovia . .........................– 1:0
Wisła Płock – Zagłębie Lubin ...................– 1:1
Arka Gdynia – Raków Częstochowa .........– 3:2
1. KP Legia Warszawa
23 45 49:23
2. MKS Cracovia SSA
23 42 32:18
3. MKS Pogoń Szczecin
23 40 25:18
4. WKS Śląsk Wrocław
23 39 31:24
5. KKS Lech Poznań
23 37 39:22
6. GKS Piast Gliwice
23 37 25:22
7. KS Lechia Gdańsk
23 34 26:26
8. Wisła Płock SA
23 32 28:36
9. Jagiellonia Białystok
23 30 31:33
10. KGHM Zagłębie Lubin
23 29 32:32
11. RKS Raków Częstochowa 23 29 28:37
12. KS Górnik Zabrze
23 27 27:29
13. Wisła Kraków SA
23 26 28:35
14. MZKS Arka Gdynia
23 24 20:33
15. MKS Korona Kielce
23 23 12:26
16. ŁKS Łódź
23 16 21:40

NASI
w LIGACH
Rafał Kurzawa
(Esbjerg fB)
Superligaen

22. kolejka | wiosna 2020
Lyngby BK – Esbjerg fB – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

23. kolejka | wiosna 2020
ŁKS Łódź – Pogoń Szczecin – 0:0
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)
Patryk Tuszyński
(Piast Gliwice)
PKO Ekstraklasy

23. kolejka | wiosna 2020
Piast Gliwice – Cracovia – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: 1-70 minuta

KUPIĘ

Reprezentantki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 Kępno zostały mistrzyniami Wielkopolski w piłce ręcznej. Kępnianki udanie przebrnęły wszystkie etapy eliminacji wojewódzkich, by w Wolsztynie sięgnąć po medale z najcenniejszego kruszcu.
W finale wojewódzkim zagrały cztery drużyny, które wcześniej musiały przebrnąć przez eliminacje powiatowe, rejonowe, a następnie zajęły pierwsze miejsca w półfinałach wojewódzkich. Reprezentacja ZSP nr 1 Kępno, po wygranej w półfinale z Koninem
zagrała o złoty medal z LO nr 2 Gniezno. Podopieczne Macieja Nowickiego nie pozostawiły żadnych złudzeń. Wygrały najważniejszy mecz w szkolnej rywalizacji 28:15. Dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie to drugi złoty medal mistrzostw
Wielkopolski w historii. Dodajmy jeszcze, że Julia Wójcik z Kępna otrzymała tytuł MVP turnieju finałowego. Reprezentacja ZSP nr
1 zagra teraz w kolejnych etapach Mistrzostw Polski.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Sparingowe ostatki w regionie.

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236
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Sport

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

Piłka nożna >>> Zimowe przygotowania drużyn z okręgu kaliskiego na ostatniej prostej.
W ciągu minionego tygodnia rozegrano kilkadziesiąt spotkań kontrolnych

Furtka dla chcących zmienić barwy

Piłkarska wiosna zbliża się wielkimi krokami. Już za nieco ponad tydzień ruszy runda rewanżowa w grupie drugiej trzeciej
ligi, a nieco ponad dwa tygodnie pozostały z kolei do inauguracji piłkarskiej wiosny w rozgrywkach czwartej oraz piątej ligi.
Podczas minionego tygodnia swoje spotkania kontrolne rozegrały prawie wszystkie drużyny występujące w tych ligach i
klasach rozgrywkowych. W najbliższy weekend początek wiosennej części rozgrywek w pierwszej i drugiej lidze. Tymczasem
poszczególne zespoły w miniony weekend rozgrywały sparingowe ostatki w okresie przygotowawczym.

Kluby w regionie od blisko miesiąca mogą już uprawniać do gry w lidze nowych zawodników. O północy 1 lutego otworzyło się okno transferowe i chociaż o wzmocnieniach klubów słyszeliśmy już od początku roku, dopiero teraz ci piłkarze będą mogli
zostać zgłoszeni do gry w wiosennej części sezonu.
O północy 1 lutego otworzyło się
okienko transferowe. Kluby mogą w
nim pozyskiwać między innymi zawodników, którzy rozwiążą deklarację gry amatora z dotychczasowym
zespołem. Wychodząc naprzeciw
potrzebom klubów, Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej przygotował
właściwe oświadczenie. Deklaracja
gry amatora z definicji obowiązuje
przez cały sezon, do dnia 30 czerwca.
Możliwe jest jednak jej wcześniejsze
rozwiązanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zmieniać przynależność
w trakcie sezonu jako tak zwani wolni zawodnicy. Przygotowane przez
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
odpowiednie oświadczenie można

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

Co słychać u rywali

Polonii Kępno i Orła Mroczeń?
Za nieco ponad dwa tygodnie 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.

KLKS Zefka Kobyla Góra
Drużynę z Kobylej Góry wiosną czeka bardzo ciężka
walka o uniknięcie degradacji do klasy okręgowej. Aby
tego uniknąć zespół od początku przygotowań pracuje bardzo ciężko. Na początku przygotowań w klubie z
Kobylej Góry doszło do zmiany na stanowisku trenera.
Dotychczasowego szkoleniowca zastąpił doskonale
znany z pracy w Kępnie Bartosz Medyk. Namysłowianin na tym stanowisku zastąpił Grzegorza Sajewicza,
z którym klub z Kobylej Góry rozstał się na początku
lutego. Zefka to obecnie trzynasty zespół piątoligowych rozgrywek. Piłkarze
z Kobylej Góry rozegrali jak dotąd trzy mecze kontrolne, ale rywale i wyniki
osiągane w meczach kontrolnych póki co nie powalają na kolana. W premierowym sparingu Zefka uległa Widawie Bierutów, przegrywając z przedstawicielem Wrocławskiej Klasy A 4:5. W drugim meczu kontrolnym tej zimy
piłkarze z Kobylej Góry zmierzyli się z Prosną Wieruszów. Rywal z Sieradzkiej Klasy Okręgowej również okazał się wymagający, ale remis 3:3 przyjęto
z dużym optymizmem. Niestety, w ostatnim starciu drużyna Bartosza Medyka
znów schodziła z boiska pokonana. Tym razem piłkarze z Kobylej Góry musieli uznać wyższość przedstawiciela Wrocławskiej Klasy Okręgowej.

KP Obra 1912 Kościan
Piłkarze dziesiątej drużyny czwartoligowych rozgrywek przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęli
13 stycznia. Rywal kępińskiej Polonii trenuje na własnych obiektach, mając do dyspozycji halę sportową,
tereny oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. Ciężkie
treningi graczy Obry są przeplatane sparingami, a
tych w notatniku trenera znalazło się sześć. Zdecydowaną większość z nich Obra ma już za sobą. Zimowe
przygotowania Obra rozpoczęła od zwycięstwa 3:1
nad Syreną Zbąszynek. Jeszcze bardziej obiecujący był remis 2:2 z trzecioligową Nielbą Wągrowiec. W dwóch kolejnych meczach kościańscy piłkarze
też prezentowali wysoką dyspozycję. Co prawda w meczu z Kanią Gostyń
padł remis 2:2, to w meczu ze Spartą Szamotuły piłkarze Obry wygrali 3:2.
Zwycięstwo, ale 2:0 gracze Obry odnieśli jeszcze nad Koroną Piaski. Klub z
Kościana chce wiosną postawić na stabilizację składu dlatego kibice Obry
nie będą w tym okienku transferowym świadkami wielkich zakupów. Jak na
razie pierwszym i jedynym wzmocnieniem Obry jest Maciej Przewłocki, który
w przeszłości miał przez kilka rund okazję występować w barwach kościańskiego czwartoligowca. Teraz solidny pomocnik trafia do Obry na zasadzie
transferu definitywnego z KS 1920 Mosina.
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Sparingowe ostatki w regionie

Runda rewanżowa piłkarskiej
pierwszej oraz drugiej ligi rusza już
w najbliższy weekend. Kibice w regionie na start wiosny muszą jednak
poczekać do połowy marca. Wtedy
właśnie po raz pierwszy o punkty w
2020 roku zagrają czwarto i piątoligowi przedstawiciele strefy kaliskiej.
Póki co kibice muszą emocjonować
się występami swoich drużyn w meczach kontrolnych. Polonia Kępno
w swoim kolejnym zimowym sparingu sprawdzała się na tle Pogoni
Syców. Czwartoligowiec z Kępna na
tle rywala występującego we Wrocławskiej Klasie A wypadł bardzo
przeciętnie, a mecz zakończył się remisem 2:2. Biało-niebiescy po trafieniach Wojciecha Drygasa i Jakuba
Góreckiego prowadzili 2:0, ale w
ostatnich minutach meczu dali sobie
wyszarpać zwycięstwo. W najbliższą
sobotę piłkarze Polonii zmierzą się
na boisku ze sztuczną nawierzchnią
w Kępnie z czwartoligowym Startem
Namysłów. Najbliższy rywal kępnianie także nie zaliczy do udanych
ostatniego sprawdzianu. Namysłowianie zremisowali w nim z Pogonią
Trębaczów, a na domiar złego nie
byli w stanie zaaplikować przedstawicielowi klasy okręgowej chociażby jednej bramki. Inni czwartoligowcy z Wielkopolski również grali
ze zmiennym szczęściem. Formą na
finiszu przygotowań nie zachwycili
między innymi gracze LKS-u Gołuchów. Lider czwartej ligi zebrał srogie lanie od ligowego rywala z Ostrowa Wielkopolskiego, przegrywając
z Centrą aż 0:6. Nie zachwyciła też
Ostrovia, która zaledwie zremisowa-

ła z Piastem Czekanów. Zwycięstwo
i remis zanotował natomiast czwartoligowy beniaminek z Ostrzeszowa.
Victoria najpierw ograła niżej notowanego Pelikana Grabów 5:0, by w
kolejnym meczu zremisować z Odolanovią Odolanów (2:2).
Sprawdziany zaliczyli za to trzecioligowi przedstawiciele strefy kaliskiej. W ostatnim meczu kontrolnym
przed meczem pucharowym zespół
Jaroty Jarocin pokonał Wartę Sieradz 2:0. Do siatki rywali w pierwszej połowie trafili Szymon Piekarski i Mateusz Dunaj. – Możemy być
zadowoleni z tego, co pokazaliśmy
w pierwszych trzydziestu minutach.
Efektem tego były dwie bramki. Dobrze się ustawialiśmy, przesuwaliśmy i asekurowaliśmy. W drugiej
połowie mecz się wyrównał. Nasza
gra wyglądała już znacznie lepiej
niż tydzień temu. Przed nami ostatni tydzień przygotowań. Będziemy w
nim pracować nad dynamiką i techniką – mówi Piotr Garbarek, trener
Jaroty. Trzecioligowiec z Jarocina
ma za sobą sześć meczów kontrolnych w okresie przygotowawczym.
Pięć z nich jarocinianie wygrali i
tylko w jednym starciu zremisowali
bezbramkowo z Sokołem Kleczew.
Podopieczni Piotra Garbarka na
początku roku pokonali LKS Gołuchów 2:0. Następnie ograli Polonię
Środa Wielkopolska różnicą jednego
trafienia. W trzecim swoim sparingu
zremisowali z Sokołem Kleczew. Jak
się okazało później był to jedyny remis w trakcie przygotowań. Gracze
Jaroty okazali się jeszcze lepsi od Polonii Leszno (4:1), Mieszka Gniezno

(3:2) oraz Warty Sieradz (2:0). Przedostatni sprawdzian mają za sobą natomiast gracze KKS-u Kalisz. Drugi
z trzecioligowych przedstawicieli
naszej strefy zremisował w Toruniu
z tamtejszą Elaną 2:2. Bramki dla
KKS-u Kalisz zdobyli Kamil Sabiłło oraz Sebastian Kaczyński. W
próbie generalnej przed startem rozgrywek ligowych kaliszanie zmierzą
się z Sokołem Aleksandrów Łódzki.
Starcie z trzecioligowcem odbędzie
się w najbliższą sobotę na Majkowskim Wembley. 		
BAS
Wyniki ciekawszych sparingów

Elana Toruń – KKS Kalisz ................................. – 2:2
Jarota Jarocin – Warta Sieradz . ....................... – 2:0
Polonia Kępno – Pogoń Syców . ........................ – 2:2
Stal Pleszew – Victoria Skarszew ...................... – 3:2
KKS Kalisz – KS Opatówek ............................... – 6:0
Orzeł Mroczeń – GKS Rychtal ........................... – 1:1
KS Kutno – KS Opatówek ............................... – 1:10
Pogoń Trębaczów – Start Namysłów ................. – 0:0
Astra Krotoszyn – Luboński KS ......................... – 0:3
Sokół Kleczew – Pogoń Nowe S. ....................... – 3:1
LKS Gołuchów – Centra Ostrów ......................... – 0:6
Piast Czekanów – Ostrovia Ostrów .................... – 2:2
Victoria Ostrzeszów – Odolanovia ..................... – 2:2
UKS Śrem – Biały Orzeł Koźmin ....................... – 4:0
Czarni Jelcz-Laskowice – Zefka Kobyla Góra . ... – 2:1
GKS Grębanin – Zawisza Łęka O. . .................... – 2:1
Victoria Ostrzeszów – Pelikan Grabów .............. – 5:0
LKS Jankowy – KS Hanulin . ............................. – 6:3
Stal II Pleszew – Pelikan Nowy Karolew . ........ – 12:2
Raszkowianka – Pelikan Grabów . .................... – 2:1
LKS II Gołuchów – Korona-Pogoń ..................... – 2:4
Żaki Taczanów – Orły Huta Łukomska .............. – 2:3
Victoria Laski – LZS Doruchów .......................... – 4:3
WKS Witaszyce – Czarni Dobrzyca .................... – 2:3
Płomień Opatów – Sokół Świba ........................ – 1:0
Sokół Bralin – Strażak Słupia ........................... – 5:5
Piast Czekanów – Victoria Skarszew ................. – 1:6
RKS Radliczyce – Prosna Chocz . ....................... – 4:1
Grom Golina – GKS Jaraczewo ......................... – 0:4
Jaskiniowiec Rajsko – Korona Chełmce ............. – 7:5

„Zawisza” Łęka Opatowska intensywnie przygotowuje się do wiosennej odsłony A klasy.
Zespół Łukasz Domino i Pawła Chałubca rozegrał kolejne sparingi, w których testował
nowych piłkarzy

Czy Bober zostanie strażakiem?

„Zawisza” zaczął przygotowania
do nowego sezonu 24 stycznia. Zespół szlifuje formę w hali sportowej
w Łęce Opatowskiej oraz w meczach
sparingowych. Trener Paweł Chałubiec: – Jeśli dobrze przepracujemy
okres przygotowawczy, to o wiosnę
będę spokojny. – Praca, tylko ciężka
praca – dorzuca trener Łukasz Domino. „Zawisza” zmierzył się już z
„Prosną” Wieruszów (1:1) oraz z kępińską „Polonią” (0:1). 10 lutego zespół zagrał w Kluczborku z „Prosną”
Zdziechowice. Posłuchajmy trenera
Ł. Domino: – Zagraliśmy składnie,
sporo strzelaliśmy, a przeciwnik w
pierwszej połowie ograniczał się
do wybijania piłki i przeszkadzania
nam w grze. W tej części meczu ani
razu nie strzelili na naszą bramkę
Do przerwy prowadziliśmy 4:0. W
drugiej części meczu nasz rywal miał
jedną, jedyną sytuację, ale świetnie
zachował się nasz bramkarz Paweł
Chałubiec. Ten mecz wygraliśmy
6:0. Gole strzelili: Krawczyk, Płó-
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ciennik (2), Albert, Gawron i Parchomienko.
„Zawisza”, już w niepełnym składzie, bo zabrakło w tych meczach np.
Ł. Domino, zmierzył się jeszcze z
Grębaninem (1:2) i z Bogacicą (0:2).
4 marca „Zawisza” zmierzy się
w Mroczeniu z miejscowym z „Orłem”. Zespół z pewnością wymaga
wzmocnień. Jeszcze raz posłuchajmy

trenera Ł. Domino: - Szukamy napastnika. Rozmawiamy z klubami
z Opolszczyzny. Ostatecznie jednak
takie decyzje pozostają w gestii zarządu. I na koniec jeszcze jedna informacja. Otóż okazało się, że powrót
do zespołu Daniela Polte to raczej
sfera domniemań i mitów. A w Słupi
wróble ćwierkają, że Bober wiosną …
zostanie strażakiem.
(ems)

Oby taki entuzjazm towarzyszył Zawiszanom przez całą wiosnę. A drogę już
wskazał trener i bramkarz (w środku młyna) – Paweł Chałubiec.

Sport

piłka nożna

Piłka nożna >>> W premierowej fazie wojewódzkiego etapu walki o Totolotek Puchar Polski będziemy mogli zobaczyć dwóch przedstawicieli naszego regionu. W meczach pierwszej rundy wezmą udział 26. zespoły. Spotkania zostaną rozegrane w trzech terminach

Wielkopolska zainauguruje wiosnę Pucharem Polski
Do kalendarzowej wiosny pozostało jeszcze trochę czasu, jednak dla części zespołów z naszego
województwa ta piłkarska właśnie się rozpoczyna. W najbliższy weekend początek batalii o Totolotek Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim. W pierwszym terminie do gry przystąpi osiem
zespołów. W meczach pierwszej fazy rozgrywek udział weźmie dwadzieścia sześć zespołów, a dwa
najwyżej sklasyfikowane zespoły naszego województwa otrzymały wolny los.

Przypomnijmy, że od sezonu
2019/2020 rozgrywki na szczeblu wojewódzkim i okręgowym przechodzą
ogromne zmiany. Rozgrywki, także
te pucharowe, zostały zdynamizowane, a jesienna rywalizacja na szczeblu
strefowym (okręgowym) toczyła się
z udziałem zespołów występujących
co najwyżej w piątej lidze. Najistotniejszą zmianą była jednak modyfikacja podziału rozgrywek na etapy.
W pierwszym rywalizacja toczyła
się pomiędzy zespołami z piątej ligi
i klas niższych w podziale na strefy
odpowiadające dotychczas funkcjonującym okręgom. Zgłoszone drużyny niezrzeszone oraz grające w
klasach A i B rozpoczęły zmagania
od rundy wstępnej. W pierwszej rundzie (1/32 finału strefowego) do gry
Program 1/16 finału
Totolotek Pucharu Polski
Sobota, 29 lutego 2020 roku
Lubuszanin – Polonia Środa Wlkp.
12:00
LKS Gołuchów – Sokół Kleczew
12:30
Centra Ostrów – Jarota Jarocin
13:00
Nowe S. – Nielba Wągrowiec
Pogoń
14:00
Niedziela, 1 marca 2020 roku
Iskra Szydłowo – Olimpia Koło
12:00
SKP Słupca – Górnik Konin
14:30
marca 2020 roku
7
ta,
Sobo
KS Opatówek – Victoria Września
12:00
12:00 Kotwica Kórnik – Tarnovia Tarnowo Pod.
Korona Piaski – Winogrady Poznań
13:00
14:00 Polonia Kępno – Victoria Ostrzeszów
GKS Grębanin – Unia Swarzędz
14:00
Stella Luboń – Warta Międzychód
14:00
Obra Kościan – Ostrovia Ostrów
14:00
Pogoń Lwówek – Polonia Leszno . – 0:3 WALKOWER

włączyły się z kolei zespoły z klas
okręgowych, a w strefie poznańskiej
- również drużyny z piątej ligi. Finały
rozgrywek strefowych we wszystkich
częściach regionu odbyły się 11 listopada. Ich zwycięzcy otrzymali trofea
i wywalczyli prawo gry wiosną na
szczeblu wojewódzkim. W sumie, w
Święto Niepodległości w naszym województwie rozegrano pięć finałów
strefowego etapu Totolotek Pucharu
Polski. Rywalizacja odbyła się w strefie poznańskiej, kaliskiej, konińskiej,
leszczyńskiej oraz pilskiej. Nie obyło
się bez niespodzianek, a za największą uznano triumf Stelli Luboń nad
Huraganem Pobiedziska. Bez niespodzianek zakończyły się natomiast
pozostałe mecze finałowe. Piłkarze
GKS-u Grębanin po raz pierwszy
w historii zdobyli Puchar Polski w
strefie kaliskiej. W finałowym meczu podopieczni Janusza Luberdy
pokonali w Koźminie Wielkopolskim
Białego Orła 4:1 (3:0). W strefie konińskiej trofeum zgarnęli dosyć wyraźnie gracze SKP Słupca, którzy w
decydującym spotkaniu okazali się
lepsi od Polonusa Kazimierz Biskupi zwyciężając 3:0. Ciekawie było
też w Piaskach, gdzie w finale strefy
leszczyńskiej tamtejsza Korona podejmowała rezerwy Polonii Leszno.
Faworyzowana Korona z małymi
problemami sięgnęła ostatecznie po
triumf, pokonując finałowego rywala 3:1. Dwie bramki zadecydowały
o losach finału i trofeum w strefie
pilskiej. Noteć Czarnków nie spro-

stała Iskrze Szydłowo i po porażce
0:2 straciła szansę na grę w wiosennej części rozgrywek pucharowych.
Do triumfatorów strefowego etapu
rozgrywek dołączy teraz siedem zespołów z trzeciej ligi i osiemnastu
czwartoligowców. W 1/16 finału etapu wojewódzkiego Totolotek Pucharu
Polski dwa zespoły otrzymały wolny
los i są to najwyżej sklasyfikowani
uczestnicy rozgrywek na podstawie
tabel końcowych poprzedniego sezonu, a więc KKS Kalisz i Mieszko
Gniezno. Drużyny reprezentujące
strefę kaliską nie miały przychylnego
losu. KS Opatówek trafił na Victorię
Września, Pogoń Nowe Skalmierzyce
zagra z trzecioligową Nielbą Wągrowiec. Podobnie jak Centra Ostrów
Wielkopolski, która o awans zagra
z trzecioligowcem z Jarocina. Ciężką przeprawę będzie miał też LKS
Gołuchów, którego czeka starcie z
Sokołem Kleczew. Prawdziwe piłkarskie święto czeka z kolei kibiców w
Grębaninie. Tamtejszy GKS kontynuuje swoją pucharową przygodę, a
na początku wiosny na drodze podopiecznych Janusza Luberdy stanie
czwartoligowa Unia Swarzędz. Spotkania 1/16 finału zostaną rozegrane
w trzech terminach: 29 lutego oraz
1 o 7 marca. W kolejnej rundzie jest
już Polonia Leszno, która przepustkę uzyskała dzięki walkowerowi za
mecz z Pogonią Lwówek, do którego
nie dojdzie ze względu na likwidację
drużyny seniorów klubu z Lwówka.
BAS

Piłka nożna >>> Zakończył się organizowany przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
I Plebiscyt na najlepszych zawodników i trenerów Wielkopolski w roku 2019. Laureatów
pierwszej edycji plebiscytów wyłoniono w pięciu kategoriach

Wyłoniono laureatów plebiscytu WZPN
Tysiące oddanych głosów i walka o zwycięstwo do ostatnich minut głosowania. Rywalizacja w I Plebiscycie Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej na postacie ubiegłego roku była niezwykle zacięta. Zwycięzcy wybrani zostali w pięciu kategoriach. Historyczny, bo pierwszy konkurs skupił się na piłce amatorskiej, a więc rozgrywkach czwartej ligi i klas niższych.
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej po raz pierwszy postanowił uhonorować wyróżniające się osobowości
regionalnej piłki w formule plebiscytowej. W czterech kategoriach – piłkarki, piłkarza, trenera oraz trenera-wychowawcy dzieci – nominowano
po pięciu kandydatów, a następnie
oddano głos ludziom. W trwającym
dwa tygodnie głosowaniu środowisko piłkarskie Wielkopolski wybrało
laureatów. Tytuł Piłkarki Roku trafił
do Magdaleny Mądrej, reprezentującej Polonię Środa Wielkopolska.
Bramkarka pojawiła się w klubie ze
Środy Wielkopolskiej latem i szybko
okazało się, że jej obecność jest kluczem do wyników. Jesienią cztery
razy zachowywała czyste konto, co
było najlepszym ligowym wynikiem
i pozwoliło Polonii uplasować się w
ścisłej czołówce pierwszej ligi kobiet.
W plebiscycie zwyciężyła z wyraźną
przewagą nad Alicją Zając z AZS
UAM Poznań. Wątpliwości nie było

również w kategorii Piłkarza Roku,
którym wybrano Przemysława Skibiszewskiego. Dla bramkostrzelnego zawodnika nie ma w trakcie roku
przerwy od futbolu. Na pełnowymiarowych boiskach reprezentuje barwy
Zjednoczonych Rychwał w piątej lidze, a w sezonie zimowym zmienia
murawę na parkiet w drugiej lidze
futsalu, zakładając koszulkę KKF
Automobile Konin. Jest wszechstronny, a przede wszystkim bardzo skuteczny. W 2019 roku w czterdziestu
jeden oficjalnych meczach zdobył aż
54 gole, a od stycznia zdążył już siedem razy wpisać się na listę strzelców
w rozgrywkach halowych. Bardzo
zacięta walka o zwycięstwo w plebiscycie toczyła się w kategoriach trenerskich. Jeszcze dzień przed zakończeniem głosowania na najlepszego
trenera-wychowawcę dzieci czołową
trójkę dzieliło zaledwie kilkanaście
głosów. Ostatecznie laureatem został
Tomasz Kowalski, pracujący z naj-

młodszymi piłkarzami w Górniku
Kłodawa. Tuż za nim uplasowali się
Piotr Mydlikowski (Lech Poznań /
SP 78 Poznań) oraz Karol Kręgielczak (Kania Gostyń). W rywalizacji
o laur Trenera Roku triumfował z
kolei Maciej Palka, wieńcząc tym
samym bardzo udany rok pracy z
zespołem Akademii Reissa, występującym w Centralnej Lidze Juniorów
U-17. W pierwszej edycji plebiscytu
wybrano jeszcze najlepszego klubowego działacza Wielkopolski. Decyzją kapituły konkursowej sternik
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Paweł Wojtala wręczył to wyróżnienie Łukaszowi Kaczmarkowi
z KA 4 resPect Krobia. W ten sposób
doceniono rozwój klubu z niewielkiego ośrodka. Fundacja od kilku lat z
sukcesami prowadzi szkolenie młodzieży, inwestując nie tylko w rozwój
dzieci, ale i niezbędną infrastrukturę
boiskową.		
BAS

Piłka nożna >>> Piłkarska wiosna w strefie kaliskiej w
2020 roku rozpocznie się już w najbliższy. Na początek, na
kibiców czekają pierwsze mecze 1/16 finału piłkarskiego
Pucharu Polski

W weekend start piłkarskiej wiosny
Niespełna cztery miesiące temu, kiedy runda jesienna na boiskach w naszym województwie trwała w najlepsze, wówczas Wydział Gier Wielkopolskiego Związku
Piłki postanowił przedstawić terminy rozgrywek w rundzie wiosennej obecnego sezonu. Jeszcze w 2019 roku, na wniosek Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki
Nożnej dokonana została kolejna zmiana i dotyczyła ona startu czwartoligowych
rozgrywek w rundzie wiosennej. Początek 2020 roku przyniósł kolejne zmiany w
terminarzu, które tym razem zostały podyktowane finałami piłkarskich mistrzostw
Europy UEFA Euro 2020.
Pierwszymi akcentami futbolowej
wiosny w strefie kaliskiej będą mecze
1/16 finału Totolotek Pucharu Polski.
Wiosna na piłkarskie boiska zawita w
najbliższy weekend 29 lutego-1 marca. Tradycyjnie, najpóźniej wiosenne
rozgrywki ligowe wznowią grupy młodzieżowe oraz zespoły z Klasy B. Po
zmianach wprowadzonych w rozgrywkach pucharowych, wiosną w etapie
szczebla wojewódzkiego weźmie udział
aż trzydzieści zespołów z trzeciej oraz
czwartej ligi, a także pięciu zwycięzców rozgrywek strefowych. Spotkania
1/16 finału rozegrane zostaną w weekend 29 lutego-1 marca oraz w sobotę,
7 marca. Dla większości drużyn start
pucharowych rozgrywek będzie próbą
generalną przed startem rozgrywek ligowych. Tymczasem walka o punkty w
trzeciej lidze rozpocznie się w weekend
7-8 marca. Początkowo w tym samym
terminie na boiskach mieli zameldować
się czwartoligowcy. Ostatecznie jednak
czwartoligowe rozgrywki rozpoczną się
tydzień później niż to pierwotnie zaplanowano. Zawodnicy na boiskach pojawią się zatem w weekend 14-15 marca.
Z początkiem 2020 roku Wydział Gier
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
postanowił dokonać kolejnej zmiany
w terminarzu rozgrywek czwartej ligi.
Rozgrywki w sezonie 2019/2020 zakończą się w niedzielę, 14 czerwca, a nie
jak pierwotnie planowano 20 czerwca.
Pierwotnie rywalizacja miała trwać
właśnie do 20 czerwca. Datę tę jednak
zmieniono ze względu na kolizję z zaplanowanym na ten sam dzień meczem
finałów piłkarskich mistrzostw Europy
UEFA Euro 2020 w Bilbao, w którym
Polska zagra z Hiszpanią. Modyfikacja
polega na wyznaczeniu nowego terminu

wyłącznie dla spotkań 34. kolejki. Zatem co zmiany dokonane przez Wydział
Gier Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej oznaczają dla piłkarzy i kibiców
kępińskiej Polonii? Wszystkie pojedynki, które miały zakończyć sezon, odbędą
się w dniu 3 maja. Z kolei mecze 25. kolejki ograniczone zostały do dnia 1 maja
(pierwotnie termin 1-3 maja). Zgodnie z
przepisami, mecze muszą się odbyć w
odstępie czterdziestu ośmiu godzin od
zakończenia poprzednich spotkań, w
związku z czym pojedynki zaplanowane na 1 maja będą mogły rozpocząć się
we wcześniejszych godzinach. Polonia,
która miała zakończyć sezon 20 czerwca
z Olimpią Koło, po raz ostatni na ligowe
boiska wybiegnie więc 14-15 czerwca.
Starcie z drużyną z Koła zostanie zaś
rozegrane 3 maja. W kolejne weekendy
marca do gry przystępować będą niższe
klasy rozgrywkowe. 14 marca wiosnę
rozpocznie piąta liga oraz klasa okręgowa, 21 marca klasa A i ligi wojewódzkie w kategoriach młodzieżowych, a 28
marca klasa B oraz okręgowe ligi młodzieżowe. Rozgrywki Pucharu Polski
odbywać się będą w sześciu terminach.
Po pierwszych weekendowych (29 lutego-1 marca oraz 7 marca) graniach, kolejne rundy zaplanowano już na środy, a
konkretnie na 25 marca, 15 kwietnia, 6
maja i wielki finał 27 maja. 11 kwietnia,
a więc w Wielką Sobotę zagrają zespoły
do klasy A włącznie, w długi weekend
majowy (1-3 maja) grać będą ligi do klasy okręgowej włącznie, a w Boże Ciało
(11 czerwca) wyłącznie trzecia i czwarta liga. Oprócz czwartej ligi, pozostałe
klasy rozgrywkowe zakończą zmagania
20 czerwca. Po tym terminie rozegrane
zostaną spotkania barażowe.
BAS

Terminy kolejek w rundzie wiosennej
Klasa rozgrywkowa
Totolotek Puchar Polski

Marzec

Kwiecień

29.02-1.03
15.04
25.03		

Maj

Czerwiec

6.05
27.05

IV Liga Grupa Wielkopolska

14-15.03
4-5.04
21-22.03
11.04
28-29.03
18-19.04
		
25-26.04
			
			

1.05
3.05
9-10.05
16-17.05
23-24.05
30-31.05

6-7.06
11.06
14.06

V Liga Grupa 3

14-15.03
4-5.04
21-22.03
11.04
28-29.03
18-19.04
		
25-26.04
			

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

6-7.06
13-14.06
20.06

Wielkopolska Klasa Okręgowa
Grupa 1

14-15.03
4-5.04
21-22.03
11.04
28-29.03
18-19.04
		
25-26.04
			

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

6-7.06
13-14.06
20.06

Wielkopolska Klasa A Grupa 4

4-5.04
11.04
18-19.04
25-26.04

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

6-7.06
13-14.06
20.06

Wielkopolska Klasa B Grupa 9
28-29.03
4-5.04
		
18-19.04
		
25-26.04
			

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

6-7.06
13-14.06
20.06

21-22.03
28-29.03
		
		

Tygodnik Kępiński 27 lutego 2020

23
III

Sport

piłka nożna

wielkopolska klasa a grupa 4
SEZON 2019/2020

RUNDA wiosenna 2020

Piłka nożna >>> Zgodnie z wieloletnią tradycją Wielkopolski Związek
Piłki Nożnej zaprasza przedstawicieli klubów na spotkanie organizacyjne

Organizacyjnie przed rundą rewanżową

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zaprasza przedstawicieli klubów na spotkania organizacyjne przed rundą wiosenną. W ciągu dwóch tygodni odbędzie się
łącznie sześć zebrań, podczas których omówione zostaną wszelkie zagadnienia
związane ze zbliżającą się inauguracją rundy wiosennej.
Władze Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej, mając na względzie troskę o politykę informacyjną, zapraszają przedstawicieli
klubów na spotkania organizacyjne przed
zbliżającą się inauguracją rundy wiosennej.
Podczas spotkań przedstawione zostaną najważniejsze informacje o uruchomionych w
ostatnim czasie nowych projektach, między
innymi programie grantowym, rozwojowi
kadr powiatów, jak i reformie rozgrywek żaków. Nie zabraknie też kwestii związanych ze
zmianą regulaminowych oraz spraw związa-
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nych z ordynacją wyborczą z uwagi na zbliżające się wybory władz Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej. Cykl spotkań zostanie
zainaugurowany 2 marca w Poznaniu. W najbliższy wtorek dojdzie do spotkania z udziałem przedstawicieli klubów czwartej ligi oraz
drużyn strefy poznańskiej. Dwa dni później,
w środę, 4 marca w Kaliszu odbędzie się natomiast spotkanie dla klubów strefy kaliskiej. O
dokładnych miejscach i godzinach rozpoczęcia poszczególnych spotkań, kluby zostaną
poinformowane drogą mailową.
BAS

