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Odznaczenie dla ratującej Żydów
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99

ziemniaki
mięso
mielone
luz

Maria Lipska to jedna z siedmiu tysięcy Polaków uznanych za Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Pomagała
ukrywać się Żydom w czasie holokaustu. 4 marca br. w sali
sesyjnej Urzędu Gminy w Rychtalu na ręce jej córki Lidii
Lipskiej, mieszkanki gminy Rychtal, wręczono Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez prezydenta
RP Andrzeja Dudę.
str. 11

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

osobę ze znajomością
języka niemieckiego
do działu eksportu

W Kępińskiem mniej
zachorowań na grypę

Informacje pod nr tel.: 691 501 511 lub 603 117 609
lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21
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w „TK”
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Droga Myjomice Kierzno otwarta

str. 5

Najlepsi sportowcy nagrodzeni
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Informacje

wiadomości
W poniedziałek, 2 marca, oddano do użytku przebudowaną
drogę powiatową nr 5677 P na odcinku Myjomice - Ostrówiec – Kierzno

Droga Myjomice Kierzno otwarta

Zastępca burmistrza Artur Kosakiewicz odebrał z rąk wicemarszałka województwa
wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego dokumentację dla gminy Kępno, dotyczącą realizacji projektu „C-Track 50 – Umieszczenie regionów na drodze do neutralności
węglowej w 2050”

W padającym deszczu
otwarto nową drogę

Gmina Kępno z dokumentacją
w ramach projektu „C-Track 50”
skiego - Andżelika Możdżanowska,
wicestarosta w latach 2014-2018 –
Grażyna Jany, członek zarządu powiatu – Krystyna Możdżanowska,
burmistrz – Piotr Psikus oraz przedstawiciel wykonawcy inwestycji –
Kamil Mega. W uroczystości udział
wzięli: Jolanta Jędrecka – przewodnicząca Rady Powiatu oraz członkowie Zarządu - Renata Cemny,
Marek Potarzycki, wiceburmistrz
Artur Kosakiewicz i urzędnicy powiatowi i gminni.
- To bardzo ważna inwestycja drogowa realizowana przez
dwóch starostów, stad
obecność byłej wicestarościny Grażyny Jany.
Przypominam władzom
samorządowym, że już
niebawem rozpocznie
się nabór na nowe rządowe inwestycje drogowe. I mam nadzieję, że
gminy jak i starostwo
będą alokowały o nowe
środki finansowe na
Droga połączyła
poprawę jakości lokaldwa probostwa
nych dróg – apelowała
A. Możdżanowska.
Andżelice Możdżanowskiej, która
Koszt całkowity budowy otwarbardzo zabiegała o realizację tej tej drogi wyniósł 6 686 693,17 zł, w
potrzebnej dla lokalnej społeczno- tym koszty kwalifikowane stanowią
ści inwestycji drogowej - zaznaczył wartość 6 503 910,33 zł, pozostała
starosta. Drogę - w czasie kropiącego część wydatków to roboty dodatkowe
deszczu - poświęcili proboszczowie na łączną kwotę 182 782,84 zł.
dwóch parafii, które łączy oddany
Dofinansowanie ze środków Funciąg komunikacyjny: ks. Bolesław duszu Dróg Samorządowych objęło
Głuszko (parafia Myjomice) i Grze- kwotę 2 921 951 zł., pozostałą część
gorz Medrzyński (parafia Kierzno).
stanowił udział środków własnych w
Uroczystego przecięcia wstęgi ramach budżetu Powiatu Kępińskiedokonali wspólnie: starosta - Robert go. Wykonawcą całości prac było KęKieruzal, wicestarosta - Alicja Śnie- pińskie Przedsiębiorstwo Drogowogocka, poseł do Parlamentu Europej- -Mostowe S.A.

Realizacja inwestycji możliwa
była dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Powiat Kępiński ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych. W efekcie przebudowano
blisko 3,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej łączącej miejscowości Myjomice Ostrówiec i Kierzno.
Otwierając drogę, starosta dziękował
wszystkim instytucjom i osobom,
którzy przyczynili się do realizacji
tejże inwestycji. - Szczególnie chcę
tu podziękować eurodeputowanej

W środę, 26 lutego br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu zastępca burmistrza miasta i gminy Kępno Artur Kosakiewicz odebrał z rąk wicemarszałka województwa wielkopolskiego
Krzysztofa Grabowskiego dokumentację dla gminy Kępno, dotyczącą realizacji projektu „C-Track 50
– Umieszczenie regionów na drodze
do neutralności węglowej w 2050”.
Wicemarszałek przekazał burmistrzom i wójtom z 10 pilotażowych

gmin z województwa wielkopolskiego dokumentację opracowaną i
sfinansowaną w ramach realizowanego przez Województwo projektu
„C-Track 50”. Będzie ona wykorzystana przez wielkopolskie Gminy
przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie
polityki energetycznej i klimatycznej. Do „C-Track” przystąpiły gminy: Kępno, Brudzew, Buk, Mycielin,
Powidz, Rawicz, Trzcianka, Szydłowo, Grabów nad Prosną i Przykona.

Dokumentację opracowaną w ramach
projektu „C-Track 50” i przekazaną
dla Gminy Kępno stanowił wzorcowy projekt mikroinstalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu lub
gruncie.
Projekt „C-Track 50 – Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej w 2050” (ang.
Putting regions on track for carbon
neutrality by 2050) realizowany jest
przez Województwo Wielkopolskie
w ramach programu „HORYZONT
2020”. 		
Oprac. KR

W ramach prowadzonych konsultacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
odrzuciła kolejny przebieg budowy drogi ekspresowej S 11 między Kępnem a Ostrowem Wlkp.

Nowy wariant budowy drogi?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) opublikowała „Raport ze spotkań informacyjnych ze społeczeństwem”,
przeprowadzonych w 2019 r. w
ramach etapu „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe”
dla odcinka drogi ekspresowej S11
Ostrów Wielkopolski-Kępno. Podjęto decyzję o rezygnacji z dalszych
prac nad wariantem nr 2. „Raport”
stanowi podsumowanie ubiegłorocznych spotkań konsultacyjnych
z mieszkańcami, w tym złożonych
ankiet i wniosków dotyczących przebiegu drogi ekspresowej S11. Wyniki
przeprowadzonych konsultacji będą
uwzględnione w analizie wielokryterialnej porównującej wszystkie
projektowane warianty przebiegów
drogi ekspresowej S11 na odcinku
Ostrów Wlkp. – Kępno w kryterium
społecznym. Kompletne wyniki
(we wszystkich kryteriach tj. techniczne, ekonomicznej, społeczne,
środowiskowe, funkcjonalno-ruchowe) wspomnianej analizy porów-

nawczej posłużą inwestorowi do
podjęcia decyzji w zakresie wyboru
wariantu przebiegu drogi ekspresowej preferowanego do realizacji. Jak
czytamy w „Raporcie” - przeprowadzone spotkania informacyjne ze społeczeństwem (konsultacje społeczne)
miały na celu wskazanie wariantów
nieakceptowalnych społecznie oraz
preferowanych wariantów przez społeczność lokalną, a także wskazanie
potencjalnych konfliktów bądź przeszkód, znajdujących się poza zakresem wiedzy dostępnej wykonawcy i
zamawiającemu. Analizy przebiegu
spotkań, wyników przeprowadzonych
ankiet oraz otrzymanych opinii pozwalają - według autorów „Raportu” wysunąć następujące wnioski:
m ieszkańcy gmin Przygodzice,
Ostrzeszów, Kępno, Baranów oraz
Kobyla Góra, w obu turach ankietowania, wyrazili zdecydowany
sprzeciw wobec wariantów 1 oraz
2. Wariant 3 przebiegu trasy jest jedynym wariantem, który po 2 turach
ankietowania uzyskał od mieszkań-

ców gmin: Przygodzice, Ostrzeszów,
Kępno, Baranów oraz Kobyla Góra
więcej głosów „za” (55%) niż „przeciw” (45%).
Po dwóch turach głosowania
mieszkańcy
gmin:
Przygodzice,
Ostrzeszów, Kępno, Baranów oraz Kobyla Góra w większości wypowiedzieli
się przeciwko wariantowi 5 przebiegu
trasy (55% głosów „przeciw”).
Po otrzymaniu wyników z przeprowadzonych spotkań informacyjnych ze społeczeństwem podjęto
decyzję o rezygnacji z dalszych prac
nad wariantem nr 2. W uzasadnieniu
tej decyzji stwierdzono: Z analizy
preferencji mieszkańców wynika, że
jest on najmniej akceptowanym społecznie wariantem. Uzyskał on 95%
głosów „przeciw”. Ponadto wariant
2 charakteryzuje się największą liczbą wyburzeń budynków mieszkalnych wśród analizowanych wariantów. Ponadto wariant 2 przebiega
najbliżej gniazda bociana czarnego
w miejscowości Olszyna.
Oprac. m
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Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie dla uczniów i rolników w
Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

Rozstrzygnięcie plebiscytu „Sukces sportowy 2019”

18 lutego br. w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie
kontynuowano realizację szkoleń
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie dla uczniów
i rolników przyjmujących uczniów
na praktyki zawodowe w swoich go-

27 lutego br. w Urzędzie Miasta
i Gminy w Kępnie rozstrzygnięto
plebiscyt „Sukces sportowy 2019”,
wręczając nagrody wyróżniającym
się, wybranym przez mieszkańców
sportowcom z gminy Kępno. Była to
już kolejna edycja wydarzenia.
Największe sukcesy sportowe
2019 roku zgłaszane były w kategoriach: trener, drużyna i sportowiec.
Zgodnie z regulaminem, sportowców
nominowali członkowie Rady Sportu

Rolniku, pracuj bezpiecznie
w swoim gospodarstwie
go Inspektoratu Pracy w Poznaniu.
W seminarium uczestniczyli uczniowie klasy I TD, II TB i III TB – grupa technik agrobiznesu oraz rolnicy,
którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe
w swoich gospodarstwach.

W czasie szkolenia przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy
oraz KRUS omówili wiele kwestii związanych z rolnictwem

spodarstwach. Pierwsza część cyklu
zajęć z tego zakresu miała miejsce
21 listopada 2019 r.
Szkolenia prowadzili: Paulina
Sikora z Placówki Terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim
oraz Andrzej Zalewski z Okręgowe-

W czasie szkolenia przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy
oraz KRUS przedstawili tematykę
dotyczącą regulacji prawnych w zakresie odbywania praktyk zawodowych w gospodarstwach rolnych oraz
zasady BHP i ergonomii w pracach
rolniczych. Omówiono działanie

czynników szkodliwych, źródła hałasu, wibracji oraz zapylenia, jakie
występują przy pracach w rolnictwie.
Przedstawiono również wyniki pomiarów, m.in. natężenia hałasu i wibracji o działaniu ogólnym w czasie
pracy ciągników zagregowanych z
maszynami rolniczymi czy natężenia hałasu i wibracji przenoszonych
przez kończyny górne podczas pracy pilarką łańcuchową spalinową,
pilarką tarczową i szlifierką kątową.
Rolnicy i uczniowie zostali także zapoznani z działaniami profilaktycznymi, które są możliwe do podjęcia
przez rolnika w celu ograniczenia lub
eliminacji ich szkodliwego wpływu
na organizm człowieka. Tematyka
zajęć obejmowała również zagadnienia BHP przy obsłudze zwierząt,
ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwie rolnym oraz bezpieczeństwa
pracy przy eksploatacji instalacji i
urządzeń elektrycznych. Na szkoleniu omówiono także zagrożenia przy
obsłudze ciągników, samobieżnych
maszyn rolniczych i zagregowanych
z ciągnikami oraz pracach ze środkami ochrony roślin. Omówiono
też przyczyny wypadków ciężkich i
śmiertelnych, które miały miejsce w
gospodarstwach rolnych w południowej Wielkopolsce.
Jan Kokot

Projekcja spektaklu Teatru Telewizji Polskiej pt. „INKA 1946” w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Kępnie

Uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który
obchodzony jest 1 marca, Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Kępnie zorganizowała dla uczniów kępińskich
szkół ponadpodstawowych projekcję
spektaklu Teatru Telewizji Polskiej
pt. „INKA 1946”.
Historia opowiada o mordzie
sądowym dokonanym na niespełna
18-letniej Danucie Siedzikównie,

nia w Gdańsku jako więzień specjalny. Mimo brutalnego śledztwa dziewczyna nie ujawnia żadnych istotnych
informacji. Rozpoczyna się krótka,
ledwo trzygodzinna rozprawa. Na
podstawie fałszywych i absurdalnych
oskarżeń, składanych przez często
zastraszonych świadków, dziewczyna zostaje oskarżona o nakłanianie
do rozstrzelania dwóch funkcjonariuszy UB podczas akcji szwadronu

Uczniowie obejrzeli spektakl pt. „INKA 1946”, aby
uczcić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

sanitariuszce i łączniczce w V Brygadzie Wileńskiej Armii Krajowej mjra
Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki”. Jednym z zarzutów, jakie jej postawiono, było mordowanie rannych
jeńców z Urzędu Bezpieczeństwa
– ludzi, którym w rzeczywistości ratowała życie.
Na skutek zdrady byłej łączniczki „Łupaszki”, Reginy, 20 lipca 1946
r. „Inka” wpada w ręce UB. Zostaje
umieszczona w pawilonie V więzie-

w Tulicach. 3 sierpnia 1946 r. zapada
wyrok: śmierć.
Żołnierze Wyklęci stawiali opór
sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę ze
służbami bezpieczeństwa ZSRR i
podporządkowanymi im służbami w
Polsce. Uczestnicy ruchu partyzanckiego określani są jako „żołnierze
wyklęci”, „żołnierze drugiej konspiracji” czy jako „żołnierze niezłomni
– wierni do końca”. Nie tracili wiary

w niepodległość Polski i nie zwiodły
ich oszukańcze, propagandowe hasła
sowieckie.
3 lutego 2011 r. Sejm ustanowił
1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który, jak
brzmiało w uzasadnieniu projektu
uchwały, ma być wyrazem hołdu dla
żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy
patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew
przelaną w obronie ojczyzny. Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu
i cierpienia, jakich doznawali przez
wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 r.
Miejsce pochówku Danuty Siedzikówny do 2014 r. było nieznane.
We wrześniu tego samego roku, w
ramach prac zespołu ds. poszukiwań
nieznanych miejsc pochówku ofiar
terroru komunistycznego Instytut
Pamięci Narodowej, na Cmentarzu
Garnizonowym w Gdańsku odnaleziono nieoznaczony grób, w którym
spoczywały szczątki Danuty Siedzikówny oraz rozstrzelanego z nią
Feliksa Selmanowicza (ps. „Zagończyk”). 28 sierpnia 2016 r. odbył się
ich uroczysty, państwowy pogrzeb na
Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. Prezydent Andrzej Duda wydał
postanowienie o mianowaniu Danuty
Siedzikówny na pierwszy stopień oficerski. 		
Oprac. KR

Najlepsi sportowcy
nagrodzeni

W kategorii „Sportowiec” najwięcej
głosów zdobyła Magdalena Walczak

nr 3 w Kępnie. Dziewczęta zdobyły
wicemistrzostwo województwa wielkopolskiego w Gnieźnie i uzyskały
prawo reprezentowania naszego województwa na mistrzostwach Polski.
W finale Ogólnopolskich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt drużyna zajęła drugie
miejsce w grupie C i uzyskała awans
do ćwierćfinału. Po zaciętej i wyrównanej walce ostatecznie nasze reprezentantki zdobyły siódme miejsce.
Z kolei w kategorii
„Trener”
mieszkańcy najchętniej
przekazywali swoje głosy dla
Anny Zmyślonej,
która całe serce oddała
taekwon-do.
Przez wiele lat była
zawodniczką, obecnie jest jednym z
najszybciej rozwijających się trenerów. Prowadzi pięć
grup
wiekowych
taekwon-do
dla
dzieci w Kępnie. Jej
podopieczni zdobywają najwyższe
stopnie podium. Aktywnie rozwija
swoje kwalifikacje, szkoląc się u najlepszych, m.in. w centrum treningowym w Seulu.
Laureaci odebrali puchary i nagrody z rąk inicjatorów plebiscytu:
burmistrza miasta i gminy Kępno
Piotra Psikusa oraz przewodniczącego Kępińskiej Rady Sportu P.
Falszewskiego. - Te wyróżnienia to
zauważenie was przez Radę Sportu,
przez wszystkich tych, którzy oddali
na was głos, to dostrzeżenie waszego
wysiłku sportowego, waszego trudu i
waszych sukcesów. Gratuluję i życzę
wam realizacji wszystkich ambicji
sportowych i planów życiowych –
podkreślił burmistrz.
KR

i mieszkańcy. Weryfikacji zgłoszeń i
oddanych głosów dokonywała kapituła plebiscytu: przedstawiciele Rady
Sportu - przewodniczący Paweł Falszewski, Mirosław Grabny, Michał
Żurecki, Leszek Rorat oraz przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w
Kępnie – Sylwia Humelt.
Głosowanie odbywało się od 7 do
28 stycznia br. w formie tradycyjnej
(papierowej) lub elektronicznie. Każdy mieszkaniec mógł oddać swój głos
jeden raz.
W tegorocznym plebiscycie oddano w sumie 1973 głosy, w tym
1346 głosów ważnych. To najwięcej
spośród dotychczasowych edycji.
W kategorii „Sportowiec” najwięcej głosów zdobyła Magdalena
Walczak, od 9 lat trenująca taekwon-do. W
minionym roku brała
udział w mistrzostwach Polski, jak
również w zawodach
międzynarodowych.
Jest wielokrotną zdobywczynią podium w
Mistrzostwach Polski
Taekwon-do.
Laureatem w kategorii „Drużyna” została drużyna dziewcząt w piłce ręcznej
W kategorii „Trener” mieszkańcy najchętniej
oddawali swoje głosy dla Anny Zmyślonej
Szkoły Podstawowej

NOMINOWANI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
Sportowiec:
Laureat: Magdalena Walczak (taekwon-do)
Mateusz Dyduch (piłka nożna), Jakub Urbański (piłka nożna),
Aleksandra Polak (taekwon-do, kickboxing, biegi)
Drużyna:
Laureat: drużyna dziewcząt w piłce ręcznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie
Drużyna Juniorów Akademii Piłkarskiej Reissa – rocznik 2010,
Drużyna Juniorów Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Marcinki” Kępno, drużyna piłki ręcznej dziewcząt Kępińskiego Klubu
Sportowego „Polonia”
Trener:
Laureat: Anna Zmyślona (taekwon-do)
Rafał Nikodem (piłka nożna), Paweł Ruszkowski (siatkówka),
Artur Schumacher (koszykówka i piłka nożna), Teresa Markiewicz (piłka ręczna)
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historia
Kontynuujemy cykl artykułów dotyczących Powstania Wielkopolskiego w południowej Wielkopolsce

„Powrót do Polski Kępna i Ziemi Kępińskiej - 17 stycznia 1920 roku”
Tło historyczne wydarzeń Powstania Wielkopolskiego - Część 4
Przebieg i znaczenie
powstania wielkopolskiego
na terenie powiatu
ostrzeszowskiego
– dowodzący Stanisław Thiel
27 grudnia 1918 r. wybuchło powstanie wielkopolskie w Poznaniu,
które Ostrzeszów zastaje tak dalece
przygotowane, że 6 stycznia 1919 r.
Powiatowa Rada Ludowa w Ostrzeszowie postanowiła przystąpić do
Powstania. Organizację i dowództwo
powstania powierzono p.por. Stanisławowi Thielowi z Doruchowa, a
adiutantem p.por. Stanisława Thiela
został Witold Prusinkiewicz. Stanisław Thiel był na froncie południowej
Wielkopolski jednym z nielicznych
dowódców, którzy dorośli do swego
zadania, odciążając znacznie wyższe dowództwo polskie w tym czasie.
Stanisław Thiel, był też jednym z najlepszych dowódców, ale i najlepszym
właścicielem z okolicznych właścicieli – posiadał duży majątek rolny w
Doruchowie.
31 grudnia 1918 r./1 stycznia
1919 r. wybuchło powstanie w sąsiednim Ostrowie Wielkopolskim.
6 stycznia 1919 r. Rada Robotniczo–Żołnierska w Ostrzeszowie
zostaje rozwiązana, a jej członkowie
wstąpili ochotniczo w szeregi powstańcze. Odtąd władzę sprawowała
Rada Ludowa pod przewodnictwem
wspomnianego Józefa Wężyka.
W styczniu 1919 r. wszystkie
urzędy i instytucje, jak landratura,
magistrat, poczta, kolej, inspektorat
szkolny obsadzono kontrolerami Polakami, natomiast personel urzędniczy był nadal niemiecki. W urzędach
obowiązywał język niemiecki.
W skali centralnej w polskich
rękach znajdowała się policja i służba bezpieczeństwa. Od początku
stycznia 1919 r. obok niemieckiego
landratu, w powiecie, urzędował także polski starosta, który początkowo
przejął tylko sprawy policyjne, a dopiero później administrację powiatu.
Pierwszym starostą ostrzeszowskim
został adwokat Stanisław Radziszewski, a burmistrzem Ostrzeszowa
został Władysław Krakowski, dotychczasowy kontroler administracji
miejskiej. W Grabowie stanowisko
burmistrza objął zasłużony działacz
Ludwik Kantecki, a w Mikstacie
Roch Żymełka. W gminach powołano wójtów i sołtysów Polaków.
Urzędnicy niemieccy stopniowo
opuszczali powiat ostrzeszowski, niektórzy czynni byli do czerwca 1919
r. Do grupy Polaków, przejmujących
administrację z rąk niemieckich,
należał również znany w powiecie
ostrzeszowskim działacz powstańczy
Władysław Golus.
Powstanie objęło już wtedy całą
Wielkopolskę. Przysięga oddziałów
powstańczych odbyła się podczas
mszy świętej na Rynku w Ostrzeszowie 7 stycznia 1919 r., na sztandar
ostrzeszowskiego Sokoła. Szeregi
powstańców rosły z dnia na dzień.
Zgłaszali się także Polacy z dalekich
frontów wojny światowej i to z bronią
w ręku.
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Równocześnie nieliczna jeszcze
załoga powstańcza obsadziła paru
sekcjami okoliczne miejscowości
(Szklarka Myślniewska, Kobyla Góra,
Parzynów, Rogaszyce, Tokarzew),
tworząc osłonę Ostrzeszowa. Sekcje
wzmocniły istniejące tam miejscowe oddziały Straży Ludowych. Doruchowa strzegła miejscowa Straż
Ludowa, a rezerwę stanowiły małe
jeszcze oddziały powstańcze: grabowski i mikstacki. Organizatorem i
faktycznym dowódcą powstańczego
oddziału grabowskiego był wytrawny sierżant Andrzej Krajeński, choć
nominalnie dowódcą oddziału został
Marian Genge z Kuźnicy Grabowskiej, któremu nadszarpnięte zdrowie
ograniczało dowodzenie oddziałem.
Z wolna utworzył się regularny front
południowy od lasów antonińskich
poprzez Szklarkę Myślniewską, Kobylą Górę, Parzynów, Kochłowy, Mikorzyn do Wyszanowa nad Prosną.
Rozkazem dziennym nr 2, z 7
stycznia 1919 r. Księstwo Poznańskie podzielono na 7 okręgów wojskowych. Okręg VII – ostrowski
obejmował powiaty: ostrowski, odolanowski, krotoszyński i ostrzeszowski. Granice okręgu VII określił bieg
wypadków. Dowództwo VII Okręgu
Wojskowego spoczęło w rękach ppor.
Wawrzyniaka, a szefem sztabu tego
okręgu został Zygmunt Wieliczka.
Komendzie
ostrzeszowskiej
przypadł odcinek południowy, od
granicy powiatu odolanowskiego,
wzdłuż granicy śląskiej i powiatu kępińskiego aż do Prosny. Straż
Ludową w powiecie podzielono na
dziewięć okręgów: między innymi
kępiński, kobylogórski, doruchowski, grabowski, mikstacki, siedlikowski, parzynowski. Straż Ludowa
utrzymywała w stałym pogotowiu
cztery kompanie. Dwie z nich pełniły służbę na froncie bojowym, stanowiąc poważną podporę załogi powstańczej. Dalsze dwie nad Prosną,
do walki z rozproszonym przemytnictwem. Dowództwo nad Strażami
Ludowymi objął Antoni Władysław
Wodniakowski, naczelnik okręgowy
Sokoła.
9 stycznia 1919 r. oddział Grenzschutzu z Kępna napadł na Doruchów
w zamiarze pojmania komendanta
ppor. Stanisława Thiela, rabując jego
mienie. O tym napadzie tak opowiada Stanisław Pawłowski: Pierwsze polecenie otrzymałem w nocy,
udać się szosą grabowską, pobudzić
wszystkich Polaków, ponieważ Niemcy atakują Doruchów. Biegłem od
domu do domu, budziłem wszystkich
gospodarzy, polecałem uzbroić się w
widły, kosy, co kto miał. Nikt nie odmawiał. W krótkim czasie uformował
się na szosie pokaźny szereg chłopów
z prymitywną bronią i wyruszył w
kierunku Doruchowa. W Doruchowie jednak okazało się, iż miejscowa
ludność uporała się sama z Grenzschutzem. Okazało się, iż okoliczna
ludność Doruchowa z widłami i kosami przepędziła Niemców.
9 stycznia 1919 r. powstańcy
przesunęli swe wojska na teren powia-

tu kępińskiego, które nie było przygotowane do powstania. Powstańcy
zaatakowali Niemców w Świbie,
zdobyto tego dnia karabin maszynowy, broń lekką oraz pozyskano wielu
ochotników do powstania. W ten sposób zabezpieczono wschodnią część
powiatu przed Niemcami. Natomiast
zachodnia część była ciągle nękana
przez Niemców w rejonie Kobylej
Góry. W tym rejonie przyszła z pomocą powstańcom kompania pleszewska pod dowództwem Feliksa
Pamina.
11 stycznia 1919 r. powstańcy
zostali zaalarmowani, iż od strony
Kępna zbliża się niemiecki pociąg
pancerny, wysadzili więc tor kolejowy w powietrze i odparli najazd.
Ciężkie bitwy stoczono także o Li-

były: Maria Olszanowska, Pelagia
Remelska, Maria Fabrowska, Petycja Fabrowska, Kazimiera Fabrowska-Godycka, Zofia Pogorzeliska,
Walentyna Wodniakowska, Jadwiga
Dirska–Jarczewska, Waleria Życka,
Zofia Stempniewicz, Maria Stawska–
Wierusz, Wiktoria Latanowicz–Kosterska, Stanisława Kasperska, Janina Gorgolewska, Maria Szymańska
i wiele innych. Grupą męską PCK
dowodził Klemens Sarnowski.
Polski Czerwony Krzyż przejął
opiekę nad rannymi i zajmował się
pochówkiem poległych. Na szpital
garnizonu powstańczego przeznaczono szpitalik dyjakonistek, a na kostnicę dawny kościółek pod wezwaniem
św. Anny, położony naprzeciw koszar
powstańczych. Na zapleczu frontu

Linia frontu powstańczego z 10 stycznia 1919 roku

gotę, Korzeń i Rogaszyce (od strony Kępna). W Kępnie usadowił się
Grenzschutz, którego powstańcy nie
mogli ścierpieć. Planowano odbicie
tego powiatu, stąd też tu toczyły się
najcięższe walki. Z pomocą przyszła
kompania ostrowska i skalmierzycka.
Z Kępnem, które nie przygotowało
się do powstania, powstańcy mieli
wiele kłopotu.
Należy podkreślić, iż powracający żołnierze Polacy z dalekich frontów wojny światowej, przekradając
się często z bronią w ręku przez front
nieprzyjaciela, zgłaszali się do powstania. Między innymi z frontu we
Francji przedostał się do rodzinnego
Ostrowa Wlkp. i walczył na terenie powiatu ostrzeszowskiego Roch
Gruszka.
Na podkreślenie zasługuje duży
udział kobiet w powstaniu. Polski
Czerwony Krzyż powstał równolegle
z wybuchem powstania. Kierowała
nim Michalina Radziszewska. Lekarzem batalionu powstańczego został
dr Antoni Życki. Członkiniami PCK
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organizowały izby chorych liczne
włościanki.
Na czele grupy zaopatrzeniowej,
zarówno powstańców jak i ludności
cywilnej, stanął kierownik Spółdzielni Rolnik Stanisław Fabrowski.
Niezwykłą ofiarność w zaopatrzeniu
w żywność i potrzebne środki finansowe okazali polscy kupcy, ziemia-

nie i chłopi z całego powiatu ostrzeszowskiego.
Siły zbrojne na terenie powiatu
ostrzeszowskiego, jak podaje Władysław Golus, w14 stycznia 1919 r.
liczyły: kompania ostrzeszowska,
dowódca Bogusław Gorgolewski
– 100 ludzi, oddział mikstacki, dowódca Stanisław Polak – 70 ludzi,
oddział grabowski, dowódca Marian
Genge, zastępca Andrzej Krajewski
– 60 ludzi.
Razem siła powstańcza liczyła
w tym dniu zaledwie 320 bagnetów,
podczas gdy nieprzyjacielska grupa
bojowa w Kępnie liczyła 250 ludzi,
oprócz dalszych oddziałów Grenzschutzu w Bralinie, Słupi, Sycowie
(nieprzyjaciel zgromadził tu batalion piechoty i dwie baterie artylerii
polnej). Siły niemieckie kilkakrotnie
przewyższały ostrzeszowskie szeregi
powstańcze, łącznie z kompanią pleszewską.
Niemcy byli jednak zaskoczeni żywiołowością Polaków, a sami
nie mogli wnieść do walki żadnego
momentu ideowego, zniechęceni
zresztą walkami długotrwałej wojny
światowej.
Najcięższe walki powstańcy stoczyli pod Korzeniem, który leżał na
froncie od strony Kępna i tam też
powstańcy ponieśli największe straty. Powstańcy to ochotnicy, wszyscy
walczyli tak jak wytrawni żołnierze.
Bardzo często decydowali sami i to
bardzo mądrze, a wszystkich można
nazwać bohaterami. Odznaczali się
męstwem i dumą, wielką odwagą
oraz wielkim patriotyzmem. Niestety, powstańcy nie wyzwolili zbrojnie
Kępna.
Z 3/14 stycznia 1919 r. front powstańczy ustalił się od strony Kępna – od Zmyślonej Parzynowskiej,
poprzez Rzetnię, Turze, Myjomice,
Ostrówiec, Kierzno, Nawrotów, Teklinów do Mirkowa nad Prosną. W
tym dniu nieprzyjacielski oddział zaatakował posterunek powstańczy w
Szklarce Myślniewskiej, gdzie zginął
Jan Kotwicz.
Opracował: Władysław Garbiński
(Mikorzyn) na podstawie pracy
swej mamy Anny Garbińskiej
(z d. Zbierska – Tokarzew),
pt. „Przebieg i znaczenie Powstania Wielkopolskiego na terenie
Powiatu Ostrzeszowskiego”
– obszerny skrót

Uwaga!

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kępno,
jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny
jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego
bądź też huczne urodziny, a chcielibyście
upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika
- zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami.
Z radością weźmiemy udział w uroczystości, a następnie
przygotujemy reportaż z tego szczególnego wydarzenia,
który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.
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Gdy cały świat skupia się na walce z koronawirusem, grypa panuje w najlepsze. A to właśnie ona, zdaniem ekspertów, powinna budzić strach. W powiecie kępińskim, inaczej niż
w Polsce, nie ma zwiększonej zachorowalności na grypę

W Kępińskiem mniej zachorowań na grypę

Grypa to powszechne wirusowe
zakażenie dróg oddechowych, wywołane wirusem grypy, który charakteryzuje się dużą umieralnością.
Grypa przenosi się z osoby na osobę
drogą kropelkową podczas kichania,
kaszlu lub w wyniku bezpośredniego
kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg
oddechowych zakażonych osób.
- Grypa występuje sezonowo na
całym świecie. Najczęściej wywołują ją wirusy typu A i B. W Polsce
zachorowalność na grypę i choroby
grypopodobne przypada w okresie jesienno–zimowym – podkreśla
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kępnie i jednocześnie
dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie
Wanda Lepka.
Choruje dużo Polaków
W styczniu 2020 r. na grypę w
styczniu - jak podaje Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny odnotował ponad 544
tys. zachorowań na grypę, hospitalizowanych było 2792 osoby. Zmarło z powodu grypy 10 osób. Z kolei w lutym
na grypę zachorowało 821 653 osób, z
czego 5600 było hospitalizowanych.

Między 1 a 29 lutego z powodu grypy zanotowano 23 zgony (tym dwoje
dzieci do 15. roku życia). Najwięcej
zachorowań odnotowano w trzech
województwach: mazowieckim (143
758 osób), pomorskim (119 727 osób),
wielkopolskim (104 990 osób).
Najwięcej zachorowań było w
grupie wiekowej 15-64 (325 365
osób). Następnie w grupie wiekowej
5-14 (226 088), 0-4 (174 276). Najmniej zachorowań było wśród osób
powyżej 65. roku życia – 75 924. Niestety, w tej ostatniej grupie wiekowej
było najwięcej ofiar śmiertelnych
– aż 15. W grupie wiekowej 15-64
zmarło 6 osób, a w grupie wiekowej
5-14 dwie.
W ubiegłym roku zanotowano
w Polsce ponad 4,7 mln przypadków
zachorowań i podejrzeń zachorowań
na grypę, z czego 2,1 mln u dzieci do 14
lat – wynika z danych NIZP-PZH
Analizując te statystyki, można
wnioskować, że w poprzednim sezonie grypowym, od 1 września 2018
r. do 7 kwietnia 2019 r., odnotowano
prawie 3,7 mln zachorowań i podejrzeń zachorowań z powodu grypy.
Odnotowano wówczas 143 zgony

z powodu grypy, najwięcej od ponad
pięciu lat.
Kępnianie chorują mniej
Jak co roku największą zachorowalność w kraju, jak i w powiecie
kępińskim odnotowujemy w lutym
i marcu. Dla porównania w styczniu 2019 r. w powiecie kępińskim
zachorowało 1004 osoby, w tym 11
osób hospitalizowano. W tym roku
w styczniu zachorowały 944 osoby,
w tym hospitalizowano 20 osób. W
lutym 2019 r. chorych było 1985, w
tym 18 osób hospitalizowano, a w lutym 2020 r. było 1265 chorych (czyli
mniej o 720 osób), w tym 12 hospitalizowanych. - Zestawiając dwa miesiące roku 2019 i roku 2020, można
zauważyć, że w bieżącym roku nastąpił spadek zachorowań na grypę
– stwierdza W. Lepka.
Działając profilaktycznie, w
związku z sezonowym wzrostem
zachorowań na infekcję układu oddechowego, w trosce o zdrowie pacjentów, dyrekcja kępińskiego szpitala
podjęła decyzję o okresowym zakazie odwiedzin we wszystkich oddziałach lecznicy. Zakaz obowiązuje od 4
marca do odwołania.

W Polsce w zeszłym tygodniu odnotowano pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem,
a w tym tygodniu w Wielkopolsce, stąd wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk powołał
zespół zarządzenia kryzysowego, mający zająć się tym problemem epidemiologicznym

W Wielkopolsce jest już koronawirus

Wojewoda wielkopolska Łukasz
Mikołajczyk 5 marca br. przewodniczył posiedzeniu wojewódzkiego
zespołu zarządzania kryzysowego,
które dotyczyło sytuacji epidemiologicznej w Wielkopolsce w kontekście
koronawirusa.
A już 9 marca br. w godzinach
popołudniowych
potwierdzono
pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem w Wielkopolsce. Ł.
Mikołajczyk poinformował o tym
na specjalnej konferencji prasowej,
przedstawiając także aktualną sytuację dotyczącą zagrożenia koronawirusem w regionie oraz działaniach
służb w tym zakresie.
- Pacjentka, przebywająca obecnie pod nadzorem lekarzy, trafiła na
oddział zakaźny Szpitala Miejskiego
w Poznaniu. Jej stan jest poważny. Została przetransportowana ze
szpitala w Puszczykowie. Powtórne
badanie próbki potwierdziło zakażenie koronawirusem – mówi wojewoda. 17 osób, które miały kontakt
z chorą, obecnie są poddane kwarantannie domowej. Kwarantanną
objęto także personel medyczny – 18
osób. Oddział wewnętrzny szpitala
w Puszczykowie zostanie decyzją
wojewódzkiego inspektora sanitarnego zamknięty na 14 dni. Do tej pory
jedyny potwierdzony przypadek koronawirusa w Wielkopolsce został
zdiagnozowany w Poznaniu. Chora
kobieta to mieszkanka Czapur. Do
szpitala zakaźnego trafiła z oddziału
wewnętrznego szpitala w Puszczykowie. Jej stan jest poważny. 57-latka
jest w śpiączce i oddycha przez respirator. - Pacjentka „cały czas przebywa pod opieką lekarzy” - poinformował wieczorem Tomasz Stube z
biura prasowego wojewody.

„Wojewoda podpisał apel, który
zostanie wysłany do wielkopolskich
samorządów. – Analizujemy na bieżąco sytuację związaną z imprezami masowymi. Do końca marca ma
zostać zorganizowanych około 30
imprez masowych w Wielkopolsce.
Analizuje je wojewódzki inspektor sanitarny i na bazie opinii organ wydający zgodę może podjąć decyzję ograniczającą imprezę masową” – pisze
wojewoda.
Wojewoda polecił też wszystkim
organom administracji rządowej oraz
organom samorządu terytorialnego,
w terminie od 10 marca br. do odwołania, nieorganizowanie przez szkoły
i placówki oświatowe wszelkich wyjazdów zagranicznych i krajowych
dla dzieci i młodzież. Polecenie dotyczy również nieprzyjmowania przez
szkoły zorganizowanych grup dzieci
i młodzieży z zagranicy.
Wojewódzki inspektor sanitarny
zaapelował, aby osoby powracające
z kraju, gdzie jest stała intensywna
transmisja koronawirusa, które odczuwają duszności, mają kaszel i wysoką temperaturę, kontaktowały się
telefonicznie z powiatową stacją epidemiologiczną, ewentualnie zgłaszały się do oddziału chorób zakaźnych.
- Apelujemy, aby pacjenci z podejrzeniem koronawirusa nie zgłaszali
się do izb przyjęć oraz na szpitalne
oddziały ratunkowe – apeluje wielkopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Andrzej Trybusz.
Z danych przedstawionych przez
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną wynika, że sytuacja
jest cały czas monitorowana przez
wojewódzkie oraz powiatowe stacje
sanitarno-epidemiologiczne. - Cały
czas podwyższona jest gotowość 9

szpitali w województwie, które posiadają oddziały zakaźne lub oddziały intensywnej opieki medycznej.
Podwyższona gotowość gwarantuje
możliwość zabezpieczenia większej
ilości łózek dla pacjentów – informuje T. Stube. Aktualnie dostępne są 72
stanowiska na oddziałach zakaźnych
i 20 łóżek na oddziałach pediatrycznych. Ponadto wojewoda powołał 7
zespołów ratownictwa medycznego
w Wielkopolsce, które są przygotowane do transportu zarażonych osób.
Jeden z nich dyżuruje już w Kępnie.
Niedawno lokalne media obiegła wiadomość jakoby w Mikstacie i Biskupicach Obłocznych zlokalizowano
osoby z prawdopodobieństwem zarażonych koraonawirusem. Po kilku
dniach okazało się, że wyniki badań
mężczyzny zabranego z Mikstatu
oraz 14-latka z Biskupic Ołobocznych na obecność koronawirusa są
negatywne. Chłopiec ma najprawdopodobniej grypę, a mężczyzna z Mikstatu zapalenie płuc.
Na dzień 10 marca br. w Wielkopolsce z powodu podejrzenia
COVID-19 objętych nadzorem epidemiologicznym jest 621 osób, w
kwarantannie znajdują się 44 osoby, hospitalizowanych jest ogółem 10 osób.
Dyrekcja kępińskiego szpitala
zapewnia, że jest przygotowana na
ewentualność pojawienia się koronawirusa w naszym powiecie, podobnie
jak tutejsza Stacja Sanitarno Epidemiologiczna.
W kępińskim szpitalu pacjenci
znajdą dokładne zalecenia, co zrobić
w momencie zaobserwowania u sie-

Powikłania grypy
Grypa może powodować łagodne lub ciężkie powikłania, a czasami
może prowadzić do śmierci. Grypa
różni się od przeziębienia. Ta zwykle
pojawia się nagle. Ludzie z grypą często odczuwają niektóre lub wszystkie
z tych objawów: gorączka (choć ta nie
u każdego występuje!), dreszcze,
kaszel, ból gardła, katar lub zatkany
nos, bóle mięśni lub ciała, bóle głowy,
zmęczenie, niektóre osoby mogą mieć
wymioty i biegunkę, chociaż częściej
występuje to u dzieci niż u dorosłych.
Większość osób, które zachorują
na grypę, wyzdrowieje za kilka dni
do mniej niż dwóch tygodni, ale u niektórych osób wystąpią powikłania (takie jak zapalenie płuc) w wyniku grypy, z których niektóre mogą zagrażać
życiu i prowadzić do śmierci.
Zakażenia zatok i ucha są przykładami umiarkowanych powikłań
grypy, podczas gdy zapalenie płuc
jest poważnym powikłaniem grypy,
które może wynikać z samego zakażenia wirusem grypy lub ze współzakażenia wirusem grypy i bakteriami.
Inne możliwe poważne powikłania
wywołane przez grypę mogą obejmować zapalenie serca (zapalenie mięśnia sercowego), mózgu (zapalenie
mózgu) lub mięśni (zapalenie mięśni,
rabdomioliza) i niewydolność wielonarządową (na przykład niewydolność oddechową i nerek). Zakażenie
wirusem grypy dróg oddechowych

może wywołać ekstremalną reakcję
zapalną w organizmie i może prowadzić do sepsy, zagrażającej życiu
reakcji organizmu na infekcję. Grypa
może również pogorszyć przewlekłe
problemy medyczne. Na przykład
osoby z astmą mogą doświadczyć
ataków astmy podczas grypy, a osoby
z przewlekłą chorobą serca mogą doświadczyć pogorszenia się tego stanu
wywołanego przez grypę.
Skuteczne szczepionki
Specjaliści przekonują, że dobrym sposobem zapobiegania infekcjom i powikłaniom powodowanym
przez wirusy grypy są szczepienia.
Podobnego zdania jest dyrektor PSSE
- Aby uchronić się przed grypą, należy często myć ręce, unikać dużych
skupisk ludzi, zdrowo się odżywiać
oraz dbać o odpowiedni ubiór. Najskuteczniejszą metodą ochroną
przed grypą jest szczepienie – zauważa W. Lepka. Niezwykle istotne jest także przestrzeganie zasad
higieny, m.in. częste mycie rąk oraz
kichanie i kasłanie w zgięcie łokciowe. Dzięki temu dłonie nie zostaną
skażone wirusem i chory nie przeniesie go na inne osoby. W miejscach
publicznych i w środkach transportu
należy unikać niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich
wyposażenia. Lekarze radzą, aby zadbać o kondycję fizyczną i właściwą
dietę, co ma znaczący wpływ na odporność.			
m

bie objawów lub podejrzeń związanych z koronawirusem. Na każdym
oddziale w widocznym miejscu rozwieszono plakaty i ulotki informacyjne na ten temat.
Władze samorządowe gmin powiatu kępińskiego nie podjęły jeszcze decyzji aby zamknąć podległe
im placówki oświatowe, jak to zrobił
burmistrz Wieruszowa.
Nowy koronawirus SARS-Cov-2
wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej
gorączką, kaszlem, dusznościami,
bólami mięśni i zmęczeniem. Wirus

może wywoływać groźne dla życia
zapalenie płuc.
Przypominamy, że mamy sezon wzmożonej zachorowalności na
grypę, stąd też zachowajmy spokój
i wstrzemięźliwość w wydawaniu
pochopnych sądów odnośnie możliwego wystąpienia przypadku zarażenia koronawirusem. Pamiętajmy o
przestrzeganiu zasad higieny, w tym:
częstym myciu rąk wodą z mydłem,
a jeśli nie ma takiej możliwości, np.
podczas podróży, można je zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu.
m
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Aktualności

wiadomości
W lutym w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego odbyło się spotkanie, na którym wyróżniono ofiarodawców muzeum tytułem „Darczyńca Roku”

25 lutego 2020 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie odbył się XXI Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Darczyńca Roku

Zaśpiewali w „obcym” języku
Wyróżniony tytułem „Darczyńca Roku” M. Lorenc
wraz z dyrektor muzeum K. Różewską i J. Potworowskim

Spotkanie z darczyńcami organizowała Karolina Różewska – dyrektor kępińskiego muzeum, a brali w
nim udział Marian Lorenz – prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej oraz gość honorowy Jan Potworowski. Zaszczytny tytuł „Darczyńcy Roku 2019” otrzymał Marian
Lorenz.
- Nagroda przysługuje osobie,
która w danym roku przekazała

najwięcej darów, które powiększają
zbiory muzealne. Było to niezwykłe
spotkanie, a nawet przeniesienie w
przeszłość, ponieważ rozmowy nie
odbiegały od tematów historycznych. Bardzo dziękujemy za ten niezwykle inspirujący i twórczy czas.
Mamy nadzieję, że zostaną zrealizowane projekty w ramach dalszej
współpracy – podsumowała przyznanie nagrody K. Różewska.
m

Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach objętych afrykańskim pomorem świń (ASF)

Rolnicy mogą starać się
o pomoc finansową
Od 28 lutego do 28 marca br.
rolnicy prowadzący gospodarstwa
na terenach objętych afrykańskim
pomorem świń (ASF), którzy planują zrezygnować z hodowli trzody
chlewnej, mogą składać w oddziałach
regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski
o przyznanie pomocy finansowej na
„Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
O premię może wystąpić rolnik
posiadający gospodarstwo o areale
powyżej 1 ha i wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tysięcy euro.
Kolejny warunek to niekorzystanie
wcześniej z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, z dotacji dla
młodego rolnika, dofinansowania
na modernizację gospodarstwa czy
na założenie firmy na wsi. Rolnik
nie musi być objęty ubezpieczeniem
KRUS. Wystarczy, że co najmniej
25% całego swojego dochodu będzie
uzyskiwał z produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu
i hodowli ryb. Oznacza to, że o premię można się starać, pracując na etacie czy prowadząc własną firmę.
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Na restrukturyzację małego
gospodarstwa można otrzymać 60
tysięcy złotych premii wypłacanej
w dwóch ratach. Najpierw jest to
48 tysięcy złotych, a po realizacji
założeń biznesplanu – 12 tysięcy
złotych. Dotację można przeznaczyć
na wydatki dotyczące działalności
rolniczej w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów
rolnych w nim wytworzonych. 80%
kwoty pomocy trzeba jednak wydać
na inwestycje w środki trwałe, np.
zakup wyłącznie nowych maszyn i
urządzeń, na budowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej czy założenie sadów i plantacji
wieloletnich.
Każdy wniosek podlega punktowaniu. Pomoc jest przyznawana,
jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 8 punktów. A te można otrzymać m.in. za: średnią roczną liczbę
świń utrzymywanych dotąd w gospodarstwie (do 5 punktów), rodzaj
planowanej produkcji (do 3 punktów), kompleksowość biznesplanu
(do 7 punktów) i docelowa wielkość
ekonomiczna gospodarstwa (do 5
punktów).
Oprac. KR

Zebrana licznie publiczność wysłuchała piosenek w wykonaniu młodych artystów reprezentujących Liceum Ogólnokształcące nr I, Zespół
Szkół Ponadpodstawowych nr 1 oraz
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr
2. Popisy wokalne i instrumentalne
oceniało jury w składzie: Ewa Kowalczyk – dziennikarz muzyczny,
lektor języka angielskiego, wokalist-

ka, Dariusz Baranowski - przedstawiciel Starostwa Powiatowego
w Kępnie oraz Dariusz Leśniarek
- muzyk, gitarzysta, pracownik Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie. Występom śpiewaczym przysłuchiwała się m.in. - dyrektor LO nr I
Danuta Stefańska.
Konkurs stał na bardzo wysokim
poziomie, stąd jury miało nielada

problem z wyłonieniem zwycięzcy.
Pierwsze miejsce zajęła Hanna Kos
z zespołem reprezentująca Liceum
Ogólnokształcące nr I, drugie miejsce
- Nikola Łyczkowska z ZSP nr 2, a
trzecie Nadia Moska z LO nr I. Nagrody laureatom wręczała wicestarosta Alicja Śniegocka. Zwycięzcom i
wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Oprac. m

Zdarzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów osobowych na Trakcie Napoleońskim

Wpadł w poślizg i doprowadził do zderzenia
28 lutego br., po godzinie 16.00,
na ul. Trakt Napoleoński pomiędzy
Baranowem a Grębaninem doszło
do zdarzenia drogowego z udziałem
dwóch samochodów osobowych.
Jako pierwszy na miejsce zdarzenia przybył Zespół Ratownictwa

wej Policji w Kępnie.
Policjanci, którzy przybyli na
miejsce ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki Renault,
20-letni mieszkaniec Kępna, w terenie niezabudowanym, na prostym
odcinku drogi, nie zachował należy-

W wyniku zdarzenia trzy osoby doznały ogólnych obrażeń ciała i zostały
przetransportowane do kępińskiego szpitala. Fot. KP PSP Kępno

Medycznego. Do zdarzenia zadysponowano również zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
OSP Baranów i OSP Mroczeń oraz
funkcjonariuszy Komendy Powiato-

tych środków ostrożności, zjechał na
pobocze, w wyniku czego wpadł w
poślizg i doprowadził do zderzenia
z prawidłowo jadącym z przeciwka
samochodem marki Nissan, kierowa-

nym przez 48-letniego mieszkańca
gminy Bralin.
Jedna osoba opuściła pojazd o
własnych siłach, natomiast do dwóch
pozostałych konieczne było wykonanie dostępu. Na potrzeby działań ruch
na drodze zablokowano. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu
dostępu do osób uwięzionych w pojeździe za pomocą narzędzi hydraulicznych oraz udzieleniu kwalifikowanej
pierwszej pomocy poszkodowanym
– relacjonuje oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski. W wyniku zdarzenia wszyscy uczestnicy
(3 osoby) doznali ogólnych obrażeń
ciała i zostali przetransportowani do
szpitala. - Uczestnicy zdarzenia, po
przebadaniu przez lekarza pogotowia ratunkowego, koordynującego
medyczne działania ratownicze, zostali przetransportowani do szpitala
w Kępnie – dodał strażak.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w
Kępnie. Wiadomo, że sprawca zdarzenia nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
Kierujący byli trzeźwi.
KR

Kolejna kradzież auta w regionie
4 marca br., między godziną 2.00 a
3.00, z posesji w Nowej Wsi Książęcej
skradziono samochód osobowy marki
Mercedes GLS 450. - Skradziono samochód osobowy marki Mercedes,
koloru czarnego, rocznik 2017. War-
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tość samochodu oszacowano na 270
tysięcy złotych. Policja zgłoszenie o
kradzieży auta otrzymała w środowy
poranek. Wiadomo, że do kradzieży
doszło w nocy, ale dla dobra śledztwa
nie ujawniamy więcej szczegółów tej

sprawy – powiedział oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie st. post. Rafał Stramowski. Każdy, kto posiada stosowne informacje w
tej sprawie, proszony jest o kontakt z
KPP Kępno.
Oprac. KR

Wiadomości

informacje

Od września 2019 r. Szkoła Podstawowa w Świbie podjęła pierwsze działania zmierzające
do wyboru patrona szkoły

Phm. Marcin Szajdak zwyciężył w Plebiscycie Instruktorskim Chorągwi Wielkopolskiej w kategorii „Zarządzanie
hufcem”

Szkoła wybiera swojego patrona Komendant kępińskiego

Do pierwszego głosownia uczniowie zgłosili trzech
kandydatów: Jan Paweł II, Jan Brzechwa i Janusz Korczak

Od 15 listopada 2019 r. do 15 lutego br.
trwało poszukiwanie kandydatów przez całą
społeczność szkolną. Uczniowie oraz ich wychowawcy przystąpili do działania. Dzieci
wiedziały, że musi być to osoba wyjątkowa. Po
długich poszukiwaniach takich autorytetów do
głosownia zostało zgłoszonych trzech kandydatów wraz z uzasadnieniem. Są to: Kornel
Makuszyński, Jan Paweł II i Henryk Sienkiewicz. Informacje o nich były zaprezentowane na gazetce szkolnej oraz podczas godzin
wychowawczych i innych zajęć edukacyjnych.
Uczniowie po zapoznaniu się z sylwetkami kandydatów przystąpili do głosowania.
Łącznie wzięło w nim udział 90,48 % uczniów
szkoły, którzy głosowali na kartach przygotowanych przez Samorząd Szkolny. Nad przebiegiem czuwali: przewodnicząca Samorządu
Szkolnego Julia Tuz i opiekun Alicja Świątek.
W wyniku głosowania kandydatem
uczniów na patrona Szkoły Podstawowej w
Świbie został Jan Paweł II. Znamy też pozostałych kandydatów na patrona szkoły, a są
nimi: Janusz Korczak – kandydat rodziców
oraz Jan Brzechwa – kandydat nauczycieli i
pracowników szkoły.
Teraz cała społeczność szkolna będzie poznawać sylwetki kandydatów, prezentować je
na gazetkach, zebraniach i rozmawiać o nich w
czasie zajęć, tak, aby w maju br. dokonać najlepszego, ostatecznego wyboru.
Oprac. KR

Spotkanie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie z okazji Międzynarodowego
Dnia Kota

Dzieci poznawały koci świat
19 lutego br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło
się kolejne głośne czytanie dla dzieci,
będące częścią serii spotkań pod hasłem: „Cała Polska czyta dzieciom”.
Tym razem bohaterami czytanych
utworów były koty – ponieważ w lutym obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Kota.
Z wizytą do biblioteki przybyły
dzieci z Przedszkola Sióstr Boromeuszek i Przedszkola Samorządowego
nr 5 w Kępnie. Wiersze i zagadki o
kotach czytali: Natalia Gruszewska-Szlacheta – lekarz weterynarii,
podkom. Gabriela Kurzawa-Szuba z Wydziału Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie oraz
komendant powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie bryg. Wojciech Grabarek.

Wiersze i zagadki o kotach czytali: lekarz weterynarii
Natalia Gruszewska-Szlacheta, podkom. Gabriela
Kurzawa-Szuba z KPP Kępno oraz komendant
powiatowy PSP Kępno bryg. Wojciech Grabarek

hufca nagrodzony

Plebiscyt Instruktorski, po raz
kolejny organizowany przez Chorągiew Wielkopolską, ma na celu wyróżnienie instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, aby podziękować
im za codzienny trud, jaki wkładają
w pracę z harcerzami. Tegoroczny
plebiscyt odbywał się w sześciu ka-

kategorii „Wolontariusz i społecznik”
oraz pwd. Joanna Gola w kategorii
„Doświadczony drużynowy”.
Miło nam poinformować, że
phm. Marcin Szajdak został zwycięzcą plebiscytu. Jest on komendantem, który doskonale zarządza
hufcem. Jego aktywność organiza-

Trzech instruktorów z kępińskiego hufca znalazło się w finale plebiscytu: phm. Marcin Szajdak
(po prawej), phm. Tomasz Nawrocki (po lewej) i pwd. Joanna Gola (kobieta po lewej)

tegoriach: „Doświadczony drużynowy”, „Zarządzanie hufcem”, „Wolontariusz i społecznik”, „Nieprzetarty
Szlak”, „Wsparcie drużynowego” i
„Praca z bohaterem”. Do plebiscytu
zgłoszono w sumie 139 instruktorów.
Laureatów wyłoniono drogą głosowania internetowego. W tym roku
aż trzech instruktorów znalazło się
w finale plebiscytu: phm. Marcin
Szajdak w kategorii „Zarządzanie
Hufcem”, phm. Tomasz Nawrocki w

cyjna, praca na rzecz środowiska
i sprawność zarządcza wzbudzają
podziw. W krótkim czasie zbudował
krąg sojuszników hufca, którzy w ramach Ruchu Przyjaciół Harcerstwa
aktywnie i z powodzeniem rewitalizują bazę hufca w Kobylej Górze.
Chociaż przed komendantem jeszcze
sporo pracy, można się spodziewać,
że hufiec dalej będzie rozwijał się w
szybkim tempie.
Renata Jerzyk

Spotkanie autorskie z Ewą Sawicką w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

Majorka?

Z pewnością niebanalna!

Z pomocą grupy młodzieży dzieci
wykonały koty z origami

Grupa młodzieży, która jako wolontariusze pomagała przy imprezie,
pokazała dzieciom, jak zrobić koty z
origami. Zadanie to bardzo spodobało się dzieciom. Koty zostały pokolorowane i każdy uczestnik zabawy
zabrał swoje dzieło do domu.
Niespodziankę przygotowała dla
dzieci N. Gruszewska-Szlacheta, która przyniosła ze sobą stetoskop, dzięki czemu chętne dzieci mogły posłuchać, jak bije kocie serduszko.
Koty, które uczestniczyły w spotkaniu, wykazały się dużą cierpliwością, pozwalając się głaskać i osłuchiwać tak wielu dzieciom. Kolejne
spotkanie z literaturą dla maluchów
odbędzie się już wkrótce. Oprac. KR

27 lutego br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło
się spotkanie z autorką książki pt.
„Niebanalna Majorka”, Ewą Sawicką. Książka jest subiektywnym
przewodnikiem i opowieścią o historii tej wyspy, ciekawych postaciach z nią związanych oraz pięknych budowlach, które mają ciekawe
rozwiązania architektoniczne, jak
Katedra w Palmie. Autorka opowiedziała też o pobycie na wyspie
polskiego kompozytora Fryderyka
Chopina, który tam właśnie napisał słynne „Preludium Des-dur”,
zwane „deszczowym”. Majorka jest
interesującym miejscem, z ciekawą historią podbojów, wyspą, którą
ukształtował wpływ wielu kultur,
a nie tylko miejscem, które kojarzy się z wypoczynkiem na plaży.
Mieszkańcy utrzymują się głównie
z turystyki, ale co zrobić, gdy turystów jest za dużo? E. Sawicka, snując swoją opowieść, zabrała słuchaczy z zimnej i deszczowej Polski do
ciepłej i słonecznej krainy. W swojej
wyobraźni uczestnicy spotkania za-

częli planować wyjazdy w to piękne
i pełne atrakcji miejsce. Wydarzenie
zakończyła opowieść o majorkańskim jedzeniu i winie, które w ciągu
ostatnich lat bardzo poprawiło swój
smak. Chętni otrzymali także autograf i dedykację na egzemplarzach
zakupionych książek. Oprac. KR

Ewa Sawicka ze swoją książką
pt. „Niebanalna Majorka”
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straż pożarna
Strażacy z JRG Kępno i OSP Łęka Opatowska udali się do
zdarzenia w miejscowości Stogniew

Pożar instalacji elektrycznej
w budynku mieszkalnym
25 lutego br., o godzinie 16.25,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze instalacji
elektrycznej w budynku mieszkalnym w miejscowości Stogniew. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Łęka Opatowska. Po
przybyciu na miejsce pierwszych zastępów stwierdzono duże zadymienie
w lokalu zlokalizowanym na pierwszym piętrze. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, odłączeniu zasilania budynku w energię elektryczną oraz
oddymieniu pomieszczeń. Następnie

zlokalizowano miejsce, w którym
doszło do nadpalenia przewodów
elektrycznych, nie stwierdzono jednak pożaru. Budynek sprawdzono
kamerą termowizyjną oraz czujnikiem wielogazowym w celu wykrycia
ewentualnej podwyższonej temperatury i występowania tlenku węgla.
Zagrożenia nie stwierdzono – relacjonuje oficer prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Niebezpieczne zdarzenie drogowego z udziałem samochodu osobowego i rowerzysty

Potrącony na ul. Wiosny Ludów rowerzysta
zmarł w szpitalu
25 lutego br., tuż przed godziną
9.00, na ul. Wiosny Ludów w Kępnie
doszło do niebezpiecznego zdarzenia
drogowego z udziałem rowerzysty.
Kierujący samochodem osobowym
marki Peugeot 307, 84-letni mieszkaniec gminy Trzcinica, potrącił 63-letniego rowerzystę z gminy Kępno.
Do zdarzenia zadysponowano
Zespół Ratownictwa Medycznego,
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Pierwszy na miejscu zjawił się
ZRM, którego załoga, prowadząc
zaawansowane działania ratownicze,
walczyła o życie znajdującego się w
ciężkim stanie poszkodowanego. Rowerzysta, decyzją lekarza pogotowia
ratunkowego, został przetransportowany do szpitala w Kaliszu śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Na potrzeby działań ruch na ul.
Wiosny Ludów zablokowano w obu
kierunkach. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca

zdarzenia, udzieleniu wsparcia psychicznego kierującemu samochodem
osobowym oraz wyznaczeniu i zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca

prowadzi KPP Kępno. Ze wstępnych
ustaleń kępińskich funkcjonariuszy
wynika, że sprawcą zdarzenia był
prawdopodobnie rowerzysta.

Ze wstępnych ustaleń kępińskich funkcjonariuszy wynika, że sprawcą
zdarzenia był prawdopodobnie rowerzysta. Fot. KPP Kępno

LPR – mówi oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Kierujący samochodem był
trzeźwy. Czynności wyjaśniające

Niestety, kilka dni po wypadku
poszkodowany rowerzysta, na skutek
odniesionych obrażeń, zmarł w szpitalu.			
KR

Pożar instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Przybyszowie

Zapaliła się skrzynka bezpiecznikowa
W środę, 4 marca br., o godzinie
9.51, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
otrzymał zgłoszenie o pożarze instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w miejscowości Przybyszów.
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Olszowa i OSP
Mikorzyn. Po przybyciu na miejsce
pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że spaleniu uległa skrzynka bezpiecznikowa
instalacji elektrycznej. Pożar został
ugaszony przez właścicieli budynku

przed przybyciem na miejsce straży pożarnej. Po przeprowadzeniu
dokładnego rozpoznania nie stwierdzono osób wymagających pomocy
medycznej. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia i odłączeniu zasilania
budynku w energię elektryczną.
Następnie wszystkie lokale budynku sprawdzono czujnikiem wielogazowym pod kątem obecności gazów pożarowych, zagrożenia nie
stwierdzono – poinformował oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

Pożar został ugaszony przez właścicieli
budynku przed przybyciem straży pożarnej.
Fot. KP PSP Kępno

W Mianowicach doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego

Seat wjechał do rowu

Szkoła Podstawowa w Świbie
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Świbie
zapraszają drużyny ze szkół podstawowych do udziału

w I Międzyszkolnych Zawodach
w Udzielaniu Pierwszej Pomocy
14.05.2020 r.

Szczegóły pod nr tel. 509 244 997, 501 508 770.
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28 lutego br., o godzinie 20.07,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem
samochodu osobowego marki Seat w
miejscowości Mianowice.
Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Kępno, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że samochód
osobowy, którym podróżowały 3
osoby, z niewiadomych przyczyn
wjechał do przydrożnego rowu. - W
wyniku zdarzenia pomocy medycznej wymagała jedna osoba, która
była pod opieką przybyłego na miejsce zdarzenia Zespołu Ratownictwa
Medycznego. Działania strażaków
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polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz odłączeniu zasilania
w uszkodzonym pojeździe – poinformował oficer prasowy KP PSP Kępno

kpt. Paweł Michalski.
Przyczyny zdarzenia ustala Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

W wyniku zdarzenia jedna osoba wymagała pomocy medycznej,
której udzielił Zespół Ratownictwa Medycznego. Fot. KP PSP Kępno
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Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikorzynie za 2019 rok

Uczniowie ze Świby napisali list zaadresowany do królowej
Wielkiej Brytanii – Elżbiety II i otrzymali odpowiedź

We got it!

Druhowie z Mikorzyna
podsumowali miniony rok
29 lutego br. odbyło się walne
zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikorzynie
za 2019 rok. W sali Domu Strażaka,
oprócz członków jednostki, zebrali się również zaproszeni goście,
m.in. członek Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP
w Poznaniu Marek Fras, sekretarz
Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP
RP w Kępnie Aneta Szydlik, komendant gminny OSP Roman Klein, radny Rady Miejskiej w Kępnie i
sołtys Mikorzyna Adam Tęsiorow-

sław Duchnik, a Brązowym – Artur
Lewek. Z kolei odznakę za wysługę
35 lat otrzymał Roman Konarski.
Po podsumowaniu minionego
roku rozmawiano o planach jednostki
na rok bieżący oraz dyskutowano nad
problemami, jakie dotyczą strażackiego środowiska.
365 dni w OSP Mikorzyn
Stan organizacyjny jednostki na
koniec 2019 r. to 38 członków czynnych, 1 honorowy i 171 wspierających. Jednostka posiada Młodzieżową Drużynę Pożarniczą chłopców.

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
wyróżnieni zostali: Józef Jędrysiak i Czesław Duchnik

W działalności organizacyjnej
ski, dyrektor Szkoły Podstawowej w
Mikorzynie Bogumił Stempin oraz jednostki w ubiegłym roku odbyło się
przedstawiciele
zaprzyjaźnionych 6 posiedzeń Zarządu i 4 inne zebrajednostek OSP, policji i lokalnych sto- nia. Większość posiedzeń Zarządu
odbywała się wspólnie z druhami,
warzyszeń.
Prezes OSP Mikorzyn Włodzi- którzy biorą udział w akcjach ratowmierz Kemski powitał zebranych, niczo-gaśniczych oraz członkami
a następnie, po przyjęciu porządku Komisji Rewizyjnej. W okresie spraobrad i uczczeniu minutą ciszy zmar- wozdawczym nie nastąpiły żadne
łych członków jednostki, przedstawił zmiany w składzie Zarządu i Komisji
sprawozdanie z działalności OSP Mi- Rewizyjnej.
Uwzględniając działalność rakorzyn w 2019 roku. Zaprezentowano
także sprawozdanie finansowe i Ko- towniczo-szkoleniową, OSP Mikomisji Rewizyjnej. Zarząd OSP Miko- rzyn brała udział w 39 wyjazdach do
rzyn jednogłośnie otrzymał absoluto- różnego rodzaju zdarzeń. Było to: 13
wyjazdów do pożaru, 20 wyjazdów
rium dla za rok sprawozdawczy.
- Ochotnicze Straże Pożarne związanych z miejscowymi zagrostanowią związek ludzi, którzy nie żeniami, 2 wyjazdy ćwiczeniowe, 1
pozostają obojętni wobec nieszczęścia ludzkiego. Ludzie ci,
o każdej porze dnia lub nocy,
bez względu na panujące warunki atmosferyczne, w razie
potrzeby są gotowi spieszyć
na ratunek potrzebującym.
Działania swe wykonują społecznie, poświęcają swój czas,
czasem zdrowie, a nawet życie
– przyznał W. Kemski.
Podczas zebrania wręczono odznaczenia dla strażaków.
Złotym Medalem „Za Zasługi
dla Pożarnictwa” wyróżnieni W sali Domu Strażaka zebrali się członkowie
zostali: Józef Jędrysiak i Cze- jednostki OSP Mikorzyn oraz zaproszeni goście

wyjazd gospodarczy oraz 3 fałszywe
alarmy. We wszystkich tych działaniach brało udział łącznie 17 strażaków. - Członkami, których należy
wyróżnić, są: Piotr Skwarkowski,
Maciej Kucharzak, Krzysztof Kucharzak, Mikołaj Hebisz, Sebastian
Kemski, Daniel Kemski, Andrzej
Ilski, Krzysztof Rybak, Robert Stawski, Arkadiusz Wróbel, Piotr Świtoń,
Mikołaj Kubot, Marcin Giza, Roman Konarski, Paweł Kliks, Grzegorz Kliks, Grzegorz Dobrzyński i
Adam Tęsiorowski – wymieniał prezes OSP Mikorzyn.
Dwóch druhów wzięło udział w
szkoleniu z zakresu kwalifikowanej
pierwszej pomocy, uzyskując tytuł
ratownika.
Mikorzyńska jednostka bierze
czynny udział w wielu uroczystościach państwowych i kościelnych
oraz wydarzeniach kulturalnych,
jak np. koncerty w Kępnie, dożynki,
Florianki, Boże Ciało, zawody sportowo-pożarnicze, Powiatowy Zlot
Pojazdów Pożarniczych w Świbie,
odpust w Sanktuarium św. Idziego
w Mikorzynie czy msze za ojczyznę,
a także wielu innych wydarzeniach
organizowanych na terenie powiatu kępińskiego. Strażacy pomagali
również w organizacji Biesiady Nocy
Świętojańskiej w Mikorzynie.
Druhowie prowadzą działalność
prewencyjną, organizując pogadanki
dla dzieci i młodzieży oraz pokazy
sprzętu bojowego. Pod koniec lipca
OSP Mikorzyn, wraz z JRG Kępno,
OSP Bralin i OSP Świba, zorganizowała ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego na akwenie wodnym w
Mikorzynie.
W okresie sprawozdawczym OSP
Mikorzyn pozyskała ze środków własnych oraz w ramach dofinansowań
nowe umundurowanie i sprzęt dla
jednostki.
KR

Królowa Elżbieta II, za pośrednictwem swojej
damy dworu, odpowiedziała na list uczniów

Szkołę Podstawową w Świbie
spotkał duży zaszczyt. Cztery miesiące temu uczniowie klasy VII na
lekcji języka angielskiego napisali list
zaadresowany do królowej Wielkiej
Brytanii – Elżbiety II.
W korespondencji wspomnieli
m.in. o tym, jak bardzo lubią uczyć
się języka angielskiego i poznawać
kulturę Zjednoczonego Królestwa.
Opisali szkołę i swoje zainteresowania, a do listu dołączyli pracę plastyczną i zdjęcia.
Po czterech miesiącach ucznio-

wie otrzymali odpowiedź. Królowa
Elżbieta II (za pośrednictwem swojej
damy dworu) pochwaliła znajomość
języka angielskiego uczniów. Podziękowała za nadesłany list i prace plastyczne. Do listu z Wielkiej Brytanii
dołączone zostały biuletyny o życiu i
pracy królowej.
Odpowiedź monarchini sprawiła
uczniom wiele radości oraz z pewnością będzie motywacją do pisania
kolejnych listów i nauki języka angielskiego.
Oprac. KR

Uczniowie klasy VII na lekcji języka angielskiego
napisali list do królowej Wielkiej Brytanii

Rejestrujący samochód w piątek, 28 lutego br. ze zdziwieniem brali numerek, nie widząc nikogo przed sobą, można
powiedzieć – szczęśliwcy

Bez kolejki
do Wydziału Komunikacji
Było jak w piosence „Taki dzień
się zdarza raz...”, aby do Wydziału
Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Kępnie 28 lutego br. w samo
południe nie było kolejki. To niecodzienne zdarzenie ze zdziwieniem
komentowali idący na sesję powiatową radni oraz zainteresowani. - Tu

zawsze były tłumy, a dziś pustki. Nie
pamiętam takiego zdarzenia, odkąd
bywam w starostwie – mówi Marek.
Co wpłynęło w tym dniu na tak małe
zainteresowanie petentów załatwiających „sprawy samochodowe”? Może
poczuli wiosnę i przesiedli się na rowery? 			
m
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Informacja dotycząca kwalifikacji wojskowej w powiecie kępińskim w 2020 roku
Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1981), Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2020 r. na
obszarze województwa wielkopolskiego oraz Zarządzeniem Nr 37/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r, termin tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie kępińskim wyznacza się w okresie od 23 marca do 8 kwietnia.
Powiatowa Komisja Lekarska w Kępnie będzie miała swoją siedzibę w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie – Mianowice 2 h i pracować będzie codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 17.00.
Komisja ta jest właściwa terytorialnie dla mieszkańców miasta i gminy Kępno oraz gmin: Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica.
Szczegółowy harmonogram stawiennictwa zainteresowani otrzymają od właściwych wójtów i burmistrza w drodze indywidualnych wezwań.
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby (mężczyźni i kobiety) urodzone w latach 1999-2000, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B) ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej
niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B) ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej
niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim
2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których
mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:
1) wójtowi lub burmistrzowi:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem
stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień:
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (świadectwo jej ukończenia) lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny (osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej), zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.
Ważne jest więc, aby podczas stawiennictwa przedstawić powiatowej komisji lekarskiej dokumentację medyczną, mogącą świadczyć o aktualnym stanie zdrowia i przebytych chorobach. Ułatwi to komisji
poprawne diagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. Jeżeli powiatowa komisja lekarska nie będzie w stanie określić stopnia zdolności do czynnej
służby wojskowej w oparciu o własne badania oraz dokumentację medyczną, przewodniczący komisji może skierować daną osobę na badania specjalistyczne lub na obserwację szpitalną, których wyniki
uwzględniane zostaną w procesie orzeczniczym. Zarówno badania lekarskie, przeprowadzane w trakcie kwalifikacji wojskowej, jak i badania specjalistyczne oraz poddanie się obserwacji szpitalnej jest
obowiązkowe i bezpłatne. Osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisje ds. inwalidztwa powinny przedstawić zaświadczenie i historię choroby, co pozwoli ustalić schorzenie
i odpowiadający temu paragraf, a w rezultacie orzec kategorię zdolności do służby wojskowej.
W wyniku badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej określana zostaje kategoria zdrowia danej osoby wskazująca zdolność, czasową niezdolność, niezdolność do czynnej służby
wojskowej w czasie pokoju lub trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kat. - A, B, D, lub E). Powiatowe komisje
lekarskie wydają orzeczenia, o zaliczeniu do jednej z omówionych wyżej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w formie decyzji administracyjnych.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2020 r. na obszarze województwa wielkopolskiego stanowi
wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się
w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Osoba, która z ważnych przyczyn (np. składanie egzaminu, leczenia szpitalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu
terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza. Powinna tego dokonać najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać
przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Warto pamiętać, że na osobę, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej
lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z prawem, niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu
lub odmowa poddania się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z przedstawicielem burmistrza lub wójta zajmującym się kwalifikacją wojskową, właściwej gminy ze względu na Państwa zamieszkanie lub
z Sekretarzem Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kępnie tel. 62 78 28 908.

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

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

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03

139 (278%)
129 (258%)
77 (154%)
104 (208%)
114 (228%)
91 (182%)
53 (106%)

84 (335%)
77 (310%)
46 (186%)
63 (251%)
69 (274%)
54 (218%)
31 (126%)

JAKOŚĆ
POWIETRZA
Bywało lepiej
Bywało lepiej
Umiarkowana
Bywało lepiej
Bywało lepiej
Umiarkowana
Umiarkowana

DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03

118 (470%)
93 (370%)
58 (233%)
70 (278%)
74 (298%)
153 (611%)
29 (116%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

196 (392%)
Zła
154 (308%)
Zła
96 (192%)
Bywało lepiej
116 (232%)
Bywało lepiej
124 (248%)
Bywało lepiej
255 (510%) Zagrożenie dla zdrowia
49 (98%)
Dobra

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

10

Perzów

baranów (ul. Ogrodowa 2)
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DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03

121 (482%)
77 (310%)
50 (200%)
70 (278%)
42 (167%)
72 (290%)
51 (204%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

200 (400%) Zagrożenie dla zdrowia
129 (258%)
Bywało lepiej
83 (166%)
Umiarkowana
116 (232%)
Bywało lepiej
70 (140%)
Umiarkowana
120 (240%)
Bywało lepiej
85 (170%)
Umiarkowana

Raport będziemy publikować co tydzień.

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

Region

gmina
Grono pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu wraz z rodzicami charytatywnie
przygotowywało domowe pączki

echo rychtala
marzec 2020, nr 11 (925)
Uroczyste przekazanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski przyznanego
Marii Lipskiej

Tradycyjnie i smakowicie
– dla Frania

Odznaczenie dla ratującej Żydów
Maria Lipska to jedna z siedmiu tysięcy Polaków uznanych za
Sprawiedliwych Wśród Narodów
Świata. Pomagała ukrywać się Żydom w czasie holokaustu. 4 marca
br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w
Rychtalu na ręce jej córki Lidii Lipskiej, mieszkanki gminy Rychtal,
wręczono Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski nadany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Aktu

18 lat. Zorientowała się, że sąsiedzi
są Żydami. Zdecydowała się pomóc
Lipskim. Miała krewnych w Grybowie pod Nowym Sączem, u których zorganizowała schronienie dla
Jana. Wkrótce Maria i Jan wzięli
ślub i zamieszkali w Grybowie. Mężczyzna rozpoczął pracę w miejscowym tartaku. W 1943 roku Maria
urodziła synka, Sławka. Kilkakrotnie, wraz z nowo narodzonym dziec-

Wójt A. Staszczyk gratuluje
L. Lipskiej córce M. Lipskiej

przekazania pośmiertnego odznaczenia dokonał dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr hab.
Rafał Reczek.
Podczas okupacji naziści wymordowali w naszym kraju niemal 3
miliony Żydów. Śmierć ponosili również ci, którzy ich ukrywali bądź w
jakikolwiek sposób im pomagali. To
nie zniechęciło jednak wszystkich
Polaków. Maria Lipska miała wówczas zaledwie 18 lat. Mieszkając w
Krakowie, pomagała ukrywać się
żydowskiej rodzinie, która uciekła
ze Lwowa. Rok później poślubiła Jana – jednego z ukrywanych.
Jak można przeczytać na stronie
Muzeum Historii Żydów Polskich
„Polin”: - Jesienią 1941 roku, po
lwowskich pogromach, żydowskie
małżeństwo Lipskich wraz z synem
Janem przeniosło się do Krakowa,
gdzie udało im się zdobyć fałszywe
dokumenty. W tym samym domu, w
którym przebywali Lipscy, zamieszkała Maria Kącka. Miała wówczas

kiem, rodzina musiała uciekać przed
Niemcami. Ukrywali się wówczas w
gęstym zbożu. Wszystkim trojgu udało się przeżyć wojnę. Rodzice Jana
również doczekali wyzwolenia. Po
wojnie cała rodzina przeniosła się do
Wrocławia. Maria i Jan doczekali się
w sumie trójki dzieci. Maria Lipska

Order nadany przez prezydenta
A. Dudę - M. Lipskiej

zmarła kilka lat temu, ale pamięć o jej
czynach trwa. - To jest taki fenomen,
bo nie tylko mamy sytuację ratowania Żydów, ale i puenty związanej z
miłością i połączeniem rodziny polskiej i żydowskiej – mówił dr hab.
Rafał Reczek.
Ze wspomnień i opowieści matki
Lidia Lipska zapamiętała wiele, lecz,
jak twierdzi, mama wszystkiego, co
widziała i czego doświadczyła, jej nie
powiedziała. - Co noc słyszeli przeciągły skowyt pociągu, którego koła
powtarzały jak echo: na śmierć, na
śmierć. [...] Najgorsze były te momenty, w których mama budziła się
z krzykiem, słysząc głos lokomotywy wiozącej śmierć – wspominała
córka Marii Lipskiej. - Mama miała
tzw. „szósty zmysł” i w pewnym momencie. jak mówiła tacie, że trzeba
uciekać, to uciekali w zboża – opowiadała.
Maria Lipska już w latach 90. XX
wieku otrzymała zaszczytny tytuł
Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata. To izraelskie odznaczenie nadaje
Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem. Jak
ważnym dla Lidii Lipskiej elementem jest otrzymane przez jej matkę
odznaczenie, można odnaleźć w jej
słowach: - To jest dla mnie coś wspaniałego, bo to jest dla mojej mamy,
dla człowieka, który był sprawiedliwym, który miał w sobie tak wielkie
pokłady miłości, że nie zastanawiała
się nad tym, że naraża swoją własną
rodzinę, tylko po prostu ratowała innych ludzi.
Jak twierdzi wójt gminy Rychtal
Adam Staszczyk: - Jest to znaczące
dla wszystkich mieszkańców Rychtala. Będziemy również chcieli tę
informację przekazać do szkół, wykorzystać to, że mamy w gminie taką
mieszkankę, której mama dokonywała wielkich rzeczy, żeby mogła się
tym podzielić również z uczniami w
naszych szkołach. Wójt Adam Staszczyk, z uwagi na trwający jubileuszowy rok 100-lecia powrotu Ziemi
Rychtalskiej do Macierzy, podarował
córce odznaczonej pamiątkowy medal upamiętniający niniejsze obchody
oraz flagę Gminy Rychtal.
Oprac. KR

Nauczyciele i rodzice z poświęceniem
wyrabiali i smażyli pyszne pączki

19 lutego br., z okazji Tłustego
Czwartku, grono pedagogiczne ze
Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu wraz z rodzicami podjęło się niecodziennego
zadania, jakim było charytatywne

cem oraz z uśmiechami na twarzach
wyrabiano, formowano i smażono
przepyszne domowe pączki. A było
ich niemało, bo około 1600 sztuk. Po
zakończonej pracy, w czwartek, od
godziny 8.00, można było zakupić
pączki w budynku szkoły.
Domowe wypieki cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że wystarczyło
tylko pół godziny, aby ich
zabrakło. Cały dochód ze
sprzedaży słodkości został
przeznaczony dla Frania
Marcinkowskiego z Namysłowa, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA).
W piątek, 21 lutego br.,
podliczono zawartość puszki,
do której wrzucano pieniądze
ze sprzedaży pączków. Kupujący ofiarowali łączną kwotę
Przygotowano aż 1600 pączków,
4.055,60 zł. - Dziękujemy
które zniknęły w pół godziny
wszystkim ofiarodawcom,
uczniom, rodzicom, wolonprzygotowanie domowych pączków. tariuszom, pracownikom szkoły za
O godzinie 20.00 grupa nauczycieli i wielki dar serca dla tego dzielnego
rodziców zebrała się w szkolnej kuch- malucha – podkreślają organizatoni, gdzie przez całą noc z 19 na 20 lu- rzy.
tego, dzielnie, z poświęceniem i serM. Oscenda

Dzięki wielkim sercom mieszkańców udało
się zebrać kwotę 4.055,60 zł dla Frania

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

gmina
kurier baranowa
marzec 2020, nr 11 (1156)
Na sesji Rady Gminy Baranów omawiano sprawy „strażackie”

Strażacki samochód z drabiną
– potrzebny czy nie?
Podczas XVI sesji Rady Gminy
Baranów jednym z tematów, który
wzbudził największe emocje, były
zmiany w budżecie Gminy na 2020
r., związane z wyodrębnieniem środków w wysokości 2 milionów złotych

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
Część radnych uważa, że jest to
zakup niepotrzebny. - U nas nie ma
budynków, gdzie drabina wysokości
37 m byłaby przydatna. (...) Według

Większością głosów (8), przy 5 „przeciw”, radni
zdecydowali o zmianach w budżecie Gminy na 2020 r.

na zakup samochodu dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Baranowie. Ma to
być samochód z drabiną ratowniczą o
wysokości 37 m z 3-osobowym koszem. W powiecie kępińskim pojazd
tego rodzaju posiada tylko Komenda

mnie to wyrzucanie pieniędzy w
błoto. Tłumaczenie, że będziemy obcinać drzewa albo zdejmować koty
z drzew jest niepoważne – mówił
radny Grzegorz Bystry. Skierował
on do komendanta powiatowego Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Kępnie
bryg. Wojciecha Grabarka pismo z
zapytaniem o zasadność takiej inwestycji. Podczas sesji radny przeczytał
odpowiedź komendanta, który nie
podważa planów inwestycyjnych,
ale mając na względzie infrastrukturę i tereny, a także zakłady pracy w
gminie Baranów, zalecił zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z dużym zapasem wody, które są bardziej
odpowiednie do likwidacji zdarzeń,
których wystąpienie na tym terenie
jest najbardziej prawdopodobne. - Na
takie samochody ratowniczo-gaśnicze są odpowiednie dofinansowania
i jak tylko w tym roku jakieś możliwości się pojawią, to taki samochód
będziemy chcieli zakupić. Następna
w kolejce jest OSP Słupia – odparła
skarbnik M. Żłobińska.
Uzasadnienie planów zakupu
samochodu strażackiego z drabiną
przedstawił radny Ryszard Stasiowski, który jest też gospodarzem w
jednostce OSP Baranów. - Jesteśmy
jednostką prężną i nie lubimy bezczynnie siedzieć. Wiemy wszyscy,

Niemiecki handball od ponad stu lat zwany jest w naszym kraju szczypiorniakiem. Ta efektowna
i twarda gra swoją potoczną nazwę wywodzi od miejscowości Szczypiorno pod Kaliszem, gdzie
znajdował się obóz dla internowanych żołnierzy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Tam właśnie, w 1917 roku, rozegrano jeden z pierwszych meczów piłki ręcznej w Polsce. Ten historyczny
asonans towarzyszył trzydniowym mistrzostwom gminy Baranów szczypiornistek i szczypiornistów – reprezentacji szkół podstawowych. Rozegrano je w donaborowskiej hali sportowej

Handball zwany szczypiorniakiem

Zawodniczki Jacka Klyty bezdyskusyjnie
sięgnęły po mistrzowski tytuł
Rywalizacja w donaborowskiej hali
sportowej była zacięta i wyrównana
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Szczypiorniak nie ma w gminie
Baranów jakichś specjalnych tradycji i byłoby rzeczą dziwną, gdyby
je miał. Trudno bowiem o sukcesy,
gdy nie ma się gdzie grać. Na szczęście ta sytuacja ewoluuje w dobrym
kierunku. Śmiem twierdzić, że za
dwa-trzy lata, gdy podwoje otworzy wreszcie pełnowymiarowa hala
sportowa w Baranowie, szczypiorniak stanie się wiodącą dyscypliną.
Talentów i entuzjazmu na pewno u
nas nie brakuje. Przekonaliśmy się o
tym na własne oczy. W trzydniowych
mistrzostwach szkół podstawowych
zobaczyliśmy mecze nie tylko zacięte i pełne pasji, ale i prowadzone na
przyzwoitym poziomie, co w szczególności dotyczy chłopców. Okazuje
się, że nawet w hali tenisowej można
z powodzeniem grać w szczypiorniaka. Co prawda na nieco mniejszej
powierzchni, ale za to pod okiem entuzjastów tej gry. Przypomnijmy, że
reprezentacja Donaborowa dwa lata
temu wywalczyła brązowy medal w
Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju „Kocham Ręczną na Orliku”. Impreza odbyła się wówczas na
baranowskim „Orliku”. I tym razem
młodzi donaborowianie (kl. IV-VI)
nie mieli sobie równych. Podopieczni
trenerki Urszuli Kurek w porywającym stylu wywalczyli mistrzowski
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Radni opozycyjni uważają, że zakup samochodu z drabiną
ratowniczą dla OSP Baranów to wyrzucanie pieniędzy w błoto

jakie są anomalia pogodowe, które
prawdopodobnie będą się zwiększać.
Dlatego chcemy wyjść naprzeciw,
likwidując te zagrożenia. (...) Również podczas dużego pożaru, np. hali
produkcyjnej - a w naszej gminie
mamy ich dużo - środki gaśnicze w
natarciu podaje się z góry, ponieważ
temperatura jest tak wysoka, że nie
wprowadza się strażaków do środka, a lanie wody na ścianę albo na
oślep na dach jest bezskuteczne –
tłumaczył. - Średnia wyjazdów podnośnika (posiadanego przez KP PSP
Kępno – przyp. red.) to 10,3 rocznie.
To prawie jeden wyjazd na miesiąc,
więc to nie jest wcale tak mało – dodał. Odczytał też pismo wystosowane
przez Zarząd OSP Baranów, w którym przedstawiono korzyści wynikające z posiadania w gminie samochodu z drabiną ratowniczą.
Odmienne zdanie ma radny
Piotr Marciniak. - Wydamy 2 miliony złotych na ten samochód, a
jego trzeba później jeszcze utrzymać, serwisować itd. To są ogromne

koszty. Moglibyśmy wydać te środki
w lepszy sposób, a opinia eksperta
w tej kwestii, jakim jest komendant,
powinna być decydująca – zaznaczył. Radny G. Bystry podkreślał,
że OSP Baranów będzie jedyną w
regionie jednostką OSP, dla której
zakupiony zostanie taki samochód.
- W okolicznych powiatach jest
tylko jedna taka straż, ale dysponuje podnośnikiem, bo jednostka
PSP zakupiła nowy sprzęt, a stary
przekazała w użytkowanie strażaków-ochotników. Gdyby w naszym
przypadku ktoś nam przekazał taki
sprzęt, to nie miałbym nic do tego,
ale nie, jeśli podatnicy mają zapłacić 2 miliony złotych (…) za samochód, który będzie używany okazjonalnie – dodał.
Większością głosów (8), przy
5 „przeciw”, radni zdecydowali o
zmianach w budżecie Gminy na
2020 r., a co za tym idzie – o przekazaniu środków na kupno samochodu
z drabiną ratowniczą.
KR

WYNIKI
Dziewczęta, kl. IV-VI:
1. Baranów (Oliwia Latusek, Amelia Lamek,
Kinga Pilarek, Maja Wyżnikiewicz,
Paulina Banaś, Wiktoria Lubojańska,
Milena Hełka, Oliwia Stelmaszyk,
Hanna Najdek, Milena Gąszczak, Milena Świtoń)
2. Donaborów
3. Łęka Mroczeńska
4. Słupia pod Kępnem
Najlepsza snajperka: Kinga Pilarek (Baranów)
Najlepsza bramkarka:
Oliwia Latusek (Baranów)
Najlepsza zawodniczka:
Zuzanna Drożdż (Donaborów)
Chłopcy, kl. IV-VI:
1. Donaborów
(Oskar Janus, Dawid Dombek, Bartek Goj,
Mikołaj Lubojański, Kacper Makurat,
Gracjan Malcher, Tobiasz Świtoń, Hubert Kokot)
2. Mroczeń
3. Słupia pod Kępnem
4. Łęka Mroczeńska
Najlepszy snajper: Bartek Goj (Donaborów)
Najlepszy bramkarz: Oskar Janus (Donaborów)

Dziewczęta, kl. VII-VIII:
1. Mroczeń (Karolina Napierała, Agata Kawula,
Amelia Dwornik, Kamila Kryściak, Magdalena
Jerczyńska, Emanuela Jańczak, Izabella
Jańczak, Marta Maksim, Kornelia Gattner)
2. Donaborów
Najlepsza snajperka:
Kamila Kryściak (Mroczeń),
Najlepsza bramkarka:
Karolina Napierała (Mroczeń)
Chłopcy, kl. VII-VIII:
1. Mroczeń (Bartłomiej Brząkała, Piotr Kubot,
Maciej Kordek, Filip Gąszczak, Jakub Rabiega,
Gracjan Mikolajczyk, Jakub Musiała,
Eryk Latusek, Przemysław Domagała,
Mateusz Korczak)
2. Łęka Mroczeńska
3. Donaborów
4. Słupia pod Kępnem
Najlepszy snajper: Maciej Kordek (Mroczeń)
Najlepszy zawodnik: Piotr Kubot (Mroczeń)
Najlepszy bramkarz:
Bartłomiej Brząkała (Mroczeń)

tytuł, by dwa dni później wygrać
również mistrzostwa powiatu. Niezwykłego wyczynu dokonały też
zawodniczki Jacka Klyty, które bezdyskusyjnie sięgnęły po mistrzowski
tytuł. A Kinga Pilarek ma już w
swoim skromnym dorobku dwa tytuły najlepszej snajperki. Pierwszy

wywalczyła w środę w Donaborowie,
a drugi – w mistrzostwach powiatu. Słowa uznania należą się zresztą
wszystkim uczestnikom donaborowskich mistrzostw. Na złoty medal zasłużyła nawet tablica świetlna, która
wybudziła się raptem z trzyletniego
letargu.			
ems

ZEBRANIE W SPRAWIE
HARMONOGRAMU ORLIKA
W czwartek, 12 marca o godz. 17.00,
na Orliku w Baranowie
odbędzie się spotkanie
w sprawie wiosennego harmonogramu
zajęć sportowych na Orliku.

Region

gmina
Nietypowe zajęcia w klasie IVa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
marzec 2020, nr 11 (1237)
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie spotkali się z Iwoną
Chowańską

Jesteśmy twórcami komiksu

Rozmawiali o Żołnierzach Wyklętych

1 marca obchodzimy dzień Żołnierzy Wyklętych. W związku ze
zbliżającą się rocznicą uczniowie
klasy VIIIb Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Bralinie spo-

I. Chowańska zawodowo zajmuje
się historią, ze szczególnym uwzględnieniem badania losów Żołnierzy
Wyklętych. W czasie spotkania nakreśliła uczniom kontekst historycz-

I. Chowańska z pasją opowiada historię
Żołnierzy Niezłomnych z naszego regionu

tkali się z Iwoną Chowańską, która
pracowała w Biurze Poszukiwań i
Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

ny oraz przedstawiła ciekawy wykład
na temat podziemia niepodległościowego z uwzględnieniem postaci Żołnierzy Wyklętych z rejonu Kępna,

Bralina, Rychtala i okolic. Uczniowie
mogli poznać losy wybranych żołnierzy, dowiedzieć się o metodach
tortur stosowanych wobec obrońców
ojczyzny oraz poznać ciekawostki z
prywatnego życia żołnierzy. Uwieńczeniem lekcji stało się przekazanie
szkole niezwykłej pamiątki. Była to
fiolka ziemi pochodzącej z „Kwatery
na Łączce” z Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie, gdzie chowano
żołnierzy podziemia niepodległościowego.
Celem spotkania było budowanie wartości patriotycznych wśród
młodego pokolenia oraz przybliżenie im „trudnej karty” w historii
Polski. Takie zajęcia najlepiej potwierdzają tezę, że historia jest interesującym przedmiotem. Dzięki
wspomnianej fiolce ziemi młodzież
mogła niemal dotknąć historii Polski i poczuć się badaczem dziejów
naszego kraju. Niezwykła lekcja
pozostanie na długo w pamięci
uczniów.
Karol Sułkowski

Targi Edukacyjne w Zespole Szkół Podstawowych im. Ks. Michała Przywary i Rodziny
Salomonów w Nowej Wsi Książęcej

Uczniowie bralińskiej szkoły w swoich autorskich komiksach przedstawili dalsze losy
bohaterów lektury pt. „Kajko i Kokosz”

25 lutego br. w klasie IVa Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie odbyła się lekcja języka
polskiego, której celem była prezentacja autorskich komiksów. Uczniowie przedstawili dalsze losy bohaterów lektury pt. „Kajko i Kokosz”.
Zadaniem uczniów było przygotowanie komiksu opowiadającego dalsze losy głównych bohaterów
lektury. Dzieci wykazały się dużym
zaangażowaniem, ujawniły talen-

ty plastyczne i lektorskie. Każdy
uczeń prezentował swoją historyjkę
całej klasie. Kajko i Kokosz znowu
przeżyli niezapomniane przygody.
Dzięki wyobraźni czwartoklasistów
przenosili się w czasie i walczyli w
imię dobra. Prezentacje podobały się
wszystkim twórcom, wiele z nich dowiodło, że dzieci mają nie tylko bujną
wyobraźnię, ale i poczucie humoru.
Jolanta Cudniewicz

Zdarzenie na 90 km trasy S8 w kierunku Wrocławia

Potrącony pracownik patrolu S8
i kolizja czterech samochodów

Jaką drogę zawodową wybrać?

3 marca br. w Zespole Szkół Podstawowych im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej
Wsi Książęcej odbyły się Targi Edukacyjne. Spotkanie rozpoczęli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie, którzy omówili obecną
sytuację na rynku pracy na terenie
powiatu kępińskiego.
Następnie głos zabrał kierownik
Cechu Rzemiosł Różnych Marek
Wróbel, który omówił zakres szkolenia uczniów zrzeszonych w izbie rzemieślniczej. Wśród gości był również
doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie,
który podpowiedział rodzicom, jak
pomóc dziecku w wyborze dalszej
drogi zawodowej.
Do dyspozycji uczniów byli lokalni przedsiębiorcy, którzy od lat
przyjmują absolwentów na praktyczną naukę zawodu. Wśród zaproszonych znaleźli się przedstawiciele
firm, takich jak: „Karol Meble” Karol

Mirowski, Zakład Fryzjerski Aneta
Galuba, Cukiernia „Jarczak” czy Zakład Mechaniczny „Progress” Leszek
Sawicki.
Zarówno uczniowie, jak i rodzice, zapoznali się z kierunkami kształcenia szkół ponadpodstawowych
z województwa wielkopolskiego

Cieszące się zainteresowaniem wydarzenie dostarczyło
uczniom i ich rodzicom obszernych informacji

i opolskiego. Swoją ofertę edukacyjną przedstawiły szkoły: Liceum
Ogólnokształcące im. mjra Henryka
Sucharskiego nr I w Kępnie, Zespół
Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w
Kępnie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie, Zespół
Szkół Ponadpodstawowych Centrum
Na czas działań zablokowano dwa pasy ruchu trasy
S8 w kierunku Wrocławia. Fot. KP PSP Kępno

Swoją ofertę edukacyjną
przedstawiły okoliczne szkoły

Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia
Rolniczego im. dr Jana Dzierżona w
Bogdańczowicach.
Cieszące się zainteresowaniem
wydarzenie dostarczyło uczniom i ich
rodzicom obszernych informacji niezbędnych do świadomego i rzetelnego wyboru dalszej drogi edukacji. To
integracyjne spotkanie odbyło się w
miłej atmosferze, a dodatkową atrakcją były pyszne pączki od lokalnego
przedsiębiorcy.
Alicja Hetmaczyk, Jerzy Liebner

W czwartek, 5 marca br., około
godziny 10.45, dyżurny do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu na 90 km trasy S8 w kierunku
Wrocławia. Doszło tam do potrącenia
pracownika patrolu S8 oraz kolizji 4
samochodów osobowych, w tym policyjnego radiowozu. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i
OSP Bralin, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz

Zespół Ratownictwa Medycznego,
który udzielił pomocy poszkodowanemu.
Na potrzeby działań zablokowano dwa pasy ruchu trasy S8 w kierunku Wrocławia. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca,
odłączeniu zasilania w uszkodzonych pojazdach oraz sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych – poinformował oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Okoliczności zdarzenia bada
KPP Kępno.
Oprac. KR

Niezwykła inicjatywa w sołectwach gminy Bralin

Zbierali złom, by pomóc Franiowi
22 lutego br. w sołectwach gminy
Bralin odbyła się zbiórka niepotrzebnego złomu, ze sprzedaży którego
środki przekazane zostaną na leczenie małego Frania Marcinkowskiego z Namysłowa, chorego na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Dzięki
wielkiemu zaangażowaniu miesz-

kańców, podczas akcji zebrano kwotę
w wysokości aż 22.373,54 zł. - Dziękujemy wam z całego serca, że tak
chętnie i z taką serdecznością wzięliście udział w akcji. Pokazaliście
wielkie serca, by pomóc Franiowi w
jego walce o zdrowie – podsumowali
organizatorzy.		
KR
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gmina
G£OS TRZCINICY
marzec 2020, nr 11 (1129)
Dzień Kobiet w gminie Trzcinica

Wspaniałości samych
Tradycją stało się, że panie z gminy Trzcinica co roku organizują spotkania z okazji Dnia Kobiet, mające
charakter lokalnej integracji. W sobotę, 7 marca 2020 r., świętowały panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z Lasek,
Trzcinicy i Wodzicznej. Zebranych
powitała przewodnicząca miejsco-

wego Koła Maria Bryja. Życzenia
dla kobiet z KGW Laski, Trzcinica i
Wodziczna wraz ze słodkim upominkiem przekazał Grzegorz Hadzik,
wójt gminy Trzcinica oraz sołtys
Trzcinicy Krzysztof Ostrowski,
Tomasz Gatner radny Rady Powiatu Kępińskiego Natomiast Renata

Ciemny, sekretarzy gminy Trzcinica
odwiedziła z życzeniami członkinie
KGW z Lasek i Wodzicznej. Dla pań
z KGW w Laskach przygotowano
także pokaz kosmetyków i środków
gospodarstwa domowego firmy Faberlic.
Oprac. m

Urząd Gminy Trzcinica otrzymał dotacje na usuwanie azbestu w gminie

Dotacje na usuwanie azbestu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanował pomoc finansową w wysokości
21 000 zł w formie dotacji dla Gminy
Trzcinica na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie z terenu gminy Trzcinica wyrobów zawierających azbest”
Powyższe dofinansowanie obejmuje 100% kosztów demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest.
Program adresowany jest do
mieszkańców gminy Trzcinica, a
realizowany będzie od czerwca do
października 2020 r. - Gmina Trzcinica od 2013 roku w porozumieniu
z Powiatem Kępińskim realizowa-

ła przedsięwzięcie pn. „Usuwanie
z terenu gminy Trzcinica wyrobów
zawierających azbest”. Natomiast
w 2020 roku prowadzić go będzie
samodzielnie, co daje możliwość
wyższego dofinansowania – informuje Grzegorz Hadzik, wójt gminy
Trzcinica. – Zachęcam mieszkańców
do usuwania wyrobów zawierających azbest. Jako gmina usunęliśmy
szkodliwy materiał ze wszystkich budynków, których jesteśmy właścicielem – dodaje włodarz gminy
Z terenu gminy Trzcinica od roku
2013 usunięto azbest ze 152 posesji o
łącznej masie 343,6 tony.
Oprac. m

Kolejne wnioski o dofinansowanie inwestycji w gminie

Trzy nowe wnioski

W Piotrówce kobiety świętowały „swój dzień”

Zmodernizowany zostanie
budynek gminny

Dzień Kobiet w Piotrówce
W czwartek, 5 marca 2020 roku,
w Domu Ludowym w Smardzach
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich
zorganizowało spotkanie z okazji

zbliżającego się Dnia Kobiet. Zgromadzonych powitała przewodnicząca
KGW Maria Szpunar. Życzenia dla
pań wraz ze słodkim upominkiem

przekazał Grzegorz Hadzik, wójt
gminy Trzcinica.
Oprac m

Trzciniccy rolnicy dowiedzieli się o zmianach w płatnościach rolnych

Szkolenie dla rolników

Rolnicy w czasie szkolenia

14

We wtorek, 3 marca 2020 r., w
Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło
się szkolenie zorganizowane przez
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Kępnie. Zgromadzonych powitał Grzegorz Hadzik, wójt
gminy Trzcinica.
Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy z zakresu rolnictwa oraz
zmiany w płatnościach bezpośrednich. Przekazano także informację na
temat płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych. Szkolenie poprowadził Piotr Twardowski, pracownik
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Kępnie, a nad przygotowaniem spotkania czuwała Katarzyna Maryniak z biura WODR w
Trzcinicy.
Oprac. m
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Oprócz dużych wniosków inwestycyjnych Gmina Trzcinica stara
się pozyskać środki na mniejsze zadania. W lutym 2020 roku zostały
przygotowane i złożone nowe wnioski o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku pn.
„Wymiana stolarki okiennej budynku
pałacowego położonego w miejscowości Pomiany gmina Trzcinica”.
W związku z tym, iż w 2019
roku zostały oddane do użytku nowe
obiekty przedszkola w Laskach oraz
żłobka w Trzcinicy, przy których
istnieje możliwość dodatkowego zagospodarowania terenu i jego upiększania, został złożony wniosek do
Fundacji Santander dotyczący programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”

edycja 1/2020/EKO pn. „Utworzenie
kącika malarskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Trzcinicy i Zespołu
Szkół w Laskach”.
Przygotowany i złożony został
również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w
miejscowości Laski” w X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
W poprzednich latach podobne wnioski w ramach konkursu „Pięknieje
wielkopolska wieś” zostały złożone
i zrealizowane w sołectwach Aniołka
Pierwsza, Trzcinica i Pomiany.
Łączna wartość powyższych
wniosków to 144 297,59 złotych, a
wartość wnioskowanego dofinansowania to 103 972,46 zł.
Oprac. m

Kontynuacja inwestycji telekomunikacyjnych w gminie
Trzcinica

Inwestycje

telekomunikacyjne
Do Urzędu Gminy w Trzcinicy
wpłynęła dokumentacja projektowa
„Budowa przyłączy telekomunikacyjnych wraz z wolnostojącymi
szafami telekomunikacyjnymi w
miejscowościach Granice i Smardze

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

Region

gmina
„Senior+” 2020 i „Maluch+” 2020 Gmina Perzów na listach
rankingowych

GONIEC PERZOWSKI
marzec 2020, nr 10 (915)

Dofinansowanie
z
ministerstwa
Dotacje dla organizacji

Rozstrzygnięto konkurs ofert oraz podpisano umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

2 marca 2020 r. wójt gminy
Perzów Danuta Froń podpisała umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy
Perzów z prezesami stowarzyszeń,
które otrzymały wsparcie finansowe

nia określone w złożonych ofertach.
W budżecie gminy na 2020 r. zabezpieczono na ten cel 77 000 zł.
Ogólna kwota wsparcia na działalność w zakresie sportu w wysokości 67.000 zł została rozdysponowana
pomiędzy Ludowy Zespół Sportowy

Wójt D. Froń po podpisaniu umów
z organizacjami pozarządowymi

na tegoroczne działania. Do otwartego konkursu ofert przystąpiły łącznie 4 organizacje, które po przeprowadzeniu procedury konkursowej,
otrzymały dofinansowania na zada-

„Pogoń” Trębaczów, który otrzymał
46.000 zł na szkolenia w zakresie
gry w piłkę nożną i uczestnictwa w
rozgrywkach sportowych oraz Klub
Karate KAMINARI Perzów, który

otrzymał kwotę 21.000 zł na popularyzowanie dyscypliny sportowej
karate oraz między innymi organizację zajęć z samoobrony i pierwszej
pomocy, prowadzone przez profesjonalnych instruktorów.
Dotacje na działalność kulturalną otrzymały: Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów, które w tym roku
planuje wycieczkę do Warszawy dla
45 osób ze zwiedzaniem zamku królewskiego, muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Katyńskiego i
otrzymało na ten cel dofinansowanie
w kwocie 5080 złotych oraz Stowarzyszenie Cool-Tur, które w swojej
ofercie na 2020 rok ma szereg atrakcji
dla dzieci i dorosłych, m.in. konkurs
na wystrój posesji z nagrodami, wyjazd na basen oraz zakup stołów i ławek plenerowych i otrzymało wsparcie na ten cel 4550 zł.
Organizacje na bieżąco będą informowały mieszkańców o swoich
podejmowanych inicjatywach. Zachęcamy do skorzystania z ich ciekawej oferty proponowanych w tym
roku działań – mówi D. Froń.
Oprac. m

wieści znad pomianki
marzec 2020, nr 11 (964)
24-letni mieszkaniec Rakowa został aresztowany na 3 miesiące za spowodowanie wypadku drogowego, do którego doszło 23 lutego w Łęce Opatowskiej

Dofinansowanie dla Domu
Seniora w Domasłowie...

3 marca 2020 r. minister rodziny,
pracy i polityki społecznej Marlena
Maląg ogłosiła wyniki naboru ofert
w ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020 Edycja
2020.
Gmina Perzów wnioskowała
o środki finansowe na rozbudowę
infrastruktury ośrodków wsparcia z Modułu 1, jako jednorazowe
wsparcie finansowe na utworzenie i
wyposażenie Klubu „Senior+” oraz
z Modułu 2 na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w
Domasłowie. Złożone oferty znalazły
się na listach rankingowych projektów dofinansowanych. Na utworzenie
Klubu Senior+ Gmina wnioskowała
o 137 300 zł, co stanowi 52% całkowitych kosztów zadania i taka kwota

została zatwierdzona. W ramach zadania zostanie wyremontowana część
budynku po przedszkolu w Domasłowie oraz przystosowana i wyposażona na potrzeby tworzonego Klubu
„Senior+”.
Na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Seniora Urząd
Gminy pozyskał dofinansowanie
w wysokości 50 400 zł.
Z kolei 28 lutego 2020 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert w ramach
resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
Maluch 2020. Na funkcjonowanie
miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku
Gminnym w Perzowie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
przyznała Gminie Perzów dofinansowanie w wysokości 38 880 zł.
UG

Pijany i z zakazem spowodował wypadek.
Został aresztowany

W niedzielę, 23 lutego, tuż po stanie ciężkim z wielonarządowymi
Prokuratura złożyła wniosek
godzinie 1.30, doszło do zdarzenia obrażeniami.
do Sądu Rejonowego w Kępnie o
drogowego na ul. Lipowej w Łęce
Do zdarzenia zadysponowano tymczasowy areszt dla mężczyzny.
Opatowskiej.
także zastępy z Jednostki Ratowni- Usłyszał on kilka zarzutów związaFunkcjonariusze Komendy Po- czo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Łęka nych z prowadzeniem pojazdu pod
wiatowej Policji w Kępnie ustalili, że Opatowska. - Samochodem podróżo- wpływem alkoholu, przy jednoczekierujący samochodem
snym sądowym zakazie
osobowym marki Audi,
prowadzenia pojazdów.
24-letni
mieszkaniec
Zarzut dotyczy także
Rakowa, nie dostosował
spowodowania wypadku
prędkości do warunków
z narażeniem życia. Kopanujących na drodze, w
lejny zarzut związany jest
wyniku czego stracił paz nakłanianiem do skłanowanie nad pojazdem,
dania fałszywych zeznań.
zjechał do przydrożnego
Mężczyźnie grozi do 12
rowu, a następnie uderzył
lat więzienia.
w drzewo. Okazało się,
Warto
zaznaczyć,
że 24-latek ma sądowy
że mieszkaniec Rakowa
zakaz prowadzenia poprzebywał na warunkojazdów mechanicznych.
wym zwolnieniu z zaCo więcej, znajdował się
kładu karnego. 4 maja
w stanie nietrzeźwości – 24-latek nie dostosował prędkości do warunków, stracił panowanie nad
2017 r. dokonał napadu
badanie wykazało ponad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Fot. KP PSP Kępno na stację paliw w Baranopół promila alkoholu w
wie. Wówczas za ten czyn
wydychanym powietrzu. W samo- wały cztery osoby. Trzy z nich wydo- otrzymał 3 lata pozbawienia wolnochodzie znajdowały się dwie pasa- stały się z pojazdu o własnych siłach, ści. Po dwóch latach wyrok został
żerki w wieku 27 i 18 lat (mieszkanki czwarta osoba była nieprzytomna i warunkowo skrócony. Teraz grozi mu
gminy Kępno) oraz pasażer w wieku znajdowała się w środku. Działania odwieszenie tamtego wyroku. - Męż20 lat (mieszkaniec gminy Łęka Opa- strażaków polegały na zabezpiecze- czyzna został zatrzymany i usłyszał
towska). Wszyscy uczestnicy tego niu miejsca zdarzenia, ewakuacji szereg zarzutów. Został przewieziozdarzenia zostali przetransportowani osoby nieprzytomnej z pojazdu i ny do aresztu, gdzie spędzi najbliższe
do kępińskiego szpitala przez Zespół udzieleniu kwalifikowanej pierwszej 3 miesiące – mówi zastępca oficera
Ratownictwa Medycznego. 27-letnia pomocy poszkodowanym – relacjo- prasowego KPP Kępno, st. sierż. Fipasażerka, po udzieleniu jej pomocy nuje oficer prasowy KP PSP Kępno lip Ślęk.			
KR
przez ratowników, została zabrana w kpt. Paweł Michalski.

... i żłobka w Perzowie

Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej otrzymał dofinansowanie z programu rządowego „Maluch +”

Dotacja dla żłobka
Gmina Łęka Opatowska zakwalifikowana została do dofinansowania
w ramach Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”
(moduł 2). Funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Łęce Opatowskiej
wsparte zostanie kwotą 25 920 zł.,
natomiast Żłobek Gminny w Opatowie otrzyma 32 400 zł dotacji.
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 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)
Sprzedam działkę 17 arów + budynki gospodarcze - Tabor Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 9/01/20)
Sprzedam działkę budowlaną w Weronikopolu. Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z
prądem jest na działce, przepiękne miejsce
przy lesie, na wzgórzu. Do sklepu spożywczego bliski dojazd. Kontakt: 792 435 339.
(TK 10/01/20)

Sprzedam działkę 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)

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)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

Skutecznie pomagam w nauce czytania, doskonaleniu tempa i umiejętności matematycznych dzieciom 0-III. Tel. 603 904 702.
(TK 39/02/20)

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)

Posadzki. Tel. 880 247 805.
(TK 33/02/20)

Do wynajęcia pokoje w Kępnie dla pracowników z Ukrainy. Tel. 889 143 311.
(TK 37/02/20)

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

rolnicze

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

Sprzedam żyto, pszenicę, jęczmień - Laski
k. Kępna. Tel. 606 854 932.
(TK 48/03/20)

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

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

US£UGI
Usługi hydrauliczne.
Tel. 505 602 594.
(TK 46/03/20)
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)
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)

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 3/01/20)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
sprzedam
Sprzedam tanio łózko 1,60-2 m, pojemniki
na pościel, dwa nocne stoliki, kolor brąz,
stan idealny. Tel. 600 660 769.
(TK 49/03/20)
Sprzedam tkaninę meblową
- 3 zł / za mb. Tel. 502 225 730.
(TK 50/03/20)
Sprzedam drewno opałowe, rozpałkowe.
Tel. 667 189 826.
(TK 43/02/20)

Sprzedam łóżka piętrowe. Tel. 889 143 311.
(TK 38/02/20)
Sprzedam: krajzegę z silnikiem 5,5 KW oraz
przyczepę do przewozu zwierząt.
(TK 8/01/20)
Tel. 885 394 472.

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

(62) 78 292 84

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.

PPHU MEBLOMARK
ZYGMUNT DASZCZYK

WIELKOPOLSKA FABRYKA SILNIKÓW
ELEKTRYCZNYCH
z siedzibą w Ostrzeszowie

poszukuje pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. MARKETINGU
Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:
-

aktywne pozyskiwanie nowych klientów
bieżącą obsługę i budowanie długotrwałych relacji z istniejącymi kontrahentami
przygotowywanie ofert handlowych
ustalanie i negocjowanie warunków współpracy z klientami
badanie zapotrzebowania rynku
czynny udział w tworzeniu nowych produktów
współpraca z działem sprzedaży i działem technicznym

Wymagania:
-

wykształcenie m.in. średnie techniczne (preferowane wyższe elektrotechniczne)
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
umiejętność planowania, systematyczność i dobra organizacja pracy
wysokie zdolności interpersonalne
gotowość do częstych wyjazdów służbowych (prawo jazdy kat. B)

Oferujemy:
-

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
interesującą pracę w stabilnej firmie
narzędzia do realizacji powierzonych zadań
szkolenia produktowe i pomoc we wdrożeniu do pracy na danym stanowisku
atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i wyników

CV prosimy kierować na adres: office@meblomark.com.pl
Kontakt telefoniczny pod nr 62 587 04 00
16
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TAPICERÓW i uczniów
w zawodzie tapicer
oraz do działu
reklamacji.

Ogłoszenia

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

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

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

reklamy
GKNOŚiPP.6845.2.2020/5

Kępno, dnia 05.03.2020 roku

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

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

I przetargu ustnego nieograniczonego
na najem lokalu użytkowego
położonego w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1
wraz z terenem pod ogródek gastronomiczny
1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ
CENA WYWOŁAWCZA DO I PRZETARGU
Przedmiotem I przetargu ustnego – nieograniczonego jest najem na
okres 5 lat:
1) Lokalu użytkowego o powierzchni 134,10 m², znajdujący się w budynku
ratusza, na nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ratuszowej
nr 1 w Kępnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Miasto Kępno jako działka nr 1385
o powierzchni 0,0627 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi
księgę wieczystą KZ1E/00047448/5;
2) Gruntu utwardzonego kostką granitową o powierzchni 30 m² przeznaczony pod lokalizację ogródka gastronomicznego położony na części
nieruchomości przy ul. Rynek w Kępnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Miasto
Kępno jako działka nr 1386/1 o powierzchni 0,0081 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00048683/1;
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Kępno, nie są obciążone
ograniczonymi prawami rzeczowymi
za wyjątkiem, umowy najmu obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2020
roku oraz nie są przedmiotem zobowiązań.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomości położone są w terenach o przeznaczeniu: tereny usług
administracji - symbol rysunku planu: AA7UA i AA8UA.
Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod nr rej. 1155/A
(KL.III-880/322/70) – wszelkie działania inwestycyjne wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Cena wywoławcza czynszu najmu lokalu i gruntu, do przetargu ustala
się na kwotę 3.322,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa
i 00/100 złotych) miesięcznie netto, plus należny podatek VAT.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

Tradycją Liceum Ogólnokształcącego nr I im. majora Henryka Sucharskiego są zjazdy poszczególnych roczników absolwentów. W roku 2020 przypada
wyjątkowa 100. rocznica istnienia naszej szkoły jako placówki polskiej. Ten zaszczytny jubileusz skłania do wspomnień, napawa dumą i radością dyrekcję,
społeczność szkolną, wszystkich absolwentów, wychowanków, sympatyków i
przyjaciół najstarszej w powiecie kępińskim szkoły ponadgimnazjalnej.
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że VII Zjazd Absolwentów i
Wychowanków odbędzie się w 100. rocznicę powstania polskiego Gimnazjum
i Liceum w Kępnie w dn. 30-31 maja 2020 r. Spotkajmy się w naszej szkole!
Zapraszamy serdecznie!
Wpisowe uczestnictwa: 160,00 zł (osoba towarzysząca 100,00 zł)
Wpłata na konto: Komitet Organizacyjny Zjazdu
– 51 8413 0000 0022 7902 5000 0001
(przy wpłatach prosimy wpisywać imię i nazwisko, rok matury).

Komitet Organizacyjny

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

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

lokal handlowo-usługowy

2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2020 roku o godzinie 9:00,
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, przy ul. Kościuszki 9,
63-600 Kępno.
3. INFORMACJE DODATKOWE

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

1) Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz termin
i miejsce jego wnoszenia podano w ogłoszeniu o przetargu.
2) Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie z siedzibą
przy ul. Ratuszowej 1 i ul. Kościuszki 9 w Kępnie
- Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno:
http:/www.um.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji
publicznej Gmina Kępno.
3) Dodatkowe informacje można uzyskać w Rozwoju Urzędu Miasta
i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 62 78-25-810) lub pisząc
na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600
Kępno.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

KUPIĘ ODZNAKI
I WPINKI
SPORTOWE
najlepiej
większe kolekcje
Kontakt:
602 639 236

Telefon: 514 288 733
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Recenzje

nasze bobasy pozują dla prasy
Nasi milusiñscy w obiektywie „TK”

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Laura Kneidl - „Tylko bądź przy mnie (tom 2.)”

Oliwia, córka Pauliny i Łukasza Krystek z Kępna, urodziła się 24 lutego
2020 r. Dziewczynka waży 2420 gramów
i ma 51 cm długości

Drugi tom znakomitej powieści o problemach młodych ludzi, o tym, jak trauma i stres
potrafią złamać najtwardsze charaktery. I o tym, że można znaleźć pomoc u innych i siłę w
sobie, by pokonać koszmary z przeszłości. Ona boi się miłości. Ale jeszcze bardziej boi się, że
straci tego chłopaka... Z Luką Sage była szczęśliwsza niż kiedykolwiek w życiu. Pokazał jej,
co to znaczy ufać, żyć i kochać. Ale ciemna przeszłość Sage dopadła ją i zniszczyła wspólne
szczęście. Nawet po dramatycznym rozstaniu Sage nie może zapomnieć o Luce, bez względu na
to, jak bardzo się stara. Każdego dnia odczuwa jego brak. Ale wtedy on pojawia się nagle u jej
drzwi i prosi, by wróciła. Czy pomimo tego wszystkiego, co zaszło między nimi, mają szansę
na nowy początek?

Nikodem, syn Agaty i Zbigniewa Domagałów z Kępna, urodził się 26 lutego
2020 r. Chłopiec waży 3190 gramów i ma
55 cm długości

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Randi Hutter Epstein - „Pobudzeni. Skąd się wzięły hormony i jak kontrolują
w zasadzie wszystko”

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje

o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości
Myjomice, oznaczona w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Ostrówiec-Myjomice, jako działka ewidencyjna nr 592/1 o powierzchni 0,0714 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00043559/8.

Metabolizm, sen, nastroje, układ odpornościowy, dojrzewanie i seks – to zaledwie wierzchołek tego, co kontrolują hormony, potężne związki chemiczne, których tajemnica sięga zatęchłych piwnic pełnych słojów z mózgami w formalinie i nowoczesnych klinik hormonalnych w
Los Angeles. Lekarz, który w latach 20. XX wieku propagował wazektomię jako niezawodną
metodę zwiększania libido, studentka medycyny, która dwadzieścia lat później odkryła hormon
hCg informujący o ciąży, oraz matka, która używała przysadek mózgowych zmarłych, by za
pomocą wydobytego z nich hormonu wzrostu leczyć swojego syna – to tylko niektórzy bohaterowie tej pełnej fascynujących niuansów, opisów badań i zabawnych anegdot książki. Zostali
tu sportretowani zarówno najważniejsi naukowcy stojący za rewolucyjnymi odkryciami na temat równowagi hormonalnej, jak i szarlatani, którzy proponowali równie szatańskie kuracje.
„Pobudzeni” to pasjonująca, dowcipna i szokująca opowieść o historii endokrynologii. A także
o tym, że bywamy zaledwie marionetkami we władzy adrenaliny, oksytocyny,
estrogenu czy testosteronu.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Rafał Kosik - „Amelia i Kuba. Stuoki Potwór”

2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU

Zabawna i niezwykle dynamiczna akcja pokazuje dzieciom zagrożenia wynikające z korzystania z mediów społecznościowych i braku prywatności. Amelia wrzuca do internetu śmieszne
zdjęcie koleżanki, nie zastanawiając się, ile złego może z tego wyniknąć. Kuba konstruuje NPK
(Niepodsłuchiwalne Połączenie Kablowe), Albert uważnie obserwuje świat i doradza dopiero,
kiedy ktoś go o to poprosi, a Mi kontynuuje poszukiwania futrzastego zwierzątka i w wyniku
chytrego planu ma dostać merynosa. Tylko co to jest, ten merynos?

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa nr 1, w okresie od 12.03.2020 roku do
02.04.2020 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie: www.kepno.pl
oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości,
Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego,
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 062 78-25-810)
– adres do korespondencji: ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Prywatne

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 11
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

Tel. 697 727 251, 606 878 616.
www.uslugipielegniarskiekepno.pl
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 18 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. Laura Kneidl - „Tylko bądź przy mnie (tom 2.)”,
2. Randi Hutter Epstein - „Pobudzeni...”,
3. Rafał Kosik - „Amelia i Kuba. Stuoki Potwór”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 10 nagrody otrzymuj¹:

M. Gierz (Mnichowice), G. Seiffert (Baranów).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Przed tobą udany tydzień. Będziesz w dobrym
nastroju, a twój optymizm udzieli się otoczeniu. To
sprzyjający moment, aby cieszyć się życiem i jego
darami. Wykorzystaj zaproszenia, poznawaj nowych ludzi.

Byk 21 IV – 21 V
Twoje decyzje i wybory będą słuszne, jednak pod
warunkiem, że będziesz szczery i zaufasz swojej
intuicji. Konflikty uda się załagodzić, a trudne sprawy szybko rozwiązać. Nowe propozycje będą warte
starannego przemyślenia.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Zaufaj sobie i w porę wycofaj się ze spraw lub znajomości, które budzą w tobie niechęć lub obawy.
Nic złego ci teraz nie grozi, a wydarzenia biec będą
spokojniejszym rytmem. Uda ci się znaleźć więcej
czasu na odpoczynek.

Rak 23 VI – 22 VII
W tym tygodniu będziesz wojowniczo nastawiony
do wszystkich osób i wydarzeń, z jakimi się zetkniesz. Będziesz chciał udowadniać swoje racje i
przekonywać do swoich pomysłów. Cudze zdanie
nie będzie się dla ciebie specjalnie liczyć.

Lew 23 VII – 22 VIII
Oderwij się choć na chwilę od przyziemnych problemów, a znajdziesz w sobie siłę i inspirację. Czeka cię szczęśliwe wydarzenie w domu, rodzinie lub
miłości. Pojawi się szansa na rozwiązanie finansowych kłopotów.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W okolicznościach, które wydadzą ci się nieprzychylne, tkwi nowa szansa. Musisz ją dostrzec i wykorzystać. Nie działaj pochopnie, nie ulegaj presji
chwili. Kieruj się jasnymi zasadami i nie sięgaj po
niedozwolone metody.

Skorpion 24 X – 21 XI
W tym tygodniu unikaj prowizorek. Dobrze zaplanuj
swoje przedsięwzięcia, a do ważnych spraw przygotuj się z wyprzedzeniem. To, co robisz na ostatnią chwilę, może niestety być obarczone błędem.
W miłości zapowiada się koniec samotności.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Możesz liczyć na udane spotkanie z ważną osobą lub kimś, od kogo zależy powodzenie twoich
spraw. W miłości i związkach z ludźmi nadejdą dobre chwile. Poczujesz, że wreszcie jesteś na właściwej drodze!

Koziorożec 22 XII – 19 I
Podejmiesz się odpowiedzialnego zadania i zapobiegniesz niepotrzebnym kłótniom. To dobry
tydzień, aby rozpocząć coś trwałego, dokonać
ważnego zakupu lub podjąć decyzję dotyczącą kierunku twojej nauki lub kariery.

Wodnik 20 I – 18 II
Ktoś zaproponuje nowy interes, ktoś wycofa się ze
złożonych obietnic. Zamiast walczyć o stare sprawy, zainteresuj się nowymi możliwościami. Im szybciej dopasujesz się do nowych okoliczności, tym
mniejsze będą twoje straty i rozterki.

Ryby 19 II – 20 III
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. Sprawy związane
z miłością, zabawą i wesołym towarzystwem zaprzątną twoją uwagę.

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

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.

ZATRUDNI

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

Waga 23 IX – 23 X

restauracja
hotel

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX
Wycofasz się z ryzykownych decyzji, a w obliczu
konfliktów będziesz starał się zachować neutralność. Możesz coś przeoczyć lub o czymś zapomnieć, ważna osoba spóźni się lub sprawa zostanie na jakiś czas odwołana.

Apteka „Na Zdrowie” - 12.03.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 13.03.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 14.03.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 15.03.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 16.03.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 17.03.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 18.03.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
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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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Wielka sensacja w Pucharze Polski,
rewelacja z Grębanina gra dalej
Tego nikt się nie spodziewał. Występujący w klasie okręgowej GKS Grębanin wyeliminował w 1/16 finału etapu wojewódzkiego Totolotek Pucharu Polski wicelidera czwartej ligi, Unię Swarzędz. Wyeliminowanie walczącej o awans do
trzeciej ligi Unii było największą sensacją drugiej części 1/16 finału etapu wojewódzkiego. Niespodzianek nie brakowało też w innych spotkaniach.
Rozpoczyna się runda wiosenna w piłkarskich ligach w regionie. Kandydatów do awansu jest przynajmniej kilku, zapowiada się więc ciekawa rywalizacja o czołowe miejsca

26. kolejka | wiosna 2020
Wisła Kraków – Lech Poznań ............................ – 1:1
Legia Warszawa – Piast Gliwice ........................ – 1:2
Górnik Zabrze – Cracovia ................................. – 3:2
Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk ....................... – 4:4
Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin .............. – 0:0
Arka Gdynia – Wisła Płock ............................... – 1:2
Jagiellonia – Śląsk Wrocław .............................. – 1:0
Korona Kielce – ŁKS Łódź ................................. – 1:0
25. kolejka | wiosna 2020
Lech Poznań – Górnik Zabrze ........................... – 4:1
Cracovia – Wisła Kraków .................................. – 0:2
Śląsk Wrocław – Korona Kielce ......................... – 2:1
Lechia Gdańsk – Legia Warszawa ..................... – 0:2
Wisła Płock – Raków Częstochowa .................... – 0:2
Piast Gliwice – Arka Gdynia .............................. – 1:0
Pogoń Szczecin – Jagiellonia ............................ – 1:2
ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin ................................ – 3:2
1. KP Legia Warszawa
26 51 54:26
2. GKS Piast Gliwice
26 43 28:25
3. MKS Cracovia SSA
26 42 35:25
4. WKS Śląsk Wrocław
26 42 34:29
5. KKS Lech Poznań
26 42 45:25
6. MKS Pogoń Szczecin
26 41 27:23
7. KS Lechia Gdańsk
26 38 32:33
8. Jagiellonia Białystok
26 37 35:35
9. RKS Raków Częstochowa
26 36 32:37
10. Wisła Płock SA
26 36 32:41
11. KGHM Zagłębie Lubin
26 33 41:40
12. KS Górnik Zabrze
26 33 34:36
13. Wisła Kraków SA
26 31 33:38
14. MKS Korona Kielce
26 26 15:30
15. MZKS Arka Gdynia
26 25 22:37
16. ŁKS Łódź
26 20 25:44

NASI

w

LIGACH

Rafał Kurzawa (Esbjerg fB)
Superligaen
24. kolejka | wiosna 2020
Hobro IK – Esbjerg fB – 1:1 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz / AKCJE: żółta kartka
Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa
26. kolejka | wiosna 2020
Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin – 0:0
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)
25. kolejka | wiosna 2020
Pogoń Szczecin – Jagiellonia – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)
Patryk Tuszyński (Piast Gliwice)
PKO Ekstraklasy
26. kolejka | wiosna 2020
Legia Warszawa – Piast Gliwice – 1:2 (1:1)
NA BOISKU: 72-90 minuta
25. kolejka | wiosna 2020
Piast Gliwice – Arka Gdynia – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: 76-90 minuta

Fabian Piasecki (Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna I Liga
22. kolejka | wiosna 2020
Zagłębie Sosnowiec – Puszcza Niepołomice – 3:5 (1:1)
NA BOISKU: 46-90 minuta
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna I Liga
22. kolejka | wiosna 2020
Chrobry Głogów – GKS Tychy – 5:1 (2:0)
NA BOISKU: cały mecz
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna I Liga
22. kolejka | wiosna 2020
Odra Opole – GKS Bełchatów – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz

Piłkarska wiosna wraca do regionu
Rozpoczyna się runda wiosenna w piłkarskich ligach w regionie. W weekend na ligowe boiska wybiegną zespoły
z grupy wielkopolskiej czwartej oraz piątej ligi. W najbliższą sobotę i niedzielę wiosennej premiery w wykonaniu swoich drużyn doczekają się jeszcze kibice zespołów występujących w klasie okręgowej. Z kolei za nieco ponad tydzień
na ligowe boiska wrócą drużyny z klasy A.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | UEFA Elite Round U-17 w Wielkopolsce.

Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3
18. kolejka | wiosna 2020
Ślęza Wrocław – ROW 1964 Rybnik – 0:0
NA BOISKU: 1-76 minuta
Paweł Baraniak (MKS Kluczbork)
III Liga Grupa 3
18. kolejka | wiosna 2020
MKS Kluczbork – Ruch Zdzieszowice – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Tobiasz Jarczak (Foto-Higiena Gać)
III Liga Grupa 3
18. kolejka | wiosna 2020
Foto-Higiena Gać – Polonia Bytom – 1:3 (1:1)
NA BOISKU: 1-50 minuta
AKCJE: czerwona kartka (2x żółta)
Kamil Jurasik (MKS Kluczbork)
III Liga Grupa 3
18. kolejka | wiosna 2020
MKS Kluczbork – Ruch Zdzieszowice – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: 61-90 minuta
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Sport

piłka nożna
Piłka nożna >>> W miniony weekend dokończono pierwszy etap walki o Totolotek Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim. Podobnie jak przed niespełna dwoma tygodniami,
także i tym razem nie brakowało niespodzianek

Trwa pucharowy sen GKS-u,

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

walcząca o życie Polonia wyrzucona za burtę

W ostatni weekend dokończono drugą część fazy 1/16 finału Totolotek Pucharu Polski na szczeblu
wojewódzkim. Tym razem ogromną sensację premierowej odsłony pucharowych rozgrywek sprawili piłkarze GKS-u Grębanin, którzy wyrzucili za burtę pucharowych rozgrywek Unię Swarzędz.
Wicelider czwartej ligi przegrał w Grębaninie po rzutach karnych. W kolejnej rundzie zagra też inny
przedstawiciel klasy okręgowej, Stella Luboń, która wyeliminowała Wartę Międzychód.
Szesnaście zespołów pozostało w
grze o Totolotek Puchar Polski w województwie wielkopolskim. Pierwsze
wiosenne zmagania dostarczyły wielu niespodzianek. Przypomnijmy, że
pierwszy etap rozgrywek, a więc 1/16
finału podzielono na dwa terminy. Z
uwagi na wcześniejszy start zmagań
w trzeciej lidze, przed tygodniem w
pucharze rywalizowały głównie zespoły występujące na szczeblu makroregionu. Już wówczas doszło do

Wyniki 1/16 finału
KKS Polonia Kępno
KP Victoria Ostrzeszów

1 (0)
2 (1)

Bramki: 0:1 Michał Mazurek - 7’, 0:2 Maciej Stawiński - 52’, 1:2 Filip Latusek - 60’.

GKS Grębanin
SKS Unia Swarzędz

3 (2) | 5
3 (2) | 4

Bramki: 1:0 Damian Kaczmarek - 8’,
1:1 Tomasz Neumann - 22’ (z karnego),
2:1 Damian Kaczmarek - 27’, 2:2 Gerard
Pińczuk - 44’, 2:3 Gerard Pińczuk - 53’ (z
karnego), 3:3 Piotr Cierlak - 80’.

TMS Stella Luboń
MLKP Warta Międzychód

2 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Jakub Solarek - 16’ (z karnego), 2:0 Daniel Baran - 70’.

KSS Kotwica Kórnik
2 (0) | 2
GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 2 (0) | 1

Bramki: 1:0 Dawid Urbanek - 51’, 2:0
Dawid Urbanek - 62’, 2:1 Tomasz Graczyk - 75’, 2:2 Tadeusz Glinecki - 82’.

KP Obra 1912 Kościan 1 (1) | 3
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (0) | 4

Bramki: 1:0 Mariusz Józefiak - 25’, 1:1
Daniel Kaczmarek - 64’.

KS Opatówek
MKS Victoria Września

2 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Stefaniak - 22’ (z
karnego), 1:1 Mikołaj Jankowski - 64’, 2:1
Miłosz Matuszewski - 87’.

LKS Korona Piaski
1 (1) | 4
TPS Winogrady Poznań 1 (0) | 5

Bramki: 1:0 Hubert Szymczak - 36’, 1:1
Adrian Niemczyk - 70’.
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pierwszych zaskakujących rozstrzygnięć. Z rozgrywkami pożegnały się
Jarota Jarocin, którego dość niespodziewanie wyeliminowała ostrowska
Centra. Z rozgrywkami pucharowymi pożegnał się też Górnik Konin,
który po karnych odpadł ze zdobywcą pucharu w strefie konińskiej, piątoligowym SKP Słupca. Także przed
tygodniem awans zapewnił sobie
inny piątoligowiec, Iskra Szydłowo.
Drużyna ze strefy pilskiej nie miała
większych problemów z ograniem

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 4 (2)
JKS Jarota Jarocin
3 (1)

Bramki: 1:0 Miłosz Nowicki - 5’, 2:0
Jakub Michalski - 40’, 2:1 Krzysztof Bartoszak - 44’, 3:1 Szymon Strączkowski
- 50’, 4:1 Szymon Strączkowski - 59’,
4:2 Sebastian Golak - 61’, 4:3 Krzysztof
Bartoszak - 81’.

LKS Gołuchów
KS Sokół Kleczew

0 (0)
2 (1)

Bramki: 0:1 Adrian Kaliszan - 25’, 0:2
Dawid Śnieg - 49’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 2 (1)
KS Polonia Środa Wlkp.
3 (2)

Bramki: 0:1 Kacper Robaczyński - 17’,
1:1 Paweł Wicher - 20’, 1:2 Jakub Draszczyk - 44’, 1:3 Michał Górzyński - 77’, 2:3
Rafał Majtyka - 85’ (z karnego).

KS LZS Iskra Szydłowo
MKS Olimpia Koło

5 (4)
0 (0)

Bramki: 1:0 Michał Wawszczak - 14’,
2:0 Michał Wawszczak - 31’, 3:0 Łukasz
Skwarek - 38’, 4:0 Michał Wawszczak 45’, 5:0 Adam Lebiotkowski - 90’.

SKP Słupca
KS Górnik Konin

1 (0) | 4
1 (1) | 1

Bramki: 0:1 Dawid Przybyszewski - 27’,
1:1 Kamil Sroka - 80’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 0 | 6
MKS Nielba Wągrowiec
0|7
LTP Pogoń Lwówek
0
KS Polonia 1912 Leszno
3
WALKOWER: Drużyna Pogoni Lwówek
wycofała się z rozgrywek.

outsidera czwartej ligi, Olimpii Koło.
Dobrą passę zwycięzcy strefowych
pucharów kontynuowali w minioną
sobotę, kiedy dokończono fazę 1/16
finału. Największą sensację sprawił
triumfator strefy kaliskiej, GKS Grębanin. Klub z klasy okręgowej po
rzutach karnych odprawił faworyzowaną Unię Swarzędz. W Grębaninie
zespół Unii poprowadził drugi trener
Łukasz Stawicki. Pierwszy szkoleniowiec Patryk Kniat nie mógł być
obecny na ławce rezerwowych, ponieważ w poprzedniej edycji Pucharu Polski otrzymał czerwoną kartkę.
Gospodarze strzelili pierwszego
gola już w 8. minucie, a sensacyjne
prowadzenie miejscowym dał Damian Kaczmarek. Swarzędzanie
odpowiedzieli niespełna kwadrans
później. Rzut karny po faulu na Filipie Silskim wykorzystał Tomasz
Neumann. Strata bramki nie podłamała zawodników GKS-u. W 27.
minucie po sprawnie przeprowadzonym kontrataku ponownie wyszli
na prowadzenie za sprawą drugiego
trafienia Damiana Kaczmarka. Tuż
przed przerwą wicelider czwartej ligi
wyrównał na 2:2. Patryk Pawłowski dośrodkował na głowę Gerarda
Pińczuka, a temu nie pozostało nic
innego jak skierował futbolówkę do
siatki. Przez pierwszy kwadrans drugiej połowy Unia zdecydowanie zdominowała sobotnie widowisko. Mimo
przewagi przyjezdni zdołali strzelić
tylko jednego gola. W 53. minucie
do bramki GKS-u drugi raz w tym
spotkaniu trafił Gerard Pińczuk. Tym
razem uczynił to jednak nie z akcji, a
z rzutu karnego. W 80. minucie GKS
po trafieniu Piotra Cierlaka wyrównał na 3:3. Po raz kolejny gospodarzom zadanie ułatwiła obrona Unii.
W regulaminowym czasie gry kibi-
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ce nie zobaczyli więcej bramek. Do
rozstrzygnięcia sobotnich zawodów
potrzebna była seria rzutów karnych.
GKS wygrał ją 5:4 i tym samym wywalczył awans do 1/8 finału Totolotek
Pucharu Polski.
Przedstawiciel klasy okręgowej
wyeliminował czwartoligowca również w Luboniu. Tamtejsza Stella
pokonała Wartę Międzychód 2:0.
Jedynym zdobywcą strefowego pucharu, który zakończył już udział
w rozgrywkach, jest Korona Piaski.
Reprezentant strefy leszczyńskiej był
blisko pokonania Winogradów Poznań, ale ostatecznie odpadła po rzutach karnych. Wewnętrzne pojedynki
czwartoligowców również obfitowały
w zaskakujące wyniki. Rzuty karne
potrzebne były do wyłonienia zwycięzcy w Szczodrzykowie, gdzie w
roli gospodarza zagrała Kotwica
Kórnik, oraz w Kościanie. W pierwszym przypadku z awansu cieszyli
się gospodarze eliminując Tarnovię
Tarnowo Podgórne. W Kościanie lepsza od miejscowej Obry okazała się
dość niespodziewanie Ostrovia 1909
Ostrów Wielkopolski. Ostrowianie
nie byli faworytem konfrontacji z
Obrą Kościan, tym bardziej że przyszło im grać na wyjeździe. Mimo to

rozpoczęli mecz ze sporym animuszem, tocząc wyrównany bój i przeprowadzając od czasu do czasu ciekawe akcje. W regulaminowym czasie
mecz zakończył się remisem 1:1. W
rzutach karnych gracze Ostrovii zwyciężyli 4:3, zapewniając sobie tym samym awans do 1/8 finału. Dziewięćdziesiąt minut wystarczyło z kolei do
wywalczenia awansu Victorii Ostrzeszów. Drużyna Piotra Konstanciaka
wyeliminowała w Kępnie miejscową Polonię. Walczący o przetrwanie swojego klubu piłkarze Polonii
bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę
faworyzowanemu rywalowi, ale i
tak schodziła z boiska przegrana 1:2.
Dużą niespodziankę sprawił z kolei
KS Opatówek, który wyeliminował
Victorię Września. Ten wynik sprawił, że z rozgrywek pucharowych
po pierwszym etapie odpadła cała
czołówka czwartej ligi. Najwyżej
notowanym zespołem, wciąż grającym w Totolotek Pucharze Polski,
jest siódma w tabeli Polonia Leszno.
Losowanie 1/8 finału odbyło się we
wtorek, po zamknięciu aktualnego
wydania „Tygodnika Kępińskiego”.
Mecze 1/8 finału zaplanowano z kolei
na 25 marca.
BAS

wyniki i TABELE

Fortuna I Liga
22. kolejka | wiosna 2020
Podbeskidzie – Warta Poznań .................– 2:0
Zagłębie Sosnowiec – Puszcza Niepołomice .– 3:5
Odra Opole – GKS Bełchatów ...................– 1:0
Sandecja Nowy Sącz – Stomil Olsztyn .......– 3:0
Wigry Suwałki – Olimpia Grudziądz .........– 1:2
Stal Mielec – Termalica Nieciecza .............– 0:3
GKS 1962 Jastrzębie – Radomiak Radom .– 3:2
Chrobry Głogów – GKS Tychy ...................– 5:1
Miedź Legnica – Chojniczanka Chojnice ....– 5:2
1. Podbeskidzie Bielsko-Biała 22 43 42:21
2. KS Warta Poznań
22 43 36:20
3. FKS Stal Mielec
22 41 35:21
4. RKS Radomiak 1910 Radom 22 36 32:29
5. GKS 1962 Jastrzębie
22 34 33:27
6. MKS Miedź Legnica
22 34 34:30
7. GKS Olimpia Grudziądz
22 34 36:36
8. GKS Tychy
22 31 43:36
9. Zagłębie Sosnowiec SA
22 29 33:36
10. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 22 29 32:24
11. MKS Sandecja Nowy Sącz 22 29 33:37
12. OKS Stomil Olsztyn
22 29 20:27
13. MZKS Chrobry Głogów
22 26 26:35
14. MKS Puszcza Niepołomice 22 26 21:30
15. GKS Bełchatów
22 25 24:28
16. OKS Odra Opole
22 23 19:29
17. SKS Wigry Suwałki
22 19 18:37
18. Chojniczanka 1930 Chojnice 22 19 31:45
II Liga
22. kolejka | wiosna 2020
Olimpia Elbląg – GKS Katowice ................– 3:1
Górnik Łęczna – Widzew Łódź .................– 1:2
Legionovia – Lech II Poznań ....................– 0:0
Pogoń Siedlce – Garbarnia Kraków ..........– 1:0
Skra Częstochowa – Elana Toruń ..............– 1:0
Bytovia Bytów – Resovia Rzeszów ............– 1:0
Stal Rzeszów – Górnik Polkowice .............– 1:2
Błękitni Stargard – Stal Stalowa Wola ......– 0:0
Gryf Wejherowo – Znicz Pruszków ...........– 1:0
1. RTS Widzew Łódź
22 47 48:19
2. GKS Górnik Łęczna
22 42 30:25
3. GKS Katowice
22 41 39:24
4. CWKS Resovia Rzeszów
22 41 41:20

5. ZKS Olimpia Elbląg
22 36 33:21
6. MKS Bytovia Bytów
22 33 31:32
7. KP Błękitni Stargard
22 31 32:34
8. KS Górnik Polkowice
22 30 38:26
9. ZKS Stal Rzeszów
22 30 35:32
10. MKS Znicz Pruszków
22 30 31:37
11. TKP Elana Toruń
22 29 29:27
12. RKS Garbarnia Kraków
22 28 23:25
13. KKS Lech II Poznań
22 28 26:29
14. MKP Pogoń Siedlce
22 27 30:34
15. KS Skra Częstochowa
22 25 17:31
16. ZKS Stal Stalowa Wola
22 24 23:34
17. KS Legionovia Legionowo 22 13 17:41
18. WKS Gryf Wejherowo
22 13 15:47
III Liga Grupa 2
18. kolejka | wiosna 2020
KKS Kalisz – Grom Nowy Staw .................– 3:0
Gwardia Koszalin – Pogoń II Szczecin ......– 3:0
Jarota Jarocin – Kotwica Kołobrzeg .........– 0:1
Bałtyk Gdynia – Unia Janikowo ...............– 0:5
Górnik Konin – Radunia Stężyca ..............– 1:2
KP Starogard Gdański – Nielba Wągrowiec .– 2:1
Bałtyk Koszalin – Sokół Kleczew ..............– 1:2
Mieszko Gniezno – Polonia Środa ............– 1:1
Świt Skolwin – Chemik Police ...................– 2:0
1. KKS Kalisz
18 45 41:12
2. KS Radunia Stężyca
18 40 37:10
3. KS Świt Skolwin-Szczecin
18 39 30:7
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
18 39 37:22
5. MKS Mieszko Gniezno
18 36 33:17
6. KS Unia Janikowo
18 33 43:29
7. KS Sokół Kleczew
18 27 22:22
8. KP Starogard Gdański
18 25 19:20
9. KS Polonia Środa Wlkp.
18 23 28:24
10. MKS Pogoń II Szczecin
18 21 23:30
11. KP Chemik Police
18 21 21:27
12. KS Gwardia Koszalin
18 18 19:37
13. KKPN Bałtyk Koszalin
18 17 17:35
14. MKS Nielba Wągrowiec
18 16 22:38
15. JKS Jarota Jarocin
18 15 18:24
16. KS Górnik Konin
18 14 22:37
17. MKS Grom Nowy Staw
18 14 19:35
18. SKS Bałtyk Gdynia
18 10 12:37

mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import

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

Sport

piłka nożna

Piłka nożna >>> W najbliższy weekend nastąpi inauguracja piłkarskiej wiosny na boiskach czwartej i piątej ligi oraz klasy okręgowej. Nie wszystkie zespoły rozegrają jednak
premierową kolejkę

Ligi budzą się z zimowego snu

Po ponad stu dniach przerwy piłkarze czwarto i piątoligowych klubów wracają na ligowe boiska.
W sobotę i niedzielę dołączą do nich również zespoły z klas okręgowych. Dla kibiców kilku drużyn
będzie to jednak bardzo bolesna premiera. Finansowo-organizacyjne zawirowania towarzyszące
tradycyjnie zimowym przerwom nie ominęły tym razem rozgrywek czwartej i piątej ligi, które nie
rozpoczną rundy wiosennej w komplecie.

Przegląd zbliżających się wydarzeń w naszym regionie rozpoczynamy od rozgrywek czwartej ligi.
Runda wiosenna obecnego sezonu
zostanie zainaugurowana w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie w sobotę o
godzinie 13 tamtejsza Centra
zmierzy się z Wartą Międzychód. Większość spotkań premierowej kolejki rozpocznie
się godzinę później. To właśnie na godzinę 14 wyznaczono starcie z udziałem Polonii
Kępno. Biało-niebiescy na
otwarcie wiosennych zmagań
zmierzą się na wyjeździe z
Ostrovią 1909 Ostrów Wielkopolski. Dla obu zespołów
będzie to starcie z serii tych
o „sześć” punktów. Finansowo-organizacyjne zawirowania towarzyszące tradycyjnie zimowym przerwom
nie ominęły tym razem rozgrywek
czwartej, które nie rozpoczną run-

dy wiosennej w komplecie. Z piłkarskiej mapy Polski znika bowiem
Pogoń Lwówek. Wycofanie drużyny
seniorów z czwartej ligi to pokłosie
zawieszenia działalności 111-letniego klubu. Klub z Lwówka przedsta-

wił decyzję o wycofaniu w połowie
lutego. Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej zakomunikował, że klub złożył dokumenty potwierdzające rezygnację z udziału w rozgrywkach.

Pogoń po rundzie jesiennej plasowała
się na czternastym miejscu w tabeli,
ale przed startem wiosennej części
rozgrywek została przesunięta na
ostatnie miejsce. W związku z tym
na wiosnę w czwartej lidze zobaczymy siedemnaście ekip.
Na inaugurację pauzować
będą Winogrady Poznań, bo
w premierowej kolejce poznańscy piłkarze mieli podejmować właśnie drużynę z
Lwówka. Wyniki jesiennych
meczów zostaną zaliczone do
tabeli, zaś spotkania wiosenne będą weryfikowane jako
walkowery.
Zdekompletowana
rozgrywki rozpocznie również
piąta liga. Stało się tak po tym jak
katastrofalna sytuacja finansowa
Tura zmusiła działaczy z Turku do
podjęcia decyzji o zakończeniu działalności drużyny seniorów. W klubie

IV Liga Grupa Wielkopolska
Sobota, 14 marca 2020 roku
Centra Ostrów – Warta Międzychód
13:00
KS Opatówek – Victoria Września
14:00
Polonia Leszno – Pogoń Nowe S.
14:00
a Ostrów – Polonia Kępno
Ostrovi
14:00
Kotwica Kórnik – Unia Swarzędz
14:00
Olimpia Koło – LKS Gołuchów
14:00
Obra Kościan – Victoria Ostrzeszów
15:00
Lubuszanin – Tarnovia Tarnowo
16:00
– Pogoń Lwówek ................
Poznań
dy
Winogra
................................................– 3:0 walkower
V Liga Grupa 3
Sobota, 14 marca 2020 roku
Orzeł Mroczeń – SKP Słupca
14:00
Witkowo – Stal Pleszew
Vitcovia
16:00
Odolanovia – Tulisia Tuliszków
16:00

Niedziela, 15 marca 2020 roku
11:00 Piast Czekanów – Polonus Kazimierz
Astra Krotoszyn – Zjednoczeni
12:00
GKS Sompolno – Zefka Kobyla Góra
14:00
Piast Kobylin – Raszkowianka
15:30
Wilczyn .........– 0:3 walkower
Wilki
–
Tur Turek
Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 1
Sobota, 14 marca 2020 roku
15:00 Barycz Janków P. – Zieloni Koźminek
LZS Cielcza – Olimpia Brzeziny
15:30
15 marca 2020 roku
ela,
Niedzi
LKS Czarnylas – Grom Golina
14:00
Pelikan Grabów – Strażak Słupia
14:00
Biały Orzeł – WKS Witaszyce
15:00
LZS Doruchów – Ogniwo Łąkociny
15:00
GKS Rychtal – Victoria Skarszew
15:00
GKS Grębanin – Wisła Borek Wlkp.
16:00

z Turku na wiosnę pozostaną jedynie
drużyny młodzieżowe. Wycofanie
Tura nie będzie miało jednak większego wpływu na sytuację w tabeli
piątej ligi. Tur po rundzie jesiennej
plasował się bowiem na ostatnim,
szesnastym miejscu w tabeli i na tym
miejscu pozostanie już do końca sezonu. W związku z wycofaniem drużyny Tura, na wiosnę w piątej lidze
zobaczymy piętnaście ekip. Na inaugurację, którą zaplanowano na naj-

bliższą sobotę pauzować będą Wilki
Wilczyn, bo tego dnia mieli zmierzyć
się na wyjeździe z Turem. Wyniki
jesiennych meczów zostaną zaliczone do tabeli, zaś spotkania wiosenne
będą weryfikowane jako walkowery.
Orzeł Mroczeń, jedyny nasz przedstawiciel na tym szczeblu rozgrywkowym, na inaugurację zagra przed
własną publicznością. Podopieczni
Marka Wojtasiaka w premierowej
odsłonie zagra z SKP Słupca. BAS

W środę, 4 marca, „Zawisza” Łęka Opatowska. zmierzył się
w Mroczeniu z miejscowym „Orłem”. „Gospodarze wygrali
2:0 po golach Łukasza Gajewskiego i Kacpra Małolepszego. Trzeba jednak przyznać, że pokonanie pretendenta do
gry w okręgówce nie przyszło gospodarzom zbyt łatwo

Piłka nożna >>> Pod koniec marca Wielkopolska gościć będzie uczestników decydującego turnieju eliminacyjnego do mistrzostw Europy do lat 17. Kadra prowadzona przez
Marcina Dornę rozegra aż trzy spotkania w Swarzędzu

UEFA Elite Round U-17 w Wielkopolsce

Pod koniec marca na kibiców piłkarskich w Wielkopolsce czeka nie lada gratka. Reprezentacja Polski do lat 17 pod wodzą Marcina Dorny powalczy o awans do tegorocznych mistrzostw Europy,
które na przełomie maja i czerwca odbędą się w Estonii. Polacy w marcu rozegrają trzy spotkania
przeciwko Włochom, Czarnogórcom i Walijczykom. Spotkania w ramach Elite Round U-17 zostaną
rozegrane na obiektach w Swarzędzu, Wrześni oraz Plewiskach.
Podopieczni Marcina Dorny
jeszcze w 2019 roku przeszli pierwszą rundę i trafili do drugiej grupy
w fazie Elite Round. Na mistrzostwa
Europy na pewno pojedzie zwycięzca grupy, ale druga lokata także
może dać awans, bo ze wszystkich
ośmiu grup siedem zespołów z najlepszych bilansem także wywalczy
bilet na finały mistrzostw Starego
Kontynentu, które na przełomie
maja i czerwca rozegrane zostaną w

Estonii. W fazie Elite Round reprezentacja Polski rywalizować będzie
z Czarnogórą, Walią oraz Włochami.
Wszystkie mecze turnieju będą odbywać się w Wielkopolsce, a Polacy
swoje wszystkie trzy spotkania rozegrają w Swarzędzu. Taka decyzja została podjęta po konsultacji ze sztabem szkoleniowym. Przypomnijmy,
że kadra Marcina Dorny (wówczas
jako U-16) pod koniec 2018 roku
gościła już w Wielkopolsce, rozgry-

wając dwumecz z Irlandią Północną.
Warunki, jakie wówczas zapewnił
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej,
w pełni satysfakcjonowały przedstawicieli reprezentacji i stąd ponowny wybór sprawdzonego wcześniej
Swarzędza. Pozostałe spotkania,
rozgrywane równolegle z meczami
Polaków, odbędą się we Wrześni
oraz Plewiskach.
BAS

„Zawisza” musi naprawić celownik
Goście okazali się zespołem dobrze zorganizowanym i bardzo ambitnym. Trenerzy „Zawiszy” muszą
jednak pomyśleć o renowacji celowników swoich snajperów. Cóż, można
postawić i taką tezę, że zespół Pawła
Chałubca i Łukasza Domino nie
jest przyzwyczajony do gry przy jupiterach. Może więc wiosną grać nie
tylko wszystkie mecze u siebie, ale
i przy sztucznym oświetleniu? Inaczej Iwan Parchomienko powinien
trafić dwa razy z 10. metra. Zresztą
„Zawisza” już od 4. minuty powinien
prowadzić, ale Mateusz Płóciennik,
miast otworzyć wynik meczu, naruszył nieco integralność cielesną
golkipera „Orła”. Na szczęście Rafał Peksa nie stracił ani zębów, ani
odwagi, i po 20 minutach ponownie
zameldował się na boisku. Wydaje
się, że zespół, który w tę środę stawił

czoło „Orłowi” - czołowej drużynie
klasy międzyokręgowej – właśnie w
takim składzie będzie bił się o awans
do okręgówki. – Nie przewidujemy jakichś wielkich zmian. To, co
mamy, powinno wystarczyć na wiosnę – mówią działacze klubu z Łęki
Opatowskiej.
Trener „Orła”, Marek Wojtasiak, dał w tym meczu kolejną szansę grupie utalentowanych juniorów.
Widać w tym klubie dobrą pracę z
młodzieżą. W środowy wieczór pojawili się ponownie: Tobiasz Rabiega
(r. 2003, pomocnik, kapitan zespołu
junior młodszy), Kacper Hłądzyński (r. 2004, bramkarz), Filip Moś r.
2003, obrońca) i Marcel Maliszewski (r. 2004, pomocnik).
W ostatnim test meczu „Zawisza” uległ 0:1 „Prośnie” Wieruszów.

Mecze sparingowe:
ń - „Zawisza” Łęka Opatowska 2:0 (1:0);
Mrocze
„Orzeł”
Prosna Wieruszów - „Zawisza” Łęka Opatowska 1:0
Nowak, Bartosz Kurzawa,
„Orzeł” Mroczeń: Rafał Peksa (B) – Bartosz Moś, Andrzej
Strąk, Łukasz Gajewski
Jakub
Wika,
Bartosz
pszy,
Małole
Miłosz Jędrzejewski – Kacper
– Rafał Janicki, Marcin Górecki
y, Tobiasz Rabiega,
Na zmiany wchodzili: Kacper Hłądzyński (B), Marcin Grądow
Bednarek
Mariusz
Froń,
Tomasz
wski,
Malisze
Jakub Kupczak, Filip Moś, Marcel
Kamil Glatz,
icz,
Kurkiew
Piotr
(B),
iec
Chałub
Paweł
wska:
Opato
„Zawisza” Łęka
n Łużniak,
Krystia
Albert,
sław
Łukasz Domino, Szymon Sarnowski, Marcin Fronia, Przemy
nik
Płócien
z
Mateus
Joniak,
an
Sebasti
,
Jakub Sarnowski, Iwan Parchomienko
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