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Baranów – Bralin – Kępno – Łęka Opatowska – Perzów – Rychtal – Trzcinica

Likwidacja szkoły przyczyną konfliktu

99

kiełbasa

czosnkowa
KG

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego
11 stycznia br. odbyła się IV sesja Rady Gminy
Baranów. Najważniejszym punktem obrad było
podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Podstawowej w Grębaninie. Choć była
to dopiero uchwała intencyjna, a szkoła nie zostanie całkowicie zlikwidowana, a przekształcona w placówkę filialną, sprawa wzbudziła
ogromne emocje i stała się przyczyną kolejnej
burzy w gminie Baranów.
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Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Tadeusz
Śliwiński,
bohaterski
leśnik
z Bralina

Powiat kępiński zagrał dla najmłodszych

Co tydzień
w „TK”

Powiatowe kolędowanie u św. Marcina

Potrącenie ze skutkiem śmiertelnym
na obwodnicy Kępna
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WYPRZEDAŻ!!!

Tarcica, listwa stelażowa
fryzy, elementy drewniane.
CENA OD 350,00 zł/m3
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Informacje

aktualności
Na terenie powiatu kępińskiego pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili ocenę obciążenia uczniów ciężarem tornistrów w 2 szkołach podstawowych, badaniem obejmując 462 uczniów

Uczniowie noszą
zbyt ciężkie tornistry

W związku z ogłoszeniem przez
minister Edukacji Narodowej Annę
Zalewską Ogólnopolskiego Dnia
Tornistra, pracownicy Państwowej
Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa wielkopolskiego przepro-

wadzili ocenę obciążenia uczniów
ciężarem tornistrów w 62 szkołach
podstawowych. Z uwagi na fakt, iż
w Polsce nie ma obecnie przepisów
określających ciężar tornistrów czy
plecaków dzieci i młodzieży, na pod-

Najmłodsi noszą do szkoły coraz cięższe
tornistry. Fot. www.ro.com.pl

Z przykrością zawiadamiamy, że 14.01.2019 r. odszedł
do Pana były zawodnik Klubu Sportowego „Polonia”
Kępno (Kolejorz), piłkarz - legenda, wybrany najlepszym
piłkarzem 100-lecia klubu, odznaczony Złotą Odznaką
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu

śp.

Edmund Grabarek,
przeżywszy lat 85.

Msza św. pogrzebowa za Zmarłego
odprawiona zostanie w czwartek, 17.01.2019 r., o godz. 11:00
w kaplicy cmentarnej pw. Wszystkich Świętych w Kępnie.
Pogrążeni w smutku zawodnicy seniorzy, Zarząd klubu
oraz wszyscy zawodnicy KKS „Polonii” Kępno.

stawie badań Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), przyjmuje się, że ciężar szkolnego tornistra
lub plecaka nie powinien przekraczać
10-15% masy ciała ucznia.
Na terenie powiatu kępińskiego
pracownicy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej przeprowadzili ocenę
obciążenia uczniów ciężarem tornistrów w 2 szkołach podstawowych,
badaniem obejmując 462 uczniów.
W klasach I-III przebadano łącznie 158 uczniów, natomiast w klasach IV-VIII analizie poddano 304
uczniów.
Wyniki przeprowadzonych pomiarów wykazały, że ciężar szkolnego tornistra wynosił więcej niż 10%
masy ciała w przypadku 329 uczniów,
co stanowiło 71,2% badanych. Plecak
cięższy niż 15% masy ciała posiadało
109 uczniów – 23,6% badanych.
W przedziale od I do III klasy
kryterium 10% masy ciała ucznia nie
spełniały tornistry 130 dzieci – 82,3%
badanych, natomiast 58 uczniów –
36,7% – w opisywanym przedziale
wiekowym posiadało plecak cięższy
niż 15% masy ich ciała.
Pośród uczniów klas IV-VIII
ciężar szkolnych tornistrów przekraczał normę 10% masy ciała ucznia w
przypadku 199 dzieci – 65,4% badanych. Plecak cięższy niż 15% własnej masy ciała w badanej grupie
stwierdzono u 64 uczniów – 21%.
Najlżejszy plecak ważył 2,2 kg
i należał do ucznia klasy IV. Posiadaczem najcięższego tornistra o masie
9,32 kg był uczeń VI klasy. Ciężar
plecaka stanowił ponad 19% masy
jego ciała.
Skutkiem noszenia zbyt ciężkiego plecaka czy tornistra może być
zaburzenie rozwoju kręgosłupa u
dziecka prowadzące np. do skoliozy
(bocznego skrzywienia kręgosłupa).
Jednak negatywne oddziaływanie
ciężarów noszonych przez dzieci nie
dotyczy tylko kręgosłupa, ale całego
układu ruchu m.in. stawów barkowych, stawów biodrowych, kolan czy
stóp. Skutki wad postawy nabyte w
dzieciństwie ujawniają się najczęściej
dopiero w dojrzałym wieku (zwyrodnienie, ból kręgosłupa i stawów, bóle
i nieprawidłowa praca mięśni, zaburzenia funkcjonowania narządów wewnętrznych). Ważne jest to, że na ciężar plecaka nie składa się tylko masa
pustego tornistra, podręczników czy
zeszytów. Należy wspomnieć także

o noszonych przez dzieci przyborach
szkolnych, materiałach i przyborach
na zajęcia plastyczne i techniczne
oraz rzeczach niezwiązanych z nauką
(zabawki, gry komputerowe, butelki z
napojami itp.). Nierzadko to właśnie
te dodatkowe przedmioty są przyczyną znacznego przekroczenia właściwej masy plecaka czy tornistra.
Aby zapobiec wadom postawy
wśród dzieci, przy zakupie tornistra
warto zwrócić szczególną uwagę na:
materiał z jakiego plecak lub tornister
jest wykonany, a tym samym masę
pustego tornistra, szerokie, regulowane szelki, aby zapewnić swobodę
przy zakładaniu i zdejmowaniu oraz
usztywnioną ściankę, która powinna
przylegać do pleców. Zalecane jest
także dodatkowe zapięcie spinające

szelki z przodu klatki piersiowej.
W codziennym użytkowaniu
tornistra przez dziecko należy także:
kontrolować zawartość tornistrów,
aby zapobiec zabieraniu zbędnych
przedmiotów, jak zabawki, gry
komputerowe, itd., zwracać uwagę
na symetryczne rozłożenie ciężaru,
podczas pakowania sprawdzać, które podręczniki, zeszyty i przybory
szkolne są potrzebne następnego
dnia podczas zajęć, ustalać z nauczycielami ilość niezbędnych pomocy
dydaktycznych, a także możliwości
pozostawienia części przyborów lub
podręczników w szkole, kupować
zeszyty w miękkich okładkach oraz
zwracać uwagę na to, aby dziecko
nosiło tornister lub plecak na obu ramionach.		
Oprac. KR

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 12 stycznia 2019 roku
zmarła właścicielka zakładu fotograficznego
o długoletniej, rodzinnej tradycji

Śp.

Krystyna Szymczak
z domu Malik.

W Kępnie zakład istniał od 1923 roku przy ul. Warszawskiej.
Jego założycielem był dziadek Zmarłej - Jan Nawrocki.

Pogrzeb odbędzie się 18 stycznia br. o godz. 12.00
w Kościele Najświętszego Zbawiciela
przy ul. Bema w Ostrowie Wlkp.
o czym ze smutkiem informuje
redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Stanisława Urbaniaka
Wieloletniego Sołtysa wsi Rzetnia
Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie
Andrzej Stachowiak,
Radni Rady Miejskiej w Kępnie,
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.
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12 stycznia br. w kościele pw. św. Marcina w Kępnie odbył się Powiatowy Koncert Kolęd

Powiatowe kolędowanie u św. Marcina

Prezes Koła Polskiego Związku Filatelistów w Kępnie Edward
Stankowiak nagrodzony podczas międzynarodowej wystawy filatelistycznej Italia 2018

Medal dla kępińskiej
publikacji filatelistycznej
W minioną sobotę przed uczestnikami liturgii zaprezentował się Chór
Powiatowy działający przy Państwowej Szkole Muzycznej im. A. Tansmana w Kępnie pod dyrekcją Ewy
Olek. Występ chórzystów wzbudził
duże zainteresowanie mieszkańców.
Organizatorem przedsięwzięcia było
Starostwo Powiatowe.
Powiat Kępiński reprezentowali: starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka oraz
członek Zarządu Powiatu Marek
Potarzycki.
- Widać, że takie wydarzenia
cieszą się zainteresowaniem - mówił
starosta kępiński. - Kolędy w naszej
tradycji zajmują miejsce szczególne,

warto więc je znać, śpiewać, warto
też słuchać chóru, który tak pięknie
je śpiewa.

P. Kieruzal złożył także życzenia
noworoczne mieszkańcom Kępna.
Oprac. bem

Powiatowe kolędowanie zorganizowane
zostało już po raz drugi

Pierwsze miejsce dla Technikum nr 1 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Selfie+ realizowanym w ramach programu
Erasmus+
programów Polsko-Ukraińska Rada

Zwyciężyli w Selfie+

Ubiegłoroczna edycja konkursu w ramach projektu „Jeden cel wspólna Europa” przeprowadzana
była od maja do października. Celem

konkursu jest wyróżnienie i promocja najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe w ramach
programów Erasmus+, POWER oraz

Technikum nr 1 w Kępnie zajęło pierwsze miejsce
w kategorii „Twój projekt w jednym ujęciu”

Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.
Odbywał się w dwóch kategoriach: „Twój projekt w jednym ujęciu” oraz „Europejskie dziedzictwo
kulturowe w moim projekcie”. Kępińska szkoła, realizująca projekty w
ramach programu Erasmus+, zwyciężyła w pierwszej z nich.
Konkursowe zdjęcia dodawane
są na platformie selfie+, która służy
prezentowaniu działań projektowych
realizowanych przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Poprzez dodanie zdjęć oraz opisów działań realizatorzy projektów
mogą pochwalić się swoimi dokonaniami i upowszechnić wyniki pracy
projektowej.
Konkurs Selfie+ jest dla beneficjentów programów realizowanych
przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji okazją do podzielenia się
efektami ich pracy. Poprzez dokumentacje fotograficzną można bowiem najłatwiej i najskuteczniej
przedstawić rezultaty realizowanych
działań.		
Oprac. bem

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 21%
NIE WIEM - 1%
TAK - 78%
( Wyniki na dzień 16.01.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

Kępiński filatelista wyróżniony
został podczas wystawy odbywającej
się w listopadzie ubiegłego roku we
włoskiej Weronie. Otrzymał dyplom
w randze dużego pozłacanego medalu za publikację „Historia poczty
na ziemi kępińskiej do 1920 roku”,
która wydana została w 2015 r. przy
współudziale Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Kępnie oraz Romana
Idźczak, właściciela firmy „Idźczak
Meble” z Łęki Opatowskiej.
Kępińskie wydawnictwo zostało bardzo wysoko oceniona, o czym
świadczy 81 przyznanych mu punktów.

- Głównym celem wysłania tej
książki było promowanie na włoskim rynku filatelistycznym Kępna
i szesnastu miejscowości wchodzących w XIX wieku w skład powiatu
kępińskiego – tłumaczy Edward
Stankowiak. – Cieszę się, że międzynarodowe gremium miało możliwość
zapoznania się z wymienionymi w
książce miejscowościami i historią
poczty na naszym terenie.
Przesłana z Polski ksiażka po
wystawie znalazła się w zbiorach filatelistycznej biblioteki naukowej we
Włoszech.		
bem

27 stycznia 2019 r. w kępińskim kinie „Sokolnia” będzie miał miejsce wyjątkowy seans filmowy. Przypominany zostanie bowiem
jeden z najważniejszych obrazów w historii światowego kina, który swoją premierę miał 25 lat temu

„Lista Schindlera” po ćwierćwieczu
wraca na duży ekran
„Lista Schindlera” w reżyserii
Stevena Spielberga ukazująca historię Oskara Schindlera, niemieckiego
przedsiębiorcy, który podczas II wojny
światowej ocalił życie ponad tysiąca
Żydów, doczekała się reedycji w jakości 4K. Moment ponownej publikacji
produkcji nie jest przypadkowy – wypada bowiem w 25. rocznicę premiery
i 74. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
Do światowej inicjatywy uczczenia pamięci ofiar Holokaustu, która jest
promowana przez United International
Pictures dołączyło kępińskie kino.
- Właśnie w tę podwójną rocznicę, w Międzynarodowym Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu, 27 stycznia
2019 roku o godz. 19:00, planujemy
dołączyć do światowych obchodów
i tak jak na całym świecie przypomnieć starszym i pokazać młodszym
widzom „Listę Schindlera”– mówi
kierownik „Sokolni” Grzegorz Leks.
Film był niemalże w całości kręcony w Polsce. W głównych rolach
wystąpili Liam Neeson, Ralph Fiennes i Ben Kingsley, ale na ekranie nie
zabrakło również polskich aktorów.
Produkcja zdobyła siedem Oscarów (w tym dla Polaków – za czarno-białe zdjęcia dla Janusza Kamińskiego, a także za scenografię dla
Allana Starskiego i Ewy Braun).
Film został też nagrodzony siedmioma statuetkami BAFTA, trzema Złotymi Globami i kilkudziesięcioma
innymi filmowymi wyróżnieniami.

Dziś obraz Spielberga uchodzi
za arcydzieło. W 2007 r. Amerykański Instytut Filmowy umieścił „Listę
Schindlera” na ósmym miejscu pośród stu najlepszych amerykańskich
filmów w historii.

Nad reedycją „Listy Schindlera”
w wysokiej jakości dźwięku i obrazu
czuwał sam Steven Spielberg.
- Jest to niepowtarzalna okazja
obejrzenia tego filmu ponownie na
dużym ekranie. „Lista Schindlera”
została na tę okazję wskrzeszona
ponownie po 25 latach, zrekonstruowana cyfrowo. Obejrzymy ją w formacie 4K – informuje G. Leks.
Bilety w cenie 13 zł są do nabycia
w kasie kina oraz przez stronę www.
kinosokolnia.org.
Oprac. bem
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Plut. rez. art. Tadeusz Śliwiński, przedwojenny nadleśniczy w Bralinie, zapomniany bohater 100-lecia odzyskania niepodległości z pow. kępińskiego,
rodem z rosyjskiego Petersburga… Student leśnictwa w Charkowie, kanonier-ochotnik I Korpusu Polskiego w Rosji, kolega kanoniera Melchiora Wańkowicza, repatriant z Rosji do Polski, obrońca polskiego Lwowa, absolwent podoficerskiej szkoły artylerii na wojnie z bolszewikami, student SGGW
w Warszawie, jeniec bolszewicki, uciekinier z niewoli, absolwent wydziału leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, leśniczy…

Tadeusz Śliwiński, bohaterski leśnik z Bralina

Tadeusz Śliwiński urodził się 2
kwietnia 1899 r. w Sankt-Petersburgu, stolicy Imperium Rosyjskiego
jako syn dyrektora Gimnazjum Państwowego w Pińsku (kiedyś na polskim Polesiu, obecnie na Białorusi)
Felicjana i Stanisławy z d. Górska.
Jego matka pochodziła przypuszczalnie z Wielkopolski i jej rodzina posiadała prawdopodobnie kamienicę przy
ul. Niegolewskich 24 w Poznaniu (istniejącą zresztą do dziś), gdzie Tadeusz miał potem zamieszkać. Na podstawie miejsca urodzenia siostry
naszego bohatera można wydedukować, że rodzina Śliwińskich przybyła
do Sankt-Petersburga na przełomie
1898/1899 r. z Wilna, co było zapewne związane ze zmianą miejsca pracy
głowy rodu, Felicjana. W latach 19101917 Tadeusz ukończył 7-klasową
Szkołę Handlową Stowarzyszenia
Nauczycielskiego, wtedy już w Piotrogrodzie, a następnie w lipcu 1917 r.
został studentem wydz. leśnego puławskiego Instytutu Agronomicznego i Leśnego (Rolniczo- Leśnego Instytutu w Puławach), ewakuowanego
po wybuchu I wojny św. do Charkowa, znajdującego się obecnie w pn.wsch. Ukrainie, w jednym z miejsc
najbardziej ostatnio zagrożonych atakiem Rosji. Studia rozpoczął we
wrześniu, ale musiał je przerwać już
po 2 mies. i - jak sam pisze w podaniu
do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości (KKiMN): …w dniu 1 listopada 1917 r. z chwilą wybuchu rewolucji bolszewickiej wyjechałem do
Smoleńska gdzie wstąpiłem do Samoobrony Polaków zorganizowanej
przez Związek Wojskowych Polaków
Smoleńskiego Garnizonu… Po wyjeździe ze Smoleńska wstąpił 5 stycznia 1918 r. do baterii zapasowej artylerii I Korpusu Polskiego w Rosji gen.
Józefa Dowbor-Muśnickiego (późniejszego d-cy powstania wlkp.), w
Krynkach pod Witebskiem (obecnie
Białoruś), a po kilku dniach został
przydzielony do 5 baterii I Brygady
Artylerii. Potem jak pisał: …w drugiej połowie stycznia otrzymałem
rozkaz d-cy baterii przedostania się
do Bobrujska. Udałem sie do Mińska,
a następnie chciałem się przedostać
przez Homel – Żłobin (obecnie
wszystkie na Białorusi) lecz na skutek
walk jakie były prowadzone przez
bolszewików droga ta okazała się nie
do przebycia. Wróciwszy do Mińska
otrzymałem ze Związku Wojskowych
Polaków list do gen. Dowbor-Muśnickiego, który miałem doręczyć mu
osobiście w Bobrujsku. Niezwłocznie
z listem tym udałem się do Osipowicz
gdzie przenocowawszy wynająłem
przewodnika wraz z furmanką, którzy
przeprowadzili mnie 1 lutego do Bobrujska. Po wykonaniu rozkazu zameldował się w swojej 5 baterii, która
w międzyczasie weszła do miasta i po
krótkim czasie została przemianowana na 1 baterię 3 Brygady Artylerii, i
przeniesiona do Żłobina, a następnie
do Rochaczowa (obecnie Białoruś),
gdzie zastało ich rozbrojenie. Jak sam
pisał: …po ogłoszeniu rozbrojenia
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brałem udział w ukrywaniu broni teria przebyła ok. 2 tyg., po czym co- Warszawy i została studentką UP. Po- dypl. dr Wiktor Schramm (1885zorganizowanym na terenie baterii fano się w kierunku na Łuck. Dwa tem jej ślady także mi się urywają, bo 1958). Wśród wykładowców, z któryprzez POW (Polską Organizację Woj- działa 2 baterii wraz z d-cą zatrzyma- prawdopodobnie wyszła za mąż i mi miał zajęcia wielu posiadało obco
skową) i Wańkowicza (Melchior ły się 7 km od Równego w (strefie?) zmieniła nazwisko albo wyjechała i brzmiące nazwiska, np.: prof. Rivoli,
Wańkowicz, 1892-1974, pisarz, opi- taborów 3 dywizji dla ew. osłony co- tak zniknęła mi z pola widzenia. prof. Glixelli, prof. Taylor, dr Szafer,
sał ten fragment historii w „Strzęp- fających się wojsk, było to 4 lipca Gdybym choć wiedział na jakim wy- dr Denizot, inż. Mann, inż. Stieber,
kach epopei”), który służył w niej 1920 r. W dniu tym bateria została dziale studiowała można by było pró- inż. Zans, co świadczyło już wtedy o
również w charakterze szeregowca zaatakowana przez 2 pułki kawalerii bować szukać jej akt, ale i teraz choć wysokim, światowym poziomie UP.
wolontera (ochotnika). Na początku bolszewickiej, przy czym wraz z 10 to pracochłonne sprawa nie jest cał- Poza przedmiotami zawodowymi
czerwca 1918 r. Tadeusz został prze- żołnierzami pod wsią Porubel dosta- kowicie przegrana. Tymczasem Tade- studiował też inne, np.: indukcje i reniesiony do kancelarii w 2 Brygadzie łem się do niewoli. W niewoli przeby- usz miał kłopoty z udowodnieniem dukcje astronomii, logikę, zmysły i
Artylerii I Korpusu Polskiego gdzie wałem w Żytomierzu 2 tygodnie, a swego wykształcenia gimnazjalnego organa zmysłowe, naukę o zdolnosłużył do 3 lipca. Następnie 4 lipca, następnie uciekłszy znalazłem się we i 2 poprzednich prób studiowania, a ściach, psychofizykę wrażeń zmysłojuż jako cywil, wyjechał wraz z ro- wsi Nowy Zawód pod Żytomierzem nawet daty urodzenia, bo część doku- wych, psychologię pamięci i wymentów została w pu- obraźni, system nerwowy a życie
dzicami do Polski i po
ławskim instytucie w psychiczne. Natomiast słynny prof.
przejściu kwarantanny
Charkowie, w tym Antoni Peretiatkowicz (1884-1956)
zamieszkali w Kobryświadectwo chrztu i uczył go poza prawem administracyjniu (obecnie Białoruś).
maturalne, a tam prze- nym także konstytucyjnego, które już
Potem, jak pisał: …10
padły zapewne w czasie wtedy było potrzebne nawet leśnilistopada udałem się z
rewolucji bolszewickiej kom, szczególnie, że dotyczyło innej
gen. Odyńcem (gen.
i musiało je zastąpić konstytucji niż ta bezpodstawnie stadyw. Wincenty Odyświadectwo
słowne, wiana dziś na piedestał, a podpisana
niec, 1865-1952, jeden z
jednego z prof. USB przez tow. Kwaśniewskiego. Studiod-ców w I Korpusie Pol(Uniwersytetu Stefana wał też ponadto prawo cywilne u dr.
skim), który przebywał
Batorego) w Wilnie. Do Alfreda Ohanowicza (1888-1984).
w Kobryniu, do WarszaPoznania Tadeusz przy- Potem chciał nadal się uczyć, bo w k.
wy. W Brześciu dołączybył z Włodzimierza września 1924 r. złożył podanie na
liśmy się do grona oficeWołyńskiego (obecnie wydz. filozoficznym UP o przyjecie,
rów, którzy zostali
Ukraina) i początkowo jako słuchacza sekcji biologicznej, ale
wypuszczeni z obozu
zamieszkał przy ul. Pa- sprawa nie miała chyba dalszego ciąjeńców-Polaków.
Do
trona
Jackowskiego gu i został leśniczym, najpierw od
Warszawy przybyliśmy
(obecnie Maksymiliana 1925 r. w Osiecznej k. Leszna (dziś w
12 listopada 1918 r., a
Jackowskiego) 11 na nadleśnictwie Karczma Borowa), a
18 listopada wstąpiłem
parterze, a potem przy następnie w Promnie (dziś w nadledo 3 baterii 6 pap (pułk
ul. Św. Marcin 31 p. 2, śnictwie Czerniejewo), w pow. poartylerii polowej) staLibelta 11, Niegolew- znańskim, na terenie obecnego Parku
cjonowanej na ul. Koskich 24 (kamienica na- Krajobrazowego Promno. Wrócił
szykowej… (w koszależąca do rodziny jego stamtąd do Poznania w 1931 r. i wterach artyleryjskich przy
matki?), Kopczyńskie- dy też chyba został adiunktem p. o.
ul. Koszykowej 79 zorgo 29, potem już na nadleśniczego w Państwowym Nadganizowano następnie
pocz. lat 30-tych zam. leśnictwie w Bralinie (dziś leśnictwo
Wyższą Szkołę Wojenprzy ul. Niegolewskich Bralin w nadleśnictwie Syców), a na
ną, a obecnie jest tam m.
42, Zielonej 2 i Ciesz- pewno był nim w połowie 1933 r., poin. Szkoła Biznesu Polikowskiego 8. Potem, tem ginie mi z oczu, ale może uda się
techniki Warszawskiej i
gdy on mieszkał w le- z czasem ustalić dalsze losy jego i roInstytut Maszyn Mateśniczówkach w Osiecz- dziny, tak jak to już nieraz bywało w
matycznych). Po kilku
T. Śliwiński, zdjęcie z indeksu wydz. leśnictwa UP w 1921 r. (Archiwum UP
nej, Promnie i Bralinie, przypadku innych opisywanych osób.
dniach wyjechał na
w Poznaniu)
żona z synem pozosta- Może ktoś w Bralinie lub okolicach
front ukraiński do
Rawy Ruskiej i wraz z baterią brał (wieś odległa o 35 km od Żytomierza wali chyba w Poznaniu, gdzie i on pamięta naszego bohatera? Jego żyudział w ofensywie na Żółkiew i była zamieszkana głównie przez Po- wracał na chwilę po skończeniu każ- ciorys jest równie ciekawy jak CezaLwów, w tzw. Odsieczy Lwowa. W laków zajmujących się rzemiosłem dego z leśnych kontraktów. Wypada rego Baryki z „Przedwiośnia”, a do
mieście Semper fidelis (zawsze wier- drzewnym, a więc ukrywał się zdecy- tu uzupełnić, że 19 maja 1922 r. oże- tego prawdziwy. Wystąpiłem dla nienym) przebywał od 8 grudnia 1918 r. dowanie u swoich). Ucieczkę konty- nił się w Poznaniu z Otylią z d. Szila- go o awans pośmiertny na II stopień
do 6 kwietnia 1919 r., gdy wysłano go nuowałem do 4 października, gdy gyi, ur. 14 kwietnia 1892 r. w Przemy- oficerski, porucznika prosto do szefa
Szkoły Podoficerów Artylerii w spotkałem WP na linii Słuczy… Jego ślu, a w 1924 r. urodził im się, także w MON z uwagi na bezczynność w
Rembertowie (obecnie wschodniej niebezpieczna eskapada trwała więc Poznaniu, jedyny syn Tomasz (są- dziesiątkach podobnych spraw ze
dzielnicy Warszawy, gdzie ma siedzi- ok.10 tyg. i po stawieniu się znów do dząc po nazwisku panieńskim żona strony WKU Kalisz. Traktuję to też
bę nie tylko CAW WBH, ale też i wojska w Zwiahlu został odesłany do miała chyba pochodzenie węgier- zarazem, jako dług honorowy naszemoja Akademia Sztuki Wojennej). szpitala w Równem, a 16 grudnia skie). Jego studia trwały od początku go społeczeństwa, bo w 1933 r. zwróSzkołę ukończył w randze kaprala po 1920 r. rozkazem Ministerstwa Spraw 1921 do końca 1923 r., w efekcie cił się on do KKiMN o odznaczenie
blisko 3 mies. w k. czerwca 1919 r. i Wojskowych (MS Wojsk.) beztermi- ukończył sekcję (specjalność) leśną za tzw. pracę niepodległościową, ale
został przydzielony do 2 baterii 7 pac nowo urlopowany. Jeszcze w końcu wydz. rolniczo-leśnego UP i na po- dostał odmowę, tak jak wielu innych
(pułku artylerii ciężkiej, który był listopada podjął 3-cią próbę rozpo- czątku 1924 r. otrzymał dyplom nauk Wielkopolan, którym zbiorowo pautworzony w Poznaniu i wtedy nosił częcia studiów i zgłosił się z prośbą o leśnych nr 87, zostając dyplomowa- miętano postawę regionu w 1926 r. W
jeszcze nazwę 1 pułku artylerii cięż- przyjęcie na wydz. rolniczo-leśny UP nym leśnikiem, co odpowiadało póź- efekcie najwyższy już czas nadrobić
kiej wielkopolskiej). W lutym 1920 r. motywując to zamieszkiwaniem niejszemu tytułowi inżyniera. Rekto- zaległości i należycie uhonorować naspróbował ponownie zostać studen- swych rodziców już wtedy w Poznań- rem i dziekanem byli wtedy szego bohatera. Cześć Jego Pamięci!
Tomasz Kostek Górecki,
tem leśnictwa i tym razem był przyję- skim. W efekcie kilka dni przed koń- odpowiednio prof. prawa rzymskiego
Klub Kaliszan w Warszawie
ty do warszawskiej SGGW (Szkoły cem 1920 r. został przyjęty do sekcji Zygmunt Lisowski (1880-1955) i mjr
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego), leśnej wydziału i jako tzw. słuchacz
ale znów musiał zrezygnować, bo nie zwyczajny otrzymał indeks nr 2208.
Źródła: APP, KMP, sygn.15048, k.79-80 i 392, przedwojenne karty meldunkowe T. Ś. i jego rodostał choćby 4 mies. urlopu z woj- Dokładniejszego miejsca pobytu jego
dziny; Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, teczka akt studenta leśnictwa T. Ś. z lat
ska. Jak sam pisał: …w czerwcu 1920 rodziców i ich dalszych losów nie
1921-1923; CAW WBH, akta odznaczeniowe T.Ś., sygn. Odrzuc.16.10.33; Almanach leśny. Rocznik
r. bateria wyruszyła na front do udało mi się jednak ustalić, ale trafipersonalny administracji lasów państwowych, Warszawa 1933; Jacek Kuropka, Ze starego albumu,
Zwiahla na Wołyniu. Po kilkudniowej łem na jego starszą siostrę, Jadwigę,
Życie Gminy Bralin, nr 5/2014, s.9; korespondencja z szefem resortu i DK MON, IPN oraz WKU
bitwie nastąpił odwrót na Kowel- ur. 9 lutego 1898 r. w Wilnie, która
Kalisz i in.; badania i ustalenia własne autora;
-Równe. W Równem i na Horyniu ba- przyjechała w 1921 r. do Poznania z
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Aktualności

wywiad tygodnia

Ze Stanisławem Kowalskim autorem książki pt. „Dzieje Kępna. Od początku istnienia do
2015 r.” rozmawia Mirosław Łapa

Podziękowania i odkłamywanie historii miasta

Co Pana skłoniło do napisanie
monografii Kępna?
Ucząc historii, starałem się na
lekcjach, jeżeli tematycznie było to
możliwe, łączyć historię Polski z
dziejami Kępna. Zwracałem wtedy
uwagę uczniów, jak wydarzenia w
kraju wpływały na rozwój Kępna i
stosunki, panujące w mieście. Te zależności skłoniły mnie, aby dokonać
dalszych badań na ten temat. Przeglądałem wiele materiałów źródłowych
i opracowań, z których wynikało, że
postawa ludności polskiej w Kępnie
i okolicy, szczególnie w trudnych
chwilach dla miasta, była godna podziwu i uznania. Fakt ten skłonił
mnie do napisania wielu artykułów,
które zostały umieszczone na łamach
„Tygodnika Kępińskiego”.
Inną zachętą, która miała wpływ
na napisanie tejże książki, był także
fakt, iż w okresie Polski Ludowej, z
powodu szalejącej cenzury, obraz
życia politycznego, społecznego,
kulturalnego, oświatowego i wyznaniowego przedstawiany w ówczesnej
prasie i publikacjach był wypaczony
i w części nieprawdziwy, co wymagało sprostowań i uzupełnień. Bardzo ważnym bodźcem, który skłonił
mnie do podjęcia decyzji o napisaniu
tej publikacji był brak całościowego
opracowania dziejów Kępna po 1989
r. Gdy okazało się, że moją inicjatywę popierają inne osoby, w tym
przede wszystkim burmistrz Piotr

Psikus, podjąłem ostatecznie decyzję, by zrealizować to wyzwanie.
Jakie wątpliwości i nadzieje towarzyszyły Panu przy pisaniu
tej książki?
Przede wszystkim miałem wątpliwości, czy, pisząc tę monografię
podołam oczekiwaniom przyszłych
czytelników, czy w zadowalającym
stopniu wyczerpię wiedzę o przeszłości i teraźniejszości Kępna. Mam też
cichą nadzieję, że publikacja ta skło-

książki Urzędem Miasta i Gminy Kępno oraz innymi osobami
i instytucjami?
Muszę tu podkreślić, że współpraca ta dotyczyła tylko spraw organizacyjnych i technicznych. W 2014
r. Piotr Psikus wrócił na stanowisko
burmistrza Kępna, dzięki czemu doszło do ostatecznej finalizacji napisanej przeze mnie monografii. Urząd
Miasta zajął się wydaniem tej publikacji. W prace jako recenzenci włączyli się: Maria Balcerzak,
Anna Zawalska, i Mirosław
Łapa; korektą pracy zajęły
się Grażyna Gatner i Danuta
Jerczyńska, za co im ogromnie dziurkuję, bo ich pomoc i
uwagi były dla mnie bardzo
ważne. Szczególną rolę w
pisaniu monografii odegrała
prof. Bożena Górczyńska–
Przybyłowicz, która była
konsultantem i opiniodawcą
wydanej publikacji. Rady i
Autor ksiązki „Dzieje
uwagi merytoryczne i te doKępna...” S. Kowalski
tyczące układu pracy były
dla mnie bezcenne i zostały
ni innych regionalistów, szczególnie przeze mnie uwzględnione. Jeszce
młodych, do dalszych badań doty- raz serdecznie dziękuję za wszystczących Kępna i wpłynie na poczucie ko Pani Profesor, która podbiła serdumy z osiągnięć i rozwoju naszego ca licznie przybyłych mieszkańców
miasta oraz pogłębi lokalny patrio- Kępna i okolicy na promocji książki.
tyzm.
Nie napisałbym tej publikacji,
Jak - podczas pracy nad mono- gdyby nie pomoc pracowników Urzęgrafią - układała się współpra- du Miasta i Gminy Kępno, którzy
ca między Panem a wydawcą dostarczali mi różnego rodzaju doku-

menty, protokoły z posiedzeń różnych
organów Gminy i podjętych uchwał w
czasie sesji Rady Miejskiej. Byli przy
tym bardzo życzliwi, przychylni i zawsze znaleźli czas, by spełnić moje
prośby, za to im bardzo dziękuję. Byli
to zarówno naczelnicy wydziałów
Urzędu: Jarosław Ciesielski, Robert
Kaczor, Małgorzata Frala Kędzior,
Katarzyna Kołcio Kraus, Milena Piętka, jak i pracownicy: Magdalena Kremer, Radosław Stachura, Anna Krowiorz Śpik, Aneta Szydlik, Krzysztof
Godek i Tomasz Wróblewski.
W zbieraniu materiałów, dokumentów i różnych danych ogromną
pomoc wykazali wszyscy pracownicy Muzeum Ziemi Kępińskiej, na
czele z dyrektor Karoliną Różewską
i Tomaszem Tajnertem. Dziękuję też
za pomoc dyrektor Samorządowej
Biblioteki Publicznej Grażynie Grzesiak i obecnej Magdalenie Wieczorek., dyrektorom gimnazjów i szkól
podstawowych w gminie Kępno, dyrektor Ewie Sekule z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
dyrektorom spółek komunalnych
(Wodociągi Kępińskie, Energetyka
Cieplna, Administracja Domów Miejskich, Zakład Zagospodarowania
Odpadów), Starostwu Powiatowemu
i jego wydziałom (naczelnikom: Andrzejowi Jóźwikowi, Marcinowi Wiśniewskiemu i Katarzynie Nawrot),
Powiatowej Bibliotece Publicznej, Bibliotece Pedagogicznej, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie (dyr.
Zuzannie Puchalskiej) oraz różnego
rodzaju stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, w tym przede
wszystkim Socjum Kępno i Okolice
(Irena Sadek) i Towarzystwu Miło-

śników Ziemi Kępińskiej (śp. Henryk
Tyszkiewicz, Marian Lorenz, Krystyna Sumisławska). Wymienionym
instytucjom, szkołom, stowarzyszeniom i ich dyrektorom oraz pracownikom serdecznie dziękuję. Spośród
mediów szczególną rolę w pisaniu
monografii odegrał „Tygodnik Kępiński”, a przede wszystkim redaktor
naczelny Mirosław Łapa oraz Bartłomiej Steinert (dziennikarz sportowy).
Na koniec muszę podkreślić jeszcze rolę dwóch osób, które bardzo pomogły mi w wydaniu monografii. W
ciągu ostatnich miesięcy z upoważnienia burmistrza naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich Sylwia Humelt,
która uzgadniała ze mną wszystkie
sprawy techniczne i organizacyjne
dotyczące wydania tej publikacji i jej
promocji. Nasza współpraca w tym
zakresie układała się znakomicie.
Prócz tego wraz ze swoim wydziałem pomogła mi w alfabetycznym
ułożeniu indeksu nazwisk, których
było przeszło tysiąc. Poza tym pani
naczelnik perfekcyjnie przygotowała
promocję nomografii, która odbyła
się w kinie „Sokolnia” 7 stycznie br.,
co wzbudziło powszechne uznanie.
Serdecznie za to wszystko dziękuję Pani Sylwii. W wydaniu książki
zasadniczą rolę odegrał burmistrz
Piotr Psikus, który od początku popierał moją inicjatywę i był bardzo
zainteresowany tym, aby wydanie tej
publikacji było wyjątkowe i piękne,
w związku z czym zapewnił współfinansowanie ze strony Urzędu Gminy, prócz dotacji, za co z całego serca
dziękuję włodarzowi Kępna.

Wszystkim

Kochanym Babciom
i Drogim Dziadkom

z okazji Waszego Święta,
życzenia wielu radości,
zdrowia, a przede wszystkim
grzecznych wnucząt
składa

Piotr Kaleta

Poseł na Sejm RP
też dziadek :)
Tygodnik Kępiński 19 stycznia 2019

5

Wiadomości

informacje
Podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kępiński Sztab zebrał kwotę
blisko 145 tys. zł

Powiat kępiński zagrał dla najmłodszych
W tym roku zbierano fundusze na
zakup sprzętu dla specjalistycznych
szpitali dziecięcych pod hasłem „Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha”.
Zbiórka rozpoczęła się w niedzielę, 13 stycznia br., w godzinach porannych. Kwestowało 190
wolontariuszy, którzy - pomimo
niesprzyjającej, deszczowej pogody - wytrwale zbierali datki do
puszek WOŚP w Kępnie, Bralinie, Opatowie, Siemianicach, Łęce
Opatowskiej, Biadaszkach, Rakowie, Lipiu, Mikorzynie, Ostrówcu,
Myjomicach, Kierznie, Trzcinicy,
Tokarzewie, Świbie, Hanulinie,
Rychtalu, Laskach, Perzowie, Bara-

nowie, Grębaninie oraz w Słupi pod
Kępnem.
W niedzielne popołudnie rozpoczęła się impreza zorganizowana
przez kępiński Sztab Orkiestry w
hali widowiskowo-sportowej. Licytowano gadżety WOŚP oraz przedmioty przekazane Sztabowi, w tym
upominki ofiarowane przez starostę
kępińskiego oraz burmistrza miasta i
gminy Kępno.
Przygotowano różnorodne występy wokalne i taneczne. Zaprezentowali
się między innymi: Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego, Klub Tańca „Madar”, Studio
Tańca „Retro”, Baranowskie Studio
Tańca oraz Agath Brown i zespół mu-

zyczny „Gramy”. Na wszystkich zainteresowanych czekał Festiwal Gier
Planszowych. Nie zabrakło pokazu
sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kępnie, Street Workout oraz Akademii Sportu „Chikara”. Tradycyjnie
do zbiórki włączyły się czworonogi
rasy Labrador Retriever i inne wspaniałe psy. Finałem był spektakl Teatru
Ognia „Inferis” z Cieszyna.
Podczas niedzielnego grania
udało się zebrać rekordową kwotę
134.881,27 zł. W ubiegłym roku było
to 127.469,76 zł.
Dodatkowo 10.100,00 zł zapłacono za Kępińskie Złote Serduszko,
licytowane na antenie Radia „Sud”.
Oprac. bem

Fot. Mateusz Jurzak

Podczas 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olszowie zebrano ponad prawie 38 tysięcy złotych

Rekordowy wynik sztabu z Olszowy
miejscowym Domu Strażaka. Zbiórka zakończyła się rewelacyjnym, rekordowym wynikiem – 37.830.14 zł.
Impreza rozpoczęła się już w
sobotę akcją poboru krwi. - Akcja

zakończyła się wielkim sukcesem.
Zgłosiło się ponad 70 dawców, dzięki
czemu zebraliśmy ponad 30 litrów
krwi – mówi sołtys Grzegorz Berski. W niedzielę, mimo nieprzyjemnej, deszczowej pogody, na
Finał WOŚP w Olszowie przybyło mnóstwo mieszkańców,
którzy okazali swoją hojność
i wielkie serca, bijąc rekord
zeszłorocznej zbiórki. – Udało
nam się pobić zeszłoroczny rekord i zebrać prawie 38.000 zł.
Choć nie chodzi tu o bicie rekordów, miło jest, gdy uzbiera się wiele pieniążków na
szczytny cel. Istotna jest każda
złotówka. Dziękuję wszystkim
darczyńcom i osobom, które
były z nami podczas tego Finału – podkreśla sołtys. Organizatorzy przygotowali moc
atrakcji dla każdego. W trakcie
części estradowej na scenie
pojawiły się dzieci, które za-

Fot. Mateusz Jurzak

13 stycznia br. odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Swój sztab po raz kolejny
przygotowało sołectwo Olszowa. Orkiestrowe granie miało miejsce przy

6

Tygodnik Kępiński 19 stycznia 2019

prezentowały różnorodne talenty.
Był też pokaz zumby oraz udzielania
pierwszej pomocy. Publiczność do
zabawy porwali „Discoboys” i „Menago”. Na przybyłych czekała pyszna
grochówka, gorące napoje i ciasta. Na
zakończenie nie zabrakło „światełka
do nieba”. Mieszkańcy Olszowy już
niejednokrotnie pokazali, że potrafią
się zgrać i wspólnie zorganizować
coś wspaniałego. - Dla tak niewielkiej miejscowości organizacja szta-

bu WOŚP to wielkie przedsięwzięcie,
wymagające pracy i zaangażowania
wielu osób. Ogromne podziękowania kieruję do naszych jedenastu
wolontariuszy, którzy zebrali ponad
13.000 zł – przyznaje. Sporą sumę
zebrano także podczas licytacji orkiestrowych gadżetów.
Największą popularnością cieszyła się koszulka Rafała Kurzawy,
którą wylicytowano za 1.200 zł.
KR

Reklama

ogłoszenie

Wiadomość tylko dla osób
mających problemy ze słuchem
Jeśli...
masz 40 lat (i więcej) i zauważasz u siebie ubytki słuchu,
jesteś obywatelem Polski,
Twój miesięczny dochód (emerytura, pensja, renta)
nie przekracza 3500 zł...

Sprawd
ź
przysłu , czy
guje Ci
dofinan
sowani
e

Koniecznie przeczytaj ten list, ponieważ przysługuje Ci prawo do udziału
w ogólnopolskim programie odzyskiwania słuchu. Dzięki niemu tylko
w tym roku blisko 11 000 Polaków skorzystało z bezzwrotnego dofinansowania.
Wszyscy oni znów odzyskali szansę, by normalnie słyszeć.

pasuje
na prawe
i lewe ucho

Szanowny Czytelniku,
Nazywam się Tomasz Kamiński i specjalizuję się w problemach układu słuchowego. Zależy mi, żeby ten list przeczytało jak
najwięcej osób mających problemy ze słuchem. Mam dla nich ważną wiadomość.
Pomagam ludziom odzyskać słuch – bez
operacji i wszczepiania implantów. I robię
to w 60 sekund. To możliwe, ponieważ koProf. Tomasz Kamiński,
rzystam z technologii, która pozwala odspecjalista
zyskać sprawność słuchową.
ds. problemów
Technologia, o której Ci opowiadam,
ze słuchem
posłużyła do stworzenia Audiokorektoi koordynator programu
ra Wzmacniającego Słuch – urządzenia,
odzyskiwania słuchu
dzięki któremu każdy może znów słyszeć
tak, jak w wieku 25–30 lat!
Odkrywcą tej technologii i współkonstruktorem Audiokorektora Wzmacniającego Słuch jest prof. Mathieu Deschamps. Oto, jak
opisuje on proces odzyskiwania słuchu przez osoby używające jego
urządzenia:
„Wraz z moim zespołem odkryliśmy pewne prawidłowości w ludzkim
uchu, na które można oddziaływać na poziomie nanokomórkowym. Następnie stworzyliśmy specjalny mikrochip (AVD-873), który umożliwia
takie oddziaływanie. W rezultacie osoby, które go noszą, słyszą nawet
o 264% dokładniej niż wtedy, gdy nosiły aparaty słuchowe”.
Prof. Mathieu Deschampsa znam od czasów moich praktyk w USA. Poprosił mnie o pomoc w uruchomieniu jego programu odzyskiwania słuchu w naszym kraju.
Jedną z pierwszych uczestniczek polskiej edycji programu była moja
mama. Wytłumaczyłem jej, że Audiokorektor Wzmacniający Słuch to
nie jest zwykły aparat
słuchowy. Jest o wiele
Audiokorektor Wzmacniający
lepszej jakości i nie zoSłuch dzięki swym
rozmiarom jest niewidoczny
stał stworzony do nabidla osób postronnych.
jania kasy prywatnym
firmom – technologia
w nim zastosowana
Posiada uniwersalne
jest 6 razy tańsza od
wkładki w różnych
tej zastosowanej w aparozmiarach dzięki którym
ratach słuchowych poAudiokorektor idealnie
dobnej jakości.
dopasowuje się do budowy
Mama zdecydowała się
ucha i przylega do skóry.
spróbować. Kiedy ponownie ją odwiedziłem,
Usłyszysz nawet
powtarzała, że słyszy
najmniejszy szept!
tak, jak w wieku 30 lat!
Mikroczip AVD- 873
Byłem zachwycony, powyłapuje dźwięki we
nieważ jako osoba posiawszystkich zakresach,
dająca wiedzę na temat
w których operuje
schorzeń słuchu mam
ludzkie ucho.
świadomość, że 80%
osób tracących słuch
Dzięki niemu możesz
(głównie po 70. roku
znów usłyszeć czyjś
życia) jest zagrożonych
szept, wyłapywać
demencją, a nawet
i rozróżniać głosy
chorobą Alzheimera.
w tłumie – nie umknie
Dlatego postanowiłem
Ci żaden ważny dźwięk!
napisać ten list.

Każdy, kto zgłosił się do programu odzyskiwania słuchu,
potrzebował 60 sekund, by zapewnić sobie idealny poziom
słyszenia. Tylko tyle trwa ustawienie i włożenie do ucha Audiokorektora Wzmacniającego Słuch. Zawsze, gdy trafiała do mnie
nowa osoba, najpierw była euforia podczas testowania urządzenia, a potem... krępujące pytanie o jego cenę.
Audiokorektor Wzmacniający Słuch:
- może 7-krotnie lepiej niż zwykłe urządzenie wzmacniające wyczulać
ucho na szept i różne dźwięki w tłumie,
- nie emituje szumów i pisków,
- może „cofać wiek” Twojego słuchu średnio do przedziału 25-35 lat,
- pozwala słuchać muzyki, radia, rozmawiać przez telefon.
Markowe urządzenia dorównujące parametrami Audiokorektorowi Wzmacniającemu Słuch, kosztują od 8000 do 12000 zł. Tymczasem Audiokorektor, dzięki optymalizacji produkcji i usunięciu
pośredników, jest dostępny cenowo dla wszystkich! Bez dofinansowania za 1987 zł, ale Ty możesz go otrzymać za ułamek tej kwoty za udział w Klubie Seniora!
Być może wciąż jesteś sceptycznie nastawiony. Dlatego daję
Ci słowo, że Audiokorektor Wzmacniający Słuch zapewnia pełne
dopasowanie do kształtu Twojego ucha. Posiada zestaw silikonowych wkładek w różnych rozmiarach, które można dopasować
do każdego ucha. Jest wygodny, nie wypada i nie sprawia bólu
przy noszeniu.
Wracając do ceny... Gdyby Audiokorektor sprzedawany był
w sklepach, byłby dostępny za kwotę aż 6 razy wyższą. To właśnie pominięcie sklepów umożliwiło obcięcie kosztów i obniżenie
ceny. Dodatkowo teraz jest ono objęte specjalnym dofinansowaniem, dzięki któremu otrzymasz Audiokorektor Wzmacniający
Słuch za udział w Klubie Seniora za jedyne 137 zł (zamiast za
1987 zł)!
Aby skorzystać z dofinansowania, wystarczy jak najszybciej zadzwonić pod numer podany na dole. Pamiętaj, że dofinansowanie przysługuje wyłącznie tym osobom, które zgłoszą się do 24 stycznia 2019 roku.
Później te pieniądze przepadną. To tak, jakbyś podarł i wyrzucił 1850 zł
(naprawdę stać Cię na taki gest?).
Zadzwoń, aby otrzymać Audiokorektor Wzmacniający Słuch za
udział w Klubie Seniora za jedyne 137 zł. A już za kilka dni pod
Twoimi drzwiami zjawi się kurier z ubezpieczoną paczką. W razie
jakichkolwiek pytań zadzwoń, a ja lub inni nasi wykwalifikowani
specjaliści z przyjemnością z Tobą porozmawiamy. Działaj zanim
fundusz na dofinansowanie zostanie wyczerpany.
Łączę wyrazy głębokiego szacunku,

Tomasz Kamiński

Zadzwoń już dzisiaj!

tel. 81 300 32 27

TV
REKL

AMO

WAN
E

W

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
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Policja

Straż pożarna
Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 482 („stara ósemka”) w Kępnie

Potrącenie ze skutkiem śmiertelnym na obwodnicy Kępna

8 stycznia br., około godziny Dzięki odblaskom kierowcy mogą tów odblaskowych, jesteśmy widocz19.00, dyżurny Komendy Powiatowej zobaczyć pieszego lub rowerzystę ni z odległości zaledwie 20-30 mePolicji w Kępnie został powiadomio- z odległości nawet 150 metrów. Gdy trów. Jeśli kierowca jedzie prędkością
ny o potraceniu pieszego na drodze pieszy lub rowerzysta nie ma odbla- 90 km/h, nie ma szans na jakąkolwojewódzkiej 482 „stara ósemka”. sków, odległość ta zmniejsza się na- wiek reakcję, gdy zauważy na swojej
- 45-letni mieszkaniec gminy Bra- wet 3-4–krotnie. To często nie daje drodze pieszego. Jeśli jednak pieszy
lin, poruszając się po niewłaściwej szansy kierowcy na prawidłową re- wyposażony jest w element odblastronie jezdni, ubrany w szarą kurt- akcję i może skończyć się tragicznie skowy odbijający światła samochodu,
kierowca spostrzeże go już z odlekę i ciemne spodnie, bez elementów – podkreśla sierż. J. Niczke.
głości około 150 metrów,
odblaskowych, szedł w
czyli 5-10 razy szybciej.
kierunku Bralina. W
To może uratować pietym samym kierunku saszemu życie. Powszechne
mochodem marki Audi
stosowanie
elementów
jechał 28-letni mieszkaodblaskowych w różnej
niec powiatu kępińskieformie (zawieszki, opago – mówi oficer prasowa
ski, kamizelki, jaskrawe
KPP Kępno sierż. Justyna
parasolki), spowoduje, że
Niczke. Do potrącenia doszansa pieszego na unikszło nieopodal restauracji
nięcie potrącenia w wa„Awra”. Potrącony mężDo potrącenia 45-latka prawdopodobnie przyczynił się brak
runkach złej widoczności
czyzna, pomimo prawie
elementów odblaskowych i ciemny ubiór. Fot. KPP Kępno
znacznie wzrośnie, nawet
pięćdziesięciominutowej
Pamiętajmy: w czasie złej wi- jeśli popełni on błąd, np. będzie się
reanimacji, zmarł.
Policjanci apelują o rozwagę. doczności, gdy pieszy ubrany jest w poruszał niewłaściwą stroną jezdni.
- Warunki na drogach są bardzo ciemną odzież i nie ma na sobie ele- - Co więcej, również prawo o ruchu
ciężkie. Zalega błoto pośniegowe, mentów odblaskowych, kierowca do- drogowym stanowi, że osoba porudo tego pada deszcz ze śniegiem lub strzega go z dużym opóźnieniem. W szająca się po drodze, po zmierzchu,
śnieg, często drogi są też oblodzone. ciemnościach pieszy widzi reflektory poza obszarem zabudowanym, jest
W takich warunkach na drodze poza samochodu nawet z odległości kilku zobowiązana używać elementów odterenem zabudowanym mało widocz- kilometrów, ale kierowca dostrzeże blaskowych w sposób widoczny dla
ni piesi i rowerzyści nie mają szans pieszego dopiero wtedy, gdy zauważy innych uczestników ruchu – podsuw spotkaniu z samochodami. Odwo- sylwetkę człowieka w zasięgu świateł mowuje funkcjonariuszka.
Oprac. KR
łujemy się do zdrowego rozsądku. samochodu. Po ciemku, bez elemenWGKNOŚiPP.6840.8.2018/14

Kępno, dnia 9 stycznia 2018 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rzetnia (dz. 384).
1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENA WYWOŁAWCZA
DO I PRZETARGU
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Rzetnia, oznaczona
w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Rzetnia jako działka ewidencyjna
nr 384 o powierzchni 0,0800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą
nr KZ1E/00043560/8. Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi
prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
Obszar działki bez naniesień budowlanych, użytkowany jako łąka. Ukształtowanie terenu lekko pochyłe.
Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Ma ona dostępność do następujących sieci infrastruktury
publicznej: sieci wodociągowej, sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, sieci telekomunikacyjnej.
Nieruchomość znajduje się w centralnej części miejscowości Rzetnia, pomiędzy nieruchomościami
oznaczonymi numerami porządkowymi 22a a 27. Działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze
o nawierzchni asfaltowej. Otoczenie o znacznym stopniu zurbanizowania. W sąsiedztwie znajdują się
nieruchomości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej. W szerszym otoczeniu
dominują działki o rolniczym lub leśnym sposobie zagospodarowania. W odległości ok. 2 km przebiega droga
krajowa nr 11.
Cena wywoławcza do I przetargu została ustalona na kwotę 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące
złotych), netto, plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.
2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
I przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 o godzi. 10:00, w sali narad (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy
Kępnie w siedzibie przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie.
3. INFORMACJE DODATKOWE
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:
- Tablice ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – przy ul. Ratuszowej 1, ul. Kościuszki 9,
ul. Sienkiewicza
- Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji
Publicznej Gmina Kępno: www.bip.kepno.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości,
Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
– ul. Kościuszki 9 (tel. 62 78-25-810) lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali kilku pijanych kierowców

Szokujące statystyki kolejnych dni.

Kierowcy na „podwójnym gazie”
Pomimo wielu apelów policji, na kierował seatem, mając w wydychadrogach powiatu kępińskiego kolejny nym powietrzu 1,7 promila alkoholu.
raz zatrzymano wielu nietrzeźwych
W Nowy Rok, około godziny
kierujących.
1.20, w Słupi pod Bralinem funkcjoDo pierwszego zatrzymania do- nariusze Posterunku Policji w Braliszło 22 grudnia 2018 r. podczas ko- nie zatrzymali do kontroli drogowej
lizji w Bralinie. Sprawczyni kolizji, citroena, którego kierowca – 44-letni
44-letnia mieszkanka gminy Bralin, obywatel Ukrainy – w wydychanym
kierowała samochodem marki BMW, powietrzu miał ponad 1,5 promila.
mając w organizmie ponad 2 promi- Mężczyzna został zatrzymany, a po
le. Tego samego dnia w miejscowo- wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierości Turkowy zatrzymano 23-letniego wania w stanie nietrzeźwości.
obywatela Ukrainy, który, jadąc fia3 stycznia br. zatrzymano 46-lettem na „podwójnym gazie”, uderzył nią pijaną mieszkankę gminy Baraw opłotowanie posesji. Mężczyzna w nów, która w wydychanym powietrzu
wydychanym powietrzu miał blisko miała blisko 3 promile. - Kobieta, kie2 promile. Kolejnego nietrzeźwego rując renault, została poszkodowana
zatrzymano w Mroczeniu.
21-latek jadący volkswagenem w wydychanym
powietrzu miał ponad pół
promila.
24 grudnia 2018 r. na
ul. Młyńskiej zatrzymano
mieszkańca Kępna, który,
jadąc volvo, doprowadził
do zderzenia z volkswagenem. Jak się okazało,
Ilość zatrzymanych pijanych kierowców
42-latek w wydychanym
jest porażająca. Fot. www.motofakty.pl
powietrzu miał 2 promile
alkoholu.
Do zatrzymania kolejnego nie- w zdarzeniu drogowym, do którego
trzeźwego doszło 26 grudnia 2018 r. doszło około godziny 17.30 w Kępw Chojęcinie. Kierowca audi, 23-let- nie. Odjechała jednak z miejsca zdani mieszkaniec Namysłowa, kierował rzenia – relacjonuje sierż. J. Niczke.
swoim autem mając blisko 1,8 promi- 24-letni sprawca kolizji został ukala alkoholu w organizmie.
rany mandatem karnym, kobieta zaś
30 grudnia 2018 r., około godzi- usłyszała zarzut kierowania w stanie
ny 22.25, oficer dyżurny KPP Kępno nietrzeźwości.
został poinformowany o zdarzeniu
Wszystkim kierującym na „podrogowym w Chojęcinie. Policjanci, dwójnym gazie” grozi kara grzywny,
którzy udali się na miejsce, ustalili, kara ograniczenia wolności lub kara
że kierowca wjechał swoim samocho- pozbawienia wolności do lat 2. - Padem do rowu. Jak się okazało, 37-la- miętajmy, wypadki drogowe stanowią
tek był nietrzeźwy. W wydychanym dramaty zarówno dla bliskich osób
powietrzu miał ponad 3,5 promila.
pokrzywdzonych w wypadkach, jak
Kolejnego dnia, około godziny również dla rodzin sprawców. Zróbmy
16.15, policjanci Wydziału Ruchu wszystko, co w naszej mocy, aby zapoDrogowego udali się na drogę krajo- biec ludzkim nieszczęściom, spowodową nr 11, gdzie doszło do uszkodzenia wanym tak wielką nieodpowiedzialnowysepki wraz z znakiem wyznacza- ścią, jaką jest kierowanie pojazdami
jącym lewoskręt do Hanulina. - Po- po spożyciu alkoholu. Nie bądźmy
jazd oddalił się z miejsca zdarzenia, obojętni. Co więcej, mamy już okres
zgubił jednak tablicę rejestracyjną. ferii zimowych. Zadbajmy wspólnie,
Szybko zatrzymano sprawcę – mówi aby ten okres wypoczynku był czasem
oficer prasowa KPP Kępno sierż. Ju- spokojnym i bezpiecznym – apeluje
styna Niczke. Okazało się, że 64-let- funkcjonariuszka.
ni mieszkaniec powiatu kępińskiego
Oprac. KR

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Airly, dotyczące
poziomu smogu w centrum Kępna (Rynek 2), dane smogowe zanieczyszczonego powietrza w centrum miasta. Pomiary – codziennie o godz. 19.00. W Polsce dobowa norma
stężenia PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom informowania występuje przy 200 µg/m3,
a alarmowy – przy 300 µg/m3.
	DATA	
		

PYŁ PM 2.5 (µg/m3)
– % NORMY

PYŁ PM 10 (µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01

86 (344%)
72 (288%)
60 (238%)
35 (139%)
30 (119%)
55 (220%)
64 (254%)

123 (247%)
99 (199%)
83 (167%)
51 (102%)
44 (87%)
77 (154%)
86 (171%)

Zła
Zła
Zła
Bywało lepiej
Dobra
Bywało lepiej
Zła

Oznaczenie kolorów:

Wspaniała

Dobra

Bywało lepiej

Zła

Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/
Raport będziemy publikować co tydzień.
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Informacje

wiadomości

Spotkanie noworoczne z jasełkami i wspólnym kolędowaniem w sali Domu Strażaka
w Mikorzynie

Bal karnawałowy w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie

Zabawa w bajkowym klimacie

Noworoczna biesiada w rodzinnej atmosferze
6 stycznia br. w sali Domu Strażaka w Mikorzynie odbyło się spotkanie
noworoczne, połączone z jasełkami i
wspólnym kolędowaniem. Uroczystość została zorganizowana przez
Koło Gospodyń Wiejskich w Mikorzynie wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Mikorzynie.

Jędrecka, wiceburmistrz miasta i
gminy Kępno Artur Kosakiewicz,
była dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie Ewa Derkacz,
proboszcz parafii pw. św. Idziego w
Mikorzynie ks. Ryszard Wachowiak, sołtys Mikorzyna Adam Tęsiorowski, prezes lokalnego klubu
Dzieci przygotowały
wspaniałe jasełka

Na to niecodzienne wydarzenie przybyli zaproszeni mieszkańcy
sołectwa i rodzice uczniów, a także goście: wiceminister Andżelika
Możdżanowska, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie
Marek Potarzycki, przewodnicząca
Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta

LZS Henryk Jakubczyk oraz prezes
Stowarzyszenia „Bractwo Świętego
Idziego” Urszula Goździcka.
Jasełka to widowiska o Bożym
Narodzeniu, które od wieków wpisane są w polską tradycję. Celem
spotkania była integracja środowiska
lokalnego i podtrzymywanie tradycji
organizowania w okresie świąteczno-

-noworocznym bożonarodzeniowych
jasełek. Członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich dla mieszkańców Mikorzyna i zaproszonych gości przygotowały świąteczny poczęstunek, a
dzieci ze Szkoły Podstawowej – zachwycające przedstawienie. Najmłodsze członkinie KGW wraz z miejscowymi harcerkami zadbały o rozrywkę
dla dzieci, m.in. malowanie twarzy.
Świątecznej biesiadzie towarzyszyła
bardzo miła atmosfera, a na koniec –
wspólne śpiewanie kolęd.
Koło Gospodyń Wiejskich w Mikorzynie istnieje i działa aktywnie od
ponad 60 lat. Skupia w swoich szeregach 43 członkinie – zarówno starsze, doświadczone, jak też młode i
początkujące. Przewodniczącą KGW
Mikorzyn jest Irena Kurzawa. Koło
to jako jedno z pierwszych dokonało
rejestracji i wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
KGW Mikorzyn otrzymało również
pozytywną decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Koła
Gospodyń Wiejskich. Podczas noworocznego spotkania wiceminister A. Możdżanowska przekazała
specjalny baner i chusty dla Zarządu
KGW Mikorzyn.
Oprac. KR

Kreatywność dzieci i rodziców można było
podziwiać dzięki pięknym przebraniom

W sobotę, 12 stycznia br., do
Domu Strażaka przy Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie
przybyły licznie przedszkolaki wraz
ze swoimi rodzicami, aby wziąć
udział w balu karnawałowym. Sala
błyszczała wieloma kolorami dzięki
pięknemu wystrojowi oraz barwnym
strojom dzieci i ich rodziców.
Na tę wyjątkową okazję został
zaproszony do przedszkola wodzirej,
który zachęcał wszystkich do udziału w zabawie przy znanych utworach
muzycznych. Dzieci, rodzice i panie
bawili się wyśmienicie.

Niespodzianką była loteria fantowa – ustawiła się długa kolejka po
zakup losu, a, co ważne, każdy los był
wygrany.
Po intensywnej zabawie można
było chwilę odpocząć i nabrać sił,
jedząc przepyszne ciasta upieczone
przez rodziców. Dzieci miały także
możliwość pozowania do zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidualnych.
Bal karnawałowy był wspaniałą
zabawą, która przyniosła wiele radości zarówno przedszkolakom, jak
i rodzicom.
I. Langner
Uczestnicy balu karnawałowego
bawili się znakomicie

Bal maturalny jest zwieńczeniem nauki w szkołach średnich. Sygnalizuje nieubłaganie zbliżający się koniec roku szkolnego i egzaminy maturalne. 5 stycznia 2019 r. swoje 100 dni do matury
celebrowali uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie

Studniówka 2019

Uroczystość rozpoczęła część oficjalna przygotowana
przez panie Barbarę Maruszkę-Bednarek oraz Edytę Rybczyńską wraz z uczniami, którzy przyjęli rolę prowadzących: Karolem Waliszewskim, Maciejem Kieszkowskim,
Eweliną Dąbrowską i Julią Hanke. Ważnym elementem
były, otwierające studniówkę, przemowy dyrektor Danuty
Stefańskiej oraz starosty Roberta Kieruzala. Uczniowie w
geście podziękowania za całokształt pracy, cierpliwość i trud
włożony w naukę oraz wiarę w ich możliwości obdarowali nauczycieli i rodziców kwiatami. Dla rodziców wykonano też piosenki pt. „Castle on The hill” Eda Sheerana oraz
„Nice” LemONa, zaśpiewał je Hubert Ceglarek, natomiast
dla nauczycieli utwór Johana Pachelbela „Kanon d’dur” zagrał Filip Labryszewski. Punktem kulminacyjnym był uroczyście zatańczony polonez przy muzyce granej na żywo
przez Dominika Antczaka. Szczere podziękowanie i bukiet
kwiatów za pomoc w przygotowaniach tańca skierowano do
E. Rybczyńskiej. Po części oficjalnej i obiedzie rozpoczęła się zabawa, która zarówno dla uczniów jak i nauczycieli
trwała do samego rana. Ta noc z pewnością zostanie w naszej
pamięci przez wiele lat.
Julia Hanke, kl. III d

Klasa III a wraz z wychowawcą Bogusławem Maciejem

Klasa III b wraz z wychowawczynią Aldoną Wdowiak

Klasa III c wraz z wychowawczynią Barbarą Maruszką-Bednarek

Klasa III d wraz z wychowawczynią Edytą Rybczyńską
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informacje
W ścianę kościoła w Mikorzynie wmurowano kapsułę czasu, zawierającą informacje o życiu wspólnoty parafialnej,
wiejskiej i gminnej

Koncert kolęd w wykonaniu zespołu „InoRos” w kościele pw. św. Marcina w Kępnie

Pamiątka na kolejne 100 lat

Wyjątkowy i ciekawy sposób na
uczczenie 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości znaleźli
mieszkańcy Mikorzyna i okolicznych miejscowości, należących do
mikorzyńskiej parafii. Z inicjatywy
Stowarzyszenia „Bractwo Świętego
Idziego” stworzona została kapsuła
czasu, która zawiera informacje o
życiu wspólnoty parafialnej i wiejskiej do 2018 roku. - Do zebrania
informacji o wioskach należących
do parafii św. Idziego w Mikorzynie, tj. o Domaninie, Mechnicach,
Mikorzynie, Rudniczysku i Tokarzewie, zaprosiliśmy społeczność tych
wiosek poprzez ich przedstawicieli, w tym sołtysów. Każda wioska,
w wymyślony przez siebie sposób,
przygotowała materiał do kapsuły:
wydruki komputerowe, wywołane

nia wielkopolskiego, w Sanktuarium
św. Idziego w Mikorzynie odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny i parafii, podczas której
wmurowano kapsułę czasu w ścianę
kościoła. Po przekazaniu jej przez
proboszcza na ręce sołtysów, została przeniesiona i umieszczona w
przygotowanej wcześniej wnęce w
ścianie, którą przykryto kamienną tablicą z informacją, aby kapsułę otworzyć za 100 lat. Płytę można oglądać
w głównym wejściu do kościoła po
lewej stronie.
Zwieńczeniem tego wyjątkowego wydarzenia był koncert w wykonaniu Katarzyny Zawady, który
zorganizowano w Domu Strażaka
w Mikorzynie. Na zapierający dech
w piersiach i wzruszający występ
utalentowanej artystki zaprosiła całą

Świątecznie i z góralskim przytupem
13 stycznia br. w kościele pw.
św. Marcina w Kępnie odbył się
wspaniały koncert kolęd w wykonaniu zespołu „InoRos”. Organizatorem

skim oraz muzyką folkową z pasma
Karpat. Muzycy godzą tradycję z
nowoczesnością, dzięki czemu tworzą wyjątkowe dzieła. „InoRos” byli
Członkowie zespołu to
prawdziwi górale z Podhala

Kapłani przekazali kapsułę
czasu na ręce sołtysów

zdjęcia, zapis ręczny piórem, rysunki (mapka) i wiele innych. Zaangażowanie parafian przerosło nasze
oczekiwania – podkreśla prezes
Stowarzyszenia Urszula Goździcka. W kapsule, oprócz dołączonych
materiałów z poszczególnych wiosek,
znlazły się: list od proboszcza ks. Ryszarda Wachowiaka do przyszłych
pokoleń, listy od dzieci, młodzieży
i osób dorosłych, zdjęcia Mikorzyna
„z lotu ptaka” oraz uczniów szkoły w
Mikorzynie przy pomniku Jana Pawła II, pendrivy zawierające zdjęcia,
filmy, i teksty, link do tzw. „chmury”
z plikami, kalendarz parafialny „Parafia Mikorzyn dawniej i dziś” oraz
egzemplarz najnowszych „Wiadomości z ratusza”. Pomysł ten miał na
celu nie tylko upamiętnienie ważnej
dla Polski rocznicy, ale też integrację
całej parafii, wszystkich sołectw i ich
mieszkańców, którzy wspólnie zaangażowali się w projekt.
Pod koniec minionego roku,
dzień po rocznicy wybuchu powsta-

lokalną społeczność Rada Sołecka
Mikorzyna na czele z sołtysem Adamem Tęsiorowskim. Piosenkarka
wykonała polskie kolędy, pieśni patriotyczne, utwory Anny German
oraz światowe przeboje, porywając
publiczność do wspólnego śpiewu.
KR

Zespół „InoRos” zaprezentował polskie
kolędy i pastorałki we własnych aranżacjach

Nowe radiowozy trafiły do Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Ich zakup w części sfinansowały lokalne władze samorządowe
Katarzyna Zawada zachwycała
magicznym głosem

Mieszkańcy z zachwytem
słuchali koncertu piosenkarki
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wydarzenia był Urząd Miasta i Gminy w Kępnie oraz Kępiński Ośrodek
Kultury.
„InoRos” to grupa nietuzinkowych artystów z Podhala, których
połączyła wspólna pasja. Zespół powstał w 2006 roku. Pierwotny skład
uległ zmianom, obecnie stanowią go:
Kamil Kowalcze – śpiew, Mateusz
Janiczak – śpiew i gitara basowa,
Marcin Bobak – śpiew i skrzypce, Łukasz Bodura – gitara, Jakub
Kluś – śpiew, instrumenty klawiszowe i akordeon oraz Adrian Rybka
– perkusja. Zespół tworzy muzykę z pogranicza popu i folk rocka,
zainspirowaną folklorem podhalań-

finalistami 2. edycji telewizyjnego
programu „Must Be the Music. Tylko
muzyka”.
Podczas niedzielnego, świątecznego koncertu zespół wykonał najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, niektóre we własnych aranżacjach.
Muzycy zaprezentowali wiele tradycyjnych, góralskich utworów. Nie
zabrakło także wspólnego śpiewania,
do którego artyści porwali przybyłych tłumnie mieszkańców. Koncert
zachwycał, wzruszał i zachęcał do
zatrzymania się na chwilę zadumy.
Publiczność nagrodziła artystów
gromkimi brawami, nie obyło się
również bez bisów i pamiątkowych
upominków dla zespołu od organizatorów. Koncert był wspaniałym,
świątecznym akcentem na zakończenie okresu bożonarodzeniowego. KR

Nowe radiowozy dla kępińskich policjantów

Pod koniec minionego roku odbyło się
uroczyste przekazanie dwóch nowo zakupionych, oznakowanych radiowozów dla
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Zakup samochodów marki Kia Ceed oraz Opel
Mokka było możliwe dzięki wsparciu samorządów lokalnych. Są to gminy: Rychtal,
Łęka Opatowska oraz Trzcinica. Drugą połowę wartości samochodów pokryła Komenda
Główna Policji.
Kią Ceed na co dzień będą jeździć policjanci z drogówki, a kluczyki do Opla Mokki odebrał dzielnicowy Posterunku Policji
w Trzcinicy.
Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Kępnie mł. insp. Robert Ciesielski podziękował włodarzom gmin za wsparcie na rzecz bezpieczeństwa.
Oprac. KR
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gmina
Dzieci czerpią mnóstwo radości z
przygotowanych dla nich zajęć sportowych

echo rychtala
styczeń 2019, nr 2 (869)
Ferie na sportowo w gminie Rychtal

Czynny wypoczynek po nauce i pracy
Ferie to dla dzieci i młodzieży
okres, w którym zmienia się nieco
rytm życia młodych ludzi i często w rodzinach zastanawiamy się,
jak wspólnie zagospodarować ten
czas. Ważne jest, aby stosunek nauki i pracy do wypoczynku posiadał

pewne zrównoważenie, warunkujące
wzmocnienie sił i ogólnej energii. Nie
jest bowiem możliwe, aby koncentracja i uwaga człowieka była przez
dłuższy czas na tym samym poziomie efektywności. Zużywając energię na codzienne zadania, zarówno

umysłowe, jak i fizyczne, powodujemy zanik wspomnianej energii oraz
spadek wydolności organizmu. W ten
sposób często dochodzi do sytuacji,
w której człowiek jest przemęczony, a
jego organizm zwyczajnie osłabiony,
przez co mogą wystąpić np. problemy

z podejmowaniem trafnych decyzji
czy zaburzenia ogólnozdrowotne.
Można jednak zapobiec przemęczeniu i zadbać o dobry odpoczynek
każdego dnia. - Efektywny, a przede
wszystkim czynny odpoczynek pozwoli na odprężenie, relaks oraz
naładowanie sił potrzebnych do kolejnych zadań. Przy wyborze formy
wypoczynku warto zwrócić uwagę
na swoje potrzeby, możliwości i pasje. Należy pamiętać, że odpoczynek
ma sprawić nam przyjemność, a nie
być dodatkowym obciążeniem dla
i tak już nadwyrężonego organizmu
i psychiki. Jedną z wielu alternatyw
czynnego wypoczynku są zajęcia
rekreacyjno-sportowe w Rychtalu,
w ramach tzw. sportowych sobót –
podkreśla animator Piotr Nasiadek.
- Ten typ otwartych zajęć przezna-

GONIEC PERZOWSKI
styczeń 2019, nr 3 (856)

czonych dla lokalnej społeczności
gminy Rychtal charakteryzuje się
nie tylko różnorodnością dyscyplin,
ale także tym, że warunki dostosowane są do wieku i możliwości
uczestników – dodaje.
Już w najbliższą sobotę, 19 stycznia br., od godz. 16.00, w hali sportowej w Rychtalu odbywać się będą
gry zespołowe. - Będzie piłka nożna
dla dzieci i dorosłych oraz siatkówka i koszykówka dla grup mieszanych, w międzyczasie do ćwiczeń na
siłowni. W czasie ferii odbywają się
także zajęcia sportowe dedykowane
głównie dla dzieci i młodzieży młodszej – szczegóły na www.rychtal.
pl oraz na moim profilu Facebook. Serdecznie zapraszamy. Bądź z
nami, sam sprawdź czy warto – zachęca animator.
Oprac. KR
Przed każdym wyścigiem należy
pamiętać o dobrej rozgrzewce

Gmina Perzów po raz kolejny włączyła się do wspólnego grania podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielkie granie w Perzowie
W tym roku udało się
zebrać ponad 12 tys. zł

W tym roku Orkiestra zbierała
pieniądze dla najmłodszych na zakup specjalistycznego sprzętu, który
umożliwi prowadzenie najbardziej
skomplikowanych badań ratujących
zdrowie i życie małych pacjentów.
Zbiórkę pieniędzy prowadziło 12
wolontariuszy: Angelika Pilawska,
Martyna Misiak, Maciej Bednarek, Miłosz Klimek, Roksana Kubik, Karolina Kopacka, Oliwia
Froń, Justyna Wyrwas, Maciej
Leśniarek, Jagoda Hoja, Weronika
Szymczak i Oliwia Nędza. W sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Perzowie odbyła się impreza połączona z licytacją orkiestrowych gadżetów.
Podczas imprezy na scenie pojawiło się wielu wykonawców. Wystąpili młodzi muzycy z sekcji gitarowej
i wokalnej działających przy GOK,
przygotowani przez instruktora Jakuba Zapolnego. Zebrani goście
mogli również wysłuchać koncertu zespołu „Perzowianie”, a także
chóru dziewcząt z Zespołu Szkół w

Perzowie i Zespołu Szkół w Trębaczowie prowadzonych przez instruktora Grzegorza Góreckiego. Punktem kulminacyjnym imprezy była,
oczywiście, licytacja orkiestrowych
gadżetów, której atmosferę skutecznie podgrzewała zgromadzona publiczność.
Na terenie gminy udało się w
tym roku zebrać 12.244,32 zł. Wo-

Na scenie perzowskiego GOK-u
pojawiło się wielu wykonawców

lontariusze zebrali 8.569,32 zł, a
zysk z licytacji wyniósł 3.675,00 zł.
Licytowano m.in. tort, kalendarze z
autografem Jerzego Owsiaka, okolicznościowe monety, ręcznie malowane koszulki z logo WOŚP, szafy,
komodę, zegary, gadżety gminne,
vouchery, kosmetyki i wiele innych
przedmiotów oraz gadżetów. Na zakończenie imprezy, tak jak i w całej
Polsce, niebo nad Perzowem rozświetliło światełko do nieba.
Gminny Ośrodek Kultury w
Perzowie składa serdeczne podziękowania darczyńcom, wolontariuszom
i wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób włączyli się do organizacji
tegorocznego Finału WOŚP. - Z roku
na rok zbieramy coraz więcej pieniędzy na ten szczytny cel i mamy
nadzieję, że przyszły rok przyniesie
większą sumę, która znów pomoże
potrzebującym - zaznaczają organizatorzy akcji.
Oprac. bem

31 grudnia 2018 r. rozpoczął swoją działalność Dzienny
Dom Seniora w Domasłowie

Dom Seniora już działa
Dom będzie miejscem spotkań
seniorów z gminy Perzów

Dzienny Dom Seniora usytuowany jest w budynku po byłej Szkole
Podstawowej w Domasłowie. Na
parterze budynku powstały pokoje
i pomieszczenia do zajęć terapeutycznych. Jest pokój dzienny, kącik klubowy z biblioteczką, sprzętem RTV
oraz dostępem do Internetu. Obiekt
jest zaopatrzony w kuchnię, pomieszczenia gospodarcze i porządkowe
oraz pokój pielęgniarski, szatnię i
toalety.
Dom będzie miejscem spotkań
seniorów z gminy Perzów, nieaktywnych zawodowo, którzy ukończyli 60.
rok życia. - Mam nadzieję, że nasi seniorzy odnajdą tu swoje miejsce, odkryją swoje pasje i zainteresowania,

a przede wszystkim nie będą samotni – powiedziała wójt gminy Perzów
Danuta Froń.
Z obiektu skorzysta około 14 seniorów, którzy przez minimum 8 godzin dziennie będą mieli zapewnioną
opiekę, zajęcia i ćwiczenia (między
innymi plastyczne, wokalne, artystyczne, gimnastyczne i fizykoterapeutyczne) oraz ciepły posiłek.
Gmina Perzów pozyskała dotację na utworzenie Dziennego Domu
Seniora w Domasłowie w wysokości
280.000,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Wieloletniego
Senior+ na lata 2015-2020.
Oprac. bem
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Władze gminy Bralin spotkały się z rodzicami dzieci urodzonych w trzecim kwartale
2018 roku

Dzień Babci i Dziadka w Nowej Wsi Książęcej

Z miłości do babć i dziadków

Powitali najmłodszych mieszkańców

Pierwsze w bieżącym roku
spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami gminy Bralin odbyło
się 11 stycznia w restauracji „Złoty
Kłos”. W uroczystości udział wzięli: wójt gminy Bralin Piotr Hołoś,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Marzena Urbańska oraz pracownik
urzędu gminy Magdalena Iwan.
Była to już 3. edycja spotkania.

W uroczystości udział wzięły dzieci
urodzone w trzecim kwartale 2018
roku. Wójt gminy Bralin złożył rodzicom serdeczne gratulacje z okazji
pojawienia się nowego członka rodziny, a także życzył wszystkim zdrowia
oraz samych szczęśliwych i radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie. Każdy maluch otrzymał
pamiątkowy kocyk ze swoim imie-

Spotkanie choinkowe w Nosalach

Mikołaj odwiedził Nosale

W niedzielę, 13 stycznia br., w
Domu Ludowym w Nosalach odbyło
się spotkanie choinkowe dla najmłodszych mieszkańców gminy Bralin. W

spotkaniu udział wziął wójt gminy
Bralin Piotr Hołoś.
Na zaproszenie sołtysa Nosali
Stanisława Niechciała w sali miej-

niem, z kolei dumni rodzice otrzymali z rąk wójta list gratulacyjny, a
każdej z mam wręczono różę.
Spotkanie przebiegło w niezwykle ciepłej i rodzinnej atmosferze,
okazało się ono świetną okazją do
wymiany doświadczeń dotyczących
rodzicielstwa. Na pamiątkę uroczystości wykonano wspólną fotografię.
M. Gudra
scowego Domu Ludowego pojawił
się wyjątkowy gość – Święty Mikołaj. Mikołaj rozdał około 30 dzieciom
z sołectwa Nosale paczki świąteczne
wypełnione słodkościami. Również
wójt wręczył wszystkim obecnym
na spotkaniu maluchom drobny,
słodki upominek, życząc przy okazji udanych i bezpiecznych ferii oraz
powodzenia w rozpoczynającym się
za dwa tygodnie drugim semestrze
nauki. Święty Mikołaj podczas niedzielnego spotkania miał okazję, by
porozmawiać ze wszystkimi dziećmi
oraz wraz ze swoimi pomocnikami –
Elfami i Śnieżynką – wziął udział we
wspólnej zabawie z najmłodszymi.
Uroczystość choinkowa odbyła
się dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa Nosale i sołtysa S. Niechciała oraz wsparciu finansowemu
gminy Bralin.
M. Gudra

11 stycznia br. w Zespole Szkół
im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej odbyła się niezwykle radosna
uroczystość. Z okazji zbliżającego
się wielkimi krokami Dnia Babci i
Dziadka społeczność szkoły przygotowała przedstawienie jasełkowe
połączone z występem artystycznym dla wszystkich babć i dziadków. Na zaproszenie dyrektor placówki Elżbiety Kuropki, oprócz
seniorów w spotkaniu udział wzięli
również: wójt gminy Bralin Piotr Ho-

łoś oraz kierownik Referatu Oświaty
Sławomir Bąk. Przygotowane z najwyższą starannością przedstawienie
wywołało wiele pozytywnych emocji
u małych artystów oraz wszystkich
zebranych w sali gości. Praca włożona w piątkowy występ została nagrodzona gromkimi brawami, a uśmiech
nie schodził z ust babć i dziadków
jeszcze długo po przedstawieniu.
Spotkanie zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci przy współpracy z pracownikami szkoły.
M. Gudra
Spotkanie zakończyło się
słodkim poczęstunkiem

W 2018 roku z terenu gminy Bralin zniknęły łącznie 22,308 t
materiałów budowlanych zawierających azbest

Eternit cyklicznie usuwany

O pracę na stanowisku sekretarza gminy Bralin ubiegało się kilku kandydatów

Ewelina Pieles nowym
sekretarzem gminy Bralin

Nowa sekretarz E. Pieles wraz z wójtem
P. Hołosiem i skarbnik G. Mosch
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31 grudnia 2018 r. w Urzędzie
Gminy Bralin, w obecności wójta
Piotra Hołosia oraz skarbnik Grażyny Mosch, umowę o pracę na
stanowisko sekretarza gminy Bralin
podpisała Ewelina Pieles. Została
ona wyłoniona na to stanowisko w
postępowaniu konkursowym. Dodatkowo nowa sekretarz będzie sprawować obowiązki zastępcy wójta. Pracę
w Urzędzie Gminy Bralin rozpoczęła
od 2 stycznia br. O pracę na stanowisku sekretarza Gminy Bralin ubiegali
się także inni kandydaci, jednak do
trzeciego etapu konkursu zakwalifikowała się tylko E. Pieles.
E. Pieles do tej pory związana
była z poseł Bożeną Henczycą (PO).
Najpierw pracowała u jej boku w
Urzędzie Gminy w Perzowie, a przez
ostatnie lata – w jej biurze poselskim.
Gratulujemy nominacji oraz życzymy sukcesów i satysfakcji z pracy
na tak odpowiedzialnym stanowisku.
Oprac. KR
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W ramach realizacji zadania
pn. „Usuwanie z terenu powiatu kępińskiego wyrobów zawierających
azbest” unieszkodliwiono 20.488 kg
odpadów w postaci płyt azbestowo-cementowych stosowanych jako pokrycia
dachowe. Koszt realizacji tego zadania
wyniósł 5.952,17 zł, z tego po 1.127,45
zł pochodzi z wkładu własnego gminy
i powiatu, a 3.697,28 zł – z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z dofinansowania skorzystało
ośmiu właścicieli nieruchomości, zlokalizowanych na terenie gminy Bralin.
Wszystkie wnioski dotyczyły odbioru
i utylizacji zdemontowanych wcze-

śniej wyrobów zawierających azbest.
Dodatkowo na zlecenie Gminy Bralin
zdemontowano i unieszkodliwiono
1.820 kg płyt eternitowych z rozbiórki
obiektu budowlanego za budynkiem
Urzędu Gminy Bralin.
Przypomnijmy, że w efekcie przeprowadzonej na terenie gminy Bralin
w 2017 roku inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest zaktualizowano Bazę Azbestową i oszacowano w
niej, że do unieszkodliwienia pozostało 1.287,329 ton wszystkich wyrobów zawierających azbest. A zatem
jeszcze długa droga do całkowitego
oczyszczenia gminy z tych odpadów.
M. Gudra

Region

gmina
kurier baranowa
styczeń 2019, nr 3 (1098)

Rodzice protestowali przeciwko
likwidacji szkoły w Grębaninie

IV sesja Rady Gminy Baranów. Radni podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej w Grębaninie

Likwidacja szkoły przyczyną konfliktu
11 stycznia br. odbyła się IV sesja
Rady Gminy Baranów. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Grębaninie. Choć była to dopiero uchwała
intencyjna, a szkoła nie zostanie całkowicie zlikwidowana, a przekształcona w placówkę filialną, sprawa
wzbudziła ogromne emocje i stała się
przyczyną kolejnej burzy w gminie
Baranów.
Do
grębanińskiej
placówki
uczęszcza aktualnie 25 dzieci w oddziale przedszkolnym i „0” oraz 45
dzieci w starszych klasach. Uczniowie dokończą w niej rok oświatowy,
a z jego końcem szkoła w obecnej
formie przestanie istnieć i utworzona
zostanie placówka filialna z klasami

szkoły w Grębaninie i próbowała doprowadzić do jej likwidacji. - Pani
wójt, niech pani wreszcie zostawi w
spokoju naszą szkołę i nasze dzieci.
Drodzy radni, podnosząc rękę na naszą szkołę, podnosicie rękę na nasze
dzieci. Burzycie ich spokój, zrywacie
więzy koleżeńskie, radość przebywania w swoim gronie. U nas nie ma
problemu narkotyków, nie ma większych problemów wychowawczych
czy przemocy, jakie zdarzają się w
dużych szkołach. Zastanówcie się i
może zagłosujcie chociaż raz zgodnie ze swoim sumieniem, a nie jak
wam ktoś nakazuje – apelowała do
pozostałych radnych.
Swoje niezadowolenie wyraziła
też radna Teresa Zawada, stwierdzając, że likwidacja tej placówki, pod

Radni podjęli uchwałę
8 głosami „za” i 6 „przeciw”

0-3. W tym celu Gmina odpowiednio
wyremontuje infrastrukturę szkolną
– zmodernizuje klasy, utworzy plac
zabaw oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. Uczniowie pozostałych
klas będą realizować obowiązek w
Szkole Podstawowej w Mroczeniu.
Gmina zapewni bezpłatny dowóz dla
wszystkich uczniów. - Bardzo ważną rzeczą w edukacji jest kontakt z
rówieśnikami z różnych środowisk.
Warunki, w jakich uczniowie będą
się uczyć, pod tym względem ulegną
poprawie. Przekształcenie Szkoły
Podstawowej w Grębaninie wyeliminuje nauczanie w klasach łączonych, co w sposób zdecydowany
poprawi warunki nauki – czytamy w
uzasadnieniu.
Mieszkańcy
i opozycja protestowali
Pomysłowi zdecydowanie sprzeciwiła się grupa przedstawicieli sołectwa Grębanin, którzy pojawili się
na piątkowej sesji. Przeciwni byli
też radni opozycyjni. Radna Teresa
Jerzyk złożyła wniosek formalny o
wykreślenie z porządku obrad sesji
punktu dotyczącego tej uchwały, jednak został on odrzucony. Jak przypomniała, szkoła w Grębaninie istnieje
od ponad 160 lat. - Przetrwała różne zawieruchy: wojenne, polityczne, a dzisiaj, kiedy cieszymy się ze
100-lecia odzyskania niepodległości
Polski, zamyka się nam naszą szkołę – mówiła. Dowodziła też, że wójt
Bogumiła Lewandowska-Siwek od
dłuższego czasu negowała istnienie

różnymi argumentami, planowana
była od 8 lat. - To przykre, że organ
sprawujący nadzór, który powinien
wspierać, modernizować, remontować, takimi podstępami próbuje
zlikwidować naszą szkołę. Jakie są
motywy pani wójt, to jest naprawdę
dziwne (...). Co roku powtarza się
likwidacja szkoły. Rodzice są naprawdę zmęczeni tą niepewnością,
tą huśtawką. Co gorsze, co roku ten
powód jest inny (...). Czy wy zdajecie
sobie sprawę, jak to wpływa na psychikę dzieci? Niech to rodzice decydują, gdzie chcą posyłać do szkoły
swoje dzieci, nie odbierajmy im tego
(...). Sercem Grębanina jest szkoła,
wokół szkoły wszystko się kręci – nie
kryła rozgoryczenia, zwracając się
do radnych z prośbą o zaniechanie likwidacji szkoły. - Mowa o likwidacji
jest pierwszy raz – odparła wójt. - I to
społeczność jest sercem miejscowości, a nie szkoła. Zadaniem społeczności jest, aby ta wieś żyła – dodała.
Radny Grzegorz Bystry odniósł
się do technicznej strony omawianego projektu uchwały. - Nie ukrywam,
że projekt uchwały bardzo mnie zaskoczył, a najbardziej zaskoczyło
mnie uzasadnienie do tej uchwały,
gdzie w zasadzie skopiowany jest
art. 89 ustawy Prawo oświatowe, a
samo uzasadnienie, co do przesłanek likwidacji szkoły, sprowadza się
w zasadzie do dwóch zdań. Nie widzę
tutaj żadnych informacji, że warunki
w szkole są złe. Jest wprawdzie informacja, że ulegną poprawie, ale to nie

znaczy, że jest źle (...). Jako radny z
Muratora nie znam sytuacji, jaka
jest w szkole w Grębaninie i ja mam
dzisiaj na podstawie dwóch zdań
podjąć decyzję odnośnie likwidacji
szkoły? Wydaje mi się, że coś jest
nie tak – podkreślił. Wójt B. Lewandowska-Siwek przyznała mu rację
Emocje podczas obrad sięgały
i zapewniła, że ostateczna uchwała zenitu. - Nie wszystkie dzieci potrabędzie miała pełniejsze uzasadnienie. fią się z łatwością zaaklimatyzować,
Głos zabrał też radny Piotr Mar- są też dzieci bardziej wrażliwe, nieciniak, który zauważył, że uczniowie śmiałe. Prosimy, zostawcie naszą
mogą nauczyć się więcej, uczęszcza- szkołę w spokoju, tam dzieci mają się
jąc do mniejszych ilościowo klas, naprawdę dobrze. Co wam ta szkoła
jakie są w Grębaninie, a gminę Ba- zrobiła takiego, że pani wójt jest tak
ranów stać na utrzymanie tej szkoły. uparta, żeby ją zamknąć? – pytała
- Jeśli można, utrzymajmy tę szkołę, Justyna Kubik. - Postawcie się w
a jeśli już chcemy zamykać, to udo- naszej sytuacji! – prosili rodzice.
wodnijmy mieszkańcom, że jest to
Wśród protestujących mieszpotrzebne, przedstawmy szczegółowe kańców znalazł się również radny
analizy, coś w zamian tym ludziom powiatowy Jan Wawrzyniak, który
dajmy – mówił.
w poprzedniej kadencji sprawował
Radna Hanna Urbańska apelo- funkcję wiceprzewodniczącego Rady
wała o przeprowadzenie konsultacji Gminy Baranów. Przypomniał, że
społecznych, dotyczących zamiaru li- dwa lata temu szkoła w Grębaninie
kwidacji szkoły oraz o przedstawienie obchodziła jubileusz 160-lecia istmieszkańcom gminy Baranów pełnej nienia, a powstała pod zaborem prupolityki oświatowej na bieżącą kaden- skim. - Zaborca pruski potrafił docję. Jak jednak zauważyła B. Lewan- cenić wartość oświaty w Grębaninie,
dowska-Siwek, zgodnie z ustaleniami natomiast my teraz podnosimy na tę
radnych, konsultacje społeczne mogą naszą maleńką szkołę rękę. Kierujodbywać się we wszystkich miejsco- cie się nie naciskami, ale rozsądwościach, oprócz tej, której dotyczy kiem i rozumem – podsumował.
Dyrektor za likwidacją szkoły
sprawa. - Chętnie zgodziłabym się na
Mieszkańcy szukali pomocy u
takie konsultacje, bo już znam ich
wynik. Radni rozmawiali z mieszkań- dyrektora szkoły w Grębaninie Ancami i oni byli temu przychylni – pod- drzeja Tyry, który jest też dyrektorem szkoły w Mroczeniu. Ten jednak
kreśliła wójt.
Przewodnicząca Rady Rodziców poparł propozycję władz gminy, aby
w Szkole Podstawowej w Grębani- starsze klasy uczęszczały do mronie Maria Prochowska-Kucharska czeńskiej placówki. - Bardzo dobrze
również podkreśliła powracający cią- współpracuje mi się ze społecznogle temat likwidacji placówki. - Brak ścią Grębanina, z radnymi, rodzikonkretu, argumenty co
chwilę się zmieniają, a
nas, rodziców, posądza
się o to, że krzywdzimy
własne dzieci. Nie życzę
sobie takich sytuacji, nie
jestem jakąś osobą pierwszą lepszą z ulicy, żeby mi
ktoś mówił, że, wysyłając
dziecko do takiej szkoły,
robię mu krzywdę – przyznała. - Małe szkoły w
dzisiejszych czasach to
jest perełka, każde dziecko jest tam dopilnowane, można mu poświęcić
więcej uwagi, jest mniej Dyrektor zadeklarował, że jeśli placówka nie zostanie
problemów wychowaw- zlikwidowana, złoży rezygnację z funkcji jej dyrektora
czych. Takich warunków,
jakie mogą mieć dzieci w
małych szkołach, żadna duża szkoła cami, nauczycielkami, są tam też
nie zapewni. Choćby były tam jakieś świetne dzieciaki. Chcę być dalej
luksusy i warunki techniczne, at- dyrektorem tych dzieci, ale w tej formosfery i indywidualności naucza- mule, jaka została zaproponowana
nia żadna duża szkoła dzieciom nie – przyznał. Podkreślił, że taka sytuzapewni. Nikt nie ma prawa narzu- acja nie może trwać w nieskończocić rodzicom, gdzie ma posłać swoje ność. - Żeby jedna osoba zarządzała
dziecko. Pozwólcie nam decydować i dwoma placówkami oświatowymi,
pomóżcie rozwijać tę szkołę – doda- to ja nie znam drugiego takiego
ła. - Klasy nie mogą mieć więcej niż przypadku. Kosztuje mnie to bardzo
25 uczniów, w Mroczeniu będą mieć wiele – zaznaczył. Przypomniał, że
około 18-20 uczniów, to są małe kla- z uwagi na brak chętnych i po namosy, więc warunki będą doskonałe – wach dyrektor Kuratorium Oświaty
zgodziło się ostatecznie na objęcie
zapewniła wójt.

stanowiska dyrektora grębanińskiej
szkoły. Oświadczył, że jeśli radni
nie podejmą decyzji o zamiarze likwidacji placówki, w poniedziałek
złoży rezygnację z funkcji dyrektora szkoły w Grębaninie. - Szantaż!
– niemal jednym głosem odparli
mieszkańcy. - Nie wiem, jak będziecie patrzeć tym ludziom w oczy, spotykając ich na ulicach – zwróciła się
do koalicyjnych radnych T. Zawada.
- Pierwszy raz spotykam się z przypadkiem, żeby dyrektor w oficjalnym
wystąpieniu był przeciwko własnej
szkole. Ma pan doświadczenie w
likwidowaniu szkół, (...) niestety,
pana doświadczenia idą za panem,
a wręcz odwrotnie – idą przed panem. Współczuję panu, bo jest pan
w niewdzięcznej roli, ale pan sam się
na tę rolę zgodził – stwierdził Paweł
Stasiak. Zarzutom sprzeciwiła się
wójt, chwaląc działania dyrektora
A. Tyry. - To wspaniały człowiek,
przywrócił życie w naszej szkole, a
młodzież idzie za nim „w dym”. To
nie człowiek-likwidator, a człowiek-reformator – podkreśliła.
Groźby i wyzwiska
w kierunku władz gminy
Po gorącej dyskusji przystąpiono do głosowania. Mimo protestu,
za likwidacją opowiedziało się 8
radnych, a 6 było przeciw. Ten wynik pociągnął za sobą lawinę kłótni,
wyzwisk, a nawet gróźb, które trwały
jeszcze w czasie przerwy,
podczas której mieszkańcy opuścili salę sesyjną.
„Powinieneś dostać w
ryj”, „Spalimy ci chatę”,
„Życzę wypadku” – tak
mocne słowa oraz wiele
innych usłyszeli radni,
którzy zagłosowali „za”,
wójt B. Lewandowska-Siwek oraz dyrektor A.
Tyra. Tę sytuację skomentowała wójt. - Jestem w
szoku, jak zakończyło się
to głosowanie, ponieważ
osoby, które reprezentowały sołectwo Grębanin,
wychodząc, groziły nam.
Jestem zbulwersowana
tym, co się tu zadziało
– wyznała. Odniosła się kolejno do
wszystkich stawianych jej podczas
dyskusji zarzutów, większość prostując i określając jako kłamstwa. Przypomniała również o wszystkich działaniach Gminy podejmowanych dla
dobra dzieci. Wyjaśniła też, dlaczego
likwidacja szkoły w Grębaninie jest
potrzebna i podkreśliła, że nie chce
całkowicie likwidować placówki, a
jedynie przekształcić ją w szkołę z
klasami 0-3, wszystkim dzieciom zapewniając darmowy dowóz do Mroczenia.			
KR
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Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele parafialnym w Siemianicach

Święto Trzech Króli
z kolędami i pastorałkami
- W kolędach z pewnością odnaleźć można czystą poezję, najpiękniejsze
pomysły muzyczne, ale również wiele śladów dawnych polskich obyczajów.
Kolędy są częścią naszej historii narodowej. Jest ich wiele. Od najdawniejszych, staropolskich, do tych współczesnych, od liturgicznych do pastorałek.
Tymi słowami w święto Trzech Króli, 6 stycznia 2019 r., rozpoczął się wyjątkowy Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek. Wydarzenie odbyło się dzięki
uprzejmości księdza proboszcza Marka Olszewskiego w kościele parafialnym w Siemianicach.
Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki zostały wykonane przez dzieci i
młodzież z terenu gminy. W trakcie koncertu licznie zgromadzeni goście mogli usłyszeć takie utwory jak: „Pastorałka od serca do ucha”, „Skrzypi wóz”,
„Wśród nocnej ciszy”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Święta w nas”, „Płoną
światła w Betlejem”, „Gore gwiazda”, „Noel” i wiele innych.
Występy wokalne przeplatane były słowem zaczerpniętym z Pisma Świętego, czytanym przez pracowników Urzędu Gminy Karolinę Goj i Dominikę
Pośpiech, przy nastrojowym akompaniamencie gitary w wykonaniu Marcina Krzywińskiego. Finałem kolędowania było wspólne wykonanie utworu
„Przekażmy sobie znak pokoju”. Koncert zakończyły owacyjne oklaski zgromadzonych widzów.
Na zakończenie ksiądz M. Olszewski i wójt gminy Łęka Opatowska Adam
Kopis dziękowali wykonawcom za piękne wykonania kolęd i pastorałek, opiekunom za przygotowanie młodzieży, a wszystkim zgromadzonym za przybycie.
Szczególne podziękowania organizatorzy składają młodym artystom, którzy wystąpili w tak licznej, ponad stuosobowej grupie. Słowa wdzięczności
kierują również do wszystkich osób zaangażowanych w zorganizowanie koncertu: Przemysławowi Durlejowi za koordynowanie całego przedsięwzięcia,
opiekunom: Martynie Pacynie i Rafałowi Kaczmarzykowi, który jednocześnie zapewnił nagłośnienie i oprawę techniczną, Przemysławowi Wierzchołkowi za wspaniałe efekty świetlne, a także do właścicieli Zajazdu Wielkopolskiego za coroczną gościnę i przygotowanie poczęstunku dla wykonawców.
Oprac. bem
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gmina
Jak co roku w Trzcinicy odbył się bal sylwestrowy zorganizowany przez Radę Rodziców miejscowego Zespołu Szkół

G£OS TRZCINICY
styczeń 2019, nr 3 (1069)
Przedszkolaki wystąpiły dla babć i dziadków w Laskach

Serce dla ukochanych dziadków

9 stycznia 2019 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach obyła
się uroczystość przygotowana z okazji Dnia Babci i Dziadka przez Publiczne Przedszkole Samorządowe.
Zaproszono babcie i dziadków,
którzy licznie przybyli na uroczystość, podczas której podziwiali występy swoich wnucząt. Przybyłych
gości powiał wicedyrektor Zespołu
Szkół w Laskach Piotr Czarnasiak,

składając im jednocześnie najserdeczniejsze życzenia z okazji ich
święta.
Najważniejszą częścią uroczystości były występy przedszkolaków.
Najmłodsi zaprezentowali przedstawienie jasełkowe opowiadające o
najważniejszych wartościach w życiu
człowieka. Milusińscy w barwnych
strojach z przejęciem i zaangażowaniem wcielili się w postacie zgroma-

dzone wokół Dzieciątka Jezus.
Wzruszenie widzów było ogromne, a ukradkiem ocierane łzy świadczyły o miłości i dumie z ukochanych
wnucząt.
Dziadkowie zostali obdarowani własnoręcznie przygotowanymi
przez dzieci laurkami w kształcie
serc. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, wspólnymi zabawami i rozmowami. Oprac. bem

„Niech żyje bal…”

Jak co roku bawiono się świetnie

Lokalną tradycją stało się już, że
podczas balu organizowanego w noc
sylwestrową przez Radę Rodziców
Zespołu Szkół w Trzcinicy odbywa
się loteria fantowa na rzecz społeczności szkolnej. Dzięki temu dobrej
zabawie towarzyszy pozyskiwanie
środków przeznaczanych w całości
na potrzeby szkoły, w tym na organizowanie imprez, takich jak spotkania
z ciekawymi ludźmi, Dni Dziecka
czy szkolne imprezy okolicznościowe. Pieniądze przeznaczane są także
na wsparcie dzieci z rodzin najuboższych, dofinansowanie wyjazdów
szkolnych oraz różne prace na prowadzone na terenie szkoły. - To niesamowita inicjatywa, która rokrocznie
jednoczy społeczność lokalną, angażuje rodziców, nauczycieli, dzieci,

miejscową straż pożarną i oczywiście władze gminy. Wszystko dzieje
się charytatywnie i z dobroci serca
– mówi przewodniczący Rady Rodziców Bogumił Konieczny, podkreślając wkład osób, które co roku wspierają tę inicjatywę. - W imieniu Rady
Rodziców Zespołu Szkół w Trzcinicy
pragniemy z serca wszystkim uczestnikom i ofiarodawcom podziękować,
w szczególności wszystkim rodzicom
naszych uczniów, nauczycielom z
panią dyrektor na czele, panu wójtowi gminy Trzcinica, strażakom oraz
rzeszy fundatorów, których z powodu ogromnej liczby nie jesteśmy w
stanie wymienić, jednak o każdym
z nich z wdzięcznością pamiętamy –
zaznacza.
Oprac. bem

Dziadkowie nie kryli
radości i wzruszenia

Gmina Trzcinica będzie kontynuować zajęcia prowadzone w ramach projektu Szkolnego
Klubu Sportowego

Kontynuacja zajęć Szkolnego Klubu Sportowego

W okresie od stycznia do listopada 2018 r. w Zespołach Szkół w
Laskach i Trzcinicy realizowany był
projekt Szkolnego Klubu Sportowego, którego operatorem jest Szkolny

Celem projektu jest poprawa
sprawności fizycznej, stanu zdrowia
oraz jakości życia dzieci oraz młodzieży. Założeniami były również
profilaktyka nadwagi i otyłości, jak

Celem projektu jest poprawa
sprawności fizycznej dzieci i młodzieży

Związek Sportowy „Wielkopolska”.
Program współfinansowany jest
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorząd Województwa
Wielkopolskiego.

również promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród uczniów.
Zajęcia odbywały się łącznie
w 3 grupach w wymiarze 2 godzin
tygodniowo dla każdej grupy, a pro-

wadzili je nauczyciele wychowania
fizycznego w salach gimnastycznych
oraz na szkolnych boiskach sportowych.
Dbano o ich różnorodność i ciekawe formy. Oprócz tradycyjnych
treningów gier zespołowych takich
jak: piłka nożna, siatkówka czy koszykówka, nie zabrakło też turniejów.
Ponadto budowano tory przeszkód,
na których dzieci rozwijały swoją
wytrzymałość, siłę, zwinność, szybkość, pokonywały lęki, poznawały
swoje możliwości i wzmacniały wiarę w siebie.
Gmina Trzcinica planuje w bieżącym roku kontynuację tych zajęć, a
do projektu zostały zgłoszone 4 grupy - po dwie z każdej ze szkół podstawowych. W Zespole Szkół w Laskach
zajęcia z gier zespołowych w grupie
mieszanej prowadzić będzie Małgorzata Drzazga, natomiast z gier i zabaw ruchowych - Dorota Cłapa. W
Zespole Szkół w Trzcinicy zajęcia z
gier zespołowych w grupie chłopców
poprowadzi - Krzysztof Stefański,
a zajęcia ogólnorozwojowe w grupie
dziewcząt - Elżbieta Godek.
Oprac. bem

Podczas balu organizowana jest loteria fantowa
na rzecz społeczności szkolnej

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zrzeszone w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym otrzymały karty
rabatowe na paliwo

Karty rabatowe
dla strażaków ochotników
W ramach ogólnopolskiego pro- oraz zostali objęci ubezpieczeniem,
gramu „Karta Rabatowa dla Straży co sfinansowane zostało ze środków
Pożarnej” jednostki OSP w Laskach Gminy Trzcinica.
Oprac. bem
i Trzcinicy otrzymały łącznie
51 kart rabatowych ORLEN.
Karty przeznaczone są do indywidualnego i niezwiązanego z prowadzoną działalnością
gospodarczą korzystania z
zakupów do 200 litrów paliwa
miesięcznie. Program dotyczy
strażaków ochotników z obu
jednostek OSP zrzeszonych
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, którzy
Karty rabatowe trafiły do jednostek
zostali przeszkoleni, posiadaOSP w Laskach i Trzcinicy
ją aktualne badania lekarskie
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam 10- i 20-arowe działki budowlane w centrum Rakowa. Tel. 781 160 207.
(TK 377/12/18)
Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)

GKNOŚiPP.6845.4.2019/4

Sprzedam mieszkanie z garażem
- Mianowice. Tel. 513 238 701.
(TK 3/01/19)
Sprzedam działki na strzelnicy.
Tel. 518 010 013.
(TK 388/12/18)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)

Kępno, dnia 09 stycznia 2019 roku

Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)
Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

GKNOŚiPP.6845.3.2019/4

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
Kupię działki budowlane na Os. Przemysława. Tel. 695 130 457.
(TK 1/01/19)

Kępno, dnia 09 stycznia 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

informuje o ogłoszeniu

informuje o ogłoszeniu

wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

1. ZAKRES OGŁOSZENEGO WYKAZU
Dzierżawa gruntu o powierzchni 1,4029 ha, tj. klasoużytek RV
o powierzchni 1,3274 ha, PsIV o powierzchni 0,0755 ha, stanowiący
część nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Poznańskiej
w miejscowości Krążkowy, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów,
jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Krążkowy, jako działka
nr 557/2 o powierzchni 2,1319 ha, dla której V Wydział Ksiąg
Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę
wieczystą nr KZ1E/00049251/1, w drodze bezprzetargowej, na rzecz
osoby fizycznej, z przeznaczeniem na prowadzenie upraw rolnych.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9,
w okresie od 17 stycznia 2019 roku do 07 lutego 2019 roku.
Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno:
http://www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej
Gmina Kępno.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gospodarki Komunalnej,
Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 9 (tel. 62 78 25 810)
lub pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.
GKNOŚiPP.6845.1.2019/3

Kępno, dnia 09 stycznia 2019 roku

1. ZAKRES OGŁOSZENEGO WYKAZU
Dzierżawa gruntu o powierzchni 0,3120 ha, tj. klasoużytek RIVa
o powierzchni 0,1118 ha, RIIIb o powierzchni 0,2002 ha,
stanowiącego część nieruchomości gruntowej położonej przy
ul. Przemysłowej w miejscowości Mianowice, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów, jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie:
Krążkowy, jako działka nr 1009/42 o powierzchni 0,3430 ha,
dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym
w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00055032/5, w drodze
bezprzetargowej, na rzecz osoby fizycznej, z przeznaczeniem
na prowadzenie upraw rolnych.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9,
w okresie od 17 stycznia 2019 roku do 07 lutego 2019 roku.
Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno:
http://www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej
Gmina Kępno.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gospodarki Komunalnej,
Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 9 (tel. 62 78 25 810)
lub pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.
GKNOŚiPP.6845.2.2019/3

Kępno, dnia 09 stycznia 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

informuje o ogłoszeniu

informuje o ogłoszeniu

wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

1. ZAKRES OGŁOSZENEGO WYKAZU
Dzierżawa nieruchomości gruntowej, zabudowanej murowanym
budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 25 m 2
położonej w Kępnie, przy ul. Bocznej, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie:
Miasto Kępno, jako działka nr 665/2 o powierzchni 0,0193 ha,
dla której V Wydział ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym
w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KW KZ1E/00056161/5,
w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika
– osoby fizycznej, z przeznaczeniem na prowadzenie ogrodu
działkowego.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9,
w okresie od 17 stycznia 2019 roku do 07 lutego 2019 roku.
Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno:
http://www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej
Gmina Kępno.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gospodarki Komunalnej,
Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 9 (tel. 62 78 25 810)
lub pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.
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Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

1. ZAKRES OGŁOSZENEGO WYKAZU
Dzierżawa gruntu o powierzchni 0,0065 ha, stanowiącego część
nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Hanulin,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej:
Kępno, w obrębie: Krążkowy, jako działka nr 1186 o powierzchni
0,0700 ha, dla której V Wydział ksiąg Wieczystych w Sądzie
Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00044473/8,
w drodze bezprzetargowej, na rzecz osoby fizycznej,
z przeznaczeniem na poprawę warunków nieruchomości przyległej,
tj. działki nr 1087.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9, w okresie
od 17 stycznia 2019 roku do 07 lutego 2019 roku.
Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno:
http://www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej
Gmina Kępno.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gospodarki Komunalnej,
Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 9 (tel. 62 78 25 810)
lub pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.
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Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe
w Bralinie. Stan bardzo dobry.
Kontakt: 693 023 212.
(TK 14/01/19)
Do wynajęcia kawalerka na Os. Murator.
Tel. 880 722 069.
(TK 4/01/19)
szukam do wynajęcia mieszkania
w Kępnie. Tel. 606 757 246
Do wynajęcia kawalerka - Kępno, Wiosny
Ludów. Tel. 725 794 585.
(TK 10/01/19)
Do wynajęcia lokal handlowy, centrum
Kępna. Tel. 601 563 074. (TK 7/01/19)
Do wynajęcia mieszkanie 39 m2 - Kępno.
Tel. 693 717 751, 605 260 116.
(TK 387/12/18)
Pokoje dla pracowników - Kępno.
Tel. 889 143 311.
(TK 217/07/18)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
US£UGI
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 13/01/19)
Przewozy busem opel vivaro do 8 osób.
Tel. 505 143 400.
(TK 12/01/19)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)
Wykończenia wnętrz, sufity podwieszane,
gładzie, malowanie, płytki, panele.
Tel. 724 134 536.
(TK 385/12/18)
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)
motoryzacja
GS „SCh” w Bralinie sprzeda samochód marki FORD TRANSIT, 2012 r.
Tel. 604 824 980.
(TK 9/01/19)
Sprzedam BMW, 2002 r., czerwony, automat, cena 6 tys. zł. Tel. 696 646 984.
Sprzedam opla astrę 3, 2004 r., 1.7 cdti,
1 właściciel w kraju, 250 tys. km, bardzo
dobrze wyposażony, cena 5999 zł.
Tel. 781 160 207.

Korepetycje

z języka polskiego.
Tel. 606 365 377
Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.
sprzedam

lokale
mieszkalne

w Bralinie
przy ulicy Nowej.
Telefon: 518 973 923.

Ogłoszenia

reklamy

motoryzacja

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Skup aut, płacimy najwięcej.
Tel. 503 520 607.
(TK 318/10/18)

ZATRUDNI

STOLARZY

praca
Poszukuję doświadczonych pracowników,
specjalizacja docieplenia elewacji budynków. Praca w Niemczech. Znajomość języka
niewymagana.
Zarobki między 10-14 tys. zł/m-c.
Tel: 0049 151 116 042 19. (TK 15/01/19)

pomocników stolarzy
Najważniejsze we wspomnieniach jest to,
żeby mieć się, gdzie zatrzymać i tam je wspominać.

Przyjmę do pracy w biurze kredytowym Kępno. Tel. 510 805 686.
(TK 5/01/19)
Zakład tapicerski w Baranowie zatrudni
stolarzy, tapicerów i krawcowe.
Tel. 602 337 423.
(TK 6/01/19)
rolnicze
Sprzedam siano w balach 120 x 120.
Tel. 724 424 481.
(TK 16/01/19)
Kupię ziemniaki jadalne z okolic Kępna.
Płatność 10 zł za worek 15 kg.
Tel. 727 429 270.
(TK 11/01/19)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

Terry Pratchett (z książki Blask fantastyczny)

Szanowni Absolwenci i Sympatycy!
W 2020 r. mija sto lat od powstania szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim. Do snucia wspomnień – jak twierdzi Terry Pratchett
– potrzebne jest jednak miejsce, dlatego też na obchody tego pierwszego
stulecia proponujemy Państwu naszą szkołę. Już w tym roku podjęliśmy
przygotowania do uroczystych obchodów jubileuszu, ponieważ chcemy
znacząco zaakcentować tę ważną dla społeczności lokalnej rocznicę. Zamierzamy wydać publikację, będącą uzupełnieniem i dopełnieniem monografii z 2010 r. zatytułowanej „Wspomnienie z tamtego wczoraj”, zorganizować konferencję naukową oraz inne ciekawe przedsięwzięcia.
Pragnęlibyśmy, aby ta znacząca rocznica wyeksponowała przede
wszystkim zmiany, jakie zaszły w stuletnim funkcjonowaniu szkół, przygotowujących do pracy w administracji, przemyśle, handlu, rzemiośle i
służbie zdrowia. Realizacja tych zadań wymaga znacznych nakładów finansowych, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na konto
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
Z dopiskiem: „100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie”
Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych
inicjatyw i będzie wkładem w rozwój oraz edukację następnych pokoleń.

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

tel.

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

150 m2
kępno, ul. warszawska 43
kontakt: 600 959 111.

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Z wyrazami szacunku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Dyrektor Bogumiła Drobina
Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Nowacki
zsz1-kepno@oswiata.org.pl
Komitet Obchodów Jubileuszu
Tel. 62 78 299 00

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

Komunikat
Wójt Gminy Trzcinica

informuje,
że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
121 ze zm.), został wywieszony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do najmu i sprzedaży.
Miejsce wywieszenia:
– tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcinicy,
– tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach gminy,
– strona internetowa http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, tel. 62 78 15 010.

restauracja
hotel

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.

Sprzedam
działki na strzelnicy.
Tel. 518 010 013.
MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
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Recenzje

reklamy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Robert Bryndza - „Mroczna toń”
Gdy detektyw Erika Foster otrzymuje wskazówkę, że kluczowe dowody w bardzo ważnej sprawie narkotykowej znajdują się na dnie porzuconego kamieniołomu na obrzeżach Londynu, każe go
przeszukać. W grubej warstwie mułu nurkowie znajdują nie tylko narkotyki, lecz także coś jeszcze
– szkielet małego dziecka. Szybko udaje się zidentyfikować zwłoki – to siedmioletnia Jessica Collins,
dziewczynka, której cały kraj szukał dwadzieścia siedem lat wcześniej. Gdy Erika próbuje połączyć
stary materiał dowodowy z nowym, zaczyna kopać głębiej i dowiaduje się coraz więcej o rozbitej
rodzinie Collinsów i pierwszej detektyw, która prowadziła tę sprawę, Amandzie Baker – kobiecie,
która załamała się psychicznie po tym, jak nie udało jej się odnaleźć dziewczynki. Wkrótce Erika
uświadamia sobie, że będzie to jedna z najbardziej złożonych i wymagających spraw, jakie kiedykolwiek prowadziła. Czy powinna podejrzewać kogoś z otoczenia Jessiki? Ktoś ewidentnie ukrywa
swoje tajemnice. Nie chce, żeby ta sprawa została rozwiązana. I zrobi wszystko, by powstrzymać
Erikę przed dotarciem do prawdy.

Firma PRO ASCOBLOC Sp. z o.o.
poszukuje:

INFORMATYKA
Zadania:

•
•
•
•

wsparcie dla użytkowników sprzętu IT
diagnozowanie usterek sprzętu informatycznego
instalacja i konfiguracja systemów, aplikacji i urządzeń sieciowych
przygotowanie stanowisk pracy, konfiguracja komputerów,
podłączenie do sieci, instalacja oprogramowania
• naprawa systemów komputerowych.

Szczegółowe informacje na:
www.ascobloc.pl w zakładce Kariera.
CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ascobloc.pl
z dopiskiem „Informatyk”.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Magdalena Gembacka - „Więcej warzyw na talerzu”
Czego tu nie ma! Zdrowy ketchup, pizza z cukinią, twarożek z migdałów ze szczypiorkiem, pasta
czekoladowa z batatów i daktyli, barszcz z soczewicą i pieczonymi ziemniakami, sushi. Oraz pyszne
desery, jak choćby lody bazyliowe z awokado. A wszystko z warzyw i owoców – ponieważ to one
chronią nas przed chorobami cywilizacyjnymi, służą zdrowiu i są podstawą dobrze zbilansowanej
diety. W praktyce oznacza to, że powinny stanowić połowę tego, co jemy. Niestety jest ich wciąż za
mało na talerzach dzieci i dorosłych. Szczególnie kłopotliwe są warzywa, których dzieci często nie
chcą jeść. Rodzice – którzy sami często mają z nimi kłopot i sięgają po nie niechętnie – pytają, co
zrobić, aby to się zmieniło. Ta książka pomoże rozwiązać warzywny problem i wprowadzić je do rodzinnego menu. Znajdziecie tu ponad 80 przepisów na proste, zdrowe i kolorowe dania z warzywami
w roli głównej. Ale nie tylko. Są porady, co zrobić, aby rozkochać się w zieleninie
oraz jak gotować, aby dania były atrakcyjne dla małego i dużego smakosza.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Stanisław Grzesiuk - „Pięć lat kacetu”
Wspomnienia z obozów koncentracyjnych Dachau, Mauthausen i Gusen. Stanisław Grzesiuk z
właściwym sobie humorem, szczerością i bezpośredniością portretuje nazistowską machinę pracy i
śmierci. I próbuje opowiedzieć o cenie człowieczeństwa w miejscu, które z niego odzierało. W maju
1958 roku książka trafiła do księgarń i natychmiast zniknęła z półek. W bibliotekach czekało się w
kolejce nawet rok. Czytelnicy pisali do autora z prośbą o interwencję. O książce dyskutowali szeroko
byli więźniowie, a Grzesiukowi wytoczono proces o zniesławienie, który zakończył się ugodą. Po
latach tekst porównano z rękopisem i przywrócono wszystkie fragmenty usunięte przez cenzurę i
wydawcę przy pierwszej publikacji. Wydanie zawiera fragmenty najważniejszych recenzji oraz wypowiedzi samego autora o książce.

Telefon: 514 288 733

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 3
SPONSORZY NAGRÓD:

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

tel .:

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika
wyjaśnić nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią
dyżur telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 23 stycznia 2018 r.

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

1. Robert Bryndza - „Mroczna toń”,
2. Magdalena Gembacka - „Więcej warzyw na talerzu”,
3. Stanisław Grzesiuk - „Pięć lat kacetu”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 2 nagrody otrzymuj¹:

Oliwia Kulik (Kępno), Tomasz Nowak (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.

18

Tygodnik Kępiński 19 stycznia 2019

Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Będziesz odpowiedzialny za bliskich i temu podołasz – niczego nie przegapisz ani nie zapomnisz. Jeśli rodzina się kłóci, to posadź wszystkich przy stole i porozmawiajcie.

Byk 21 IV – 21 V
Nikt nie będzie Ci przeszkadzał w pracy, bo
współpracownicy zajmą się omawianiem planów
na ferie, a szef zwyczajnie wyjedzie. Poznasz za
to bardzo interesujące osoby, które mogą zostać
Twoimi przyjaciółmi.

Bliźnięta 22 V – 22 VI

Mars w sekstylu sprawi, że będziesz w dobrej
kondycji i humorze. Warto za to bardziej zadbać
o wygląd. Stosuj kuracje oczyszczające, pij zioła,
przejdź na lżejszą dietę.

DY¯URY APTEK
1.	Apteka „Prima” - 17.01.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
2.	Apteka „Centrum” - 18.01.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
3.	Apteka „Św. Maksymiliana” - 19.01.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
4.	Apteka „Burchacińscy” - 20.01.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
5.	Apteka „Na Zdrowie” - 21.01.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
6. Apteka „Pod Wagą” - 22.01.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
7. Apteka „Na Zdrowie” - 23.01.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.

Poczujesz przypływ energii, ochoczo zgodzisz
się na szalone pomysły innych. Ale uważaj, bo
organizacja wyjazdów czy imprez spadnie wyłącznie na Ciebie. Za to do oceniania i krytykowania wezmą się wszyscy.

TAPICERÓW,
osoby do piankowania
oraz przedstawiciela
handlowego na rynku
krajowym.

Skorpion 24 X – 21 XI
Zaległości i ataki złości w Twoim otoczeniu
mogą być irytujące, ale dzięki zdolnościom organizacyjnym nad wszystkim zapanujesz. Dzięki
Merkuremu w sekstylu będziesz w świetnej formie intelektualnej.

Ryby 19 II – 20 III
Jeśli nie znajdziesz czasu dla bliskiej osoby, to
ona zapewne szybko znajdzie sobie inne towarzystwo. Dbaj o ludzi, których kochasz. Załagadzaj wszystkie problemy.

Skup jałowic cielnych
hodowlanych
i użytkowych od
7. miesiąca cielności.

pon.-pt. 8.00-14.00.

Z teki Marka Kameckiego

Czas odpocząć, także od problemów partnera.
Nie przybiegaj na każde skinienie, nie czekaj
z kolacją do północy, nie staraj się ciągle być,
nawet jeśli wydaje Ci się to egoistyczne. Chwila
rozłąki dobrze wam zrobi.

„BIS”
65 / 57 38 631,
65 / 57 27 336,

Dzięki planecie miłości przestaniesz czepiać się
szczegółów i zrobisz wszystko, aby zostać doceniony i pochwalony. Kwiaty, kolacja przy świecach i ustępstwa domowe sprawią, że partner
poczuje się jak w siódmym niebie.

Wodnik 20 I – 18 II

Przedsiębiorstwo

Zgłoszenia:

Strzelec 22 XI – 21 XII

Słońce w koniunkcji będzie wyciągać Cię gdzieś
na spotkanie, zabawę, plotki. I na dbanie o to, aby
wszyscy mieli pyszny obiad albo uprasowane koszule, może Ci zabraknąć ochoty i czasu. Ale
wyjdzie to wszystkim na dobre.

Tel. 881 075 071.

firma wykonuje całkowite
usługi na posesjach:
- wykaszania, sprzątania,
cięcia drzew i krzewów
- płytkowanie, gipsowanie,
murowanie, malowanie.
Tel. 605 667 074

Panna 23 VIII – 22 IX

Koziorożec 22 XII – 19 I

Zainteresowane osoby
proszę o kontakt
telefoniczny po godz 17:00.

(wszystkie media).

Będziesz miał poczucie humoru i dobre pomysły,
możesz zaskoczyć czymś partnera albo zaprosić na randkę kogoś, kto nie spodziewa się Twojego zainteresowania.

Mars w opozycji lubi wzniecać afery z byle powodu, ale nie musisz mu sie poddawać. I nawet,
gdy starsze osoby zaczną gderać, że za lekko
podchodzisz do swoich obowiązków, a nawet
zaczną Ci dawać dobre rady, odpuść awantury.

na terenie Kępna i okolic.
Praca od poniedziałku
do piątku.
Wymagane
prawo jazdy kat B.

kontakt: 666 336 969.

Lew 23 VII – 22 VIII

Waga 23 IX – 23 X

kierowcę-kuriera

ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie

Rak 23 VI – 22 VII

Wenus w kwadraturze radzi więcej spać, a mniej
oglądać seriale po nocach czy się czymś stresować. Możesz mieć bowiem tyle zajęć w domu i
w pracy, że trudno Ci będzie się od tego odciąć
i zrelaksować.

Zatrudnię
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Ogłoszenia

reklamy
Współpracu
je

my z:

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, przy Sedalu)
tel. 62 / 78 23 691

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

WWW.AURAMEBLE.PL

Firma IDŹCZAK-MEBLE
zatrudni:

- Tapicerów oraz pomocników tapicerów
- Stolarzy, pomocników stolarzy do montażu
i piankowania stelaży tapicerskich
- Informatyka
- Operatorów maszyn stolarskich
- Magazynierów i załadunkowych
- Mężczyzn i kobiety do przyuczenia
- Elektryka maszyn.
Więcej informacji dostępnych w siedzibie firmy:
Łęka Opatowska, ul. Kępińska 5 lub pod numerem telefonu: 509 877 122.
20
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Cud w Jarocinie,
Jarota jednak uratowany

Mający finansowo-organizacyjny nóż na gardle Jarota Jarocin uratowany. Jeszcze w ubiegłym tygodniu klubowi z Jarocina groziła upadłość, ale wydarzenia z ostatnich dni rozwiały czarne chmury znad jarocińskiego klubu. W Jarocinie
znaleziono nowego sternika i zarząd klubu. Pierwszą decyzją nowych władz było anulowanie wniosku o wycofanie
drużyny z rozgrywek trzeciej ligi.
Rafał Kurzawa ma za sobą drugi, tegoroczny występ we francuskiej Ligue1. Tym razem świbianin zagrał przeciwko
naszpikowanemu gwiazdami Paris Saint-Germain

Kurzawa
zagrał

przeciwko

PSG

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Kolejny raport zimowych przygotowań.

Niedźwiedź
zaprasza na ferie

W Kępińskim Centrum Szkoleniowym SKT Niedźwiedź
odbył się dwudniowy Gwiazdkowy Turniej Niedźwiedzia w
Taekwondo, w którym wzięło
udział około 150 wychowanków i wychowanek Niedźwiedzia. Gościem specjalnym
był przyjaciel klubu Jun-Hyeong Kim, z którym nasi trenerzy mieli okazję trenować
w Korei oraz poznawać kulturę tego kraju. – Wszyscy zawodnicy zaprezentowali się
na wysokim poziomie. Mogąc zdobyć medale, dyplomy
oraz statuetki, a dodatkowo
każdy z uczestników turnieju
otrzymał pamiątkowy kubek
i medal - powiedział Andrzej
Zmyślony z SKT Niedźwiedź.
Klub zaprasza wszystkich na
ferie zimowe. Będą to darmowe treningi dla wszystkich
nowych dzieci rozpoczynających przygodę z taekwondo,
pod okiem wykwalifikowanych trenerów.
Grupy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Zapisy tel. 796 611 700.

Rafał Kurzawa ma za sobą dziesiąty występ
we francuskiej Ligue1. Tym razem pochodzący ze Świby zawodnik miał okazję zagrać przeciwko naszpikowanemu gwiazdami Paris Saint-Germain. Meczu 20. kolejki
francuskiej ekstraklasy były gracz Zgody
Olszowa, Sokoła Świba i Marcinków Kępno nie będzie jednak zbyt mile wspominać.
Amiens SC uległo PSG 0:3. Świbianin pojawił się na placu gry w samej końcówce,
otrzymując od trenera nieco ponad pięć
minut gry. Nie zmieniło to faktu, że Kurzawa miał okazję w sobotę stanąć na murawie
obok takich graczy jak Edinson Cavani, Kylian Mbappe, Dani Alves czy Angel Di Maria. Amiens uległo paryżanom 0:3, tracąc
wszystkie bramki w drugiej części spotkania.

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236
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Sport

piłka nożna

Co słychać u rywali

Polonii Kępno i Orła Mroczeń?

Piłka nożna >>> Coraz trudniejsza stawała się sytuacja w Jarocie Jarocin. Jeden z
najbardziej utytułowanych klubów naszego okręgu stał nad przepaścią, ale sytuację w
klubie trzecioligowca udało się opanować

Za niespełna dwa miesiące czwartoligowcy oraz zespoły z jego
zaplecza rozpoczną drugą część sezonu 2018/2019. Wiosna w
obu klasach rozgrywkowych zapowiada się pasjonująco, a walka
pójdzie zarówno o awans, jak i utrzymanie. O tym, co dzieje się
w kępińskim i mroczeńskim klubie piszemy na bieżąco. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co dzieje się w klubach rywali piłkarzy
Polonii i Orła.

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp.
Działacze ostrowskiej Centry już od wielu lat stawiają na rozwój dzieci i młodzieży. W ostrowskim klubie
trenuje obecnie około dwustu piłkarzy. Przygodę z
piłką rozpoczynają już dzieci w wieku pięciu, sześciu lat, a szkolenie prowadzone jest do kategorii
juniora starszego. Najlepsi i najbardziej zdolni szukają dla siebie szansy w zespole seniorów. Jesienią
wychowankowie klubu zanotowali dobre występy na
czwartoligowych boiskach, a w klubie liczą na dalszy
rozwój utalentowanej młodzieży. To właśnie młodzi
gracze, wspomagani doświadczeniem starszych kolegów mają w dalszym ciągu stanowić o silne jednego z dwóch ostrowskich czwartoligowców. Niewykluczone jednak, że drużyna Centry zostanie osłabiona przed
startem rundy wiosennej. Pod znakiem zapytania stoi przyszłości trójki młodych
graczy – Tomasza Krakowskiego, Jakuba Wieczorka oraz Piotra Mielcarka,
którzy zostali zaproszeni na testy do drugoligowej Olimpii Grudziądz.

LKS Gołuchów
Przygotowania do rundy wiosennej rywal kępińskiej
Polonii rozpoczął we wtorek, 8 stycznia. W zbliżającej się kampanii rozgrywkowej szkoleniowcem
pierwszej drużyny LKS-u Gołuchów będzie w dalszym ciągu Maciej Dolata. Gołuchowianie podczas zimowych przygotowań tradycyjnie już będą
korzystać z własnej bazy treningowej, mając do
dyspozycji halę sportową oraz kompleks boisk orlik. Nowością w programie zimowych przygotowań
będą zajęcia na obiektach spółki Sport Pleszew.
W czasie zimowych przygotowań czwartoligowca
z Gołuchowa czeka pięć meczów kontrolnych. Potyczki kontrolne gołuchowianie
rozpoczną 27 stycznia od spotkania z CKS-em Zbiersk, a mecz odbędzie się na
boisku ze sztuczną nawierzchnią w Pleszewie. Cztery pozostałe mecze kontrolne drużyna Macieja Dolaty rozegra z zespołami występującymi na co dzień
w wyższych ligach i klasach rozgrywkowych. Cztery z pięciu meczów testowych
gołuchowianie rozegrają na sztucznej nawierzchni w Pleszewie. To właśnie tam
LKS zmierzy się jeszcze z Polonusem Kazimierz Biskupi (3 lutego) Odolanovią
Odolanów (9 lutego) oraz Victorią Skarszew (15 lutego). 23 lutego rywalem graczy
LKS będzie trzecioligowy KKS Kalisz, a spotkanie z pretendentem do gry w drugiej lidze odbędzie się na boisku w najstarszym mieście w Polsce. W pierwszym
meczu o punkty w 2019 roku piłkarze z Gołuchowa zagrają 2 marca na wyjeździe
z Sokołem Pniewy. Kilkanaście dni później piłkarzy LKS-u czeka natomiast starcie
w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski na szczeblu okręgowym.

KS Stal Pleszew
W piątek, 11 stycznia swoje przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęli piłkarze Stali Pleszew.
W czasie zimowych przygotowań podopiecznych
Łukasza Bandosza czeka aż siedem sparingów.
Gry kontrolne będą dla graczy Stali przerywnikiem
pomiędzy ciężkimi treningami, które pleszewianie
będą odbywać na własnym boisku ze sztuczną
nawierzchnią, w hali oraz siłowni. Mecze kontrolne
pleszewianie rozpoczną 26 stycznia spotkaniem z
Pogonią Nowe Skalmierzyce. Grający na co dzień
w czwartej lidze rywal będzie teoretycznie najtrudniejszym przeciwnikiem Stali podczas zimowych
sparingów. Także w kolejnym sparingu Stal zmierzy się z czwartoligowcem – tym
razem Krobianką Krobia, a spotkanie zaplanowano na 2 lutego. Dwa kolejne mecze kontrolne drużyna Łukasza Bandosza rozegra z zespołami występującymi na
co dzień w lidze międzyokręgowej. 9 lutego rywalem Stali będzie Korona Piaski, a
16 lutego z ligowym rywalem z Kazimierza Biskupiego. Tydzień później (23 lutego)
Stal czeka konfrontacja z Ostrovią 1909 Ostrów Wielkopolski. W próbach generalnych przed startem rozgrywek ligowych Stal zmierzy się z CKS-em Zbiersk (2
marca) oraz Olimpią Brzeziny (10 marca).

GKS Polonus Kazimierz Biskupi
Rywal mroczeńskiego Orła przygotowania do rundy wiosennej w Lidze Międzyokręgowej rozpoczął 15 stycznia,
natomiast od 3 stycznia zawodnicy realizują plan treningów indywidualnych. Zespół Piotra Krzyżanowskiego
przygotowuje się na własnych obiektach korzystając z
hali, siłowni, kompleksu boisk orlik i boiska. Piłkarzy Polonusa czeka zimą aż osiem gier kontrolnych. Rywale bardzo ciekawi, bo drużyna z Kazimierza Biskupiego zagra
między innymi z LKS Gołuchów, Astrą Krotoszyn, Górnikiem Kłodawa czy Termami Uniejów.
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W Jarocie powiało optymizmem
Mający finansowo-organizacyjny nóż na gardle Jarota Jarocin uratowany. Jeszcze w
ubiegłym tygodniu klubowi z Jarocina groziła upadłość, ale wydarzenia z ostatnich dni
rozwiały czarne chmury znad jarocińskiego klubu. W Jarocinie znaleziono nowego sternika i zarząd klubu. Pierwszą decyzją nowych władz było wycofanie wniosku o wycofanie
drużyny z rozgrywek trzeciej ligi.
W ostatnich tygodniach wstrząsnęło wręcz rozgrywkami grupy
drugiej trzeciej ligi. Z rozgrywek
wycofała się Wda Świecie, a decyzję
klubowych włodarzy potwierdził też
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. W kolejce czekała Jarota
Jarocin. Jeden z najbardziej utytułowanych klubów naszego okręgu znalazł się nad przepaścią. W Jarocinie
przegłosowano już nawet wniosek
o ogłoszenie upadłości klubu, ale w
ostatnich dniach sytuację w obozie
jednego z najbardziej utytułowanych
klubów naszego okręgu udało się
opanować. Problemy Jaroty zaczęły
się na przełomie października i listopada ubiegłego roku, kiedy z funkcji
zrezygnował dotychczasowy prezes
Eugeniusz Gościniak, a walne zgromadzenie członków klubu kilkukrotnie nie było w stanie wybrać nowych
władz. Nie powiodły się poszukiwania inwestora, na dodatek mniej pie-

niędzy na 2019 rok zadeklarowało
przekazać miasto. W związku z tym
członkowie klubu przegłosowali decyzję o wycofaniu drużyny seniorów
z trzeciej ligi oraz o złożeniu wniosku do sądu o stwierdzenie upadłości
stowarzyszenia. Światełko w tunelu
pojawiło się pod koniec minionego
tygodnia, kiedy nowym sternikiem
JKS-u został Krzysztof Matuszak.
W Jarocinie wybrano też nowy zarząd, a pierwszą jego decyzją było
anulowanie wniosku o wycofanie
drużyny z rozgrywek trzeciej ligi.
Tę wiadomość potwierdził również
Zachodniopomorski Związek Piłki
Nożnej – Wydział Gier i Ewidencji
ZZPN, w nawiązaniu do poprzedniej korespondencji informuje, że
klub JKS Jarota Jarocin będzie brał
udział w rozgrywkach rundy wiosennej III ligi grupy 2 sezonu 2018/2019
– czytamy w oświadczeniu Jacka
Sieberta, przewodniczącego WGiE.

W Jarocinie rozpoczęto więc przygotowania do rundy wiosennej. Drużyna po raz pierwszy na zajęciach
spotka się 17 stycznia. W pierwszym
tygodniu piłkarze JKS-u odbędą
dwie jednostki treningowe. Jarotę
czeka również spotkanie kontrolne
z Polonią Środa Wielkopolska, które
zaplanowano na niedzielę w samo południe. W trakcie całego okresu przygotowawczego nie zabraknie także
pojedynków sparingowych z Piastem
Kobylin, Elaną Toruń, Sokołem Kleczew, KS Opatówek, Piastem Żmigród oraz rezerwami Zagłębia Lubin.
Nowym trenerem pierwszej drużyny
występującej w rozgrywkach trzeciej
ligi został Piotr Garbarek. Ikona jarocińskiego klubu cieszyła swoją grą
naszych kibiców przez blisko siedemnaście lat. Jego asystentem będzie Paweł Janas, który do tej pory prowadził zespół Piasta Kobylin.
BAS

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przypomina klubom o obowiązkach
podatkowych za wypłacanie między innymi sędziom ekwiwalentów za prowadzone mecze

WZPN przypomina
klubom o podatkach
W związku z końcem roku podatkowego Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przypomina o
obowiązkach podatkowych klubów wypłacających bezpośrednio sędziom i obserwatorom
ekwiwalenty za prowadzenie zawodów.
Wokół kwestii wystawiania przez
kluby informacji o wysokości dochodu sędziom w postaci druku PIT-11
rokrocznie pojawia się wiele wątpliwości i sporów czy jest to konieczne.
By sprawę wyjaśnić, władze Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
postanowiły przedstawić interpretację prawną właściwą dla sprawy.
I tak, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych
(dalej jako ustawa o PIT) przychody
sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych są zaliczane do tak
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zwanych przychodów z działalności
wykonywanej osobiście. Pomimo powyższego oraz faktu, iż należna kwota nie przekracza czasami 200 złotych
nie ma w tym przypadku zastosowania do tychże należności art. 30 ust.
1 pkt 5a ustawy o PIT (zryczałtowany podatek), bowiem przedmiotowe
zobowiązanie nie jest regulowane
na podstawie umowy to znaczy pomiędzy klubem sportowym a sędzią
prowadzącym zawody nie istnieje
stosunek prawny w postaci umowy
łączącej oba podmioty. Tym samym
kluby są zobligowane do pobierania

i odprowadzenia zaliczek na podatek
zgodnie z przepisami ustawy. Ponadto kluby jako płatnicy podatku PIT
mają obowiązek (art. 42 ust. 2 pkt 1
ustawy o PIT), w terminie do końca
lutego roku następującego po roku
podatkowym przekazania sędziom
oraz do końca stycznia właściwym
urzędom skarbowym imiennych informacji o wysokości dochodu tzw.
PIT-11. Odnośniki do interpretacji
skarbowych w przedmiotowym zakresie można znaleźć na oficjalnej
witrynie internetowej Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
BAS

Sport

piłka nożna

Piłka nożna >>> Piłkarska wiosna w okręgu kaliskim w 2019 roku rozpocznie się już
w weekend 2-3 marca. Wówczas rozegrane zostaną pierwsze mecze ćwierćfinałowe piłkarskiego Pucharu Polski oraz inauguracyjna kolejka w czwartej lidze

Piłka nożna >>> Już po raz dwunasty odbywać się będą ogólnopolskie rozgrywki Deichmann Minimistrzostwa dziewczynek
i chłopców w wieku 7-13 lat. Po raz piąty w historii turniej zostanie rozegrany w Kępnie, gdzie na uczestników czeka kompleks
boisk przy ulicy Nowowiejskiego

Wielkopolska z ramowymi terminarzami

Ruszyły zapisy do Minimistrzostw

Pod koniec listopada Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej opublikował terminy rozpoczęcia prowadzonych
przez siebie rozgrywek w rundzie wiosennej obecnego sezonu. Na początku roku ramowy plan gier w rundzie
rewanżowej opublikował też Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Pierwszymi akcentami futbolowej wiosny w
naszym okręgu będą ćwierćfinały Pucharu Polski oraz inauguracyjna kolejka w czwartej lidze. Wiosna na
piłkarskie boiska zawita w weekend 2-3 marca. Tradycyjnie, najpóźniej wiosenne rozgrywki ligowe wznowią
grupy młodzieżowe oraz zespoły z grupy trzeciej Kaliskiej Klasy B.

Najliczniejsze grupy klas młodzieżowych rozgrywki w rundzie
wiosennej zainaugurują najprawdopodobniej w ostatnią sobotę marca lub
pierwszy weekend kwietnia. W tych
właśnie terminach do rozgrywek powinny przystąpić drużyny juniorów,
trampkarzy oraz młodzików. Tradycyjnie już najpóźniej do rozgrywek
przystąpią najmłodsze kategorie wiekowe, a więc orlicy (piłkarze urodzeni
w 2008 i młodsi) oraz żacy (roczniki
2010 i młodsi). Póki co dokładne terminy inauguracji piłkarskiej wiosny
w klasach młodzieżowych nie zostały
ustalone przez członków komisji Wydziału Gier Kaliskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej. Tymczasem w
piłce seniorskiej, najwcześniej wiosną
zaczną grać uczestnicy ćwierćfinałów
piłkarskiego Pucharu Polski. Dwa
mecze tej fazy pucharowej rywalizacji zostaną rozegrane już 3 marca.
W pierwszą niedzielę marca kibice

zobaczą więc między innymi pojedynek Sokoła Bralin z KKS-em Kalisz
oraz Piasta Kobylin z Jarotą Jarocin.
Pozostałe dwa ćwierćfinały zaplanowano na 13 marca. Będzie to już
termin środowy, a o przepustkę do
dalszych gier zagrają KS Opatówek z
LKS-em Gołuchów oraz Pogoń Nowe
Skalmierzyce z Ostrovią 1909 Ostrów
Wielkopolski. Kolejne szczeble pucharowych rozgrywek będą rozgrywane 17 kwietnia (półfinały) oraz 24
kwietnia (finał). Zarząd Kaliskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej
nie potwierdził podanego terminu
meczu finałowego, którego zwycięzca zgarnie okręgowe trofeum. Póki
co w nieoficjalnej informacji przekazanej przez związkowych działaczy widnieje data 24 kwietnia. Na
weekend 2-3 marca zaplanowano też
inaugurację rozgrywek w czwartej
lidze. To będzie niezwykle pracowita
runda wiosenna dla czwartoligow-

ców. Już w marcu czeka na nich pięć
kolejek. Taka sama sytuacja będzie
miała miejsce w maju oraz czerwcu.
Nieco mniej pracowity będzie kwiecień, a w tym miesiącu zaplanowano
rozegranie czterech kolejek. W przypadku rozgrywek ligowych niższego
szczebla, na ich inaugurację będzie
trzeba poczekać do 16-17 marca. W
tym terminie rozpocznie się wiosna
w Lidze Międzyokręgowej Kalisz-Konin oraz Kaliskiej Klasie Okręgowej oraz w obu grupach Kaliskiej
Klasy A. Dwa tygodnie później, w
niedzielę, 31 marca piłkarska wiosna
zawita z kolei do Kaliskiej Klasy
B (grupy 1 i 2). W innym terminie
wystartują rozgrywki w grupie trzeciej. Kaliski Okręgowy Związek Piłki
Nożnej zaplanował pierwszą wiosenną kolejkę dopiero na 7 kwietnia. Tak
przedstawiają się terminy rozpoczęcia
rozgrywek prowadzonych w okręgu
kaliskim.
BAS

Terminy kolejek w rundzie wiosennej
Klasa rozgrywkowa

Marzec
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Liga Międzyokręgowa Grupa 3

Kaliska Klasa Okręgowa

2 stycznia ruszyły zapisy do dwunastej edycji Deichmann Minimistrzostw 2019. Potrwają do 22 marca lub do wyczerpania limitu miejsc. W zeszłym roku liczba uczestników tego turnieju przekroczyła dziesięć tysięcy. Turniej, podobnie jak w latach poprzednich, rozgrywany będzie w konwencji Mistrzostw Świata. Rozgrywki odbędą
się w czterech kategoriach wiekowych: U-13 (2006 i młodsi), U-11 (2008 i młodsi),
U-9 (2010 i młodsi) oraz U-7 (2012 i młodsi). W tym roku po raz piąty w historii
gospodarzem Eliminacji Miejskich będzie Kępno.

Pomysł na organizację Deichmann Minimistrzostw w Kępnie
zrodził się przed kilkoma laty. Wcześniej dzieci z Akademii Piłkarskiej
Uśmiech-Marcinki Kępno wzięły
udział w Eliminacjach Wrocławskich. I chociaż nie odniosły większych sukcesów to było już pewne, że
to nie jest to ich jednorazowa przygoda z turniejem. Dla opiekunów największym problemem była odległość
pomiędzy miastami. Jeden z rodziców, Ireneusz Muller postanowił
wziąć sprawy w swoje ręce i podsunął Stowarzyszeniu Kocham Sport
pomysł na zorganizowanie turnieju w
Kępnie. – W Kępnie brakowało imprezy sportowej, która skierowana
byłaby do całych rodzin. Frekwencja na poprzednich edycjach turnieju pokazywała, że taki turniej jest w
naszym mieście potrzebny. Biorą w
nim udział zarówno drużyny, które
przyjechały wygrywać oraz takie,
które zostały utworzone specjalnie
na rozgrywki i udział traktują jako
przygodę. Jednak w postawie wszystkich małych zawodników zawsze widać pasję i zaangażowanie – mówi
Ireneusz Muller, koordynator kępińskich eliminacji. Rozgrywki dwunastej edycji odbędą się w czterech kategoriach: U-13 (2006 i młodsi), U-11
(2008 i młodsi), U-9 (2010 i młodsi) oraz U-7 (2012 i młodsi). Przez
pierwsze kilka weekendów rozgrywane będą spotkania ligowe. Powsta-

ła tabela tradycyjnuie zadecyduje o
rozstawieniu zespołów podczas fazy
pucharowej. Finały Miejskie odbędą się jak zwykle w drugiej połowie
czerwca. W dalszej kolejności najlepsze zespoły zakwalifikują się do
Ogólnopolskiego Finału Finałów. Eliminacje Kępińskie tradycyjnie będą
odbywały się we wszystkie soboty i
niedziele od kwietnia do czerwca na
Kompleksie Boisk Orlik przy ulicy
Nowowiejskiego w Kępnie. Dodajmy,
że dwunasta edycja turnieju zostanie
rozegrana w trzydziestu sześciu miastach Polski. Po raz piąty w historii
gospodarzem Eliminacji Miejskich
będzie Kępno. Będzie to największa
impreza piłkarska dla najmłodszych z
Kępna i okolic. Zapisy do tegorocznej
edycji turnieju Deichmann Minimistrzostwa 2019 już ruszyły. Zespoły
mogą się zgłaszać do 22 marca. Organizatorzy zachęcają i zapraszają kluby, szkółki piłkarskie i reprezentacje
szkół lub „dzikie drużyny” z regionu
i okolic do uczestnictwa i wspólnej
zabawy. Koszt udziału zawodnika w
Deichmann Minimistrzostwach 2019
wynosi 150 złotych. Jest to opłata jednorazowa pokrywająca koszt stroju
nawiązującego do barw narodowych
reprezentowanego kraju, jaki każdy
zawodnik otrzyma na własność. W
ramach jednorazowego wpisowego
każdy uczestnik zostanie również
ubezpieczony od NNW oraz otrzyma
pamiątkowy medal i dyplom. BAS

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.kochamsport.pl
oraz u koordynatora rozgrywek kępińskich, Ireneusza Mullera - tel. 604 434 913.
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zimowa GIEŁDA TRANSFEROWA W OKRĘGU
Przerwa w rozgrywkach ligowych oznacza początek transferowej karuzeli. W klubach okręgu kaliskiego zaczął się wielki handel. Zimowa przerwa
w rozgrywkach spędza sen z oczu kibicom większości drużyn z okrę-gu
kaliskiego. Transferowa karuzela w okręgu dopiero nabiera tempa, ale już
wiadomo, że w klubach zapowia-da się sporo zmian. Ciekawsze transfery
oraz wszelkie spekulacje przedstawiamy w naszym zestawieniu. Nie brakuje w nim również transferowych pogłosek, piłkarzy z list transferowych
lub list życzeń prezesów.

Tomasz Krakowski
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. => GKS Olimpia Grudziądz
Todor Trayanov [Buł]	OFK Pirin => KKS Kalisz
Jakub Wieczorek
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. => GKS Olimpia Grudziądz
Krzysztof Krysztofowicz
KKS Kalisz => KS Opatówek
Piotr Mielcarek
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. => GKS Olimpia Grudziądz
Mateusz Molewski
JKS Jarota Jarocin => MKS Mieszko Gniezno
UWAGA: Tłustym drukiem zaznaczyliśmy transfery już przeprowadzone bądź zakończenie okresu wypożyczenia.
Pozostałe nazwiska to transferowe pogłoski, plotki, zawodnicy testowani, piłkarze z listy transferowej lub listy życzeń.
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Sport

KALISKA KLASA OKRĘGOWA
SEZON 2018/2019 RUNDA WIOSENNA 2019
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