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Dyrektor kępińskiego szpitala Jakub Krawczyk
21 stycznia br. złożył rezygnację z pełnionej
funkcji, którą będzie sprawował jeszcze przez
3 miesiące. - Ta decyzja była bardzo trudna dla
mnie. Wynikała ona przede wszystkim z rozbieżności, jakie panują między moją koncepcją
rozbudowy szpitala i metodami zarządzania
a koncepcją nowego Zarządu Powiatu Kępińskiego - stwierdza dyrektor SP ZOZ.
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„…Zawsze
walczący
pozostaje…”.
Edmund Pawlak,
powstaniec
śląski
i nie tylko…

Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.

Moje drzwi są zawsze

otwarte dla mieszkańców
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WYPRZEDAŻ!!!

Tarcica, listwa stelażowa
fryzy, elementy drewniane.
CENA OD 350,00 zł/m3
Tel. kontaktowy: 503 165 340
e-mail: info@nomaholz.pl

str. 4

Co tydzień
w „TK”

ość
moż liw z ety
a
g
a
n
et
k up
I nt e r n
pr z e z

Aktywne ferie
w szkołach gminy Bralin

Z wielkiej miłości

do babć i dziadków
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„U nas zaczyna
się Wielkopolska”
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Informacje

aktualności
Dyrektor kępińskiego szpitala Jakub Krawczyk 21 stycznia br. złożył rezygnację z pełnionej funkcji, którą będzie sprawował jeszcze przez 3 miesiące

Dyrektor szpitala
rezygnuje ze stanowiska

R. Kieruzal

J. Krawczyk
Dyrektor kępińskiego SP ZOZ
Jakub Krawczyk kilka dni temu
złożył pisemną rezygnację ze stanowiska, co skutkuje tym, że jeszcze

tylko przez 3 miesiące będzie zarządzał szpitalem. Zapytany, dlaczego
podjął tak radykalną decyzję, stwierdził: - Była ona bardzo trudna dla

mnie. Wynikała przede wszystkim
z rozbieżności, jakie panują między
moją koncepcją rozbudowy szpitala
i metodami zarządzania a koncepcją

Kolejne Koła Gospodyń Wiejskich odbierają w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie decyzję o wpisie do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich

20 Kół z powiatu wpisanych do rejestru
Obecnie w Biurze Powiatowym
w Kępnie do Krajowego Rejestru Kół
Gospodyń zostało wpisanych już ponad 20 Kół z terenu powiatu kępińskiego.

Zgodnie z ustawą Koło Gospodyń
Wiejskich to dobrowolna, niezależna
od administracji rządowej i jednostek
samorządu terytorialnego, samorządna, społeczna organizacja mieszkań-

Koło Gospodyń Wiejskich w Weronikopolu, reprezentowane przez Ewę Biernat i Gabrielę
Kitzol, odbiera decyzję o wpisie do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich

ców wsi. Ma reprezentować interesy
i działać na rzecz poprawy sytuacji
społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać
rozwój terenów wiejskich. Koło może
założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą
wpisu do tego rejestru Koło Gospodyń Wiejskich nabywa osobowość
prawną. Na terenie jednej wsi może
mieć siedzibę jedno Koło Gospodyń
Wiejskich. To ograniczenie nie będzie
miało zastosowania do Kół Gospodyń
Wiejskich działających na podstawie
przepisów dotychczasowych.
- Serdecznie zapraszamy KGW do
Biura Powiatowego ARiMR w Kępnie
oraz na stronę internetową http://
www.arimr.gov.pl/ – zachęca kierownik Biura Powiatowego w Kępnie
ARiMR Marek Potarzycki.
Oprac. KR

nowego Zarządu Powiatu Kępińskiego, który chce rozbudować szpital w Grębaninie, a ja mam przygotowany projekt rozbudowy szpitala w
Kępnie. Argumentacja, że w obrębie
grębanińskiego szpitala są drzewa
i kwiaty, jest nietrafiona. Taka placówka rehabilitacyjna, moim zdaniem, powinna powstać w Kępnie.
To jedna z głównych rozbieżności na
temat rozwoju szpitala między mną
a starostwem. Ponadto styl i poziom
prowadzenia rozmów ze mną, zupełnie inny niż ten, jaki miał miejsce z
poprzednim starostą, oraz podważanie moich koncepcji wyprowadzenia
szpitala z tej trudnej sytuacji finansowej i negowanie mojej wizji rozwoju szpitala, nie rokowały dobrze
dalszej współpracy – argumentował
swoją decyzję J. Krawczyk.
Cichy spór między dyrektorem
szpitala a Zarządem Powiatu trwał
już od kilku tygodni. Podobno tak
radykalną decyzję dyrektor szpitala
podjął po anonimie, jaki wpłynął na
niego do starostwa. - Przesłany anonim, rozesłany też bezpodstawnie do
radnych bez mojej odpowiedzi, to był
kluczowy argument, aby podjąć decyzję o złożeniu rezygnacji. To była
dziwna sytuacja, bo to anonim, który
był paszkwilem na mnie i moich bliskich współpracowników. Dotknęło
mnie to osobiście, ponieważ były
to bezpodstawne oskarżenia, a list
trafił do zbyt wielu osób po tym, jak
rozpatrzył to Zarząd Powiatu – wyjaśnia J. Krawczyk, zaznaczając, że
wcześniej pisemnie ustosunkował się
do tego anonimu i odpowiedź skierował do Zarządu Powiatu.
Od wielu miesięcy mówi się, że
sytuacja finansowa szpitala nie jest
dobra. - Strata finansowa za rok wynosi kilka milionów złotych, dlatego
zarządzający szpitalem starali się
szukać jakiegoś rozwiązania, aby
poprawić kondycję finansową tejże
placówki zdrowotnej – przyznaje dyrektor szpitala. - Nie ukrywam, że sytuacja finansowa jest trudna, podobnie jak wielu innych szpitali w tym
kraju, i trzeba zintensyfikować działania, żeby poprawić tę sytuację i zapewnić bezpieczeństwo procesu leczenia. W tym zakresie jest potrzeba

ścisłej współpracy z Powiatem Kępińskim. Nasze koncepcje się rozbiegają, dlatego podjąłem taką decyzję
– mówi J. Krawczyk. - Wiele rzeczy
od tego czasu zmieniło się na dobre w zakresie pozyskania ważnych
specjalistów, zakupów sprzętowych,
wyposażenia bloku operacyjnego,
zawarcia kontraktu na endoskopię z
NFZ, a nawet realizacji ustawy podwyżkowej dla personelu medycznego
– podsumowuje dyrektor szpitala.
Decyzja o złożeniu rezygnacji ze
stanowiska tak istotnego dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
powiatu zaskoczyła i zszokowała starostę Roberta Kieruzala. - Rezygnacja ze stanowiska, jaka wpłynęła do
starostwa, zaskoczyła mnie i członków Zarządu, zważywszy w szczególności na umówione już spotkanie z
dyrekcją szpitala w celu znalezienia
sposobu poprawy kondycji finansowej placówki. Teraz to już odeszło na
bok. Po tym fakcie rozmawiałem z
dyrektorem w sposób merytoryczny,
próbując znaleźć rozwiązanie z zaistniałej sytuacji, albowiem taka decyzja, kilka dni przed uzyskaniem ważnej akredytacji dla szpitala, jest dla
mnie niezrozumiała i bardzo dziwna
– zaznacza starosta. Jednocześnie
przyznaje, że anonim, jaki wpłynął
kilka tygodni temu do urzędu, został
rozesłany do radnych, aby się z nim
zapoznali. - Na naszym spotkaniu
poruszono również sprawę anonimu, jednak zaznaczyłem, że będę
wnioskował, aby pozostał on bez rozpatrzenia – podkreśla R. Kieruzal.
Jednocześnie zaznacza, że dyrektor
przez najbliższe miesiące nadal będzie kierować placówką i dopiero po
wygaśnięciu okresu wypowiedzenia
zostanie rozpisany konkurs na to stanowisko.
Aktualnie J. Krawczyk, który
jest uznanym ortopedą, nie chce się
wypowiadać, czy po odejściu z funkcji dyrektora będzie nadal pracował
w tutejszym szpitalu. - Dziś jeszcze
za wcześnie, aby o tym rozmawiać,
wszystko będzie zależało od tego, czy
przyszła dyrekcja będzie chciała ze
mną współpracować i jaka będzie
atmosfera pracownicza w szpitalu –
zaznacza J. Krawczyk.
m

- komunikat -

W „Tygodniku Kępińskim” nr 3 z 17.01.2019 r. w wywiadzie ze
Stanisławem Kowalskim, autorem „Dziejów Kępna” omyłkowo
paniom: Ewie Sekule i Marii Żureckiej przypisaliśmy błędne funkcje.
Pani E. Sekula pełniła funkcję kierownika Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kępnie, a pani M. Żurecka jest kierownikiem
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.
Za pomyłkę przepraszamy czytelników.
Dodatkowo autor „Dziejów Kępna” pragnie podziękować jeszcze:
ks. proboszczowi Krzysztofowi Nawrockiemu, ks. proboszczowi
Jerzemu Palpuchowskiemu i pastorowi parafii ewangelickoaugsburskiej w Kępnie ks. Krzysztofowi Cieślarowi
i jego żonie Monice za pomoc przy redagowaniu książki.
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Wiadomości

informacje

Obchody 99. rocznicy powrotu Kępna do Macierzy

Wdzięczni za odzyskaną wolność

17 stycznia br. w Kępnie odbyły
się obchody upamiętniające 99. Rocznicę powrotu Kępna do Macierzy.
Aby upamiętnić to ważne dla naszego
regionu wydarzenie, w kościele pw.
św. Marcina w Kępnie odbyła się uroczysta msza święta, a następnie poczty sztandarowe oraz delegacje władz
parlamentarnych, samorządowych,
okolicznych instytucji, organizacji i
placówek oświatowych udały się na
kępiński Rynek, aby pod Pomnikiem

jasno określone. Regulowało je zaplecze zbrojne, podział etniczny oraz
traktaty zawierane przez zwycięską
koalicję I wojny światowej. Determinacja Wielkopolan oraz ich świadomość narodowa nie pozwalały stać
bezczynnie i zdać się na przypadek
lub inne okoliczności, które miałyby
określić przyszłość ziem – przecież
rdzennie polskich – zaznaczył burmistrz. - Jedyne polskie powstanie,
które zakończyło się sukcesem, wy-

Delegacje złożyły pod pomnikiem
wiązanki kwiatów

Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację złożyć symboliczne wiązanki
kwiatów. Wartę honorową pełnili
harcerze i strażnicy miejscy.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego, burmistrz miasta i gminy
Kępno Piotr Psikus w okolicznościowym przemówieniu nawiązał do
historii i przypomniał, jak doszło do
przyłączenia Ziemi Kępińskiej do
wolnej Polski. - Na początku 1919
r. granice polskie nie były jeszcze

buchło w Wielkopolsce. Nie dotarło jednak do samego miasta, choć
sami powstańcy realnie myśleli o
zajęciu Kępna. Walki w ostatniej
fazie powstania wielkopolskiego
zatrzymały się pod Kępnem, a ostatnia bitwa frontu stoczona została
pod Korzeniem. Mieszkańcy Kępna
wzięli sprawy we własne ręce i dzięki ich zabiegom dyplomatycznym
i talentom politycznym Kępno, na
mocy podpisanego i ratyfikowane-

go Traktatu Wersalskiego, zostało
przyłączone do ojczyzny – przypomniał, podkreślając zasługi przodków, których starania przyczyniły się
do ostatecznego sukcesu i zapewniły
wolność.
Włodarz mówił też dużo o tolerancji. - Cieszę się, jestem wręcz
dumny, że Kępno może pochwalić
się tolerancyjnymi mieszkańcami.
Dziś, współcześnie, mamy prawo,
aby szczycić się cechami, które charakteryzują Kępnian. (...) W mieście,
gdzie obok siebie w spokoju i harmonii mieszkali Polacy, Niemcy i
Żydzi. Dziś myślami wybiegamy do
roku 1919. Ja chcę wybiec dalej, do
Złotego Wieku dla Polski, do czasów
ostatnich Jagiellonów. Do okresu,
gdzie Polska rozwijała się w szczęściu, tolerancji i dobrobycie. Gdzie
kwitła sztuka i rozwój gospodarczy.
Tak dziś chcę widzieć i budować nasze miasto – w dobrobycie, szczęściu
i tolerancji. Obecnie wśród nas jest
wielu ukraińskich braci i przyjaciół.
To dowód, że nasi mieszkańcy są
wrażliwi na krzywdę ludzką, a tolerancję dla innych nacji mają w genach, odziedziczoną po przodkach.
Dlatego życzę państwu szczęścia i dobrobytu, a nad naszym kępińskim łabędziem niech na zawsze łopocze biało-czerwony sztandar – podsumował.
Na zakończenie uroczystości
kwiaty złożono także pod tablicą
upamiętniającą powrót Ziemi Kępińskiej do Macierzy.
Przy okazji wydarzenia minutą
ciszy uczczono pamięć prezydenta
Gdańska Pawła Adamowicza. KR

Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie laureatem Rankingu Techników 2019 przeprowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy

Brązowa Tarcza Perspektyw
dla ZSP nr 2 w Kępnie

Kępińskie Technikum zajęło 29.
miejsce w Wielkopolsce i 346. w Polsce, zdobywając w Rankingu Techników 2019 tytuł „Brązowej” Szkoły i
związany z nim znak jakości - Brązową Tarczę Perspektyw.

Podczas 21. finału Rankingu
Liceów i Techników Perspektywy,
zorganizowanego 10 stycznia br. w
Warszawie nie zabrakło dyplomów,
gratulacji, pamiątkowego zdjęcia, a
nawet deszczu confetti. Najlepszym

szkołom z całej Polski gratulowała
Kapituła Rankingu, rektorzy i prorektorzy uczelni, prezydenci miast,
reprezentanci władz oświatowych.
Zgodnie z postanowieniem Kapituły technika zostały ocenione za
pomocą czterech kryteriów: sukcesy
szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu
wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec
ocenianych szkół. Źródłem danych
były protokoły komitetów głównych
olimpiad, zestawienia okręgowych
komisji egzaminacyjnych (OKE) z
wynikami matur oraz egzaminów
zawodowych oraz System Informacji
Oświatowej.
- Cieszymy się, że Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie,
jako jedyna szkoła w powiecie uzyskała w tym roku tytuł „Brązowej”
Szkoły w kategorii technikum – zaznaczają pracownicy wyróżnionej
szkoły. 		
Oprac. bem

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 21%
NIE WIEM - 1%
TAK - 78%
( Wyniki na dzień 23.01.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

W XXI Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2018, przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną
Perspektywy, LO nr I im. majora Henryka Sucharskiego w
Kępnie zajęło 276. miejsce w kraju na 1000 zakwalifikowanych liceów. Jeśli chodzi o pozycję w Wielkopolsce, szkoła
plasuje się na 21. miejscu

Liceum nr I w Kępnie
„Srebrną” Szkołą 2019

Warto zauważyć, że w byłym
województwie kaliskim LO nr I w
Kępnie zajmuje 3. miejsce. Do tego
prestiżowego rankingu Kapituła zakwalifikowała licea w Polsce, biorąc
pod uwagę średnie wyniki maturalne
z języka polskiego i matematyki, które nie mogły być niższe niż 0,75 średniej krajowej w tego typu szkołach.

uczniowie po gimnazjum, którzy nie
muszą spełnić warunku wymaganego progu punktowego, jak w innych
elitarnych szkołach – podkreśla dyrektor Danuta Stefańska. W trakcie
trzyletniej nauki staramy się pracować tak, aby ciągle podnosić wyniki
nauczania. Ten cel systematycznie
realizujemy, m.in. poprzez diagnozy

Niezmienne pozostały trzy kryteria
oceny: sukcesy szkoły w olimpiadach
30%, wyniki matury z przedmiotów
obowiązkowych 25%, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 45%.
Jeśli chodzi o ranking maturalny, kępińskie liceum zajęło 273. miejsce.
Szkoła ma prawo do używania w
2019 r. Tytułu Honorowego „Srebrnej” Szkoły 2019 i związanego z nim
graficznego znaku jakości w kształcie szkolnej tarczy. Zdobycie, po raz
dziewiąty, wysokiego miejsca w Rankingu Liceów Ogólnokształcących
Perspektywy jest dla nas powodem
do dumy. Sukces naszego liceum cieszy tym bardziej, że jesteśmy szkołą
otwartą – wstęp do nas mają wszyscy

w klasach pierwszych, badania wyników nauczania po klasie drugiej i
przedmaturalne diagnozy z wszystkich przedmiotów deklarowanych
przez naszych abiturientów. Jesteśmy dumni, że w maturalnej sesji
wiosennej 2018 r. przyniosło to oczekiwane efekty i możemy pochwalić
się 100-procentową zdawalnością
egzaminu maturalnego absolwentów z tego rocznika.
Serdecznie zapraszamy w nasze
stuletnie mury wszystkich uczniów,
którzy chcą włączyć się w tworzenie pięknej historii Liceum Ogólnokształcącego nr I im. majora Henryka
Sucharskiego w Kępnie.
Karina Zalesińska

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

16.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
22.01

84 (335%)
93 (372%)
148 (590%)
125 (501%)
167 (668%)
80 (319%)
185 (739%)

118 (236%)
127 (254%)
203 (407%)
172 (344%)
233 (466%)
112 (225%)
261 (522%)

Zła
Zła
Bardzo zła
Bardzo zła
Bardzo zła
Zła
Bardzo zła

Oznaczenie kolorów:

Wspaniała

Dobra

Bywało lepiej

Zła

Bardzo zła

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

historia

Edmund Pawlak (1900-1984), mieszkaniec Weronikopola i Taboru Małego w gm. Bralin, sokół z Mielęcina, powstaniec wielkopolski i śląski, żołnierz wojny z bolszewikami, strażak, górnik,
fryzjer, robotnik rolny, bezrobotny, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, rolnik, sołtys, działacz społeczny… oraz zapomniany bohater z powiatu kępińskiego II RP

„…Zawsze walczący pozostaje…”. Edmund Pawlak, powstaniec śląski i nie tylko…

Rok 2019 został ogłoszony Rokiem
Powstań Śląskich. Wielu uczestników
tych trzech insurekcji i plebiscytu rekrutowało się z wielkopolski, w tym także z powiatu kępińskiego, a szczególnie z jego
śląskiej gminy Bralin. Jednym z nich był
godny przypomnienia bohater.
Edmund Pawlak urodził się 30 października 1900 r. w Weronikopolu, wtedy
Veronikenpol, obecnie w gm. Bralin, pow.
Kępno, jako syn rolnika Michała i Łucji z
d. Musiała. Po urodzeniu został zgłoszony w ówczesnym USC w Kępnie w Dzień
Zaduszny, a więc może dlatego trzymał
się potem życia mimo wszystko, gdy los
go nie oszczędzał, żył bowiem w zdecydowanie ciekawych czasach. Jak sam pisał w
odręcznym podaniu z dn.16.04.1937 r. do
Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości (KKiMN): …stawiam wniosek do komitetu niepodległości o przyznanie mi
krzyża lub medalu niepodległościowego.
Dlatego że we roku 1918-tem, politykowałem za polskom, w roku 1919-tem tak samo
na Górnem Śląsku i tak że we pow. Kępna
to znacze na pogranicze Zmeślona Parzinow, która dawni była i tak że amunicjąm
dostarczałem. W 1920-tym rok stąpiłem
do Armii polski gdzie ruszyłem na front
bolszewicki tam zostałem rany, we 1921
roku na powstanie Górnego Śląska, we
1923-ciem byłem zwolniony z Górnego
Śląska i nadal czuwam i organizujach
stras pożarnom, ale wreszcie niespodziewanego wroga którę be mok nadejść na
Granice Polskie, aby go połamać i znać
dać Władcom Polski. Zawsze walczący
pozostaje... Zachowałem tu celowo oryginalną pisownię dłuższego fragmentu powyższego oświadczenia, a tłumacząc tę
na poły śląską i wielkopolską gwarę ludową na bardziej zrozumiały dziś język, wygląda to mniej więcej następująco: „…
Proszę o przyznanie mi Krzyża lub Medalu Niepodległości. W 1918 r. stanąłem za
Polską, w 1919 r. działałem na Górnym
Śląsku (I powstanie śląskie), byłem też aktywny w powiecie kępińskim na dawnym
pograniczu (Dolnego Śląska i Wielkiego
Księstwa Poznańskiego) w Zmyślonej Parzynowskiej gdzie m. in. przewoziłem
amunicję (powstanie wlkp.). W 1920 r.
wstąpiłem do Wojska Polskiego i walczyłem na froncie bolszewickim, gdzie zostałem ranny. W 1921 r. brałem udział w III
powstaniu śląskim. W 1923 r. wróciłem z
Górnego Śląska i działam m. in. w Ochotniczej Straży Pożarnej, czuwając by wróg
nie zdołał nas zaskoczyć, a gdyby przekroczył granicę Polski, aby go pokonać i
poinformować nasze władze. Pozostaję
waleczny…”. W efekcie podobnie jak wielu innych obiektywnie zasłużonych Wielkopolan i Ślązaków odznaczenia nie dostał, co po Zamachu Majowym 1926 r.
uzasadniano „brakiem pracy niepodległościowej”… Ustaliłem natomiast, że osoba
o tym samym imieniu i nazwisku została
odznaczona 24 lipca 1921 r. Krzyżem Walecznych (KW) nr 16330 za wojnę z bolszewikami 1919/1920 r., ale nie ma pewności, że nie jest to jedynie zbieg
okoliczności, bo choć jego imię nie było
tak często spotykane, to jednak nazwisko
wręcz przeciwnie. Rzecz w tym, że dokumentacja KW nie podaje dokładniejszych
danych poza imieniem i nazwiskiem,
stopniem oraz formacją. Zakładając więc
na wszelki wypadek optymistycznie, że
odznaczony był jednak naszym skromnym bohaterem przytaczam okoliczności
uhonorowania, czyli tzw. „szczegółowy
opis czynu” st. legionisty i d-cy sekcji w II
baonie 5 p. p. Leg. 1 DP Leg. …We wszystkich walkach kompanii spisuje się bardzo
dobrze, szczególnie odznaczył się w walkach pod Lidą 28 września 1920 r., kiedy
jako d-ca patrolu rozbija przednią straż
nieprzyjaciela biorąc 8 jeńców kozackich
i rozbijając kolumnę wroga. Przez wzniecenie popłochu u nieprzyjaciela, przyczynia się do wzięcia Lidy... W okresie międzywojennym Lida znajdowała się w woj.

4

nowogródzkim II RP, dziś to 100 tys. miasto w obw. grodzieńskim Białorusi. Bezpośrednio opiniował go d-ca komp., kpt.
Kazimierz Sablik (1895-1926), a zgodę
na odznaczenie podpisał d-ca 1 DP Leg.,
płk Stefan Dąb-Biernacki (1890-1959),
który potwierdził to zarazem w im. późniejszego marszałka, a wtedy d-cy 2 Armii, gen. Edwarda Śmigłego-Rydza
(1886-1941), już 3-ciej w tym szyku tragicznej postaci. Płk S. Dąb-Biernacki,
późniejszy gen. dyw., został zdegradowany do szer. w 1940 r. w Londynie przez
gen. W. Sikorskiego. Dziś godny chyba
rehabilitacji, szczególnie w czasach, gdy
nie chce się zdegradować Jaruzelskiego i
jemu podobnych… Uhonorowanie przez
KKiMN nie było potrzebne E. Pawlakowi
tylko dla samego odznaczenia, ale w
okresie międzywojennym, gdy panowało
duże bezrobocie, bycie kawalerem Krzyża lub Medalu Niepodległości dawało
pierwszeństwo w uzyskaniu pracy. Po odmowie uznania jego zasług, musiał jej
szukać na Górnym Śląsku, gdzie w latach
1929-1930 budował szyby kopalniane, a w
1931 r. był na zasiłku dla bezrobotnych.
Następnie trudnił się fryzjerstwem, a od
1938 r. pracował w Niemczech w majątku
Wischitz k. Oleśnicy (wtedy Oels) pod
Wrocławiem (Breslau), skąd wrócił do
Weronikopola w grudniu 1939 r. Ponieważ w momencie wybuchu II wojny światowej nasz bohater nie ukończył jeszcze
40 lat, bo do 39 roku życia brakowało mu
wtedy jeszcze 2 miesięcy, jako rezerwista
teoretycznie mógł zostać zmobilizowany
do WP i byłby uczestnikiem kampanii
wrześniowej i podobnie jak podczas powstań śląskich i wielkopolskiego znów by
walczył z Niemcami, których obiecał połamać. Jego aktywne uczestnictwo w tej
kampanii nie mogło mieć jednak miejsca,
bo jako inwalida wojny z bolszewikami
został zwolniony z poboru. Poszukując
dalszego ciągu jego losów, trafiłem na informacje, że na początku okupacji niemieckiej pracował, jako fryzjer i mieszkał
w Taborze Małym (wtedy Klein Friedrichs - Tabor), gm. Bralin. Tabor Mały to
wieś pod Bralinem założona w XVIII w.
przez czeskich emigrantów, obecnie liczy
ok. 200 mieszkańców. W styczniu 1941 r.
został aresztowany i uwięziony, najpierw
we Wrocławiu, a następnie w grupie 188
podobnych przewieziony do KL Gross-Rosen (którego centrala znajdowała się
pod Rogoźnicą na Dolnym Śląsku), gdzie
otrzymał nr 8050. Był to jeden z najcięższych niemieckich obozów koncentracyjnych, bo podobnie jak w KL Mauthausen-Gusen (o którym pisałem już kilkakrotnie
w TK) zamęczano tam m. in. w kamieniołomach granitu. Osadzonych zatrudniały
ponadto działające na terenie obozu, znane do dziś niemieckie firmy np. Siemens i
Blaupunkt, z których pierwsza produkowała wtedy amunicję… Ogromny kompleks obozowy składał się z ponad 120 filii (podobozów) położonych na terenie
dzisiejszego polskiego Śląska, Czech i
Niemiec. Nie udało mi się ustalić jego
więziennych losów od początku, ale wiadomo, że na przełomie 1944 i 1945 r. przebywał w podobozie (Aussenkommando)
AL (Arbeitslager) Dyhernfurth II, lager
Elfenheim i był zatrudniony przy rozbudowie fabryki chemicznej produkującej
gazy bojowe nowej generacji (sarin i tabun) w formie płynnej, służące do napełniania amunicji lotniczej i artyleryjskiej,
czym zajmowali się więźniowie z I podobozu w tej samej miejscowości. Dyhernfurth to dzisiejszy Brzeg Dolny, gmina w
pow. wołowskim, woj. dolnośląskie, ok.
30 km na pn.- zach. od Wrocławia. Zakłady te były jedną z największych tajemnic
niemieckich i nie mieli tam wstępu nawet
sami SS-mani, którzy nazywali to miejsce
żartobliwie Domem Elfów, bo więźniowie
na przemian pojawiali się i znikali między
drzewami otaczającymi fabrykę. Prowadzono tam ponadto doświadczenia na osa-

dzonych, których poddawano najpierw
chwilowemu działaniu środków bojowych, a następnie próbowano ratować,
bez powodzenia. Wykończono tak m. in. 2
tys. Węgrów pochodzenia żydowskiego i
miejsce zyskało miano „obozu śmierci”, a
ci którzy tam trafiali zwykle mieli wpisane w aktach: RU - „Ruckkerhrunerwuscht” (powrót niepożądany). By usunąć
niewygodnych świadków swych zbrodni,
Niemcy planowali zlikwidować pozostałych przy życiu przed końcem wojny,
przedtem jednak zamierzali ich maksymalnie wykorzystać. Z powodu zbliżania
się Rosjan 23/24 stycznia 1945 r. zarządzono ewakuację obu podobozów, którą

E. Pawlak, fotografia z książki
„Przeżyliśmy Gross-Rosen”

przeprowadzono po części pieszo, tzw.
„marszem śmierci” (a po części odkrytymi kolejowymi wagonami towarowymi),
co kosztowało życie b. wielu więźniów i
trwało prawie 3 tyg. Była zima, a oni byli
słabi, głodni i spragnieni, nie mieli ciepłych ubrań i butów, szli od świtu do
zmroku, zwykle bez jedzenia i picia, a ci
co iść już nie mogli, byli dobijani przez
konwój SS. Dziennie przebywali tak do 30
km, a cały dystans liczył ok. 486 km. Dziś
samochód przejeżdża taką odległość w
niecałe 5 godz. Z obu podobozów wyszło
ok. 3500 więźniów, w większości Polaków (w tym wielu młodych powstańców
warszawskich) i Rosjan, z tego do kolejnych obozów (więźniów z Dyhernfurth I
skierowano na wyniszczenie do kamieniołomów w KL Mauthausen-Gusen) dotarło jedynie ok.1 tys., a ponad 2/3 zamęczono lub zamordowano w drodze, nasz
bohater był wśród tych, którzy jednak
przeżyli. Opuszczoną w pośpiechu przez
Niemców fabrykę zajęli bez walki Rosjanie, którzy nie mieli pojęcia o jej znaczeniu i nie interesowali się specjalnie, pozostawionymi tam gotowymi środkami
bojowymi i materiałami do ich produkcji
oraz dokumentacją i pracownikami cywilnymi. Tymczasem w Berlinie zapadła
na najwyższym szczeblu decyzja o wysłaniu dużego oddziału spadochronowego do
chwilowego odbicia obiektu i zniszczenia
jego zawartości. Rozkaz wykonano. Poza
usunięciem i zneutralizowaniem gazów
bojowych przez wypuszczenie ich do
Odry, odzyskano dokumentację i naukowców, a szef operacji został odznaczony przez samego kanclerza A. Hitlera.
Sprawa nowoczesnych niemieckich środków trujących była tajemnicą jeszcze wiele lat po wojnie i więźniowie, którzy się z
nią zetknęli, mieli prawo obawiać się o
swe życie. Zaraz po tzw. wyzwoleniu w
poniemieckiej fabryce w Brzegu Dolnym
przemianowanej na Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego „Rokita”
produkowano ze zgromadzonych przez
Niemców surowców podchloryn sodu
(służący np. do odkażania wody w basenach) i chlorek siarki. Wiele lat temu miałem okazję usłyszeć relację o „marszu
śmierci” z KL Auschwitz – Birkenau bezpośrednio od jego uczestnika, a mego ówczesnego sąsiada z Wesołej (wtedy k.
Warszawy, dziś już w obrębie stolicy) p.
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Janusza Konikowskiego (ur. w 1924 r. w
Ostrowii Mazowieckiej). Byłem tym tak
bardzo zainteresowany, że odwołałem od
dawna planowaną, wymarzoną randkę...
Szkoda jednak, że nie zapisałem na żywo
szczegółów tej rozmowy, bo lata minęły,
sąsiad dawno nie żyje, a moja pamięć okazała się ulotna. Niedawno czytałem natomiast relację z tego marszu w książce:
„Nim zbudził się Dzień”. Marsze śmierci
z niemieckich obozów koncentracyjnych
znalazły się wśród najtragiczniejszych
wydarzeń II wojny światowej. Więźniem
nr 59640, który przeżył KL Gross-Rosen
(filia Gablonz, obecnie Jablonec n/Nysą w
Czechach) był natomiast Zenon Karpiński (1928-2003), urodzony w Dębnie Królewskim pod Kołem, członek Szarych
Szeregów we Włochach pod Warszawą.
Mając 16 lat specjalizował się w wykradaniu Niemcom granatów i przekazywał je
AK. Nie dał się na tym złapać ale i tak
trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie, a stamtąd wraz z powstańcami warszawskimi do podobozu Gross-Rosen,
optycznych zakładów zbrojeniowych Zeiss-Werke w czeskich Sudetach. Jego syn,
zam. obecnie w Domu Kombatanta w
Warszawie (z którym rozmawiam o historii przy okazji częstych odwiedzin u kolegi z Klubu Kaliszan w Warszawie, Eugeniusza Różewicza, przedwojennego
kaliskiego harcerza (zam. w sąsiednim
pokoju), wspomina słowa ojca, że Niemcy
planowali przepuścić przez ten obóz całą
ludność cywilną Warszawy. Zdążyli wysłać tam wszystkich mężczyzn aresztowanych masowo 16 września 1944 r. w podwarszawskich wtedy Włochach (dziś
stołecznej dzielnicy) zaczynając już od
12-letnich chłopców, których wykorzystali do sporządzania plecionek na koła
armat grzęznących w śniegu na froncie
wsch. Jego tata, nie chciał niestety wspominać obozu przy krewnych, ale spotykając się z obozowymi kolegami był rozmowniejszy i wnioski ich były m. in.
takie, że najpierw umierali wysocy, a po
popiół ze spalonych w krematorium więźniów chętnie przychodzili okoliczni
mieszkańcy, stosując go, jako nawóz...
Upada w ten sposób fałszywa powojenna
teoria, pokutująca zresztą do dziś, o rzekomej nieświadomości cywilnej ludności
niemieckiej, co do zbrodni na narodzie
polskim. W czasie jednej z grudniowych
wizyt u p. M. Karpińskiego spotkałem
tam redaktorkę z działu reportażu programu I Polskiego Radia, a więc niebawem
usłyszymy o tym chyba więcej… Trzeba
dodać, że tego samego dnia do KL Gross-Rosen trafił wraz z ojcem, także dziadek
p. Karpińskiego, Władysław (1896-1967),
kawaler KW za wojnę z bolszewikami w
szeregach 15. Pułku Ułanów Poznańskich
i Krzyża Niepodległości (tak upragnionego przez E. Pawlaka) za działalność niepodległościową w PPS jeszcze przed 1918
r. Ten waleczny budowniczy portu w
Gdyni pochodził z Żurawińca w Wielkopolsce i początkowo myślałem, że chodzi
o wieś w gm. Baranów, pow. Kępno. Okazało się jednak, że to Żurawieniec pod
Kołem, który niegdyś nosił nazwę Żurawiniec, co wyjaśnia Słownik Geograficzny Ziem Polskich. Dostał tam nr 59639 i
trafił do innego podobozu niż syn, AL
Grulich (obecnie m. Kraliky w Czechach).
Przeżył ale już nigdy nie wrócił do zdrowia. Tymczasem E. Pawlak dotarł 11 lutego 1945 r. do KL Mittelbau-Dora, znajdu-

jącego się k. Nordhausen na terenie
niemieckiej Turyngii, gdzie otrzymał nr
111 907 i pracował niewolniczo w podziemnych zakładach zbrojeniowych produkujących m. in. rakiety V-2. Nie miał to
być jednak koniec jego udręki, bo po ewakuacji obozu i kolejnym „marszu śmierci”
trafił na koniec, po przejściu ok. 200 km
do KL Bergen-Belsen w Dolnej Saksonii,
wyzwolonego 15 kwietnia 1945 r. przez
wojska brytyjskie. W efekcie nasz bohater
wojnę jednak przeżył i poza licznymi ranami i powybijanymi zębami nie dał się
„połamać” Niemcom. Pod koniec 1945 r.
wrócił do Weronikopola wraz z odszukanymi przez siebie, wywiezionymi wcześniej na roboty do tzw. starej rzeszy, matką i bratem. Najpierw był rolnikiem, a
zarazem sołtysem w rodzinnej wsi. Potem
przeprowadził się do Tabora Małego i tam
też został sołtysem i był nim do 1980 r.
Poza pracą działał ponadto społecznie i za
jego kadencji powstała w Taborze Małym
m. in. 4-klasowa szkoła powszechna i remiza strażacka, zelektryfikowano i zmeliorowano wieś, scalono grunty, remontowano i budowano nowe drogi (np.
Bralin-Mielęcin) i doprowadzono PKS.
Przetrwał potem jeszcze jedną wojnę, tym
razem wytoczoną przez WRON (organizację przestępczą tow. W. Jaruzelskiego i
in., jak to potem orzekł sąd, choć niekoniecznie WSA czy NSA w Warszawie…)
narodowi polskiemu, bo zmarł już po stanie wojennym 14 stycznia 1984 r. w Taborze Małym w wieku 83 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w
Bralinie przy ul. Lipowej, w sektorze
A-39. Wraz z nim leży jego żona Kazimiera z d. Kendzia (1914-1998), zmarła
poza terenem parafii. Ich jedyny syn Andrzej zginął podobno w wypadku ok. 10
lat temu, następnie jego żona Elżbieta
sprzedała rodzinny dom w Taborze Małym - Utrata 1 i wyjechała w nieznanym
kierunku. Ślady do pozostałych na terenie
gminy krewnych prowadzą do Mielęcina,
gdzie zam. kiedyś dwaj bracia Edmunda,
Antoni i Wiktor. Obaj już nie żyją.
Pierwszy nie miał dzieci, a drugi pięcioro.
Trzeci brat, Wacław, mieszkał prawdopodobnie we Wrocławiu i miał chyba 2 córki. Ponadto w Weronikopolu zam. rodzina
Wasilewów spokrewniona z naszym bohaterem. Dzięki uprzejmości znanego
bralińskiego regionalisty, Jacka Kuropki, uzyskałem zdjęcia grobu E. Pawlaka
oraz współczesne informacje o jego rodzinie. Mam nadzieję, że grób ten poza krewnymi i pasjonatami historii, odwiedzą też
czasem okoliczni mieszkańcy i miejscowe
władze. Jest już najwyższy czas, by w ramach nadrabiania zaległości z okresu
II RP, z przerwą na czas komuny i niechlubne początki III RP, został on uhonorowany pośmiertnie i awansowany na
I stopień oficerski za ówczesne zasługi
(lub wyższy gdyby był mianowany oficerem jeszcze za życia), o co też wniosłem
do szefa MON z ramienia Klubu Kaliszan, Gwardii Narodowej im. AK, Komitetu PiS Wawer i Akademii Sztuki Wojennej, wszystkich w Warszawie. Cześć
pamięci zapomnianego bohatera, sokoła,
powstańca wielkopolskiego i śląskiego,
żołnierza wojny z bolszewikami, więźnia
3 niemieckich obozów koncentracyjnych,
działacza społecznego, a przede wszystkim wielkiego polskiego patrioty.
Tomasz Kostek Górecki,
Klub Kaliszan w Warszawie

Źródła: Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie, akta odznaczeniowe, sygn.: Odrzuc. 25.10.37, KW 92/P-646; Archiwum Państwowe w Kaliszu, księga urodzeń USC Kępno z
1900 r., sygn. 91, akt nr 365, s.366; Archiwum Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, sygn. arch.: 5.13.76 oraz
5.1.10.26 i 28; Archiwum KL Bergen-Belsen; Archiwum IPN, sygn. GK 132/8; rozmowy z p. J. Konikowskim,
uczestnikiem „marszu śmierci” z KL Auschwitz-Birkenau i z p. M. Karpińskim, synem i wnukiem więźniów KL
Gross-Rosen; kancelaria parafii św. Anny, Bralin; J. Kuropka, Bralin, zdjęcia grobu E. Pawlaka i współczesne
informacje o jego krewnych; B. Chlebowski i in., Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i in. krajów
słowiańskich, Warszawa 1895, t. XIV, s.860; J. Apostoł-Staniszewska, Nim zbudził się dzień, Warszawa 1979;
red. Z. Doboszyńska i in., Przeżyliśmy Gross-Rosen, Warszawa 1988, t.IV, biografie więźniów, z.7, s.55-56;
badania i ustalenia własne autora;

Aktualności

wywiad tygodnia

Ze starostą kępińskim Robertem Kieruzalem rozmawiamy o poprzedzających jego wybór rozmowach koalicyjnych oraz priorytetach inwestycyjnych na ten rok

Moje drzwi są zawsze otwarte dla mieszkańców
Jest pan już starostą od blisko
dwóch miesięcy i zdążył zapoznać się ze stanem przejmowanego urzędu. Czy jest pan
zadowolony z tego, co pan tu
zastał?
Przyznam, że już pierwszego dnia pracy pojawił się poważny
problem, potencjalnie zagrażający
uszczupleniem budżetu powiatu.
Doświadczenie pracy w samorządzie gminnym w Bralinie pozwoliło
rozwiązać kryzys bez finansowego
uszczerbku, a 28 grudnia ostatecznie
na konto starostwa wpłynęła ostatnia
transza za przebudowę drogi Mikorzyn – Krążkowy.
Już podczas pierwszych rozmów
z naczelnikami wydziałów oraz pozostałymi pracownikami starostwa
zaznaczyłem, że nie obejmuję funkcji
starosty z wizją rewolucyjnych zmian
personalnych. Jeśli takie nastąpią,
to tylko na podstawie rzetelnej oceny kompetencji i doświadczenia. To
oznacza, że dajemy sobie wszyscy
czas na ocenę pracy.
Wróćmy jeszcze na chwilę do
rozmów koalicyjnych, które toczyły się przed wyborem starosty. Czy uważa pan, że w tych
trudnych rozmowach osiągnięty został cel, jaki założyliście
sobie w wyborach?
Założony przez nas cel został
osiągnięty.
A czy uważa pan, że jest jeszcze szansa powrotu dwóch
radnych, którzy są w PiS, a postawili się poza tą koalicją, co
pokazały głosowania, podczas
których byli przeciwko, bądź
wstrzymywali się od głosowania w sprawach strategicznych
dla zarządzania powiatem, takich jak wybór Zarządu czy starosty?
Chcę stanowczo uciąć spekulacje dotyczące relacji panujących w
koalicji. Są dobre, oparte na porozumieniu programowym i wspólnych
wartościach. Dodam, że zależy mi
także na wsparciu radnych Reginy Marczak i Zdzisława Burzały. Z
radnym Burzałą rywalizowaliśmy
przecież przy wyborze na urząd starosty. Wynik głosowania nie powinien wpływać na osobiste relacje.
Chcę, aby były dobre, dlatego tuż po
ogłoszeniu wyniku podszedłem do
niego i podziękowałem za rywalizację. Jest czas konkurowania, czas
wyboru oraz czas pracy i współpracy.
Mam nadzieję, że osiągnęliśmy już
trzeci etap. Co do rozmów koalicyjnych wiemy doskonale, że wszystkie
strony próbowały znaleźć margines
porozumienia, przekonać drugą stronę do swojej wizji rozwoju powiatu.
I śmiało stwierdzić mogę, że okres
powyborczy był dość burzliwy. Efekt
jest taki, że powiat rozwijać będzie
się według koncepcji większości koalicyjnej. To korzystny dla naszych
mieszkańców kierunek.
Jakie zadania uważa pan za
priorytetowe, najważniejsze do
wykonania w tym roku?
Obecny budżet wypracował poprzedni Zarząd. To prorozwojowy
budżet. Zapewnia on dwie duże inwestycje drogowe w gminach: Trzci-

nica (na odcinku między Laskami
a Trzcinicą) oraz Kępno (droga z
Myjomic do Kierzna). Oba projekty
znalazły się na liście rankingowej
i powinniśmy otrzymać wsparcie
zewnętrzne na ich budowę. Nowe
drogi poprawiają stan bezpieczeństwa i usprawniają komunikację w
gminach, dlatego liczę na partnerski udział gmin. Z wójtem gminy
Trzcinica Grzegorzem Hadzikiem
mamy już konkretne ustalenia. Liczę
również na wsparcie Gminy Kępno.
Stosowne zaproszenie z propozycją
wysłałem już burmistrzowi Piotrowi Psikusowi. Doskonale wiemy, że
tylko dobre, bezpieczne drogi zapewnią rozwój biznesu, gmin, powiatu i
ostatecznie wpłyną na nasz komfort
życia. A podniesienie go było jednym
z punktów mojego zobowiązania wobec wyborców. Ja dotrzymuję słowa
i zrobię wszystko, co możliwe, aby za
pięć lat komfort życia w powiecie kępińskim był dużo wyższy.
Mówiąc o kosztownych inwestycjach, warto wspomnieć też infrastrukturę sportową Liceum Ogólnokształcącego nr I. Uczniowie tej
szkoły muszą mieć możliwość rozwoju w godnych i komfortowych warunkach. Obecny stan daleki jest od
ideału.
Powiat będzie mocno wspierać
modernizację szpitala. W budżecie
zapisane są na ten cel odpowiednie
środki. Warto pamiętać, że sieć placówek może się zmienić, co oznacza,
że aktywność inwestycyjna podnosząca standardy leczenia musi być zachowana. Szpital i jego personel musi
nas leczyć na lepszym sprzęcie, w
najlepszych możliwych warunkach, a
pacjenci muszą czuć się w nim bezpiecznie i komfortowo.
Czy myśli się o stworzeniu ortopedii?
Ten temat wraca jak bumerang.
Niestety, ten rodzaj świadczeń nie
jest refundowany z Narodowego
Funduszu Zdrowia. Rozmawiałem z
dyrektorem szpitala, panem Jakubem
Krawczykiem, który dostał jasny sygnał, w jakim kierunku szpital powinien się rozwijać.
Co z budową hali sportowej
przy Liceum Ogólnokształcącym nr I?
Jak już wspominałem, zależy mi
na zbudowaniu nowoczesnego obiektu służącemu uczniom tej szkoły.
Projekt inwestycji jest już gotowy,
ale musimy dokonać drobnej zmiany
w dokumentacji. Poprzedni Zarząd
starał się nawet o dofinansowanie.
Kiedy pierwsi uczniowie Liceum
będą mogli rozwijać w nim swoje
sportowe umiejętności, na razie nie
odpowiem.
Czyli nie zamierzacie porzucić
tego tematu?
Chcemy, aby sala powstała
tak szybko, jak będzie to możliwe. LO nr I jako jedyna taka szkoła
w powiecie nie ma sportowej bazy
przystającej do obecnych potrzeb
i standardów. Powiat musi zrobić
wszystko, aby wyrównać szansę
młodym ludziom. Wiosną uczniowie
będą mogli korzystać z kompleksu sportowego powstałego na bazie
poprzednich boisk. Budowa jest już

praktycznie zakończona. Wykonawca zobligowany został do drobnych
poprawek. Uruchomimy go igrzyskami lekkoatletycznymi. Namawiam do
udziału w rywalizacji sportowej także radnych powiatu. Ja z nowym rokiem ruszyłem do szlifowania formy.
Jak ocenia pan działalność
podlegających Powiatowi Kępińskiemu jednostek?
Kierownictwo wszystkich placówek zna nasze priorytety. Nie mam
w tym momencie żadnych sygnałów, żeby w którejś jednostce działo
się coś niepokojącego. Śmiało mogę
stwierdzić, że na tę chwilę wszystko
funkcjonuje poprawnie. Szefostwo
każdej instytucji będzie oceniane na
podstawie dokonań. Dajemy sobie
czas.

bra, bo pracę dla społeczności powiatu traktować chcemy po partnersku.
Z burmistrzem i wójtami odbyliśmy
noworoczne spotkanie w starostwie.
Była okazja do omówienia naszych
planów inwestycyjnych, bo tu widzę
największe pole do współdziałania.
Już na samym początku zaznaczyłem chęć współpracy z każdym.
Mam ogromny szacunek do wyborczej woli mieszkańców i nie obrażam
się na nikogo. Jestem odpowiedzialny
za cały powiat i każdy jego mieszkaniec jest dla mnie ważny. Wszystkie
gminy są tak samo ważne i wspólnie
musimy dbać o ich rozwój. Wspólnie
z wójtami i burmistrzem musimy realizować nasze zadania. Co do nowego włodarza gminy Bralin, panu Piotrowi Hołosiowi życzę powodzenia,

Nie zamierza pan przeprowadzać, w któreś z nich audytu?
Nasz wewnętrzny audytor będzie
zapracowany w 2019 roku. Plan działań jest już zatwierdzony i realizowany. Audyty będą, bo Zarząd musi dysponować wiedzą o funkcjonowaniu
urzędu i podległych jednostek, aby
szybko i efektywnie eliminować błędy. Audyty nie mogą jednak paraliżować codziennej pracy urzędników.
Jak Powiat przygotowany jest
do zimowego utrzymania dróg?
To też był problem, z którym
zmierzyłem się tuż po przejęciu obowiązków. Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg poinformował mnie o
braku chętnych na utrzymanie dróg
jednego z sektorów powiatu. Przy
współpracy Zarządu oraz dyrektora
PZD wypracowaliśmy rozwiązanie
i zapewniliśmy odśnieżanie wszystkich dróg powiatowych. Serwisowanie dróg zimą niestety jest kosztowne
i wiem, że przyszłoroczny przetarg
musi być atrakcyjniejszy cenowo dla
firm specjalizujących się w tej usłudze. Pojawiają się sygnały od mieszkańców, a koordynator zimowego
utrzymania jest w stałym kontakcie
z dyrektorem i ze mną – trzymamy
rękę na pulsie.
Jak układ się panu współpraca
w wójtami powiatu kępińskiego, szczególnie nowym wójtem
gminy Bralin, z którą był pan dotychczas zawodowo związany?
Znam wójtów, ale wiem, że każda
okazja do lepszego poznania jest do-

ponieważ jego praca przełoży się na
zadowolenie mieszkańców. Ja również od wielu lat jestem mieszkańcem
gminy Bralin i bacznie będę się przyglądał działaniom nowego włodarza.
Porozmawiajmy o kwestii transportu publicznego, pojawiają
się bowiem głosy o konieczności zintensyfikowani przewozów autobusowych na terenie
powiatu.
Publiczny transport jest bardzo
ważny, bo powinien funkcjonować
tak, aby każdy mieszkaniec mógł
dotrzeć nim do każdego zakątka powiatu. Tak jak dzieje się to w dużych
aglomeracjach. Trudno pogodzić potrzeby mieszkańców z możliwościami publicznego transportu. Jeszcze
podczas mojej pracy w gminie Bralin
borykaliśmy się z problemem braku możliwości dojazdu uczniów do
szkół w Kępnie. Interweniowaliśmy
jako Gmina u przewoźnika w Ostrowie Wielkopolskim. PKS ograniczanie i likwidowanie tras argumentuje
przyczynami ekonomicznymi. Warto
zaznaczyć, że samorządy nie mają

obowiązku dowożenia młodzieży do
szkół ponadpodstawowych. Zarząd
Powiatu chce mimo wszystko podjąć
wyzwanie, bo młodzi ludzie muszą
szybko i bezpiecznie dotrzeć do szkół
w Kępnie. Jestem po rozmowie z wójtem gminy Łęka Opatowska Adamem
Kopisem, który blisko współpracuje
z PKS w Kluczborku. Niewykluczone, że znajdziemy kolejnego partnera
i możliwość rozwiązania nurtującego
nas problemu.
Co myśli pan o odnowieniu linii
kolejowej łączącej Wieruszów –
Kępno – Syców – Oleśnica?
Osobiście marzy mi się szybki
transport kolejowy do stolicy Dolnego Śląska. Jeszcze jako student korzystałem z tej możliwości dotarcia do
centrum Wrocławia. Pociąg jest bardziej komfortowy i bezpieczniejszy
od zatłoczonego autobusu. Ale podjęcie tematu wymaga bardzo bliskiej
współpracy z Urzędami Marszałkowskimi aż trzech województw, ponieważ to one odpowiadają za przewozy
regionalne. Musimy poznać zapotrzebowanie, realne koszty utrzymania takiej linii. Pamiętajmy, że PKP
pozbyły się dużej części infrastruktury kolejowej. Linia musiałby być
odbudowana od podstaw. Wątpię, aby
na tym etapie rozwoju województwa
możliwe było udźwignięcie takiego
ciężaru finansowego. Dodam tylko,
że jeśli tylko społeczności powiatów,
przez które przebiega linia będą wyrażać takie oczekiwanie, to Zarząd
będzie zobligowany do podjęcia tematu. Linie szynobusowe zdolne do
zatrzymania się i podjęcia pasażerów
z małej platformy doskonale funkcjonują na zachodzie Europy. Podróżowałem takimi pociągami we Francji
i Wielkiej Brytanii. Ale powtarzam.
To mimo wszystko dość kosztowna
inwestycja.
Jak wyglądały pana dotychczasowe spotkania z mieszkańcami naszego powiatu. Jakie
problemy najczęściej panu sygnalizują?
Mam za sobą już kilkanaście
takich spotkań. Sprawy dotyczyły
dróg, jakości powietrza, edukacji.
Chcę wsłuchiwać się w problemy
mieszkańców powiatu i nie zamykam
się za drzwiami mojego gabinetu.
Poza poniedziałkiem, czyli zwyczajowym dniem przyjęć interesantów,
jeżeli jestem na miejscu i nie mam
zaplanowanych innych spotkań, z
chęcią podejmuję rozmowy. Taki rodzaj komunikowania się z mieszkańcami praktykowałem podczas pracy
zastępcy wójta i sekretarza gminy w
Bralinie. Jestem tu dla ludzi i moje
drzwi są zawsze otwarte.
Rozmawiali:
M. Łapa i M. Bendzińska

Robert Kieruzal - urodził się w 1972 r.
w Kępnie. Od kilkunastu lat mieszka w Taborze Wielkim w gminie Bralin. Jest absolw
entem Akademii Ekonomicznej oraz podyplomowych studiów Uniwersytetu Ekonomiczne
go we Wrocławiu na kierunku audytu
wewnętrznego. Ma żonę Edytę, córki Wiktor
ię – 21 lat i Zuzannę – 16 lat. Pracował
w finansach, obrocie papierów wartościowyc
h, rozwoju rynku gazowego, a od 2007
roku związany był z gminą Bralin, pełniąc
tam funkcję zastępcy wójta oraz sekretarza odpowiedzialnego za pozyskiwanie środkó
w europejskich na rozwój. Lubi pracować. Ale po obowiązkach służbowych spełnia
się w roli ogrodnika. Świeże powietrze
połączona z wysiłkiem fizycznym pozwala
mu nabrać umysłowej świeżości. Czyta
powieści kryminalne. Pasjonuje się modelarstwe
m i filatelistyką. Kieruje się mottem:
Pomagać i służyć.
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Wiadomości

informacje

W poniedziałek, 14 stycznia 2019 r., w Kępnie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.
Były to jedne z szesnastu takich konsultacji organizowanych w całym kraju i jedyne w Wielkopolsce

Kępińskie konsultacje Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
Organizatorem konsultacji w
Kępnie było Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju przy współpracy Urzędu

Marszałkowskiego. Uczestniczących
w nich przedstawicieli biznesu, samorządowców oraz reprezentantów

Podczas konsultacji rozmawiano z samorządowcami,
przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji

organizacji pozarządowych i instytucji przywitała sekretarz stanu w MIiR
Andżelika Możdżanowska.
Do uczestników spotkania zwrócił się także starosta kępiński Robert
Kieruzal. - Chciałem przede wszystkim podziękować za wybór powiatu
kępińskiego na miejsce konsultacji
– zaznaczył starosta. - To dla nas
wyróżnienie i informacja, że powiat
kępiński jest terenem prężnym i stale rozwijającym się gospodarczo.
Ulokowane tutaj zagłębie meblowe
to dzisiaj innowacyjność, jakość i
ciągły rozwój. Możemy być dumni,
że ten skrawek południowej Wielkopolski stale się rozwija i jest to
zauważalne z poziomu Warszawy i
Poznania.
Prace nad aktualizacją strategii
rozpoczęły się ponad rok temu, po
przyjęciu przez rząd nowej strategii
średniookresowej dla Polski – Stra-

tegii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. KSRR opisuje wyzwania
rozwojowe, wynikające z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych,
określa cele polityki regionalnej
oraz działania i zadania, jakie dla ich
osiągnięcia powinien podjąć rząd,
samorządy terytorialne wszystkich
szczebli oraz pozostałe instytucje publiczne i prywatne. - Wielkopolska to
jeden z najprężniej rozwijających się
gospodarczo regionów w Polsce. Dla
takich regionów KSRR formułuje
propozycję działań wzmacniających
konkurencyjność regionu pośród
innych regionów polskich, a także w
skali światowej oraz do wzrostu innowacyjności i inwestycji – podkreśliła wicemister A. Możdżanowska.
- Mam nadzieję, że tutaj zrodzi się
kilka cennych inwencji we współpracy przede wszystkim partnerstwa
lokalnego, ale także międzypowia-

gminnych i powiatowych w kreowanie rozwoju i aktywna współpraca
z samorządem województw pozwolą
wygenerować pomysły i projekty, które poprawią nam wszystkim
warunki życia – powiedziała. - Aby
dokonać rzeczywistej zmiany należy usprawnić warunki współpracy
pomiędzy poziomami zarządzania i
pomiędzy sektorami, lepiej komunikować z mieszkańcami i interesariuszami – dodała.
Strategia Rozwoju Regionalnego
2030 będzie mieć wpływ na ukierunkowanie środków finansowych
pochodzących z budżetu państwa,
jaki i funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nadchodzących latach.
Jest ona podstawowym dokumentem
strategicznym polityki regionalnej
państwa w perspektywie do 2030 r.
Stanowi swego rodzaju zbiór wspólnych wartości i zasad współpracy

„Niepodległe kobiety. Lokalna historia wolności” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

Kobiety niepodległości
Z okazji obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości Polski
oraz setnej rocznicy uzyskania praw
wyborczych przez kobiety Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie
i Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół
Ponadgimanzajalnych nr 1 w Kępnie
zrealizowały projekt pt. „Niepodległe kobiety. Lokalna historia wolności”. Jego uczestnikami była grupa
młodzieży z ZSP nr 1 w Kępnie pod
opieką polonisty Grażyny Gatner i

została umieszczona na stronie internetowej biblioteki powiatowej w
Kępnie.
W efekcie młodzieżowych działań powstało 8 biogramów kobiet, które zdaniem młodych ludzi zasługują
na miano „Kobiety niepodległości”.
Na imprezie finałowej, która odbyła się 11 stycznia 2019 r. w siedzibie biblioteki w Kępnie można było
posłuchać historii przedstawionych
na biogramach.

Uczestnikami projektu była grupa
uczniów ZSP nr 1 w Kępnie

nauczyciela historii Beaty Wylęgi-Grygierzec.
- O dokonaniach kobietach pisano mało. W historii Kępna są prawie
zapomniane, a działały lub nadal
działają bardzo prężnie. Uczestniczki projektu chciały przywrócić je
do pamięci współczesnych ludzi.
Bo niepodległość, to także kobiety
- mówi koordynator projektu Natalia Wolko-Stempniewicz z PBP w
Kępnie.
Młodzi ludzie odszukali informacje o kobietach, działaczkach niepodległościowych, pisarkach, poetkach z naszego regionu, które swoją
pracą przyczyniły się do rozwoju i
rozsławienia naszego regionu. Stworzono krótkie biografie tych kobiet
i w ten sposób powstała wystawa
upamiętniającą ich trud włożony w
działalność na rzecz ojczyzny. Wersja
elektroniczna powstałych materiałów
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Gościem specjalnym spotkania
była Krystyna Sumisławska, kępińska społeczniczka i działaczka,
która otrzymała tytuł „Kobiety niepodległej”. Opowiedziała przybyłym

o swojej pracy na rzecz społeczności
lokalnej, o pisaniu książki i wskazała kolejne kobiety, które jej zdaniem
także zasłużyły swoją pracą na miano „Kobiety niepodległej”. Starała
się przekazać młodzieży, że jest zwyczajną kobietą i każdy z młodych ludzi siedzących w tej sali też może w
przyszłości działać tak, jak ona.
Częścią prezentowanej wystawy
są także „Drzwi do niepodległości”,
na których dzieci i młodzież z kępińskich szkół przymocowali swoje prace, odpowiadające na pytanie „Czym
jest dla mnie niepodległość?”. Okazuje się, że najczęściej niepodległość to
dla młodych ludzi możliwość decydowania o sobie, o tym, co robimy i
gdzie wyjeżdżamy.
Projekt „Niepodległe kobiety. Lokalna historia wolności” był realizowany od września 2018 r. do stycznia
2019 r. w ramach ogólnopolskiego
programu Młodzi w Akcji. Jego celem jest inspirowanie opiekunów i
opiekunek młodzieży oraz ich podopiecznych do podejmowania nieszablonowych działań na rzecz swojej
okolicy i jej mieszkańców. Program
jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie
z Polsko-Amerykańską Fundacją
Wolności w ramach programu Szkoła
Ucząca się.
Oprac. bem

Powstały biogramy kobiet, które zdaniem młodych ludzi
zasługują na miano „Kobiety niepodległości”
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O znaczeniu KSRR mówili: starosta kępiński R. Kieruzal, wiceminister A. Możdżanowska
oraz wicedyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w MIiR D. Baliński

towego, co jest dla nas niezwykle
istotne, żeby uszyć tak naprawdę tę
Strategię Rozwoju Regionalnego na
miarę potrzeb Wielkopolski. Może
porównam to do dwóch garniturów:
jeden garnitur jest kupiony w sklepie, który jest modelowy, a drugi jest
dokładnie tej jakości, ale uszyty na
miarę konkretnej osoby. I właśnie
ten uszyty na miarę to jest strategia
dla Wielkopolski – tłumaczyła wiceminister.
Wpieranie strefy gospodarczej w
polityce regionalnej skupiać się będzie na tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na różnych
szczeblach – zarówno miejskich,
jak i wiejskich – oraz podnoszeniu
atrakcyjności inwestycyjnej. KSRR
zakłada wykorzystanie w szerszym
zakresie lokalnych potencjałów prorozwojowych wynikających m.in. z
inteligentnych specjalizacji regionu.
Jak podkreślała A. Możdżanowska - Chcemy w większym niż dotychczas stopniu wykorzystać potencjał
ośrodków różnej wielkości, o różnym
znaczeniu i pełnionych funkcjach,
dbając przy tym o włączenie w rozwój miast średnich tracących funkcje przemysłowe i administracyjne
oraz obszarów zagrożonych trwałą
marginalizacją. Zwiększenie zaangażowania lokalnych samorządów -

rządu, samorządów oraz partnerów
społeczno-gospodarczych na rzecz
rozwoju kraju i województw. KSRR
2030 zastąpi dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju
Regionalnego 2010-2020: Regiony,
Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą
przez rząd w 2010 r., uwzględniając
aktualne uwarunkowania i wyzwania
rozwojowe wynikające z procesów
demograficznych, globalizacji oraz
nowej perspektywy finansowej Unii
Europejskiej.
- Zmieniamy akcenty w polityce rozwoju. Chcemy, aby w Polsce
odejść od wspierania tylko i wyłącznie największych, wojewódzkich miast, a przesunąć priorytet
na mniejsze ośrodki miejskie, takie
jak miasta średnie, byłe ośrodki
wojewódzkie oraz obszary zagrożone trwałą marginalizacją - poinformował uczestniczący w kępińskich
konsultacjach Daniel Baliński, wicedyrektor Departamentu Strategii
Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji
Rozwoju. - Do tej pory współpracowaliśmy głównie z samorządami
województw, a teraz chcemy zejść niżej i poznawać potrzeby od poziomu
oddolnego, od naszych partnerów
z Polski lokalnej, czyli samorządu
poziomu gminnego i powiatowego –
powiedział.
Oprac. bem

Z projektem strategii można zapoznać się
na stronie internetowej: www.miir.gov.pl/ksrr

Reklama
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ogłoszenie

PRZEŁOMOWE ODKRYCIE UCZONYCH Z KALIFORNII W WALCE Z PRZEROSTEM PROSTATY
le razy wstawałeś ostatniej
nocy do toalety? Dwa? Trzy?
Czy więcej…?

Pamiętasz palący ból, gdy stałeś jak
pomnik i próbowałeś wydusić z siebie chociaż kilka kropel? A co z plamami na bieliźnie i spodniach? Nie
mówiąc już o nieprzyjemnym zapachu i problemach w sypialni...
To nie przeziębienie pęcherza –
samo nie minie. To nie starość – nie
jesteś na to skazany. Zdrowa prostata ma wielkość orzecha włoskiego, przez który przechodzi cewka
moczowa o średnicy słomki. Twoja
prostata prawdopodobnie rozrosła się już do rozmiarów śliwki lub
mandarynki. Ściska ona cewkę
moczową tak, jak w palcach ściska się słomkę... i to jest przyczyna Twoich cierpień i bólu.

IMPOTENCJA
CZY PIELUCHY?
W ubiegłym roku ponad 50 000
Polaków przeszło bolesną operację prostaty. 60% z nich zostało
impotentami lub całkowicie przestało kontrolować swój pęcherz!
Ale to nie koniec: nawet po operacji prostata wciąż się powiększa.
Następna interwencja chirurga
to tylko kwestia czasu...

O CZYM NIE MÓWIĄ
CI LEKARZE
,,Mimo że naturalne metody
zmniejszania prostaty są skuteczne i nie powodują skutków
ubocznych, takich jak impotencja, nie są tak zyskowne ani dla
nas, ani dla aptek’’ – zdradza anonimowo przedstawiciel wiodącego
koncernu farmaceutycznego.
„Nie wprowadzamy ich do aptek
i nie promujemy ich wśród lekarzy.
Dlatego 9 na 10 specjalistów nie
ma pojęcia o najnowszych osiągnięciach w walce z tym problemem.
Przykładem tego jest amerykański
preparat, dzięki któremu sam pozbyłem się problemów z prostatą”. Zespół
prof. Johna Reclmana z Instytutu
Urologii Uniwersytetu Kalifornijskiego opracował preparat, który szybko stał się w Ameryce bronią numer
1 w walce z przerostem prostaty. Bije on rekordy popularności:
sprzedano już ponad 3 000 000
opakowań!
,,Koniec z piekącym bólem, koniec budzenia się w nocy, ciągłych
spacerów do toalety i rozczarowań
w sypialni...” – mówi prof. Redman.
„Kiedy podczas testów klinicznych próbowaliśmy zmniejszyć
prostatę, szybko okazało się,

Ile z tych 12 sygnałów
alarmujących o
problemie z prostatą
dotyczy Ciebie
(Twojego męża)?

OPRÓŻNIA
MAGAZYN NIE
ÓW

cena 87 zł

Częste wizyty w toalecie
Nietrzymanie moczu
Plamy na bieliźnie i spodniach
Przykry zapach
Ciągłe zmęczenie
Spadek energii
Niechęć do współżycia
Bezsenność lub drażliwość
Dłuższe wizyty w toalecie
Słaby strumień
Pieczenie cewki moczowej
Ciągły nacisk na pęcherz

+ wysył
GRATISk!a

Jeżeli przekroczyłeś 45. rok życia i zaznaczyłeś
więcej niż 3 pola, oznacza to, że Twoja
prostata to bomba z opóźnionym zapłonem,
która w każdej chwili może całkowicie
zablokować możliwość oddawania moczu.
Wówczas jedyną drogą ratunku będzie bolesna
operacja, po której 60% mężczyzn staje się
impotentami lub całkowicie traci kontrolę nad
pęcherzem. Chyba, że...
że działanie pojedynczego składnika nie wystarczy. Dwa lata zajęło nam opracowanie silnej i bezpiecznej 11-składnikowej formuły
bazującej wyłącznie na składnikach używanych w medycynie
naturalnej.
Ta unikalna kombinacja szybko pomaga przywrócić równowagę hormonalną, której zaburzenie
jest główną przyczyną przerostu
prostaty. Preparat podnosi spadający z wiekiem testosteron, równocześnie obniżając DHT – hormon
działający na prostatę jak benzyna
na ogień, odpowiedzialny za stany
zapalne i jej rozrost.
Moja formuła już po tygodniu
zwiększa przepływ moczu, łagodzi ból i pieczenie u 53% badanych. Po kolejnych 7 dniach
mogą oni bezboleśnie opróżnić
pęcherz i 2 razy rzadziej odwiedzają toaletę. Po około 30 dniach
następuje znaczne zmniejszenie
prostaty aż u 93% uczestników testów – bez operacji, tabletek i skutków ubocznych”.
Zażywanie 3 kapsułek dziennie

przez 30 dni wystarcza, aby ten
„pogromca” prostaty:
4 zmniejszył jej przerost o 78%;
4 2-krotnie obniżył częstotliwość
oddawania moczu;
4 udrożnił cewkę moczową;
4 przywrócił sprawność seksualną;
4 uwolnił Cię od bólu i pieczenia.

MASZ DO WYBORU:
A. Męczyć się, zwlekać i czekać,
aż prostata całkowicie zablokuje możliwość oddawania moczu
i wykończy Cię psychicznie.
B. Pozbyć się tego palącego problemu i zapobiec operacji.

PROMOCJA

Oni się nie zastanawiali...

„Od skalpela uratowała
mnie żona...”

„Nie chciałem przyznać
się, że mam problem.
Przez nocne wstawanie
cały dzień chodziłem nieprzytomny. Unikałem też żony, było
mi wstyd. W końcu żona nie wytrzymała: masz problem z prostatą! Nie
dawała mi spokoju, aż w końcu sama
kupiła mi ten preparat. Po 5 tygodniach wszystko wróciło do normy,
problemu już nie mam”.
Marek W. (l. 53), listonosz, Bydgoszcz

„Nie muszę już wstawać
6 razy w nocy…”

„Myślałem, że mam przeziębiony pęcherz, ale
to nie mijało... Ciągle
nerwowo sprawdzałem,
czy mam suche spodnie. Pojawiły
się problemy z erekcją. Wstawanie
w nocy mnie wykańczało, a za kółkiem trzeba mieć refleks. Ten preparat w 3 tygodnie postawił mnie na
nogi. Zero przecieków, zero bólu”.
Mariusz K. (l. 57), kierowca, Tychy

„Nie dajcie się nabrać
na operację…”

„Po operacji dowiedziałem się, że prostata będzie nadal rosła, że to
pomoże tylko na parę lat!
Długo szukałem naturalnego środka, który mnie przed tym ochroni
(20 cm cięcia nie należy do przyjemności). Odkąd biorę ten preparat
profilaktycznie, moja prostata nie
powiększa się”.
Henryk P. (l. 69), stolarz, Sokółka

ZMNIEJSZ PROSTATĘ
W 30 DNI
Naturalny preparat pomagający
zmniejszyć prostatę wprowadzono
do Polski z początkiem tego roku.
Jest dostępny tylko w sprzedaży telefonicznej Fabryki Zdrowia. Chociaż
technologia jego produkcji nie jest
tania, dzięki specjalnemu dofinansowaniu uczestnictwa w Fabryce Zdrowia pierwsze 150 osób może skorzystać z niego aż o 72% taniej. Ilość
sztuk jest ograniczona – decyduje
kolejność zgłoszeń.

OPRÓŻNIANIE MAGAZYNÓW!

WIELKA OKAZJA! WYJĄTKOWA CENA!

TYLKO

87zł
+ W YS
Y
GRATISŁKA
!

ia 2019 r.,
Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią do 31 styczn
ratu na prostatę ,
prepa
u
zakup
przysługuje 72% zniżki producenta w momencie
IS)!
GRAT
syłka
tylko za 317 zł 87 zł (prze

Zadzwoń:

81 300 33 31

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

Straż pożarna
Policjanci i strażacy apelują – noga z gazu!

Trudne warunki na drogach
przyczyną wielu zdarzeń

Policjanci tylko 3 i 4 stycznia br.
wzywani byli do obsługi aż 10 zdarzeń drogowych. Szczególnie niebezpiecznie było w piątkowe popołudnie,
między godzinami 15.00 a 17.00 – doszło wtedy do 5 zdarzeń. Do trzech z
nich zadysponowani zostali również
strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
Pierwsze zdarzenie miało miejsce na trasie S8. - 24-latka jadąca

Do kolejnego zdarzenia doszło w
Mnichowicach, kilka minut po godzinie 15.00. Doszło tam do czołowego
zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Daewoo oraz Passat.
Kierująca matizem mieszkanka powiatu oleśnickiego nie dostosowała
prędkości do warunków panujących
na drodze i uderzyła w prawidłowo
jadącego passata. - Strażacy dotarli
na miejsce i zabezpieczyli teren dzia-

Do jednego ze zdarzeń doszło na Os. Murator,
sprawca tej kolizji był nietrzeźwy. Fot. KPP Kępno

samochodem marki renault, w wyniku niedostosowania prędkości do
warunków panujących na drodze,
straciła panowanie nad pojazdem i
uderzyła w znak drogowy – relacjonuje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kępnie sierż. Justyna
Niczke.

łań, następnie przystąpili do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu, rocznemu
dziecku, które jako jedyne odniosło
obrażenia w tym zdarzeniu – dziecko otrzymało od strażaków również
tzw. „Misia-Ratownisia” – mówi
rzecznik prasowy kpt. Jarosław Ku-

charzak. Przybyły na miejsce lekarz
Zespołu Ratownictwa Medycznego
podjął decyzję o transporcie dziecka
do szpitala w Kępnie. Dalsze czynności prowadziła policja.
Chwilę później w Bralinie doszło do kolizji hondy z jadącym do
zdarzenia w Mnichowicach wozem
bojowym kępińskiej straży pożarnej
marki Mercedes. Kierujący hondą
59-letni mieszkaniec gminy Baranów
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
prawidłowo jadącemu pojazdowi KP
PSP Kępno, w wyniku czego mercedes uderzył w bariery drogowe.
Kolejne zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło o godzinie 16.42
i dotyczyło zdarzenia na Os. Murator,
gdzie doszło do czołowego zderzenia
dwóch samochodów osobowych –
fiata i citroena. Poszkodowany został
kierowca jednego z pojazdów. ZRM
udzielił poszkodowanemu pomocy
medycznej. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
akcji oraz uszkodzonych pojazdów.
Na czas działań kierowano także ruchem, który odbywał się wahadłowo.
Czynności w swoim zakresie prowadziła również policja – podkreśla kpt.
J. Kucharzak. Jak się okazało, kierujący fiatem 42-latek, który doprowadził do kolizji, był nietrzeźwy – w
wydychanym powietrzu miał blisko

29-latek z gminy Baranów zadał cios nożem 26-latkowi z gminy Bralin. Poszkodowany
trafił do szpitala, a napastnik został zatrzymany przez policję

Ugodził 26-latka nożem.
Grozi mu dożywocie

16 stycznia br., około godziny
20.30, oficerowie dyżurni Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie, otrzymali informację o ugodzeniu mężczyzny nożem w jednym z mieszkań
w gminie Baranów (Os. Murator).
- Policjanci, którzy udali się na
miejsce zdarzenia, zatrzymali 29-letniego mężczyznę, który przy użyciu
noża ranił 26-latka z gminy Bralin.
Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala – poinformowała oficer
prasowa KPP Kępno sierż. Justyna
Niczke. Mężczyzna trafił do szpitala
z raną kłutą klatki piersiowej, jednak
jego stan był stabilny.
- Policja wspólnie z Prokuraturą
Rejonową w Kępnie wyjaśniała przebieg zaistniałego zdarzenia. Konsultowany również był zakres zarzutów
i dalsze działanie w tej sprawie –
dodaje funkcjonariuszka. Motywem
działania napastnika mają być powody obyczajowe – 29-latek zastał swoją
żonę z 26-latkiem w niedwuznacznej
sytuacji.
18 stycznia br. Sąd Rejonowy
w Kępnie, na wniosek prokuratora,
postanowił wydać nakaz aresztowania 29-letniego mieszkańca gminy
Baranów. Napastnikowi postawio-
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no trzy zarzuty. - Pierwszy zarzut
dotyczy kierowania w lipcu 2018
r. gróźb karalnych pod adresem
poszkodowanego. Drugi z czynów
dotyczy uszkodzenia samochodu pokrzywdzonego. Trzeci dotyczy tego,

ry Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim prokurator Maciej Meler.
29-latek przyznał się tylko do pierwszego z zarzucanych mu czynów. Nie
przyznaje się natomiast do zarzutu
usiłowania zabójstwa, bo, jak twier-

26-latek trafił do szpitala z ranami kłutymi klatki piersiowej.
Fotografia ilustracyjna: http://pulawy.naszemiasto.pl/

iż mężczyzna, działając w zamiarze
bezpośrednim, usiłował pozbawić
życia pokrzywdzonego. Ugodził go
nożem w plecy i spowodował u niego obrażenia ciała w postaci rany
kłutej, co spowodowało ciężkie obrażenia zagrażające życiu. Uderzał
też mężczyznę pięściami – powiedział rzecznik prasowy Prokuratu-

dzi, niewiele pamięta z tamtego dnia.
Mając na względzie surową karę,
jaka grozi 29-latkowi, prokurator wystąpił o areszt dla mężczyzny. - Za
zarzucane czyny może to być kara od
8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25
lat bądź dożywotniego pozbawienia
wolności – dodał M. Meler.
Oprac. KR
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promil alkoholu.
O godzinie 20.50 doszło do kolejnego zdarzenia drogowego – samochód osobowy uderzył w słup
energetyczny przy ul. Powstańców
Wielkopolskich w Kępnie. - Kiedy
strażacy dojechali na miejsce, ZRM
udzielał już pomocy poszkodowanemu. Podjęte działania dotyczyły
zabezpieczenia miejsca i pojazdu,
zastosowano także sorbent na rozlane płyny eksploatacyjne. Do czasu
przyjazdu pogotowia energetycznego zabezpieczano uszkodzony słup
oraz linie energetyczne – relacjonuje
strażak.
Padający śnieg, ograniczona
widoczność, oblodzenie, marznący
śnieg z deszczem czy zalegające na
drogach błoto pośniegowe – z takimi
utrudnionymi warunkami na drogach
muszą liczyć się kierowcy. - Większość poważnych wypadków spowodowanych jest niedostosowaniem

jazdy do warunków na drodze. Oznacza to, że kierowcy mają dostosować
prędkość nie tylko do ograniczeń
wyznaczonych znakami drogowymi,
lecz także w odniesieniu do warunków jazdy. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, kierujący pojazdem
jest zobowiązany jechać z prędkością
zapewniającą panowanie nad pojazdem. Przy dostosowaniu prędkości
jazdy, kierowca powinien wziąć pod
uwagę również inne czynniki, m.in.
własne predyspozycje psychofizyczne oraz doświadczenia w kierowaniu. Pamiętajmy także, by zachować
bezpieczny odstęp od aut, które są
przed nami. Zimą, gdy na drogach
zalega śnieg lub lód, każdy manewr
wyprzedzenia lub wymijania może
być niebezpieczny, a nawet najbardziej nowoczesny system hamowania
nie uchroni nas przed „szklanką” na
drodze – apeluje sierż. J. Niczke.
KR

W zakładzie pracy na terenie powiatu kępińskiego zatrzymano braci. Jeden z nich posiadał amfetaminę

Z narkotykami w pracy
Do zatrzymania doszło 11 stycznia br. Pracownik firmy mieszczącej
się w gminie Trzcinica wezwał patrol
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie do jednego z mężczyzn, z podejrzeniem, iż może on być nietrzeźwy.
- Funkcjonariusze przebadali wskazanego mężczyznę. Wynik okazał się
jednak negatywny. W związku z tym,
iż mężczyzna zachowywał się irracjonalnie, udano się do szatni pracowniczej, gdzie 28-letniego mieszkańca powiatu namysłowskiego

sprawdzono pod kątem posiadania
substancji zabronionych. Również
nic nie znaleziono. W szatni przebywał jednak brat badanego, który na
widok policjantów bardzo się zdenerwował. Funkcjonariusze przeszukali
27-latka i znaleźli u niego ponad 12
gramów amfetaminy – mówi oficer
prasowa KPP Kępno sierż. Justyna
Niczke. Bracia zostali zatrzymani i
osadzeni w policyjnym areszcie. Jeden z nich usłyszał już zarzut posiadania narkotyków.
Oprac. KR

W Mnichowicach zatrzymano nietrzeźwego kierującego –
miał prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu

Kolejne ujęcie obywatelskie

Do ujęcia obywatelskiego doszło
13 stycznia br., około godziny 17.10.
37-letni mieszkaniec gminy Trzcinica zatrzymał kierującego hyundaiem
i powiadomił policję. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce,
zbadali zatrzymanego mężczyznę na
zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu. Jak się okazało, 39-letni
obywatel Ukrainy miał w swoim organizmie prawie 3 promile. Został
zatrzymany w policyjnym areszcie,
a po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty
kierowania w stanie nietrzeźwości.
To kolejne obywatelskie ujęcie na
terenie powiatu kępińskiego. - Rośnie
liczba osób, dla których nie ma społecznego przyzwolenia na tak nieodpowiedzialne zachowanie, jakim jest
jazda pod wpływem alkoholu – mówi
oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kępnie sierż. Justyna
Niczke. - Nigdy nie powinniśmy się
godzić z takim zachowaniem, nie

myślmy, że zrobi to za nas ktoś inny.
Widząc tak bezmyślną osobę, powinniśmy zareagować. Czasem wystarczy jeden telefon, aby zapobiec
tragedii. Poza tym nigdy nie wiemy,
czy taki bezmyślny kierowca nie zrobi krzywdy akurat bliskim z naszej
rodziny bądź innej niewinnej osobie
– podkreśla.
Kępińska policja kieruje słowa
uznania dla obywatelskiej postawy
mieszkańca gminy Trzcinica. - Dzięki
swojemu zdecydowanemu zachowaniu udaremnił on dalszą jazdę nietrzeźwemu kierującemu, który stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia
innych uczestników ruchu. Dzięki
temu uniknięto potencjalnej tragedii
na drodze – dodaje sierż. J. Niczke.
Pamiętajmy, wsiadanie do pojazdu pod wpływem alkoholu jest z
najgorszych decyzji, jaką możemy
podjąć w naszym życiu.
Oprac. KR

Informacje

wiadomości

Przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Kępnie zorganizowano pokaz akcji ratowniczej na
zamarzniętym zbiorniku wodnym

Ratowali tonącego mężczyznę

11 stycznia br. przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Kępnie, Komenda Powiatowa Policji w Kępnie,
we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie, Ochotniczą Strażą Pożarną
w Bralinie i radiem SUD, zorganizowała pokaz, mający uświadomić młodzieży i dzieciom, jak niebezpieczne

branym na brzegu, w jaki sposób
można spróbować wydostać się samemu, tzn. nie wykonywać gwałtownych ruchów, spróbować położyć się
na lodzie i czołgać w kierunku brzegu. Podano również kilka sposobów
ratowania takiej osoby samemu,
np. przez rzucenie liny, związanego
ubrania czy podania długiego kija

Pokaz ma uświadomić młodzieży i dzeciom, jak niebezpieczne mogą być zabawy
na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Fot. kpt. M. Grzesiak, KP PSP Kępno

mogą okazać się zabawy na zamarzniętym, niestrzeżonym zbiorniku
wodnym.
Instruktaż dotyczył ratowania
człowieka, pod którym załamał się
lód. - Strażacki pozorant, ubrany w
wypornościowy skafander, „wpadł”
do przerębla. Najpierw pokazał ze-

– przy czym zawsze koniecznym jest
zadbanie o własne bezpieczeństwo –
relacjonuje oficer prasowa KPP Kępno sierż. Justyna Niczke.
W dalszej części strażacy pokazywali, w jaki sposób służby działają w takich wypadkach. Dla nich nie
był to jedynie pokaz, ale też kolejna

Światowy Dzień Masowego Przekazu w Urzędzie Miasta i
Gminy w Kępnie

Dziennikarze świętowali

17 stycznia br. burmistrz miasta
i gminy Kępno Piotr Psikus, wiceburmistrz Artur Kosakiewicz, sekretarz Katarzyna Kołcio-Kraus
i Joanna Karwan z Wydziału Ko-

munikacji Społecznej i Funduszy
Europejskich spotkali się z przedstawicielami lokalnych mediów. Powodem zaproszenia dziennikarzy przez
władze był przypadający 24 stycznia

okazja do przeprowadzenia ćwiczeń.
- Podczas ćwiczeń przedstawiono zasady, jakie obowiązują podczas zgłaszania, że ktoś się topi, tego, jak się
zachować w sytuacji, gdy pod kimś
zarwał się lód. Chcieliśmy też pokazać standardowe działania strażaków w kontekście działań na lodzie,
a także bezpieczeństwa i wszystkich
procedur z tym związanych. Uświadomiliśmy także młodzież, czym jest
hipotermia i w jakim stopniu zagraża ona ludzkiemu życiu i zdrowiu
– mówi zastępca dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie kpt.
Mateusz Grzesiak.
Piątkowy pokaz był podsumowaniem spotkań pn. „Bezpieczne ferie
2019”, które funkcjonariusze kępińskiej policji przeprowadzali w szkołach i przedszkolach na terenie całego
powiatu kępińskiego. - Spotkania
te miały na celu uświadomić dzieci
i młodzież, jak bezpiecznie spędzić
ferie. Przede wszystkim jednak, podczas takich spotkań ostrzegano, że
nie należy wchodzić zimą na lód, nie
powinno się zjeżdżać sankami w pobliżu dróg czy organizować kuligów
na sankach za samochodem po drogach publicznych – podsumowała
sierż. J. Niczke.
Oprac. KR
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu.
Z zaproszenia burmistrza skorzystali przedstawiciele lokalnych
redakcji: „Tygodnika Kępińskiego”,
Radia „SUD” i „Kuriera Lokalnego Powiatu Kępińskiego”, „Twojego
Pulsu Tygodnia” oraz „Ilustrowanego
Tygodnika Powiatowego”. Spotkanie
było okazją do dyskusji na wiele interesujących tematów dotyczących
regionu, a także rozmów o bieżących
wydarzeniach w kraju i na świecie.
Dziennikarze otrzymali w prezencie
upominki.
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu został ustanowiony w
1967 r. Na datę tego święta wybrano
24 stycznia. W Kościele Katolickim
tego dnia wspomina się św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy,
opiekuna i orędownika twórców
środków społecznego przekazu. KR

Noworoczne spotkanie u starosty z dziennikarzami lokalnych mediów

Noworoczne spotkanie u starosty

Uczestnicy spotkania
noworocznego u starosty
16 stycznie br. starosta kępiński Robert Kieruzal wraz z wicestarostą Alicja Śniegocką gościł u
siebie na spotkaniu noworocznym
przedstawicieli lokalnych mediów:
Jerzego Bińczaka, Michała Zaczyka, Mirosława Łapę oraz Patryka
Wróbla. Witając zebranych starosta
przedstawił zamierzenia inwestycyjne w powiece, kładąc szczególny
nacisk na działania zmierzające do
polepszenia opieki zdrowotnej w
regionie. - Zapewnienie właściwej
opieki zdrowotnej dla mieszkańców
powiatu jest dla nas priorytetem i
kierujący szpitalem zdają sobie z
tego sprawę – zaznaczył starosta.

Jednocześnie mówił o zamierzeniach
związanych z modernizacją obiektu
sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr I, który ma zastać
otwarty wiosną. Tradycyjnie został
poruszony problem modernizacji
dróg powiekowych oraz przygotowania do budowy obwodnicy miasta w
ciągu drogi S11. Na zakończenie spotkania R. Kieruzal życzył wszystkim
pomyślnego 2019 roku oraz zapewnił
– Drzwi starostwa zawsze są otwarte
dla dziennikarzy, którzy przekazują
informacje mieszkańcom powiatu,
życzę tylko sobie, aby to były rzetelne
i tylko pozytywne informacje.
m

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Kępnie i przekazanie Kart Rabatowych ORLEN

Strażacy otrzymali karty rabatowe

W motelu „ES” w Baranowie
odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kępnie i Komisji
Rewizyjnej, podsumowujące działalność Związku na terenie powiatu
kępińskiego w 2018 r. W spotkaniu
uczestniczyli: wiceminister Andżelika Możdżanowska, starosta kępiń-

Spotkanie było także doskonałą
okazją do przekazania strażakom-ochotnikom kart rabatowych ORLEN, które w ramach ogólnopolskiego programu „Karta rabatowa dla
straży pożarnej” przeznaczone są do
indywidualnego i niezwiązanego z
prowadzoną działalnością gospodarczą korzystania przez pracowników
lub członków OSP zrzeszonych w

Podczas spotkania podsumowano funkcjonowanie Związku
w 2018 r. i rozdano karty ORLEN. Fot. KP PSP Kępno

Zdarzenie z udziałem samochodu osobowego na drodze Grębanin – Kępno

Dachował samochód na Trakcie Napoleońskim
9 stycznia br., o godzinie 7.44, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego na drodze
Grębanin – Kępno, na Trakcie Napoleońskim. W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby,
nie odnieśli jednak obrażeń wymagających
hospitalizacji. - Kiedy strażacy dotarli na
miejsce, Zespół Ratownictwa Medycznego
udzielał już pomocy poszkodowanym – nie
wymagali oni hospitalizacji. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu działań oraz uszkodzonego pojazdu.
Po czynnościach policji uszkodzony samochód zabrała pomoc drogowa – poinformował rzecznik prasowy KP PSP Kępno kpt.
Jarosław Kucharzak.
Oprac. KR

W zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych
obrażeń. Fot. KP PSP Kępno

ski Robert Kieruzal, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie bryg. Wojciech Grabarek,
zastępca komendanta powiatowego
Policji w Kępnie podinsp. Mirosław
Wiśniewski oraz prezesi jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Podsumowania
funkcjonowania Związku dokonał jego prezes dh
Michał Błażejewski, który omawiał
poszczególne obszary działalności
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kępińskiego.

KSRG, spełniających wymagania
bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, będących w
stałej gotowości operacyjnej. Karty
rabatowe uprawniają użytkowników
do otrzymania w danym miesiącu
kalendarzowym upustu cenowego na
stacjach paliw ORLEN i BLISKA na
wszystkie rodzaje paliw zgodnie z regulaminem programu. Karty dla każdej jednostki OSP w KSRG z terenu
powiatu kępińskiego zostały przekazane przez komendanta powiatowego
PSP w Kępnie na ręce prezesów poszczególnych jednostek. Oprac. KR
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Aktualności

informacje
Burmistrz odwiedził pierwsze dziecko z gminy Kępno, urodzone w 2019 roku

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie

Witaj na świecie, Marcelinko!

Z uśmiechem dla
ukochanych babć i dziadków
Rodzice są dumni ze swojej
najmłodszej pociechy

W środę, 16 stycznia br., burmistrz Piotr Psikus odwiedził pierwsze dziecko z terenu gminy Kępno,
urodzone w 2019 roku. Mała Marcelina urodziła się w kępińskim szpitalu 2 stycznia br., ważyła 3400 gramów i miała 54 centymetry długości.

Na ręce szczęśliwych rodziców
burmistrz przekazał bukiet kwiatów oraz bon o wartości 1000 zł na
wyprawkę dla córeczki. Gratulujemy i życzymy zdrowia, pomyślności
oraz samych szczęśliwych dni.
Oprac. KR

W miejscowości Lipie w gminie Łęka Opatowska doszło do
pożaru domu jednorodzinnego

Strażacy walczyli
z pożarem domu w Lipiu

Działania strażaków trwały około
2,5 godziny. Fot. KP PSP Kępno

10 stycznia br. w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Na uroczystości przybyli bardzo licznie dziadkowie
tamtejszych przedszkolaków.
Dyrektor placówki Iwona Kołodziejczak powitała
zacnych gości oraz zaprosiła
ich do obejrzenia i wysłuchania programu artystycznego,
przygotowanego specjalnie dla
nich. Na początku najstarsza
grupa wystawiła jasełka, a po
niej każda grupa zaprezentowała wiersz, piosenkę i taniec.
Przedszkolaki
poprzez
występy wyraziły miłość i
szacunek kochanym babciom i
dziadkom. Swoim najbliższym
dzieci wręczyły niespodzianki

przygotowane w przedszkolu. Uroczystość zakończono wspólną gościną przy stole zastawionym pysznymi słodkościami. Był to wyjątkowy

dzień pełen dumy, szczęścia i radości
zarówno dla babć, dziadków, jak też
ich wnucząt.
I. Langner

Wspólne ucztowanie
było okazją do rozmów

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie

9 stycznia br., o godzinie 22.05,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w Lipiu.
Kiedy strażacy dojechali na miejsce, zastali pożar wewnątrz budynku.
Mieszkańcy – dwie osoby – opuścili go przed przybyciem straży. - Po
odłączeniu energii elektrycznej
w obiekcie strażacy w aparatach
ochrony układu oddechowego, z linią gaśniczą, przeszukali budynek
celem zlokalizowania miejsca pożaru i jego ugaszenia. W tym samym
czasie udzielono kwalifikowanej
pierwszej pomocy poszkodowanym.
Po przybyciu na miejsce kolejnych

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

10

zastępów wprowadzono następnych
ratowników do wnętrza obiektu i
przystąpiono do jego oddymiania.
Ugaszono również składowane na
poddaszu siano, które następnie
zrzucono z poddasza i dogaszono –
relacjonuje rzecznik prasowy KP PSP
Kępno kpt. Jarosław Kucharzak.
Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego po przebadaniu
poszkodowanych nie stwierdził potrzeby ich hospitalizacji.
W działaniach trwających 2,5
godziny udział brały cztery zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie, dwa zastępy z OSP Łęka
Opatowska oraz OSP Opatów.
Oprac. KR

Z wielkiej miłości

do babć i dziadków
„Kiedy babcia z dziadkiem do
przedszkola spieszą, to już wnuki
ze spotkania najbardziej się cieszą”. I w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie gwarno i wesoło,
kiedy dzieci oczekują niecodziennych gości. Cały tydzień, od 7 do
11 stycznia br., trwało tam bowiem
świętowanie Dnia Babci i Dziadka.
Każdego dnia maluchy z kolejnych
grup przedszkolnych i żłobkowych
oczekiwały na swoich ukochanych
dziadków i babcie. Były wiersze,
piosenki i tańce, cała moc oklasków,
całusów, pyszny poczęstunek oraz
wiele ukradkiem ocieranych łez. Magia tych chwil pozostała w niejednej
fotografii... i serduszku. Oprac. KR
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Dzieci z radością występowały
dla swoich babć i dziadków

Region

gmina
echo rychtala
styczeń 2019, nr 3 (870)

Na temat obecnej i przyszłej sytuacji gminy Rychtal z nowym wójtem Adamem Staszczykiem rozmawiali Mirosław Łapa i Katarzyna Rybczyńska

„U nas zaczyna się Wielkopolska”

Dostał Pan spore poparcie społeczne podczas wyborów samorządowych, wielu mieszkańców na Pana
zagłosowało. Czy spodziewał się
Pan takiego wyniku?
Nie, nie spodziewałem się takiego poparcia. Wyborcy obdarzyli mnie dużym
zaufaniem, co mnie bardzo cieszy, ale jest
to też sporą odpowiedzialnością, ponieważ oczekiwania mieszkańców są bardzo
duże, a możliwości finansowe Gminy są
ograniczone i dlatego szukamy złotóweczek, żeby nazbierać woreczek.
W jakim stanie znajdował się Urząd
Gminy w Rychtalu, kiedy objął Pan
stanowisko wójta?
Miało nie być trudnych pytań
(śmiech). Gmina jest w takim stanie, jak
się spodziewałem. Nie można narzekać,
mamy to, co mamy i na tym będziemy
pracować. W niektórych obszarach występują zaległości, które musimy nadrobić i jak najszybciej zniwelować wszelkie
braki.
Czy zamierza Pan przeprowadzić
audyt w Gminie w jakichś wydziałach?
Tak, jesteśmy w trakcie audytu finansowego za ostatnie 4 lata, to analiza historyczna budżetu gminy. Zleciliśmy audyt
firmie zewnętrznej z Poznania. Robimy
go pod kątem możliwości finansowych
gminy w celu opracowania Wieloletniej
Prognozy Finansowej na najbliższe 5-10
lat. Wynik audytu będzie znany w ciągu
miesiąca.
Jakie jest największe, najważniejsze zadanie planowane na 2019
rok?
W tym roku najważniejszym zadaniem będzie wykonanie kanalizacji w
Małym Buczku. Przetarg był ogłoszony
przez mojego poprzednika w październiku, na mnie spoczął obowiązek podpisania umowy. Wartość inwestycji to
1.000.000 zł. W tej chwili zajmujemy się
montażem finansowym, ponieważ, niestety, musimy podeprzeć to zadanie kredytem praktycznie w całości, bo środków
własnych na to nie ma. Cały Mały Buczek
będzie skanalizowany. W Wieloletniej
Prognozie Finansowej mamy przeznaczone na to 1.300.000 zł, przetarg zakończył
się kwotą 1.000.000 zł, więc jest jeszcze
rezerwa, chcę rozszerzyć zakres inwestycji tak, żeby rozpocząć budowę kanalizacji w Wielkim Buczku, na co czekają
mieszkańcy.
Czy na ten rok planowane są jeszcze jakieś inne, duże zadania?
To największe zadanie, ponieważ
drugiej tak dużej inwestycji na pewno nie
uda nam się w tym roku wykonać, tym
bardziej, że jest ono kredytowane. Jednak mniejsza, ale również ważna i ciekawa, jest planowana wymiana oświetlenia
ulicznego na LED-owe w całej gminie,
w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. Planujemy podzielić to zadanie
na dwa lata: w tym roku chciałbym, żeby
był to Rychtal, a w kolejnym – wioski. Nie
możemy pozwolić sobie na wymianę po
20-30 lamp w ciągu roku, ponieważ wzrastają w ten sposób koszty całej inwestycji.
Wymiana oświetlenia w dwóch etapach
jest dużo korzystniejsza finansowo. Efektem końcowym ma być oświetlenie gminy
przez całą noc.
Mówimy o zamierzeniach na ten
rok. A co z kluczowymi, strategicznymi planami na całą kadencję?
Czym chciałby Pan zapisać się w
historii Rychtala?
Myślę, że jest jeszcze za wcześnie,
aby to zdradzić. Mam plany, jednak nie
chciałbym powiedzieć o czymś, czego nie

będę w stanie zrealizować. Chciałbym,
aby była to inwestycja duża, potrzebna
środowisku lokalnemu, a myślę, że te
potrzeby są znane mieszkańcom gminy.
Jak będę widział cień szansy na realizację tego zadania, wtedy o tym otwarcie
opowiem.
Gro pieniędzy w budżecie przeznaczone jest na oświatę.
Tak, zgadza się. Prawie 6.000.000 zł
wydajemy na oświatę, wliczając przedszkole i stołówkę, co stanowi około 40%

z zewnątrz? Tego w gminie Rychtal
zawsze brakowało, porównując do
ościennych gmin.
Jest to jeden z priorytetów na przyszłość. Konstrukcja sprawnego wydziału
do pozyskiwania środków wymaga jednak budowy od zera. Tu mocno liczę na
pomoc pani Kucharskiej. Aby pozyskać
jakiekolwiek środki z zewnątrz, musimy
mieć stosowną dokumentację projektową,
czy opracowane odpowiednie strategie.
Tych dokumentacji nie mamy, oprócz

Wójt gminy A. Staszczyk

całego budżetu. Liczę na to, że w tym
dziale pojawią się jakieś oszczędności,
gdyż został zmieniony sposób zarządzania finansami w placówkach oświatowych.
Czy zamierza Pan zamknąć szkołę
w Drożkach?
Nie.
W Wielkim Buczku?
Nie.
Konkretna odpowiedź.
Nie ukrywam, że moje uczucia są
mieszane w stosunku do jednej, jak i
drugiej szkoły oraz w stosunku do całej oświaty w gminie Rychtal. Z punktu
widzenia biznesowego, finansowego,
te szkoły nie mają racji bytu. Natomiast
jeśli patrzeć na aspekt społeczny, to są
wspaniałe placówki. Mnóstwo dzieje się
w obu szkołach: przedstawienia, występy,
koncerty, uczestniczenie w życiu społeczności danej miejscowości i całej gminy.
Działalność nauczycieli i uczniów nie
zamyka się w murach szkoły, co pozwala
dzieciom i młodzieży realizować zainteresowania i prezentować swoje talenty.
Czy zmierza Pan przeprowadzić
reorganizację w Urzędzie Gminy w
Rychtalu?
Reorganizacja jest nieunikniona,
wiele rzeczy mi się nie podoba. Największy nacisk chcę położyć na to, aby
petent czuł się dobrze, swobodnie i nie
miał wątpliwości, do którego pokoju ma
wejść w celu załatwienia danej sprawy.
Chciałbym, aby te biura, które najczęściej petenci odwiedzają, były na samym
dole. W tej chwili utrudniony jest dostęp
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który znajduje się na drugim piętrze.
Mam plany przeniesienia GOPS-u z budynku ratusza gdzieś indziej, ale ważą się
losy nowo wybranego miejsca. Mamy też
już rozstrzygnięty konkurs na sekretarza
gminy, który wygrała pani Katarzyna
Kucharska. Pracę w naszym urzędzie rozpocznie w kwietniu.
Czy myśli Pan o poszerzeniu wydziału, który pozyskiwałby środki

kanalizacji i schodów do urzędu. Dokumentację na budowę schodów zastałem
przygotowaną, wystąpiłem z wnioskiem
o wydanie pozwolenia na budowę, otrzymaliśmy je i być może uda się to zamierzenie zrealizować. Mogę się pochwalić,
że udało się już otrzymać dotację w wysokości prawie 150.000 zł na przeprowadzenie cyklu szkoleń dla dorosłych. Z tych
pieniędzy zostanie zakupiony sprzęt komputerowy na potrzeby programu, który po
jego zakończeniu trafi do szkół.
Pod nadzór wójta podlega również
kultura. Czy w tym kontekście zamierza Pan zintensyfikować działalność instytucji kultury, podlegających Gminie?
Pewna reorganizacja w bibliotece
już następuje. W tej chwili pani dyrektor
przejmuje nadzór nad „Pracownią Orange” – pomieszczeniem i komputerami w
pracowni. Otrzymała również dodatkowe
środki, m.in. na organizację wydarzeń
kulturalnych, na co dostała zielone światło.
Myślał Pan o stworzeniu Wydziału
Kultury czy nawet Domu Kultury?
Wszystko rozbija się o finanse, które
mamy do dyspozycji. W tej chwili biblioteka nie jest dużym pomieszczeniem, jest
– tak, jak w zasadzie być powinno – zapchana regałami i książkami, znajduje
się tam stołówka i świetlica, która jest
częścią szkoły, więc wykorzystanie tego
pomieszczenia do jakichś celów jest ograniczone.
Czy zamierza Pan w jakiś sposób
zaktywizować gospodarczo gminę Rychtal? Ma Pan jakiś pomysł,
w jaki sposób przyciągnąć przedsiębiorców, którzy inwestowaliby i
stworzyliby nowe stanowiska pracy?
Myślę, że przyciągnięcie inwestora
zewnętrznego do gminy to jedno z najtrudniejszych zadań. Duży przedsiębiorca rozgląda się za intratnymi miejscami,
gdzie są bocznice kolejowe, autostrady,
węzły drogowe, a Rychtal, pomimo poło-

żenia przy drodze krajowej, nie do końca
jest takim punktem strategicznym, który
może przyciągnąć dużego inwestora. Z
kolei kładę duży nacisk na rozwój przedsiębiorców lokalnych, z kilkoma przeprowadziłem już rozmowę. Szukamy dla nich
miejsc, aby mogli rozwijać działalność
gospodarczą. Spotkałem się również z
rolnikami, którzy są właścicielami ziemi
będącej obiektem zainteresowania lokalnych przedsiębiorców. Rokowania są pomyślne, a efekty będziemy mogli ocenić
po czasie.
A czy zamierza Pan w jakiś sposób
poszerzyć substancję mieszkaniową?
Mamy parę mieszkań komunalnych,
nie ma tego dużo. Na pewno chcemy pomóc w rozwoju osiedla, które rozbudowuje się w okolicach ul. Kwiatowej, ul.
Brzozowej, ul. Irysowej. Zleciliśmy wykonanie dokumentacji na kanalizację, w
celu uzbrojenia tychże działek.
Rychtal może poszczycić się pięknym Rynkiem. Jednak to miejsce
jest dość opustoszałe. Czy Gmina
zamierza zrobić coś w tej kwestii,
zająć się np. elewacją budynków?
Jesteśmy bardzo dumni z naszego
Rynku, dlatego tak pięknie ustroiliśmy go
na święta, aby był widoczny. W tej chwili
w większości są to prywatne kamienice,
wykupione mieszkania, założone wspólnoty. Tam, gdzie są prywatni inwestorzy
– jest otwarty pub, apteka, usługi stomatologiczne i przychodnia lekarska – kamienice są pięknie wyremontowane.
Czy myśli Pan o generalnej rewitalizacji Rynku?
Aby wykonać rewitalizację, potrzebny jest projekt, którego w tej chwili nie
mamy. Głównym celem pierwszego roku
tej kadencji będzie wykonanie wszystkich potrzebnych dokumentacji. Myślę,
że dokumentacja dotycząca Rynku również się pojawi, chociaż są pewne ograniczenia związane ze strefą konserwatora
zabytków. W przyszłości chcielibyśmy
wyeksponować na Rynku jego zabytkowe i zapomniane elementy, jak studnia i
kapliczka.
Jak wygląda współpraca urzędu z
organizacjami pozarządowymi, parafią i innymi instytucjami udzielającymi się czynnie dla gminy?
Od stycznia pan Piotr Nasiadek został
oficjalnie koordynatorem sportu w gminie
i jednocześnie dostał dodatkowe obowiązki w związku z dbaniem o budynek hali
sportowej, aby mógł mieć bezpośredni
nadzór nad prowadzonymi tam pracami.
Hala ma teraz swojego gospodarza. Myślę, że na tej płaszczyźnie doszliśmy do
porozumienia, warunki udało nam się
ustalić tak, że obie strony są zadowolone. Bardzo dobrze układa się współpraca
z parafią i księdzem proboszczem Mariuszem Białobłockim, mamy wspólny
plan na zagospodarowanie skweru przy
obwodnicy, ksiądz jest przychylny, aby
wydzierżawić nam to miejsce i abyśmy
mogli go tak zagospodarować, by stał się
zabawowym centrum Rychtala dla najmłodszych.
A jak rysuje się współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich?
Koła Gospodyń Wiejskich prężnie
rozwinęliśmy, w nowej formule Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udało się zarejestrować 9 Kół z gminy
Rychtal, więc prawie w każdym sołectwie
mamy zarejestrowane KGW. Panie pozy-

skały pieniądze, łącznie są to 32.000 zł.
Pozostaje jeszcze kwestia Ochotniczych Straży Pożarnych. Jak prezentuje się współpraca z tą organizacją w gminie Rychtal?
Uważam, że współpraca z jednostkami OSP układa się bardzo dobrze. Jesteśmy w trakcie tworzenia konstrukcji
finansowania, aby jednostki wiedziały,
na czym stoją, ile mają pieniędzy i aby
mogły same zarządzać swoimi budżetami. Myślę, że to przyczyni się do lepszego rozwoju oraz poprawy stosunków
między jednostkami. Chciałbym, aby
wykorzystanie środków finansowych
było transparentne. W tej chwili straże
potrzebują pieniędzy na bieżące utrzymanie i ewentualne uzupełnienie sprzętu.
Nie planujemy żadnych dużych zakupów,
rozmawialiśmy na temat samochodów ratowniczo-gaśniczych i jednostki określiły
się, że chcą pozostać przy tym, co mają.
Mamy natomiast inwestycję, która już
jest w trakcie realizacji – jest to budowa
strażnicy w Drożkach. To jedyne miejsce,
gdzie według mnie potrzebny jest większy wkład finansowy, który będziemy
rozkładać w czasie, a reszta to bieżące
utrzymanie, konserwacja, naprawy.
Kontynuując kwestie bezpieczeństwa – czy w gminie jest wystarczająca ilość policjantów?
Miałem spotkanie z komendantem
powiatowym Policji w Kępnie oraz kierownikiem Posterunku Policji w Laskach,
rozmawialiśmy na temat Punktu Przyjęć
Dzielnicowych, planujemy przeniesienie
go, oglądaliśmy już ewentualną przyszłą siedzibę. Na razie nie będę zdradzał
szczegółów, bo może to ulec zmianie. Jest
też zakupiony samochód, który ma służyć
na terenie gminy Rychtal, zapewnimy
garaż, aby samochód był tutaj, a nie w
Laskach i aby policjanci mogli korzystać
z niego na miejscu. Z deklaracji komendanta wynika, że na terenie gminy na
stałe ma być trzech policjantów, którzy
będą patrolować ulice i pełnić dyżury na
posterunku, który ma mieć bezpośrednią
łączność z posterunkiem w Laskach i komendą w Kępnie. Myślę, że zwiększy to
bezpieczeństwo w naszej gminie.
Dużo kwestii dotyczących gminy
Rychtal będzie zależało od współpracy ze starostwem. Czy spotkał
Pan się już z nowym starostą?
Tak, spotkaliśmy się już wielokrotnie. Mamy również umówione spotkanie
odnośnie planów inwestycyjnych dróg
powiatowych na terenie gminy Rychtal
w latach 2019-2020. Uważam, że na razie
współpraca układa się bardzo dobrze i
oby ta tendencja była wzrostowa.
Jakiś czas temu w gminie Rychtal
prowadzone były konsultacje społeczne na temat włączenia gminy
do województwa opolskiego z uwagi na bliskość Namysłowa. Co wójt
sądzi na ten temat?
Te głosy pojawiają się sporadycznie,
wynikają one być może z wcześniejszego,
historycznego układu, ponieważ kiedyś
parafie były wspólne z miejscowościami
powiatu namysłowskiego. Sądzę jednak,
że jesteśmy zakorzenieni w Wielkopolsce,
u nas zaczyna się Wielkopolska. Nie podlega to żadnej dyskusji i żadnych takich
ruchów nie będzie. Co prawda do Namysłowa jest blisko, jest lepszy dojazd, ale
mieszkańcy gminy są związani z Wielkopolską i czują się częścią powiatu kępińskiego. Jest nam tutaj dobrze.

ADAM STASZCZYK – wójt gminy Rychtal: Ma 35 lat i jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci.
Z żoną poznali się 15 lat temu na Rynku w Rychtalu i od 12 są małżeństwem. Żona Patrycja pochodzi z
Lubina. - Synek Seweryn kończy w marcu 6 lat, a córeczka Pola skończyła rok. Kiedy byłem
w wieku syna, przyprowadziłem się do Rychtala i od tego czasu czuję się z tą gminą związany. Ostatnio koleżanka sprzed lat wspominała, że miałem nawet taką ksywę – wielu
znajomych z całej Polski mówiło, a wręcz do dziś mówi do mnie „Rychtalku”. Na spotkaniach, kiedy przedstawialiśmy się, skąd jesteśmy, padały duże miasta: Piła, Poznań, Kraków, Lubin, a ja z dumą głośno mówiłem, że z Rychtala – i tak mnie okrzyknęli – wyjaśnia.
Ostatnie 4 i pół roku spędził na stanowisku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kępnie. Myślę, że sprawdziłem się na tym stanowisku – przyznaje. Wcześniej, jako kierownik, przez pięć
lat nadzorował budowy w całej Polsce. Do pracy w budownictwie przygotowały go studia na Politechnice
Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym
w Namysłowie. - Zdolności do przedmiotów ścisłych odkryłem już w Szkole Podstawowej w
Rychtalu, gdzie nauczycielka od matematyki wyganiała mnie z boiska do książek i pewnie
dlatego nie zostałem piłkarzem…
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Region

gmina
wieści znad pomianki
styczeń 2019, nr 4 (906)
W gminie Łęka Opatowska rozpoczęto realizację projektu zorganizowania warunków wysokospecjalistycznego kształcenia kadr dla lokalnego przemysłu meblarskiego oraz edukacji związanej z przygotowaniem do korzystania z najnowocześniejszych technologii

Realizowany w Szkole Podstawowej w Opatowie projekt pt. „Teddy the international gardener” z Europejską Nagrodą Jakości

Sukces uczniów
opatowskiej podstawówki

Nowa oferta edukacyjna

Grupa podmiotów, w której znalazły się: Szkoła Wyższa Rzemiosł
Artystycznych i Zarządzania we
Wrocławiu, Gmina Łęka Opatowska,
Fundacja Partnerstwo Narodów oraz
firmy - liderzy w branży meblowej
gminy Łęka Opatowska i powiatu kę-

Partnerzy zawarli porozumienie,
które ma także umożliwić utworzenie
lokalnego ośrodka naukowo-badawczego przygotowującego firmy do
wymogów XXI wieku.
Inicjatorzy zamierzają w krótkim
czasie stworzyć warunki dla nowo-

Wynikiem zawartego porozumienia jest uruchomienie naboru
na pierwszy rok studiów dualnych w gminie Łęka Opatowska

pińskiego, podjęła się zorganizowania warunków wysokospecjalistycznego kształcenia kadr dla lokalnego
przemysłu meblarskiego oraz szeroko rozumianej edukacji związanej z
przygotowaniem się do korzystania z
najnowocześniejszych technologii w
przemyśle i produkcji.

czesnego przemysłu w gminie Łęka
Opatowska i powiecie. Na terenie
gminy uruchomiony zostanie otwarty
dla wszystkich zainteresowanych lokalny ośrodek zamiejscowy wrocławskiej uczelni, mający na celu zainicjowanie kształcenia dedykowanego dla
partnerów przemysłu meblowego, ale

także dla lokalnego środowiska.
Partnerom projektu zależy, aby
kształceniem objęci zostali także obcokrajowcy pracujący w ich firmach.
Ma to nie tylko podnieść kwalifikacje, ale też wpłynąć na proces ich
integracji kulturowej, a także w zakresie współdziałania w produkcji i
nowych technologiach. Budowanie
zaplecza dla przyszłych kadr, a także
dla technologii i rozwiązań jest dla
lokalnych przedsiębiorców ważnym
krokiem, dającym przewagę nad
konkurencją, zarówno na polskim,
jak i na rynkach zagranicznych.
Wynikiem zawartego porozumienia jest uruchomienie naboru
na pierwszy rok studiów dualnych
(mających charakter praktyczny,
łączących jednocześnie zdobywanie wiedzy i doświadczenia), które
będą prowadzone w gminie Łęka
Opatowska. Nabór trwa od początku
stycznia do 28 lutego, a inaugurację
pierwszego roku akademickiego w
ośrodku zamiejscowym zaplanowano na początek marca 2019 r.
Inicjatorzy przedsięwzięcia mają
nadzieję na duże zainteresowanie
nową ofertą edukacyjną, tak wśród
załóg firm – partnerów porozumienia, jak i lokalnej społeczności.
Oprac. bem

GONIEC PERZOWSKI
styczeń 2019, nr 4 (857)

Projekt e-Twinning pt. „Teddy
the international gardener” realizowali od stycznia do czerwca ubiegłym roku uczniowie klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Opatowie
wraz z koordynatorką i administratorem projektu Elwirą Wielgosz.
W lipcu 2018 r. projekt otrzymał
Krajowa Odznakę Jakości i został
zgłoszony do nagrody europejskiej.
Kolejne wyróżnienie to przyznana
mu Europejska Nagroda Jakości.
Odznaka Jakości jest przyznawana
wybitnym projektom e-Twinning za
osiągnięcie określonego krajowego i
europejskiego standardu.
Realizowany w Opatowie projekt

polegał na komunikacji z partnerami
z Turcji, Malty, Włoch, Anglii oraz
Hiszpanii poprzez komunikatory
platformy TwinSpace oraz na przekazywaniu paczki z Misiem Ogrodnikiem, który podróżował do dzieci
z nasionami z różnych krajów oraz
uczył piosenek i wierszy. Dzieci tworzyły filmiki, mapy, symbole narodowe, zasady pielęgnacji roślin i dbania
o środowisko oraz wspólnie śpiewały
piosenki poprzez wideokonferencje.
Efektem było stworzenie międzynarodowych ogrodów.
Językiem komunikacji projektu
był język angielski.
Oprac. bem

W gminie Perzów rozpoczęły się bezpłatne szkolenia informatyczne, prowadzone w ramach programu „Ja w internecie”

Można skorzystać
z bezpłatnego szkolenia

Organizatorzy bezpłatnego szkolenia zapewniają
sprzęt komputerowy oraz materiały szkoleniowe

Feryjne atrakcje dla najmłodszych
O tym, że czas spędzony w
domu może być atrakcyjny
przekonali się najmłodsi
mieszkańcy gminy Perzów
podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych.

Pod okiem instruktora powstawały
wspaniałe prace plastyczne

Chwilę odpoczynku zapewnił
najmłodszym seans filmowy

12

Pracownicy Gminnego Ośrodka
Kultury oraz Biblioteki Publicznej w
Perzowie po raz kolejny przygotowali
dla dzieci ciekawe zajęcia.
W pierwszym tygodniu zimowego wypoczynku mali mieszkańcy
gminy uczestniczyli w warsztatach
plastycznych, w trakcie których pod
okiem instruktora tworzyli wspaniałe
prace. Dzieci mogły także uczestniczyć w grze integracyjnej Laser Tag.
Sporym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia malowania koszulek.
Każdy mógł własnoręcznie stworzyć
niepowtarzalną koszulkę i zabrać ją
do domu. Nie zabrakło też propozycji
dla miłośników gier planszowych. a
chwilę odpoczynku zapewnił seans
filmowy z bajką.
Drugi tydzień ferii to m.in. wyjazd do kina czy „dmuchańce” w sali
sportowej.
Oprac. bem
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Podczas pierwszych szkoleń,
które odbyły się od 15 do 17 stycznia
2019 r. uczestnicy poznali między innymi sposób funkcjonowania i zasady wykorzystywania portali internetowych dla rolników oraz bankowych
kont elektronicznych.
Omówione zostały również tematy
dotyczące założenia profilu zaufanego
czy elektronicznych skrzynek podawczych. Uczestnicy szkolenia otrzymali
sposobność poznania wielu ciekawostek i narzędzi informatycznych.
W drugim tygodniu ferii w ramach internetowego kursu przedstawione zostały zagadnienia związane
z finansami i transakcjami w sieci.
W harmonogramie przewidziano
także szkolenia dla osób, które chcą
nauczyć się skutecznie korzystać z
portali społecznościowych, zakładać
i prowadzić własną stronę internetową, bloga, a także otworzyć własna
firmę.
Specjalnie dla rodziców, opiekunów i nauczycieli przeprowadzony
zostanie kurs związany z zagrożenia-

mi związanymi z wykorzystaniem internetu przez dzieci i młodzież szkolną. Specjalne szkolenie zaplanowano
również dla osób rozpoczynających
dopiero swoją przygodę z internetem.
Organizatorzy bezpłatnego szkolenia zapewniają laptop dla każdego
uczestnika oraz materiały szkoleniowe. - Nabór na szkolenia jest otwarty – informuje wójt gminy Perzów
Danuta Froń. - Zapisy wszystkich
chętnych, którzy chcą nabyć i rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, pozwalające na świadome korzystanie
z nowoczesnych technologii cyfrowych, przyjmowane są pod numerem
telefonu 663 485 195 lub w Urzędzie
Gminy w Perzowie, pokój numer 10.
Szczegółowe informacje znaleźć też
można na stronie internetowej urzędu – dodaje.
Projekt współfinansowany jest w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu
Państwa.
Oprac. bem

Region

gmina
W trakcie ferii w Zespole Szkół w Trzcinicy odbywają się
zajęcia sportowe dla uczniów

G£OS TRZCINICY
styczeń 2019, nr 4 (1070)
Gmina Trzcinica po raz kolejny przystąpiła do projektu Akademii Chóralnej „Śpiewająca
Polska”

Chóry ponownie w „Śpiewającej Polsce”
W projekcie, który rozpoczął
się 2 stycznia i będzie trwał do 29
listopada 2019 r., udział biorą chóry
ze Szkoły Podstawowej w Trzcinicy
oraz Szkoły Podstawowej w Laskach.
Uczniowie należący do chórów
rozwijają swoje zdolności i pasje,
bardzo często występują publicznie,
uświetniając swoimi koncertami wiele uroczystości szkolnych, środowiskowych, gminnych, parafialnych i
powiatowych.
Z chórem szkolnym Szkoły Pod-

stawowej w Trzcinicy zajęcia w ramach programu prowadzi Renata
Adamska, natomiast z chórem szkolnym „Violino” z Zespołu Szkół w
Laskach pracuje Danuta Wieczorek.
Akademia Chóralna jest projektem edukacji chóralnej realizowanym
ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. W ramach
projektu kontynuowane są działania
„Śpiewającej Polski” wspierające zespoły chóralne. Projekt ma na celu
rozwój chórów szkolnych, odnowie-

Chóry ze szkół w Laskach i Trzcinicy uświetniają
swoimi występami liczne imprezy

nie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnienie śpiewu oraz edukację
muzyczną dzieci i młodzieży.
Zadania te realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórami oraz wszelkie inne
działania służące opiece merytorycznej nad dyrygentami i uczniami, w
tym m.in. hospitacji zajęć chóralnych,
organizacji warsztatów, przesłuchań,
koncertów, jak również przekazywaniu literatury repertuarowej i
metodycznej. Projekt kierowany jest
do chórów dzieci i młodzieży działających w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowo-wychowawczych. Realizatorem projektu w
pełnym zakresie merytorycznym i
organizacyjnym, tak jak w roku ubiegłym, jest Narodowe Forum Muzyki
we Wrocławiu.
W gminie Trzcinica działania w
ramach projektu Akademii Chóralnej
„Śpiewająca Polska” trwają już od
2007 roku i początkowo dotyczyła
jednego, a od kilku lat już obu chórów, które odnoszą znaczące sukcesy
w skali województwa. Oprac. bem

10 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie sołtysów, przedstawicieli organizacji oraz jednostek organizacyjnych gminy Trzcinica

Ferie na sportowo w Trzcinicy

Gminny Klub Sportowy
prowadzi zajęcia z piłki nożnej

Zajęcia sportowe z piłki nożnej
realizowane są przez Gminny Klub
Sportowy, a prowadzi je ksiądz proboszcz Wiesław Cieplik.

W czasie ferii prowadzone są
również zajęcia z koszykówki, których opiekunem jest Krzysztof Stefański.		
Oprac. bem

Uzgodnienia sieci kablowej teletechnicznej w gminie Trzcinica

W stronę szerokopasmowego internetu

Dokumentacja dotyczy wykonania sieci kablowej teletechnicznej, w tym
internetu szerokopasmowego, w kolejnych miejscowościach gminy

Firma „Inea S.A.” w Poznaniu przekazała do Urzędu Gminy
w Trzcinicy kolejną dokumentację
projektową w celu jej uzgodnienia.
Dotyczy ona kolejnych miejscowości,
w których planowane jest wykonanie
sieci kablowej teletechnicznej, w tym
internetu szerokopasmowego.
Zgodnie z ustaleniami z 2018 r.,
w których uczestniczyli: pełnomoc-

nik Zarządu „Inea S.A” ds. Cyfryzacji Wielkopolskiej oraz przedstawiciele samorządu Gminy Trzcinica,
projektem objęte zostaną wszystkie
miejscowości, w których takiej sieci
nie ma. Wykonanie części projektowej nastąpić ma do połowy bieżącego
roku, a następnie etapami realizacja
inwestycji w terenie.
Oprac. bem

12 stycznia 2019 r. w Domu Ludowym odbyło się zebranie
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach

Strażacy podsumowują
i planują

Podczas zebrania podsumowano
zeszłoroczną działalność OSP w Laskach

Ustalono kalendarz imprez
Wójt gminy Grzegorz Hadzik
podziękował wszystkim obecnym
za działania i inicjatywy podjęte w
2018 r. Pogratulował również osiągnięć i zaangażowania w pracę na
rzecz lokalnej społeczności.

W trakcie spotkania z udziałem
przewodniczących Kół Gospodyń
Wiejskich, prezesów stowarzyszeń
i kół Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów oraz przedstawicieli gminnych jednostek or-

ganizacyjnych, ustalono kalendarz
uroczystości gminnych i lokalnych.
Przekazane zostały także informacje
na temat planowanych na bieżący rok
inwestycji i działań.
Oprac. bem

W trakcie zebrania przedstawiono prezentację multimedialną, ukazującą działalność jednostki w 2018 r.
Spotkanie było okazją do podsumowań oraz ustalenia planów na

2019 r. Nie zabrakło życzeń i gratulacji, które przekazali obecni w trakcie zebrania goście i przedstawiciele
OSP.
Oprac. bem
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gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
styczeń 2019, nr 4 (1180)
Turniej piłki siatkowej oraz spotkanie z grami planszowymi w Nowej Wsi Książęcej

Ferie zimowe na wesoło

14 i 15 stycznia br. w Zespole
Szkół im. Ks. Michała Przywary i
Rodziny Salomonów w Nowej Wsi
Książęcej został zorganizowany turniej piłki siatkowej oraz spotkanie z
grami planszowymi. Zajęcia z piłki
siatkowej prowadzili nauczyciele
wychowania fizycznego Wioletta
Kowcz i Krzysztof Rybczyński, a

Tematyka turnieju piłki siatkowej
została dostosowana do zainteresowań uczniów, którzy licznie brali w
nim udział. W ostatnim czasie piłka
siatkowa stała się dyscypliną popularną ze względu na kształtowanie
umiejętności współpracy, zasad fair
play i pozytywnego wpływu na kondycję fizyczną organizmu. Siatkówka

Uczniowie nie narzekają
na nudę podczas ferii

spotkanie z grami planszowymi – Justyna Rybczyńska i Elżbieta Kuropka.

jest sportem o rosnącej popularności
wśród młodzieży – stymuluje prawidłowy rozwój ciała i koordynację

ruchową. Uczniowie wspólnie z nauczycielami podczas turnieju doskonalili elementy techniczne gry.
Chętni mieli możliwość sędziowania
meczów. Zajęcia były pełne emocji
i sprawiły biorącym w nich udział
dzieciom wiele satysfakcji. Celem
było wskazanie uczniom aktywności fizycznej jako jednej z propozycji
spędzania czasu wolnego.
Spotkanie z grami planszowymi
również cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
Uczniowie oraz nauczyciele, w atmosferze zabawy i rywalizacji, grali
m.in. w „Duszki”, „Dobble”, „Taboo”,
„5 sekund junior”, „Monopoly junior”, „Kakao”, „Wygibajtusa” oraz
różnego rodzaju quizy. Nie zabrakło
gry zarówno dla małego, jak i dużego
gracza. Spotkanie pozwoliło wszystkim uczestnikom poćwiczyć logiczne
myślenie, poznać własne możliwości
oraz bawić się w grupie. Po dwóch godzinach wspaniałej zabawy wszyscy
uczestnicy zadowoleni, choć z lekkim
niedosytem, wrócili do domów.
Wioletta Kowcz, Elżbieta Kuropka

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie i Zespołu Szkół im.
Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej mają okazję miło i
aktywnie spędzić czas ferii

Aktywne ferie w szkołach gminy Bralin

Trwające od ponad tygodnia ferie
zimowe upływają dzieciom z gminy

Bralin niezwykłe aktywnie. W ciągu
ostatnich kilku dni uczniowie Szkoły

Zabawy i rurnieje były światną okazją
do integracji dzieci i młodzieży

120. rocznica urodzin ks. Melchiora Grosska

Kolejna okolicznościowa
koperta i znaczek

14

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie i Zespołu Szkół im.
Ks. Michała Przywary i Rodziny
Salomonów w Nowej Wsi Książęcej,
dzięki zaangażowaniu nauczycieli
oraz wsparciu finansowemu gminy
Bralin, mieli możliwość udziału m.in.
w turnieju halowej piłki nożnej oraz
turnieju piłki siatkowej. Zorganizowano również planszostradę, czyli
spotkanie z grami planszowymi oraz
„Ćwiczenia z Kubusiem Puchatkiem”
dla młodszych dzieci. Zajęcia zorganizowane w czasie ferii były świetną
okazją do integracji młodzieży oraz
rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Podsumowanie akcji „Zima
2019” w czasie ferii zimowych w
gminie Bralin w następnym numerze.
M. Gudra
6 stycznia br. minęła 120. rocznica urodzin ks. Melchiora Grosska
(6.01.1889–9.07.1967). Urodził się w
Bralinie. W 1913 r. we Wrocławiu
przyjął święcenia kapłańskie. W latach
1913–1964 pracował jako wikariusz,
a następnie jako proboszcz w Berlinie. W latach 1920–1922 doskonalił
się w edukacji artystycznej w Monachium, Bonn i Aachen. W 1923 r.
opublikował dwa cykle wycinanek:
„Życie”, „33 kartki do życia Jezusa”,
„Kształty śmierci. Taniec śmierci wojny światowej”. W sumie znanych jest
około 928 wycinanek, grafik, drzeworytów, szkiców i akwareli.
W rocznicę urodzin Towarzystwo
Rozwoju Gminy Bralin wydało okolicznościową kopertę oraz znaczek
personalizowany, przestawiający wycinankę z cyklu: „33 kartki do życia
Jezusa” z 1923 r. Marian Kucharzak
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Noworoczne spotkanie z emerytowanymi pracownikami
Urzędu Gminy Bralin

Rozmawiali o życiu gminy

W czwartek, 10 stycznia br., w
sali sesyjnej Urzędu Gminy Bralin
odbyło się noworoczne spotkanie
wójta gminy Bralin Piotra Hołosia z
emerytowanymi pracownikami urzęNa spotkanie zaprosił
wójt P. Hołoś

du. W spotkaniu udział wzięła również sekretarz gminy Bralin Ewelina
Pieles.
Uroczystość utrzymana w życzliwej i radosnej atmosferze była świetną okazją do rozmów
dotyczących
przeszłości oraz przyszłości gminy Bralin
oraz do wymiany
doświadczeń i wspomnień. W trakcie
spotkania głos zabrał
dawny wójt gminy
Bralin Marian Kucharzak, dziękując
obecnemu włodarzowi gminy w imieniu
swoim oraz pozostałych obecnych za zaproszenie.
M. Gudra

Spotkanie Koła nr 7 Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie

Seniorzy świętowali
Dzień Babci i Dziadka

Z okazji zbliżającego się Dnia
Babci i Dnia Dziadka, 16 stycznia
br. w Domu Ludowym w Nosalach
odbyło się spotkanie Koła nr 7 Oddziału Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Bralinie. W
uroczystości udział wzięli: wójt gminy Bralin Piotr Hołoś, radny i sołtys
wsi Nosale Stanisław Niechciał, wiceprzewodniczący bralińskiego oddziału PZERiI Stanisław Mirowski,

Przy okazji spotkania wójt zabrał
głos, składając wszystkim seniorom
życzenia zdrowia oraz wszelkiej
pomyślności, zapewniając przy okazji, że wraz z pracownikami Urzędu
Gminy Bralin jest zawsze do dyspozycji mieszkańców gminy, starając
się ich wspierać i pomagać. Z okazji
zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka na ręce seniorów życzenia złożył
również S. Mirowski, wspominając o

Seniorzy połamali się opłatkiem i złożyli
sobie nawzajem noworoczne życzenia

były sołtys wsi Nosale Józef Szymański oraz członkowie Koła.
Korzystając z wciąż panującej
świątecznej atmosfery, spotkanie rozpoczęło się od symbolicznego przełamania się opłatkiem oraz złożenia życzeń noworocznych. W dalszej części
uroczystości S. Niechciał otrzymał z
rąk wójta P. Hołosia oraz wiceprzewodniczącego S. Mirowskiego legitymację członka PZERiI.

tym, że najbliższy rok będzie obfitował w wiele wyjazdów organizowanych przez Oddział Bralin PZERiI.
Do życzeń dołączyli się również S.
Niechciał oraz J. Szymański, podkreślając, że dzięki wsparciu Gminy Bralin powstał Dom Ludowy w
Nosalach, który służy jako miejsce
spotkań oraz integracji wszystkich
mieszkańców wsi.
M. Gudra

Region

gmina
Zdarzenie na drodze krajowej nr 11 pomiędzy Baranowem
a Słupią pod Kępnem

kurier baranowa
styczeń 2019, nr 4 (1099)

Pierwsze szkolenia za nimi
Projekt pt. „Ja w Internecie” jest
obecnie realizowany na terenie Gminy Baranów. Jest to program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, realizowany w ramach
Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: „Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa”, działania 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych”. Projekt za-

kłada przeprowadzenie szkoleń w tematach: „Moje finanse i transakcje w
sieci” – Klub Seniora w Mroczeniu,
„Działam w sieciach społecznościowych” – Klub Seniora w Mroczeniu,
„Tworzę własną stronę internetową
(blog)” – Szkoła Podstawowa w Słupi
pod Kępnem, „Rodzic w Internecie”
– Szkoła Podstawowa w Słupi pod
Kępnem, „Rolnik w sieci” – Szkoła
Podstawowa w Donaborowie, „Mój

W szkoleniach uczestniczyło
24 mieszkańców gminy Baranów

biznes w sieci” – Szkoła Podstawowa
w Donaborowie.
Pierwsze dwa tematy zostały
już zrealizowane. W szkoleniach
uczestniczyło 24 mieszkańców gminy Baranów. Grupy liczyły 12 osób
każda. W ramach projektu Gmina
Baranów zakupiła 6 sztuk komputerów przenośnych dostosowanych
do szczególnych potrzeb beneficjentów. Uczestnicy bardzo pozytywnie
ocenili projekt, większość z nich już
teraz potrafi przeglądać Internet w
poszukiwaniu ciekawych dla nich
informacji. Wszyscy dotychczasowi uczestnicy założyli własne konta
mailowe oraz konta na portalach społecznościowych. Nie ma osoby, która
wyszłaby ze szkoleń niezadowolona.
Dlatego przypominamy, iż rekrutacja
na pozostałe tematy nadal trwa. Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Baranowie w pokoju 210 lub pod
numerem telefonu: (62) 78 104 33.
UG Baranów

Widowisko teatralne pt. „Przygody Ważniaka i spółki” w Bibliotece Publicznej w Mroczeniu

Smerfowe przygody i zabawy

21 stycznia br. w Bibliotece Publicznej w Mroczeniu odbyło się
widowisko teatralne pt. „Przygody
Ważniaka i spółki”. Przedstawienie, odegrane przez aktorów z Teatru „Blaszany Bębenek”, obejrzeli
najmłodsi czytelnicy biblioteki oraz
dzieci z przedszkoli „Barankowo” i w
Mroczeniu.
Głównymi bohaterami spektaklu były doskonale znane wszystkim
dzieciom smerfy. Niestety, czyhało
na nich wiele niebezpieczeństw, a największym z nich był Gargamel, który
tropił Smerfy za pomocą kota KlakieDzieci z radością włączyły się
w przedstawienie

Na Smerfy czyhało
wiele niebezpieczeństw

Fot. KP PSP Kępno

Zderzyły się dwa
samochody osobowe

Na terenie Gminy Baranów realizowany jest projekt pt. „Ja w Internecie”

2 stycznia br., o godzinie 6.32, do
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem dwóch
samochodów osobowych na drodze
krajowej nr 11 pomiędzy Baranowem
a Słupią pod Kępnem. 34-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego, jadąc
DK 11, skręcił nagle w boczną drogę
i doprowadził do zderzenia z jadącym przeciwległym pasem 37-letnim
mieszkańcem powiatu kępińskiego.
Sprawca kolizji doznał niewielkich
obrażeń ciała i zabrany został do szpi-

tala. - Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca działań
i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy jednemu kierowcy,
który następnie został przewieziony
do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Dalsze działania
prowadziła policja – poinformował
rzecznik prasowy KP PSP Kępno
kpt. Jarosław Kucharzak. W akcji
ratowniczej udział brały dwa zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie oraz OSP Baranów i OSP
Słupia pod Kępnem, a także policja i
ZRM.		
Oprac. KR

Kierująca skodą nie dostosowała prędkości do warunków
panujących na drodze

Wpadła w poślizg i wjechała w płot

10 stycznia br., kilka minut przed
godziną 10.00, dyżurny Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie został
powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Donaborowie. 26-letnia mieszkanka gminy
Wieruszów, kierując samochodem
osobowym marki skoda, nie dostoso-

wała prędkości do warunków panujących na drodze, wpadła w poślizg
i uderzyła w opłotowanie posesji. Na
szczęście nikt nie odniósł poważnych
obrażeń ciała.
Pamiętajmy, dopuszczalna prędkość nie zawsze oznacza prędkość
bezpieczną!
Oprac. KR

Sprawca kolizji drogowej w Mroczeniu został ukarany mandatem karym

Nieprawidłowe cofanie
przyczyną zdarzenia

ra. Smerfy nauczały bezpieczeństwa
i zachowania ostrożności, szanowania innych oraz odpowiedzialności
za swoje czyny. Przedstawienie było
energiczne i pełne humoru, a najmłodsi mogli aktywnie uczestniczyć
i współtworzyć akcję dziejącą się w
wiosce Smerfów oraz okolicznym
lesie. Ciekawe efekty dźwiękowe
dodatkowo uatrakcyjniły przedstawienie i pozwoliły przemówić do
wyobraźni dzieci, które nagrodziły
aktorów gromkimi brawami.
Edyta Lesiak

11 stycznia br., około godziny
13.00, w Mroczeniu doszło do kolizji
z udziałem samochodów osobowych
marki Renault i Opel.
Policjanci na miejscu zdarzenia ustalili, że kierujący renaultem,
44-letni mieszkaniec gminy Oborni-

ki, podczas niewłaściwie wykonywanego manewru cofania doprowadził
do zderzenia z oplem, którym kierował 19-letni mieszkaniec powiatu
kępińskiego. Kierujący byli trzeźwi.
Sprawca został ukarany mandatem karym.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe w Mroczeniu

Najechał na tył audi

W poniedziałek, 14 stycznia br.,
w Mroczeniu doszło do zderzenia
dwóch pojazdów. Kierujący volkswagenem 20-letni mieszkaniec gminy
Trzcinica, poprzez niezachowanie
bezpiecznej odległości od poprze-

dzającego go pojazdu, najechał na tył
audi, którym kierował 32-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Sprawca kolizji został ukarany
mandatem karnym.
Oprac. KR
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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 działki - Tabor W.
Tel. 692 954 115.
(TK 21/01/19)
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)
Sprzedam mieszkanie z garażem
- Mianowice. Tel. 513 238 701.
(TK 3/01/19)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
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 działkę 10 arów lub 20 arów Chojęcin. Tel. 502 385 248.
(TK 24/01/19)

Do wynajęcia kawalerka - Kępno, Wiosny
Ludów. Tel. 725 794 585.
(TK 10/01/19)

Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

Do wynajęcia lokal handlowy, centrum
Kępna. Tel. 601 563 074. (TK 7/01/19)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Pokoje dla pracowników - Kępno.
Tel. 889 143 311.
(TK 217/07/18)

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
US£UGI
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)

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

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)

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)
motoryzacja

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Mieście Kępnie, oznaczonych geodezyjnie jako obręb 0001, arkusz mapy 7, działki nr: 640/1 o pow. 0,0014 ha, 640/2 o pow.
0,0280 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kępnie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KZ1E/00003357/0 i
działka nr 623/1 o pow. 0,0256 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW
nr KZ1E/00058320/2.
Nieruchomości położone w mieście Kępnie przy ul. Dworcowej tworzą zwarty obszar o łącznej pow. 0,0550 ha
i nieregularnym kształcie, teren w znacznej części zabudowany. Działki położone są bezpośrednio pomiędzy drogą
krajową Nr 11 a drogą powiatową w zasięgu infrastruktura techniczna: energia, woda, gaz, kanalizacja i telefon, dojazd możliwy ul. Dworcową i Boczną. Zabudowania, urządzenia i budowle nieczynnej stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, i nie są ujęte w cenie wywoławczej.
Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kępno:
działki nr: 640/1 i 623/1 znajdują się w jednostce bilansowej – AA2KDD-tereny dróg publicznych klasy
dojazdowej i AA1UOT–tereny zabudowy usług obsługi transportu; działka nr 640/2 - znajduje się w terenach
oznaczonych jednostką bilansową AA1UOT-tereny zabudowy usług obsługi transportu.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12, w Urzędzie Miasta i
Gminy Kępno oraz na stronie Wojewody Wielkopolskiego w dniach od 04 grudnia 2018 r. do dnia 25 grudnia 2018 r..
Informację o jego wywieszeniu zamieszczono w prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej starostwa.
I Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 roku o godz. 12 00 w sali nr 206 Starostwa Powiatowego
w Kępnie ul. Kościuszki 5

Cena wywoławcza 67.500,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)
Do osiągniętej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 6.750,00 zł
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej
do dnia 13 lutego 2019 r. - na konto:
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Bank PKO BP SA

24 1020 2212 0000 5702 0372 5900
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%
ceny wywoławczej - 675,00 zł.(sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
Ustalony w drodze przetargu nabywca, zobowiązany jest do uiszczenia w całości ceny nieruchomości osiągniętej
w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, Starosta Kępiński może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
Starosta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie.
Wszelkich informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Staszica 12, tel.: 62 / 78 28 900, -912, - 924.
Ponadto informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.bip.powiatkepno.pl
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal
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Wysłodki granulowane, otręby pszenne.
Tel. 605 743 178.
(TK 17/01/19)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)

Sprzedam suzuki ignis, rok 2005, diesel,
stan bardzo dobry. Tel. 881 535 151.
(TK 22/01/19)

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

GS „SCh” w Bralinie sprzeda samochód marki FORD TRANSIT, 2012 r.
Tel. 604 824 980.
(TK 9/01/19)

praca

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

STAROSTA KĘPIŃSKI

Sprzedam: TUR C-330, rozrzutnik obornika
„Tandem” oraz mieszalnik pasz + śrutownik.
Tel. 604 964 368.
(TK 18/01/19)

Sprzedam: sianokiszonkę (200 szt.)
oraz siano w balotach (200 szt.).
Tel. 660 756 361.
(TK 20/01/19)
Sprzedam cielaki. Tel. 62 / 78 16 004.
(TK 19/01/19)
Sprzedam siano w balach 120 x 120.
Tel. 724 424 481.
(TK 16/01/19)

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)
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)
sprzedam
Sprzedam drewno opałowe - liściaste, iglaste. Tel. 510 183 522.
(TK 25/01/19)
Sprzedam zamrażarkę skrzyniową 170 l używana. Tel. 62 / 78 15 338.
(TK 23/01/19)

OFERTY PRACY
Aktualne oferty pracy PUP Kępno.
Bliższe informacje
pod nr. tel.: 62 78 203 69 oraz 607 174 608.
SORTOWACZ ODPADÓW – 1 osoba
Wykształcenie: niewymagane
Wymagania: praca przy taśmie,
sortowanie odpadów.
Staż pracy: niewymagany
Wynagrodzenie: 2400 zł brutto / mies.
Zmianowość: 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1814/18, gm. Kępno)
PRACOWNIK FIZYCZNY – 5 osób
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: wykonywanie prostych
prac produkcyjnych na stolarni (pakowanie, szlifowanie). Wynagrodzenie do
uzgodnienia. Możliwość przyuczenia.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2250 zł brutto
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1823/18, gm. Łęka Opat)
INFORMATYK – OBSŁUGA PORTALI
AUKCYJNYCH – 1 osoba
Wykształcenie: średnie zawodowe,
Wymagania: obsługa portalu aukcyjnego – allegro (sprzedaż drzwi).
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2500 zł brutto
Zmianowość: I zmiana, 07.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 28/19 gm. Kępno)
FAKTURZYSTKA – 1 osoba
Wykształcenie: średnie zawodowe
Wymagania: praca na stanach magazynowych. Wystawiania dokumentów
magazynowych i księgowych. Wymagana umiejętność obsługi komputera.
Staż pracy: mile widziane
Wynagrodzenie: 2300 zł brutto / mies.

Zmianowość: III zmiany
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 4/19 m. Kępno)
MAGAZYNIER – 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: przyjmowanie dostaw surowców do produkcji. Rozładowywanie
towaru na magazynie. Kontrolowanie
zgodności dokumentacji magazynowej.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 3500 zł brutto / m-c
Zmianowość: 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1764 /18, gm. Baranów)
MAGAZYNIER – 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: obsługa stanów magazynowych – Przyjęcie i wydawanie
towaru z magazynu. Mile widziane
doświadczenie zawodowe.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2250 zł brutto / m-c
Zmianowość: 6.00-14.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 18 /19, gm. Kępno)
POMOC KUCHENNA – 1 osoba
Wykształcenie: niewymagane,
Wymagania: wykonywanie prac pomocniczych w kuchni. Utrzymanie czystości
i porządku w miejscu pracy.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2.100 zł. brutto
Zmianowość: od 10.00
(do uzgodnienia)
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1554/18, m. Kępno)

Ogłoszenia

reklamy

ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.
firma wykonuje całkowite
usługi na posesjach:
- wykaszania, sprzątania,
cięcia drzew i krzewów
- płytkowanie, gipsowanie,
murowanie, malowanie.
Tel. 605 667 074

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.
sprzedam

lokale
mieszkalne

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

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

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.

Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych
inicjatyw i będzie wkładem w rozwój oraz edukację następnych pokoleń.

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

usługi elektryczne i elektromechaniczne

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

Telefon: 514 288 733

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

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

Korepetycje z języka polskiego.
Kontakt: 606 365 377
Tygodnik Kępiński 24 stycznia 2019
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reklamy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
François Forestier - „Marilyn i JFK”

Historia wydaje się znana, a jednak nigdy nie została w całości opowiedziana. Związek najbardziej pożądanej gwiazdy Hollywood i najbardziej charyzmatycznego prezydenta Stanów Zjednoczonych trwał dziesięć lat, nim przekształcił się w love story pod ścisłym nadzorem mediów i organów
państwowych. Nagrywani przez mafię, podsłuchiwani przez KGB, śledzeni przez CIA, kochankowie
nigdy nie byli sami. Opowieść Françoisa Forestiera, dziennikarza „Le Nouvel Observateur”, powieściopisarza i biografa, doskonale udokumentowana i świetnie napisana, ukazuje oryginalny i obłąkany portret odrażającej Ameryki, gdzie wielkie polityczne marionetki,
gangsterzy i miliarderzy prowadzą ze sobą bezlitosną walkę.

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”.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Wojciech Königsberg - „AK75. Brawurowe akcje Armii Krajowej”
Nigdy nie pogodzili się z klęską kampanii wrześniowej. Nie mieli zamiaru zginać karku przed
okupantem. Stanęli do walki wówczas, gdy polskie państwo przestało istnieć. I stworzyli własne –
Polskie Państwo Podziemne. Największą strukturę konspiracyjną okupowanej Europy. O czym sama
Europa zdaje się nie pamiętać. Siali postrach wśród hitlerowców. Nie dawali o sobie zapomnieć. Wymierzali sprawiedliwość za zbrodnie popełniane na polskim narodzie. Przeprowadzali zamachy na
okupantów. Likwidowali konfidentów i agentów gestapo. Odbijali więźniów z rąk oprawców. Wysadzali w powietrze niemieckie pociągi z żołnierzami i uzbrojeniem. Prowadzili wojnę psychologiczną
i zajmowali się dywersją. Oto oni – żołnierze Armii Krajowej. 75 spektakularnych akcji AK na 75.
rocznicę jej powstania.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Mary H. K. Choi - „Kontakt alarmowy”

ZATRUDNI

Dla Penny liceum było monotonnym i nudnym okresem. Co prawda jej znajomi byli w porządku,
uczyła się świetnie i nawet miała chłopaka, to jednak jak się okazuje, niczego o niej nie wiedział.
Penny, aspirująca pisarka, wyjeżdża na studia do Austin w Teksasie – trochę ponad sto kilometrów i
miliard lat świetlnych od tego wszystkiego, co pragnie zostawić za sobą. Sam utknął. Dosłownie, w
przenośni, emocjonalnie i finansowo. Pracuje w kawiarni i tam też mieszka, sypiając na położonym
na podłodze materacu w pustym pokoiku na piętrze lokalu. Choć wie, że gdy już zostanie sławnym
reżyserem filmowym, okres ten będzie dla niego źródłem inspiracji, siedemnaście dolarów na koncie
w banku i kończący swój żywot laptop wystawiają go na ciężką próbę. Gdy ścieżki Sama i Penny się
skrzyżują, nie będzie to spotkanie jak w typowych romansach, lecz raczej pełne nieporadności zderzenie. A jednak bohaterowie wymieniają się numerami telefonów i piszą do siebie wiadomości. W
niedługim czasie stają się „cyfrowo” nierozłączni, dzieląc się swoimi głęboko skrywanymi obawami,
traumami i tajemnymi marzeniami. I to wszystko bez upokarzającej dziwaczności, która towarzyszy
spotkaniom twarzą w twarz.

TAPICERÓW

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

tel .:

PODCZAS XXVII FINAŁU WOŚP 13.01.2013 r. W KĘPNIE
POMOGLI NAM:
Dyrekcja i pracownicy Santander Bank Polska Oddział Kępno,
Starosta Kępiński, Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, Projekt Kępno
Sp. z o.o. - partner 27 edycji WOŚP, Spółdzielczy Bank Ludowy
w Kępnie, Zenon Wróbel „Złotnictwo”, Dawid Pietrzak, Bożena
Krystek sklep warzywno-spożywczy, Krystyna i Jacek Noculak sklep
spożywczy, Adam Wrzalski piekarnia „Pawełek”, Mikołaj Jeziorny
Motel „Za Miedzą”, Patrycja, Edyta, Tomasz Jeziorni „Piekarnia
Cukiernia Jeziorny”, Księgarnia „Wolumen”, Intermarche Kępno,
Hurtownia Wielobranżowa „Pak-Dek”, Ochotnicza Straż Pożarna
w Kępnie, Komenda Powiatowa Policji w Kępnie, SP ZOZ Kępno,
Straż Miejska, Radio SUD i TELESUD, Kurier Lokalny Powiatu
Kępińskiego, Tygodnik Kępiński, Twój Puls Tygodnia,
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych,
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie, Biblioteka Publiczna
w Łęce Opatowskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie,
Komendant, instruktorzy, harcerze i zuchy z Hufca ZHP Kępno
i rodzice, Kluby Tańca, Zespoły Muzyczne, Łukasz Ochocki
„Drewmark”, Maciej Chwołka, opiekunowie psów, Alicja Nawrocka,
Grzegorz Dirbach, Grupa STREET WORKOUT Kępno, Akademii
Sportu CHIKARA, Planszostrada i wszystkie osoby, które przekazały
nam przedmioty na licytacje oraz osoby, które pomagały przy
organizacji Finału WOŚP i wszyscy, którzy 13 stycznia 2019 roku
podczas zbiórki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wsparli
naszą akcję, wrzucając pieniądze do puszek kwestarskich.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 4
SPONSORZY NAGRÓD:

Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 30 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. François Forestier - „Marilyn i JFK”,
2. Wojciech Königsberg - „AK75...”,
3. Mary H. K. Choi - „Kontakt alarmowy”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 3 nagrody otrzymuj¹:

Teresa Moś (Słupia p. Kępnem), Jan Jokiel (Nowa Wieś).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Słońce w sekstylu daje siłę fizyczną, pomysły i
urok. Mars w koniunkcji zacznie Cię poganiać,
ale śpiesz się powoli. Bądź uprzejmy i skup się
na celach!

Byk 21 IV – 21 V
Zacznie się dziać. Słońce w kwadraturze wymusi zmiany, a koniunkcja Merkurego przyniesie dobre pomysły. Trochę się zmęczysz, ale
wygrasz.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Przestań przejmować się sprawami, na które
i tak nie masz wpływu. Zabawa i spotkania z
ludźmi Cię pobudzą. Merkury wróży nową cudowną przyjaźń.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Przy Szpitalu” - 24.01.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 25.01.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 26.01.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 27.01.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 28.01.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 29.01.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 30.01.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.

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.

Rak 23 VI – 22 VII
Z Marsem czeka Cię dużo pracy, ale będziesz
zadowolony z efektów. Warto teraz rozmawiać, zdobywać umiejętności i inspirować się
kolegami.

Lew 23 VII – 22 VIII
Dzięki Słońcu w opozycji będziesz miły i
otwarty na nowe pomysły i ludzi. Pełnia doda
Ci wigoru. Od czwartku Merkury wróży więcej
spotkań i inspiracji.

Panna 23 VIII – 22 IX
Czeka Cię trochę więcej pracy, bo poczujesz
się odpowiedzialna za innych. Pamiętaj o sobie. W środę i czwartek Luna pomoże Ci coś
wygrać lub zdobyć.

I OG£OSZE
PRZYJMUJEMY

Waga 23 IX – 23 X

W GOD

Nie martw się, nawet gdy Saturn wywoła niechęć wobec ludzi i pracy. Słońce daje pomysły, a Mars siłę. Poradzisz sobie, a inni pójdą
Twoim śladem.

(62) 78 2

Skorpion 24 X – 21 XI
Otoczenie będzie musiało się z Tobą liczyć,
ale trzymaj nerwy na wodzy. W pełnię zrozumiesz, o co warto walczyć. Proś, zamiast rozkazywać!

Wenus i Jowisz kuszą tylko przyjemnościami,
zamiast zaczynać pogoń za kasą. Słońce w
sekstylu i Mars w trygonie sprawią, że kłopotów będzie mniej.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Merkury przynosi cenne wiadomości i pcha
do zmian, ale Mars radzi unikać ryzyka. Staraj
się dystansować do krytyki, oddaj się swojemu
hobby.

Wodnik 20 I – 18 II
Słońce wróży cudowne dni. Twoja dobra energia zainspiruje wszystkich do pozytywnych
zmian. Merkury jeszcze sprzyja imprezom i
znajomościom.

Ryby 19 II – 20 III
Przez kwadraturę Wenus i Jowisza będziesz
bardzo niezależna. I wyjdzie Ci to na dobre.
Aura sprzyja mądrym decyzjom i spełnianiu
marzeń.

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

kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Strzelec 22 XI – 21 XII

reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.) w godz.
9.00-16.00.
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Ogłoszenia

reklamy

zatrudni:

BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SIEDZIBIE FIRMY:
Łęka Opatowska, ul Kępińska 5 lub pod numerem telefonu 509 877 122
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
20
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NR 4/2019 (793)
Ćwierćfinały Pucharu
Polski zainaugurują
piłkarską wiosnę
Spotkania ćwierćfinałowe Pucharu Polski na szczeblu okręgowym rozpoczną tegoroczne
rozgrywki piłkarskie w okręgu
kaliskim. Czwórkę półfinalistów
pucharowych rozgrywek poznamy najpóźniej 13 marca.
Wiosenne terminy rozgrywek o
Puchar Polski ustalono podczas
jednego z ostatnich posiedzeń
Wydziału Gier Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Znamy terminy rozpoczęcia
rozgrywek młodzieżowych

Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej opublikował terminy rozpoczęcia prowadzonych przez siebie rozgrywek młodzieżowych w rundzie wiosennej obecnego sezonu. Pierwszym akcentem futbolowej wiosny w naszym okręgu będą
spotkania ligowe orlików, a więc jednej z najmłodszych kategorii wiekowych. Odbędą się one w piątek, 5 kwietnia.
Dzień później zmagania rozpoczną piłkarze starszych klas rozgrywkowych.
Wykorzystując przerwę w ramach ferii zimowych drużyny Marcinków Kępno udały się na coroczne obozy szkoleniowe

Szlifowali formę na obozach

Jak co roku, w okresie ferii zimowych, drużyny Marcinków Kępno udały się na obozy, aby szlifować formę przed rozpoczęciem
zmagań w rozgrywkach ligowych. Od 14 do 19 stycznia w ośrodku Aqua Zdrój w Wałbrzychu do nowej rundy przygotowywali
się zawodnicy z roczników 2007, 2008 i 2009. Pod okiem trenerów Krzysztofa Podymy i Zdzisława Góreckiego młodzież Marcinków miała okazję rywalizować w meczach sparingowych z Górnikiem Wałbrzych oraz Akademią Piłkarską Ostrzeszów. W tym
samym terminie formę szlifowali też żacy. Pod wodzą Rafała Nikodema i Bogumiła Stempina młodzi piłkarze przygotowywali się
w Kobylej Górze. Oprócz treningów narybek Marcinków rozgrywał mecze sparingowe, spędzał czas na świeżym powietrzu oraz
na grach i zabawach w hotelu.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Terminarz IV ligi grupy wielkopolskiej.

W ćwierćfinałach Pucharu Polski na szczeblu
okręgu kaliskiego dojdzie do kilku ciekawych
pojedynków. Najciekawiej zapowiada się starcie
Ostrovii 1909 Ostrów Wielkopolski z Pogonią
Nowe Skalmierzyce. Emocji nie powinno też zabraknąć w meczu Piasta Kobylin z Jarotą Jarocin
oraz Klubu Sportowego Opatówek z LKS-em
Gołuchów. Gratka czeka za to kibiców regionie,
bowiem do sensacyjnego uczestnika ćwierćfinałów, Sokoła Bralin przyjedzie na wiosną trzecioligowy KKS Kalisz. Przypomnijmy, że pokonując
w 1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu okręgu
kaliskiego czwartoligową Polonię Kępno, piłkarze
Sokoła Bralin sensacyjnie wręcz zameldowali się
w ćwierćfinale tych rozgrywek. W rozgrywkach
klasy A bralinianie rozpaczliwie walczą o utrzymanie, ale za to w rozgrywkach pucharowych
piszą piękną kartę. W rundzie wstępnej Sokół
rozbił LZS Mikorzyn, zwyciężając na terenie
rywala aż 11:0. W kolejnej rundzie bralinianie
nie dali szans Victorii Laski, pokonując rywala
występującego w klasie okręgowej 3:0. Pierwszą
poważną przeszkodą na drodze Sokoła wydawało się starcie z Piastem Czekanów, a więc rywalem
występującym dwie klasy rozgrywkowe wyżej.
Kopciuszek pucharowych rozgrywek znów zagrał
bez kompleksów, odprawiając z kwitkiem wyżej
notowany zespół (wygrana 1:0). Najtrudniejszym
spośród wszystkich dotychczasowych meczów
miał być pojedynek z Polonią Kępno. Czwartoligowy rywal zza miedzy rzeczywiście wysoko
zawiesił poprzeczkę, ale radosne chwile znów
przeżywali w Bralinie. O losach awansu zadecydowała akcja już z drugiej minuty, kiedy to Kamil
Wanzek wykorzystał rzut karny i jak się okazało
dziewięćdziesiąt minut później zapewnił swojej
drużynie sensacyjny awans do najlepszej ósemki
rozgrywek. Mecze 1/4 finału odbędą się w dwóch
terminach – w niedzielę, 3 marca oraz w środę,
13 marca. Półfinały również zostaną rozegrane
w terminie środowym, a losy awansu do finału
rozstrzygną się 3 kwietnia. Najważniejszy mecz
rozgrywek pucharowych wyznaczono z kolei na
24 kwietnia (środa).

Program 1/4 finału

Niedziela, 3 marca 2019 roku
12:00
Sokół Bralin – KKS Kalisz
12:00
Piast Kobylin – Jarota Jarocin
Środa, 13 marca 2019 roku
15:00
KS Opatówek – LKS Gołuchów
15:00
Pogoń Nowe S. – Ostrovia Ostrów
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Sport

piłka nożna

Co słychać u rywali

Polonii Kępno i Orła Mroczeń?

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej podał terminarze rozgrywek młodzieżowych w rundzie wiosennej. Rozgrywki w Wielkopolskiej Lidze Juniora Starszego rozpoczną się w pierwszy weekend kwietnia. W pierwszej kolejce Marcinki zmierzą się przed własną
publicznością z Ostrovią 1909 Ostrów Wielkopolski

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.

MKS Victoria Września
8 stycznia do treningów, po pięciotygodniowej przerwie, wrócili piłkarze Victorii Września. Pierwszą część
sezonu Victoria zakończyła na jedenastym miejscu w
tabeli ze stratą osiemnastu punktów do lidera, Lubuszanina Trzcianka. 4 grudnia piłkarze odbyli ostatni
trening, na którym trener Tomasz Bekas zaserwował
piłkarzom Beep Testy, które pokazały wytrzymałość
fizyczną zawodników po rundzie jesiennej. To był
pierwszy taki test w historii wrzesińskiego klubu. We
wtorek, 8 stycznia, odbył się natomiast pierwszy trening w ramach przygotowań do rundy wiosennej, na
którym trener powtórzył Beep Testy i sprawdził jak piłkarze realizowali jego zalecenia, które otrzymali z początkiem grudnia. Tymczasem w minionym tygodniu z
obozu rywala kępińskiej Polonii napłynęły dość złe wiadomości. Tomasz Bekas
i jego sztab szkoleniowy przedstawili listę zawodników, którzy otrzymali wolną
rękę w poszukiwaniu klubów. Z czwartoligowcem z Wrześni pożegna się ostatecznie czterech piłkarzy. Trzech z nich, Piotr Sarbinowski, Maciej Matuszak i
Arkadiusz Juchacz opuszcza klub za porozumieniem stron, natomiast w przypadku Jakuba Kwaśnego nie zdecydowano się na przedłużenie wypożyczenia z
SKP Słupca. Przypomnijmy, że Victoria w trakcie zimowych przygotowań rozegra
7 meczów sparingowych. W minioną sobotę, pierwszym rywalem wrześnian był
trzecioligowy Górnik Konin. Drużyna z Wrześni wszystkie swoje spotkania kontrolne rozgrywać będzie w Gnieźnie. Jeszcze w styczniu (26) Victoria zagra z Wełną
Skoki, by w drugim miesiącu 2019 roku rozegrać kolejne pięć spotkań. Victoria
zmierzy się wtedy z SKP Słupca (2 lutego), Obrą Kościan (9 lutego), Polonią Środa
Wielkopolska (13 lutego), Czarnymi Czerniejewo (15 lutego) oraz GKS-em Dopiewo (23 lutego).

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
Kolejny rywal kępińskiej Polonii przygotowania do rundy wiosennej rozpoczął w poniedziałek, 14 stycznia.
W zajęciach inaugurujących okres przygotowawczy
do rundy wiosennej uczestniczyło dwudziestu zawodników. Zabrakło między innymi kilku młodych graczy,
którzy uczestniczą w testach w innych klubach. W
poniedziałek biało-czerwoni mieli zajęcia aerobiku
na których wylali wiele litrów potu. Urazy z zajęć wykluczyły Kamila Dutkowskiego, Patryka Karkoszkę oraz Jakuba Błaszczyka.
W kolejnych dniach pierwszego tygodnia przygotowań ostrowianie pracowali na
siłowni oraz odbyli trzy jednostki treningowe na boisku ze sztuczną nawierzchnią.
Z kolei w sobotę, ostrowianie grali towarzyszko w Jarocinie z Piastem Kobylin.
Ferie zimowe są okazją do dodatkowych treningów na grupy juniorów starszych i
młodszych włączonych do kadry pierwszej i drugiej drużyny. A klasowe rezerwy
Ostrovii mają zaplanowane sparingi między innymi z zespołami Piasta Czekanów,
Baryczy Janków Przygodzki, LKS-u II Gołuchów czy Astry Krotoszyn.

KS Polonia 1912 Leszno
W środę, 9 stycznia swoje przygotowania do rundy
wiosennej rozpoczęli piłkarze Polonii Leszno. W czasie zimowych przygotowań podopiecznych Jędrzeja
Kędziory czeka sześć sparingów. Gry kontrolne będą
dla graczy Polonii przerywnikiem pomiędzy ciężkimi
treningami, które leszczynianie będą odbywać na własnych boiskach. Mecze kontrolne pleszewianie rozpoczęli 19 stycznia. Pierwszym rywalem Polonii były
rezerwy Miedzi Legnica. W kolejnym sparingu leszczynianie zmierzą się z trzecioligowcem – tym razem
rezerwami Lecha Poznań, a spotkanie zaplanowano na 26 stycznia. Dwa kolejne
mecze kontrolne drużyna Jędrzeja Kędziory rozegra z zespołami występującymi
na co dzień w czwartej lidze. 2 lutego rywalem Polonii będzie Orzeł Prusice, a 9
lutego z rezerwami Chrobrego Głogów. Sztab szkoleniowy Polonii jest w trakcie
załatwiania sparingpartnera na termin 16 lutego. Tydzień później, w próbie generalnej przed startem rozgrywek ligowych Polonia zmierzy się z Pogonią Śmigiel.

KKS Astra Krotoszyn
Rywal mroczeńskiego Orła przygotowania do rundy wiosennej w Lidze Międzyokręgowej rozpoczął 14
stycznia. Zespół Krzysztofa Wiewióra przygotowuje
się na własnych obiektach korzystając z hali, siłowni,
kompleksu boisk orlik i boiska. Piłkarzy Astry czeka
zimą sześć gier kontrolnych. Rywale bardzo ciekawi, bo
drużyna z Krotoszyna zagra między innymi z Ostrovią
1909 Ostrów Wielkopolski (3 lutego), Polonusem Kazimierz Biskupi (10 lutego), Krobianką Krobia (17 lutego),
Białym Orłem Koźmin Wielkopolski (24 lutego), Koroną
Piaski (3 marca) oraz Phytopharmem Klęka (10 marca).
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Marcinki zaczną u siebie
Runda wiosenna w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Juniora Starszego (A2) rozpoczną się w weekend 5-6 kwietnia, wtedy kępińskie Marcinki na własnym stadionie zmierzą się z Ostrovią 1909 Ostrów
Wielkopolski. Wiosną podopiecznych Jacka Falszewskiego czeka dziewięć kolejek ligowych.

Wydział Gier Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej ogłosił zestaw par w terminarzu rozgrywek
o mistrzostwo Wielkopolskiej Ligi
Juniora Starszego (A2) w rundzie
wiosennej sezonu 2018/2019. Runda
rewanżowa rozpocznie się w weekend 5-6 kwietnia. Marcinki Kępno,
teoretycznie, będą miały dosyć łatwy początek sezonu, bowiem już w
pierwszej kolejce zmierzą się przed
własną publicznością z Ostrovią 1909
Ostrów Wielkopolski. Pierwszy, wyjazdowy mecz podopiecznych Jacka
Falszewskiego zostanie rozegrany
14 kwietnia, a kępnianie zmierzą się
z Obrą Kościan. Po meczu w Kościanie piłkarzy Marcinków czeka dwutygodniowa przerwa w rozgrywkach.

Po świętach Wielkanocy kępnianie
zameldują się na boisku 27 kwietnia,
kiedy to do Kępna przyjedzie Sparta
Konin. Runda wiosenna zapowiada

się dla kępnian zdecydowanie ciężej.
Kępnianie rozegrają aż pięć meczów
wyjazdowych i cztery w roli gospodarza. 		
BAS

Mecze Marcinków Kępno

w rundzie wiosennej sezon
u 2018/2019

10. kolejka (6 kwietnia): Marcinki
Kępno – Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp
.
11. kolejka (14 kwietnia):
Obra Kościan – Marcinki Kępno
12. kolejka (27 kwietnia):
Marcinki Kępno – Sparta Konin
13. kolejka (11 maja):
Marcinki Kępno – Korona Zakrzew
o
14. kolejka (18 maja):
Lider Swarzędz – Marcinki Kępno
15. kolejka (25 maja):
Kotwica Kórnik – Marcinki Kępno
16. kolejka (1 czer wca):
Kania Gostyń – Marcinki Kępno
17. kolejka (8 czer wca): Marcink
i Kępno – Zjednoczeni Trzemeszno
18. kolejka (15 czer wca):
Sokół Kleczew – Marcinki Kępno

Piłka nożna >>> Koniński Okręgowy Związek Piłki Nożnej we współpracy z Wielkopolskim i Polskim Związkiem Piłki Nożnej organizują pierwszą konferencję bezpieczeństwa.
Odbywać się będzie pod hasłem „Bezpieczny stadion w Wielkopolsce” i skierowana jest
do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo we wszystkich klubach czwartej ligi

Będą rozmawiać
o bezpieczeństwie na stadionach

Już w najbliższy piątek, 25 stycznia w Koninie odbędzie się konferencja poświęcona sprawom
bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich. Do udziału w spotkaniu Wielkopolski Związek Piłki Nożnej wraz z gospodarzem, Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Koninie, zaprasza przedstawicieli
wszystkich zainteresowanych klubów, a w szczególności czwartoligowców.

Hasło przewodnie konferencji to „Bezpieczny
stadion w Wielkopolsce”. Adresatem wydarzenia są
przede wszystkim osoby odpowiedzialne za kwestie
bezpieczeństwa w poszczególnych klubach z każdego
poziomu rozgrywkowego. Wskazana jest również obecność przedstawicieli zarządów, na barkach których spoczywa zarządzanie klubami. Pomysłodawcą i głównym
organizatorem konferencji jest Paweł Woźniak, delegat
do spraw bezpieczeństwa Polskiego Związku Piłki Nożnej, który reprezentuje okręg koniński na płaszczyźnie
organizacji meczów piłkarskich w najwyższych ligach.
Będzie on jednym z trzech wykładowców, panel merytoryczny uzupełnią prelekcjami Piotr Szefer z Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i
Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz
Rafał Kniecicki - Przewodniczący Wydziału do spraw
Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Konferencja odbędzie
się w piątek, 25 stycznia w Państwowej Wyższej Szkole
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Zawodowej w Koninie. Uczestnictwo w konferencji jest
bezpłatne. 				
BAS

Sport

piłka nożna

Piłka nożna >>> W weekend rozegrano mecze 21. kolejki francuskiej Ligue1. Amiens SC
Rafała Kurzawy doznało trzynastej porażki, a świbianin zaliczył bardzo krótki występ

Porażka Amiens, krótki występ Kurzawy
Piłkarze Lille wygrali u siebie z Amiens SC 2:1 (1:1) w jedynym piątkowym meczu 21. kolejki rozgrywek francuskiej Ligue1. Na Stade Pierre-Mauroy prawie całe zawody z perspektywy ławki rezerwowych gości obserwował Rafał Kurzawa. Świbianin minutę przed końcem zastąpił Eddy’ego
Gnahore i wliczając doliczony czas spędził na murawie pięć minut.
Zespół z Amiens objął prowadzenie po zaledwie pięciu minutach gry,
kiedy to skutecznym uderzeniem pod
poprzeczkę z pola karnego bramkarza
znacznie wyżej notowanych rywali

zaskoczył Ferney Otero. Na trafienie
Kolumbijczyka dopiero w doliczonym
czasie pierwszej połowy odpowiedział
Portugalczyk Rafael Leao, który skierował piłkę do siatki z sześciu metrów.

Osiem minut wcześniej rzut karny
zmarnował Iworyjczyk Nicolas Pepe.
Losy konfrontacji na korzyść gospodarzy rozstrzygnął pięć minut przed
końcem efektownym uderzeniem głową Portugalczyk Xeka. Niemal cały
mecz z perspektywy ławki rezerwowych oglądał w piątek Rafał Kurzawa. Świbianin pojawił się na placu gry
w 89. minucie zmieniając Eddy’ego
Gnahore. Wliczając doliczony czas
gry były gracz Sokoła Świba, Zgody
Olszowa i Marcinków Kępno spędził
na murawie stadionu w Lille pięć minut. Trzykrotni mistrzowie Francji po
dwunastej wygranej w sezonie umocnili się na drugim miejscu w tabeli.
Drużyna Kurzawy doznała natomiast
już trzynastej porażki w bieżących
rozgrywkach i pozostały na siedemnastym miejscu tabeli.		
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Piłka nożna >>> Kluby z okręgu kaliskiego na dobre rozpoczęły przygotowania do rundy
wiosennej. Rozgrywane są także pierwsze mecze kontrolne

Okręg już po pierwszych sparingach

Część drużyn z okręgu kaliskiego ma już za sobą pierwsze mecze kontrolne. Pierwszy sparing ma
za sobą między innymi trzecioligowy przedstawiciel okręgu kaliskiego, który grał ligowym rywalem. W szeregach niemal wszystkich zespołów nie brakowało nowych twarzy.
Pierwszy tegoroczny mecz kontrolny w regionie rozegrali piłkarze
Orła Mroczeń. Na boisku ze sztuczną
nawierzchnią w Kępnie, mroczenianie
ulegli trzecioligowemu Agroplonowi
Głuszyna 3:5. Dla obu zespołów był
to pierwszy kontakt z piłką po ponad
dwóch tygodniach ciężkich przygotowań. Nic więc dziwnego, że składnych
akcji było jak na lekarstwo. Pierwszy
gol padł w 20. minucie i jako pierwsi z prowadzenia cieszyli się gracze z
Głuszyny. Mroczenianie wyrównali
bardzo szybko, bo zaledwie sześćdziesiąt sekund później, a na listę strzelców
wpisał się Marcin Górecki. Pierwsza
połowa należała do graczy Orła, którzy
swoją nieznaczną przewagę udokumentowali drugim trafieniem Marcina
Górecki. Zdecydowanie więcej działo się w drugiej części, a właściwie w
ostatnich dwóch kwadransach. W tej
części sparingu padło aż pięć bramek.
Najpierw do wyrównania doprowadził
Agroplon, a następnie goście zdołali
wyjść na prowadzenie. W 75. minucie mecz rozpoczynał się na nowo, po
tym jak Kamil Jurasik doprowadził
do wyrównania. Sama końcówka należała już jednak do przyjezdnych.
Trzecioligowiec z Głuszyny najpierw
w 85., a następnie w 89. minucie zadał
dwa ciosy, po których mroczenianie
nie zdołali się już podnieść. Porażka
z trzecioligowcem wstydu jednak nie
przynosi i pokazuje, że przygotowania
Orła zmierzają w odpowiednim kierunku. W kadrze drużyny z Mroczenia
póki co nie zanosi się na jakiekolwiek
roszady. Drużyna rozpoczęła przygotowania w składzie, który stanowił o
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sile w rundzie jesiennej. Tym samym
w Mroczeniu postawiono więc na stabilizację dotychczasowego składu. – Na
tą chwilę nie zanosi się na zmiany w
składzie, wyjątek stanowić będzie powrót zawodników, którzy leczyli kontuzje. Będziemy przygotowywać się
w niezmienionym składzie i mam nadzieję, że będziemy w dobrej dyspozycji, bo poprzednia runda pokazała, że
jesteśmy wstanie zajmować miejsca w
górnej części tabeli i chciałbym żeby
tak zostało – powiedział Marek Wojtasiak, trener piłkarzy z Mroczenia. 23
stycznia, także w Kępnie, Orzeł zmierzył się z GKS-em Grębanin. Kolejnym
rywalem Orła w meczach kontrolnych
będzie Lotnik Twardogóra, trzeci zespół Wrocławskiej Klasy A, z którym
podopieczni Marka Wojtasiaka zmierzą
się 2 lutego (godz. 14:00). Tydzień później formę drużyny z Mroczenia sprawdzi z kolei Centra Ostrów Wielkopolski (godz. 14:00). Mecze z Lotnikiem
oraz Centrą piłkarze Orła rozegrają
na boisku ze sztuczną nawierzchnią w
Ostrzeszowie. 16 lutego piłkarze Orła
wybiorą się do Kluczborka na sparing
z Motorem Praszka (godz. 17:00), by
tydzień później wrócić do Kępna na
mecz z GKS-em Rychtal (22 lutego,
godz. 14:0). Kluczbork ponownie będzie gospodarzem sparingu, w którym
Orzeł zagra z OKS-em Olesno. Dla
mroczenian będzie to próba generalna
przed starciem w ramach inauguracyjnej kolejki Ligi Międzyokręgowej w
rundzie wiosennej. W pierwszym meczu o punkty w 2019 roku podopieczni
Marka Wojtasiaka zmierzą się na wyjeździe z Piastem Kobylin. Tymczasem
drużyna z Kobylina miała być pierwszym rywalem Ostrovii 1909 Ostrów
Wielkopolski podczas zimowych przygotowań. Biało-czerwoni pierwotnie
mieli zagrać w Jarocinie z Piastem
Kobylin, ale w ostatniej chwili zaszła
zmiana i w pierwszym meczu kontrolnym w okresie przygotowawczym

do rundy wiosennej zmierzyli się w
Ostrowie z lokalnym rywalem, Centrą.
Piłkarze Ostrovii przegrali jednak w
sparingu 1:2. Prowadzenie dla Centry
w 75. minucie uzyskał Tomasz Adamczyk. Dwie minuty później wyrównał
Damian Błaszczyk, a w 88. minucie
Kacper Izydorski zdobył zwycięską
bramkę dla Centry. Ostrovia zagrała
bez kilku podstawowych piłkarzy, między innymi Łukasza Wiącka, Marka
Szymanowskiego czy Macieja Mikulskiego. Zabrakło także Mariusza Poślednika, który pozytywnie przeszedł
testy w Elanie Toruń i jeśli kluby dojdą
do porozumienia, 18-letni wychowanek Ostrovii zmieni barwy. Pierwszy
mecz kontrolny mają za sobą również
trzecioligowcy z Jarocina. Na boisku w
Swarzędzu gracze Jaroty ulegli ligowemu rywalowi ze Środy Wielkopolskiej
2:4. Od początku inicjatywa należała
do zespołu Polonii, która zdominowała
młodych zawodników Jaroty. Jednak
nieoczekiwanie to drużyna z Jarocina jako pierwsza objęła w tym meczu
prowadzenie. W 4. minucie po szybkiej
akcji i prostopadłym podaniu, jeden
graczy zespołu z Jarocina znalazł się
w sytuacji sam na sam i pewnie pokonał bramkarza. Na odpowiedź zespołu
Polonii nie trzeba było długo czekać. W
11. minucie po dośrodkowaniu z rzutu
wolnego Jakuba Wilka z 5 metrów
uderzał Piotr Wujec. Pierwsza połowa
zakończyła się ostatecznie wynikiem
2:2. Po zmianie stron na boisku w barwach Polonii pojawiła się zupełnie inna
jedenastka. Nie uległ zmianie jednak
obraz gry. W 52. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego z bliska futbolówkę do bramki rywali skierował
Adam Borucki. W 68. minucie bliski
podwyższenia prowadzenia Polonii
był Jakub Gwit, jednak jego uderzenie
z ostrego kąta na rzut rożny sparował
bramkarz Jaroty. Ostatnia bramka sparingu padła minutę przed jego końcem.
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Piłka nożna >>> Piłkarska, młodzieżowa wiosna w okręgu kaliskim w 2019 roku rozpocznie się już 23 marca. Wówczas rozegrane zostaną pierwsze mecze rozgrywek szczebla wojewódzkiego

Młodzież poznała wiosenne terminy

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej i podległy mu Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej opublikowały już terminy rozpoczęcia
prowadzonych przez siebie rozgrywek młodzieżowych w rundzie
wiosennej obecnego sezonu. Pierwszym akcentem futbolowej
wiosny będą w naszym okręgu mecze rozgrywek szczebla wojewódzkiego. Odbędą się one w sobotę, 23 marca. Kilkanaście dni
później zmagania rozpoczną piłkarze występujący w rozgrywkach prowadzonych przez kaliski OZPN.

W sobotę, 23 marca do rozgrywek przystąpią zespoły występujące
w rozgrywkach obu grup Wielkopolskiej Ligi Juniora Starszego. Tydzień
później piłkarską wiosnę zainaugurują piłkarze występujący w rozgrywkach obu grup Wielkopolskiej Ligi
Juniora Młodszego. Z kolei najliczniejsze grupy klas młodzieżowych
rozgrywki, prowadzone przez Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej,
w rundzie wiosennej zainaugurują w
sobotę, 6 kwietnia. W tym właśnie
terminie do zmagań powinny przy-

stąpić drużyny juniorów starszych i
młodszych, trampkarzy czy młodzików. 6 kwietnia rozgrywki wznowią
również piłkarze Marcinków Kępno
występujący na szczeblu wojewódzkim. Tradycyjnie już najpóźniej do
rozgrywek przystąpią drużyny orlików występujące w drugich ligach
okręgowych. Zmagania na tych
szczeblach rozpoczną się 12 i 15
kwietnia. Póki co władze Kaliskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej
nie podały terminu inauguracji rozgrywek w kategorii żaków.
BAS

Terminy rozpoczęcia
rozgrywek w rundzie wiosennej
klasa rozgrywkowa	termin rozpoczęcia
Wielkopolska Liga Juniora Starszego A1 Grupa 1
23.03.2019
Wielkopolska Liga Juniora Starszego A1 Grupa 2
23.03.2019
Wielkopolska Liga Juniora Starszego A2
6.04.2019
Wielkopolska Liga Juniora Młodszego Grupa 1
30.03.2019
Wielkopolska Liga Juniora Młodszego Grupa 2
30.03.2019
I Liga Okręgowa Juniora Starszego Grupa 1
6.04.2019
I Liga Okręgowa Juniora Starszego Grupa 2
6.04.2019
I Liga Okręgowa Juniora Starszego Grupa 1
6.04.2019
I Liga Okręgowa Juniora Starszego Grupa 2
6.04.2019
Wielkopolska Liga Trampkarza Starszego Grupa 1
30.03.2019
Wielkopolska Liga Trampkarza Starszego Grupa 2
30.03.2019
I Liga Okręgowa Trampkarza Starszego
6.04.2019
II Liga Okręgowa Trampkarza Starszego Grupa 1
6.04.2019
II Liga Okręgowa Trampkarza Starszego Grupa 2
6.04.2019
Wielkopolska Liga Trampkarza Młodszego Grupa 1
30.03.2019
Wielkopolska Liga Trampkarza Młodszego Grupa 2
30.03.2019
I Liga Okręgowa Trampkarza Młodszego
6.04.2019
II Liga Okręgowa Trampkarza Młodszego
6.04.2019
I Liga Okręgowa Młodzika Starszego Grupa 1
6.04.2019
I Liga Okręgowa Młodzika Starszego Grupa 2
6.04.2019
II Liga Okręgowa Młodzika Starszego Grupa 1
6.04.2019
II Liga Okręgowa Młodzika Starszego Grupa 2
6.04.2019
II Liga Okręgowa Młodzika Starszego Grupa 3
6.04.2019
I Liga Okręgowa Młodzika Młodszego Grupa 1
6.04.2019
I Liga Okręgowa Młodzika Młodszego Grupa 2
6.04.2019
II Liga Okręgowa Młodzika Młodszego Grupa 1
6.04.2019
II Liga Okręgowa Młodzika Młodszego Grupa 2
6.04.2019
I Liga Okręgowa Orlika Grupa 1
12.04.2019
I Liga Okręgowa Orlika Grupa 2
5.04.2018
II Liga Okręgowa Orlika Grupa 1
8.04.2019
II Liga Okręgowa Orlika Grupa 2
15.04.2019
II Liga Okręgowa Orlika Grupa 3
8.04.2019
II Liga Okręgowa Orlika Grupa 4
15.04.2019
II Liga Okręgowa Orlika Grupa 5
15.04.2019
II Liga Okręgowa Orlika Grupa 6
15.04.2019

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.

Patryk Kieliba
Patryk Jarantowicz
Mariusz Poślednik
Miłosz Kowalski
Konrad Kaczmarek

KKS Kalisz => JKS Jarota Jarocin
KS Wda Świecie => KKS Kalisz
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. => TKP Elana Toruń
WKS Witaszyce => JKS Jarota Jarocin
JKS Jarota Jarocin => KKS Lech Poznań (JM)

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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