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SERDELKi
wyrób własny

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl
Zaczęło się niewinnie, w godzinach wieczornych, 3 lutego br., zaczął padać drobny śnieg, temperatura oscylowała na niewielkim minusie. Śniegu napadało przez całą noc 20 cm, w poniedziałkowy
poranek wielu kępnian musiało odkopywać swoje samochody, drogi i ulice były śliskie, nagminne
spóźnienia do pracy. Cieszyły się tylko dzieci. – Szkoda, że w ferie nie było śniegu – stwierdza z
żalem uczeń, idący do szkoły. Utrzymująca się niska temperatura sprawiła, że przez cały dzień
mieliśmy zimowe warunki pogodowe. W kolejną noc (4-5.02.br.) temperatura spadła do –7 kresek,
co zapowiadało mroźny dzień, jednak już przed południem wyszło słońce i zaczęły się roztopy.

Tajemnice
Hurtowa
sprzedaż paliw
kwalifikowany przedstawiciel
grupy Lotos

Zapewniamy:
najwyższej jakości paliwa
z najnowocześniejszej
rafinerii w Polsce
dowóz własnym transportem
Załatwiamy wszelkie formalności
związane z monitoringiem przewozów

Tel. 601-977-948
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Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Na straży bezpieczeństwa
i w służbie mieszkańcom

kępińskich
cmentarzy

Czesław Grzeszkowiak po wielu latach przerywa milczenie i
wspomina jak, zaraz po wojnie,
był świadkiem ekshumacji żołnierzy radzieckich na cmentarzu parafialnym w Kępnie oraz
opowiada o pochówku na cmentarzu ewangelickim.

str. 8

str. 4

Anonim
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Dzienny Dom Seniora
uroczyście otwarty
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Amiens skreśliło Kurzawę,
świbianin zagra w Danii
str. III „ES”
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Informacje

aktualności
Radni na V sesji Rady Miejskiej z dylematem - czujniki czy dron?

Radni dyskutowali o pensji prezesa i czystości powietrza
Serdeczne podziękowania rodzinie,
przyjaciołom, sąsiadom, delegacjom
za wyrazy współczucia, życzliwość,
modlitwy różańcowe, komunie święte,
intencje mszalne, kwiaty oraz wszystkim tym,
którzy uczestniczyli we mszy świętej
i w ostatnim pożegnaniu

śp.

Jerzego Woźniaka
składa Rodzina.

Serdeczne wyrazy współczucia
naszemu wieloletniemu
współpracownikowi
Aleksandrowi Woźniakowi
po śmierci Ojca

śp.

Jerzego Woźniaka

składają właściciele i pracownicy
Fabryka Meble Piaski,
Fabryka Meble Laski, Fabryka Meble Łubnice
i Centrum Handlowe Piaski.

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Jerzego Woźniaka.
Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim
składa

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

31 stycznia br. odbyła się V sesja
Rady Miejskiej w Kępnie. Wszystkie
przygotowane pod głosowanie projekty
uchwał zostały przyjęte. Na sesji gościł
również Stanisław Kowalski, który
opowiedział o powstaniu książki „Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015
roku” i podziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania publikacji.
Z rąk przewodniczącego Rady Andrzeja
Stachowiaka i radnej Alicji Młot otrzymał kwiaty oraz upominek.
Wynagrodzenie prezesa
kością niezgody
Radni poruszyli temat wynagrodzenia prezesów gminnych spółek w
związku z ostatnią głośną sprawą podwyżki wynagrodzenia dla prezesa „Wodociągów Kępińskich”. Burmistrz Piotr
Psikus tłumaczył, że zasady i kryteria
wynagrodzenia prezesów spółek komunalnych są określane przez ustawę sejmową na zasadzie „widełek”. - To nie
jest wymysł kogokolwiek z włodarzy
gminy, więc można się z tym zgadzać
lub nie – stwierdził. Podkreślił też, że w
Spółce „Wodociągi Kępińskie” Zarząd
stanowi jedna osoba, więc koszty i tak
nie są duże. Radny Szymon Szczęsny
pytał, czy prezes „Wodociągów” otrzymuje minimalne ustawowe wynagrodzenie. - Prezes „Wodociągów Kępińskich”
i „ZZO Olszowa”, według wskaźnika,
na bazie którego ustalane jest wynagrodzenie, mają 3,5-krotność średniej krajowej – odpowiedział burmistrz. - Czyli
możemy ustalić 3-krotność, a daliśmy
3,5-krotność, ponieważ poziom 15 tysięcy złotych jest za niski na terenie gminy
Kępno, rozumiem - mówił sarkastycznie.
- Gdzie tu rozsądek i kto w końcu jest
winny – posłowie czy my sami decydujemy? – podsumował z przekąsem radny.
- Zwykła ludzka zazdrość i zawiść. Ja
jej nie mam. Te wynagrodzenia pewnie
bolą niektórych. (...) Jeśli ktoś należycie wykonuje swoją pracę i obowiązki,
dlaczego ma z tego nie skorzystać, jeśli
ustawa zezwala. Z wieloma rzeczami
możemy się nie zgodzić, ale przychodzi
nam realizować przepisy obowiązującego prawa – odparł burmistrz.
Również radna Bernadeta Hełka
złożyła zapytanie o wynagrodzenia prezesów gminnych spółek. Podkreśliła, że
wiele inwestycji nie może być zrealizowanych przez „Wodociągi Kępińskie” ze
względu na brak środków finansowych.
- Kategorycznie się z tym nie zgadzam.
Ilość inwestycji w „Wodociągach Kępińskich”, realizowanych przez spółkę,
jest rekordowa. To 30 milionów złotych
uzyskanych w formie dotacji plus emisja obligacji, a to daje kwotę ponad 50
milionów złotych, inwestycje realizowane są więc na wysoką skalę – tłumaczył P. Psikus.
Jak zadbać
o czyste powietrze?
Wśród przyjętych zmian w budżecie znalazł się zakup za kwotę 50 tysięcy złotych dziewięciu czujników do
pomiaru jakości powietrza, które mają
być zamontowane w różnych miejscach
gminy Kępno. Takie samo urządzenie
było testowane przez ostatnie tygodnie, a
wyniki pomiarów były bardzo złe. Radny Adam Poziemski zakwestionował

słuszność takiego zakupu i stwierdził,
że środki te można zagospodarować na
inny cel związany z ochroną środowiska
i walką z zanieczyszczeniami powietrza,
np. bilbordy czy drony do pomiarów powietrza. - Co zmieni instalacja tych czujników na naszym terenie, co wniesie do
naszego społeczeństwa? My już wiemy,
że powietrze w Kępnie jest bardzo złe.
(...) Powinniśmy te środki przeznaczyć
na walkę z tym i konkretne działania
– apelował. Podobne zdanie miał radny
Maciej Baciński. - Czy za te pieniądze
nie byłoby lepiej choć raz w miesiącu
wynająć firmę, z dronem, która będzie
nam przekazywać chociaż jeden przypadek? Jeśli będą kontrole, ludzie nie będą
palić śmieci. Każda metoda jest dobra,
żeby walczyć ze smogiem, ale jeśli mamy
ograniczone środki, wybierajmy te, które przyniosą największy efekt – dodał. Z
tymi opiniami nie zgodził się wiceburmistrz Artur Kosakiewicz. - Czujka,
którą testowaliśmy, była wypożyczona,
abyśmy mogli zobaczyć, w jaki sposób
możemy ją wykorzystać. Zgadzam się,
że same czujniki na pewno nie poprawią
jakości powietrza w mieście, ale dadzą
nam na tyle dokładny obraz, jakie jest
powietrze w różnych częściach gminy,
żeby udostępnić mieszkańcom pełną
informację na ten temat i aby mogli podejmować decyzję, czy warto wyjść na
zewnątrz i podjąć aktywność fizyczną
– odparł. Głos zabrała również Małgorzata Frala-Kędzior, jako prezes Sto-

warzyszenia „UŚMIECH”, informując o
zamontowanych niedawno w mieście bilbordach „Kępno wolne od smogu”. Burmistrz przypomniał natomiast o rozbudowie sieci gazowej i cieplnej, programach i
innych działaniach Gminy. - Ulotki, plakaty, apele – to już było, a skutek jest żaden. Skutek będzie dopiero, jeżeli dany
obywatel poczuje to po kieszeni, ale nie
w formie mandatu, bo prawo jest koślawe w tym zakresie. Jeśli nie będzie zmian
w systemie, nie będzie też zmiany myślenia i jakość powietrza się nie zmieni. (...)
My robimy to, co możemy – podkreślił P.
Psikus. Głos w sprawie zabrał też przewodniczący A. Stachowiak. - Oprócz
działania potrzebna jest informacja,
dlatego instalacja czujek jest konieczna,
aby uświadamiać ludzi. To da nam wiedzę, którą możemy wykorzystać w wielu
kierunkach – podsumował.
Boisko w złym stanie
Radny Eugeniusz Przybył pytał,
czy firma remontująca boisko w Kierznie otrzymała za te prace wynagrodzenie. - Gmina odmówiła wykonawcy
odbioru prac, które zostały przeprowadzone, ponieważ uważamy, że nie
zostały wykonane należycie, zgodnie
z zawartą umową. Prawdopodobnie
sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Podejmujemy wszelkie działania,
aby doprowadzić to boisko do lepszego
stanu – wyjaśniał wiceburmistrz A. Kosakiewicz.
KR

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

śp.

Jerzego Woźniaka
Radnego Rady Miejskiej pierwszej kadencji.
Jego odejście dotknęło nas wszystkich.
Żegnamy Go z wielkim smutkiem.
Wyrazy współczucia rodzinie składa:
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
oraz pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Przewodniczący
oraz Radni Rady Miejskiej
w Kępnie

- Sprostowanie W ostatnim numerze „Tygodnika Kępińskiego” nr 5 z 31.01.br.
w artykule „Podwyżka dla prezesa Wodociągów” błędnie podaliśmy,
że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki
„Wodociągi Kępińskie” tworzą: Adam Pawlicki (przewodniczący),
Barbara Surma i Jacek Pragłowski, podczas gdy są to członkowie
Rady Nadzorczej tejże spółki. Natomiast w skład wspomnianego
Zgromadzenia Wspólników wchodzą: Piotr Psikus (burmistrz Miasta
i Gminy Kępno) i Bogumiła Lewandowska Siwek (wójt Gminy Barnów).

Tygodnik Kêpiñski
— pismo społeczno–kulturalne regionu kępińskiego.
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Wiadomości

informacje

Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie podczas zimowych ferii zapewniła wiele atrakcji dla dzieci

Moc atrakcji w bibliotece

Za nami ferie zimowe, które w
Samorządowej Bibliotece Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie upłynęły na zabawach,
kreatywnym tworzeniu, grach i opowiadaniu ciekawych historii. Z oferty biblioteki skorzystało ponad 200
uczniów i przedszkolaków spędzających ferie w mieście.
Bibliotekarze odwiedzili dzieci
w kępińskich przedszkolach: nr 2, 4
i 5. Podczas wizyt u maluchów bibliotekarka z kępińskiego Oddziału
dla Dzieci przedstawiła „Sznurkową
historię” Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel. Historia ciekawie przedstawiona za pomocą rekwizytów
wzbudziła wśród dzieci niemałe zainteresowanie.
Filia w Olszowie gościła grupę
czytelników, która chciała poszybować w przestworza wyobraźni. Pozwoliły im na to zabawne przygody
Jack’a i jego dziadka – wspaniałego
lotnika Królewskich Sił Powietrznych i człowieka ciekawego życia,
z powieści Davida Walliamsa. Na
czas ferii przypadało święto dziadków, dlatego była to również dobra
okazja na zwrócenie uwagi dzieciom,
jak wielkim dziadkowie są oparciem
oraz skarbnicą wiedzy. Wielu emocji
najmłodszym dostarczyły warsztaty wykonywania modeli samolotów.
Dużo radości było podczas testowa-

nia ich w locie. Większość dzieci podjęła się również udziału w konkursie
czytelniczym, który rozpoczął się
wraz z feriami.
Z kolei w Filii w Mikorzynie
można było zapoznać się z zasadami tworzenia lapbooka. Uczestnicy

ZŁOTE gody

marii i eugeniusza bendzińskich

temat lektury „Mikołajek” i Gangu
Słodziaków, a nawet o szkolnym baliku. Tu nie ma ograniczeń. Tworząc
swój lapbook, dzieci miały okazję
wykazać się zdolnościami estetycznymi, artystycznymi, wykorzystać
talent plastyczny do zilustrowania
Dzieci z zaciekawieniem
brały udział w zajęciach

zajęć bawili się przy tym świetnie.
Nauczyli się składać koperty, kieszonki, książeczki i inne ciekawe elementy, które służą do zamieszczania
informacji. Podczas wykonywania tej
pracy uczestnikom towarzyszyły niezwykłe emocje, byli skupieni i uważni, ponieważ to zadanie bardzo im
się spodobało. Powstały lapbooki na
różne tematy: o rodzicach, dla babci
i dziadka, o szkole, o bibliotece, na

informacji. Ważne było także rozmieszczenie książeczek i kieszonek,
co dało okazję do kształtowania lub
doskonalenia umiejętności tworzenia
kompozycji. Pracy i pomysłów było
wiele. Uczestnicy zajęć zamienili się
w detektywów i szukali ukrytych
książek, rozwiązywali zagadki literackie i bawili w kalambury. To był
dobry, aktywny i miły czas.
Oprac. KR

W kwietniu ruszą prace remontowe na ul. Warszawskiej i Lipowej w Kępnie, w związku z
czym zmieni się organizacja ruchu w centrum miasta

Marii i Eugeniuszowi Bendzińskim

z okazji 50. rocznicy ślubu

życzymy zdrowia oraz samych pogodnych,
radosnych i szczęśliwych chwil nie tylko
w tę uroczystość, ale również w każdy
następny dzień wspólnego życia.
Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.
Kultura spod pióra

Ulice Warszawska i Lipowa
zostaną wyremontowane

31 stycznia br. w siedzibie Spółki „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o.
została podpisana umowa na modernizację ulic Warszawskiej i Lipowej.
Po pięciokrotnie ogłoszonym przez
spółkę przetargu został wyłoniony
wykonawca, którym została firma
,,Elektromex” Sp. z o. o.
Kontrakt przebudowy ul. Lipowej
opiewa na kwotę 905.505,09 zł, natomiast umowa dotycząca ul. Warszawskiej zamyka się kwotą 3.614.564,10
zł. Warto dodać, że na tę inwestycję
Spółka „Wodociągi Kępińskie” pozyskała dofinansowanie z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakres zadań obejmuje modernizację kanalizacji ogólnospławnej,
przebudowę infrastruktury podziemnej w zakresie likwidacji starego
kanału ogólnospławnego, budowę
nowej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej i ciepłowniczej, monitoringu wizyjnego,
a także wykonanie podbudowy wraz

z nawierzchnią ulic. Prace rozpoczną
się tuż po świętach wielkanocnych,
natomiast zakończą się w sierpniu br.
W związku z pracami remontowymi zmieni się organizacja ruchu
w centrum miasta. Wjazd do Rynku będzie tylko od ul. Kościuszki i
ul. Rzeźnickiej. Z kolei droga z Al.
Marcinkowskiego w stronę ul. Bro-

niewskiego będzie drogą wyjazdową z Rynku. Do zamkniętej części
ul. Warszawskiej mieszkańcy będą
mogli wjechać od ul. Grobla. Gmina Kępno apeluje do mieszkańców
o wyrozumiałość i cierpliwość oraz
prosi o dostosowanie się do zmian organizacji ruchu.
Oprac. KR

Wykonawcą inwestycji
będzie firma „Elektromex”

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 20%
NIE WIEM - 1%
TAK - 79%
( Wyniki na dzień 6.02.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

Kępińskie Koło Literatów
Kępińskie Koło Literatów zostało
powołane do istnienia z inicjatywy
Anny Niesobskiej - dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie.
KKL stanowi integralną część KOK,
w ramach którego działają literaci z
Kępna i najbliższej okolicy, w tym poeci, felietoniści, pisarze. Członkowie
Koła systematycznie spotykają się w
starej poczekalni dworca kolejowego,
gdzie pracują nad swoim warsztatem,
wymieniają się doświadczeniem, prowadzą rozmowy na temat wydarzeń
kulturalnych. Wydają kolejne tomiki
poezji i organizują wieczory autorskie. Chętnie i aktywnie włączają się
w wiele inicjatyw kulturalnych, które odbywają się w Kępnie i okolicy.
Wśród nich można wymienić m.in.:
„Noc Poetów”, „Zaduszki Literackie”, „Poezja bez granic”, „Zaczy-

tane Kępno”, obchody 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości w Kinie „Sokolnia”, 100-lecia
wybuchu powstania wielkopolskiego
w Kępnie oraz na „Wieczornicy pod
Wodziczańską Lipą”. Rozwijają swoje umiejętności, uczestnicząc w różnorodnych warsztatach literackich,
w tym organizowanych w Kępnie. W
tym roku szkolili się pod okiem Kazimierza Burnata - znanego poety,
eseisty, krytyka literackiego i tłumacza. Już dwukrotnie kępińscy literaci
włączyli się w akcję wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Poczynania artystów można śledzić
na bieżąco na stronie FB Kępińskie
Koło Literatów bądź poszczególnych
członków, a dodatkowo na stronie
www.kepinscyliteraci.pl
Oprac. red

Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski

Tygodnik Kępiński 7 lutego 2019

3

Informacje

historia
Czesław Grzeszkowiak po wielu latach przerywa milczenie i wspomina, jak, zaraz po wojnie, był świadkiem ekshumacji żołnierzy radzieckich na cmentarzu parafialnym w Kępnie.
Opowiada też o pochówku na cmentarzu ewangelickim

Tajemnice kępińskich cmentarzy

Kępnianin Czesław Grzeszkowiak (ur. 1947 r.) po wojnie wraz z rodzicami, siostrami i braćmi mieszkał
przy ulicy Berwińskiego na ówczesnym osiedlu Kolejowym w Kępnie.
Stały tam tylko wielorodzinne domy
poniemieckie, nie było jeszcze wybudowanego osiedla przy ul. Spółdzielczej. - Od ulicy Sikorskiego biegła
droga polna, przy której stały słupy
telefoniczne, dukt ten biegł do ul.

dzina się wyprowadziła i go ekshumowali – wspomina to traumatyczne
wydarzenie Cz. Grzeszkowiak, który
urodził się niespełna 2 lata później, o
tym tragicznym wydarzeniu opowiedziała mu mama. Słyszała wybuch
miny, wracając z zakupów w Rynku.
Ekshumacje
czerwonoarmistów
Pan Czesław z sentymentem
wspomina lata powojenne, kiedy to

Czesław Grzeszkowiak wskazuje miejsce ekshumacji
żołnierzy radzieckich na cmentarzu parafialnym

Sienkiewicza i dalej do targowiska,
które mieściło się na placu, gdzie
dziś wybudowane jest osiedle Wiosny Ludów. Przy tej drodze 18 kwietnia 1945 r. zginął mój brat Heniek,
razem z kolegą. Rozerwała ich mina
talerzowa, którą znaleźli. Ta droga
była zaminowana, jak przyjechało
wojsko, to znalazło więcej niewybuchów. Mój brat pochowany jest
na tutejszym cmentarzu, ten drugi
chłopiec też tu leżał, ale potem ro-

jako mały chłopiec chodził do Szkoły
Podstawowej nr 1, w tym czasie był
świadkiem ekshumacji ciał czerwonoarmistów pochowanych na cmentarzu katolickim w Kępnie. - Chodziłem wtedy do Szkoły Podstawowej nr
1 i miałem 10, może trochę więcej
lat. Myślę, że to było pomiędzy 1957
a 1960 rokiem – stara sobie przypomnieć Cz. Grzeszkowiak. - Pewnego
dnia zauważyłem, będąc na grobie
brata Henryka, samochód ciężaro-

wy, który stał na cmentarzu parafialnym i jakiś ruch wokół niego.
Przyszedłem tam od strony krzyża,
bo dalej nie pozwolono.
Jego zdaniem rosyjska ciężarówka wyjechała główną bramą od ul.
Sienkiewicza. - Ja wtedy z kolegami
biegałem za takimi ciężarówkami,
bo żołnierze rzucali nam... suchary.
Były strasznie twarde, ale my, dzieciaki, lubiliśmy je jeść – mówi kępnianin.
Prowadzi nas na cmentarz i
wskazuje miejsce, gdzie na długości
około 10 metrów (cztery groby) pochowani byli ekshumowani wówczas
Rosjanie. Miejsce znajduje się, idąc w
górę cmentarza, w dolnej jego części,
po lewej stronie. Nieopodal pochowani są żołnierze Wojska Polskiego,
którzy zginęli w czasie strzelaniny
z oddziałem Franciszka Olszówki
„Otta”. 22 listopada 1945 r. z 35-osobowym oddziałem wkroczył on do
Kępna i m.in. z użyciem panzerfausta zaatakował powiatową siedzibę
Urzędu Bezpieczeństwa. W efekcie
rozbito cały obiekt, oblano benzyną i
podpalono wszelkie znajdujące się w
budynku dokumenty i akta śledcze,
a także uwolniono wielu więźniów.
Czterdziestominutową akcję zakończył umówiony wcześniej wystrzał
z rakietnicy oraz głośny okrzyk
„Niech żyje Armia Krajowa!”.
W następstwie owego ataku zabito
czterech ubeków, jednego czerwonoarmistę, a czterech żołnierzy bezpieczniaków zostało rannych. Zginęła
także podczas silnego ostrzału, przebywająca na terenie urzędu, rodzina

Trwa akcja znakowania
grobów powstańczych
Potomkowie powstańców
mogą zgłosić chęć oznakowania grobów bliskich
zmarłych
okolicznościowym medalem
Na cmentarzach znajdujących
się na terenie gminy Kępno znakowane są groby powstańców wielkopolskich. Akcja, zainicjowana
przez burmistrza miasta i gminy
Kępno Piotra Psikusa, ma na celu
upamiętnienie powstańców okolicznościowym medalem. Znakowanie
specjalnym medalem „Powstaniec
wielkopolski” odbywa się na wniosek rodziny, która udzieli zgody
na umieszczenie medalu na grobie
oraz wypełni ankietę dotyczącą
życiorysu powstańca. Potomkowie
powstańców, którzy zgłoszą chęć
oznakowania grobów bliskich zmarłych, nie poniosą żadnych kosztów,
ponieważ znakowanie odbywa się
bezpłatnie. Ankietę i zgodę można
pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kępnie – Biuro Obsługi Interesanta oraz ze strony internetowej
www.kepno.pl.
Oprac. KR
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Znakowanie grobów odbywa się
na wniosek rodziny zmarłego
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Pan Czesław pokazuje miejsce, gdzie według
relacji nieżyjącego już kępnianina tuż po wojnie
na cmentarzu ewangelickim zakopane zostały
ciała przywiezione z więzienia mieszczącego się
wówczas przy ul. Sienkiewicza (obecnie PCPR)

jednego z oficerów UB. Po stronie
leśnych było tylko dwóch rannych. Po
tych wydarzeniach miejscowi ubecy,
chcąc pomniejszyć swą nieudolność,
w meldunkach składanych zwierzchnikom, następnego dnia pisali o 150-,
200-osobowej zbrojnej „bandzie”,
która przyjechała do miasta na pięciu
ciężarówkach wiozących poza „bandytami” również CKM-y, RKM-y
oraz wielkie ilości granatów.
Cz. Grzeszkowiak pokazuje
miejsce i obrazowo opisuje ekshumację. - Tych ciał mogło być co najmniej 5 i były złożone tutaj. Mogli
zostać tutaj przywiezieni i zakopani
w czasie wojny lub tuż po niej. W
radzieckich dokumentach na pewno
wszystko dokładnie zostało zapisane – tłumaczy. - Nie pamiętam, czy
tu były mogiły, ale widziałem nowe,
jasne, chyba sosnowe trumny, które
przywieźli tą ciężarówką. Wyciągali
ciała z trumien, w których byli pochowani, przekładali do tych świeżo
zrobionych i ładowali na tę ciężarówkę. Natomiast trumny nieuszkodzone podczas wydobywania, wkładali w przywiezione trumny.
Jak opowiada, w trakcie odkopywania ciał i ładowania trumien na
samochód obecnych było około 10
osób. – Byli to radzieccy żołnierze w
furażerkach, ale też osoby cywilne.
To wszystko wydarzyło się w ciągu
jednego dnia. Przypuszczalnie ekshumowane ciała przewieziono na
cmentarz żołnierzy radzieckich we
Wrocławiu.
Pan Czesław pamięta też, że nieco
dalej znajdował się grób radzieckiego
oficera. - To był prawdopodobnie
major. Grób z pomnikiem znajdował
się przy ścieżce koło pięknej szerokolistnej lipy. Z tego co kojarzę, pomnik wykonany był z czarnego marmuru i widniała na nim czerwona
gwiazda, a także tablica z imieniem,
nazwiskiem i stopniem żołnierskim.
Jego wtedy nie ekshumowano, ale
później grób zniknął. Ktoś go musiał
usunąć.
Gdzie kończył się cmentarz
G. Grześkowiak wyznaje, że spacerując po kępińskim cmentarzu, co
krok napotyka groby ważne dla historii miasta, czy też te, które wiążą
się z jego osobistymi wspomnieniami
– miejsca pochówku bliskich. - Tutaj
leży mój brat Heniu, o którym wspominałem.
Spacerując po kępińskim cmentarzu, pokazuje też miejsce, gdzie w
czasach jego dzieciństwa kończyły
się pochówki od strony ul. Spółdzielczej. - Tutaj kończyły się groby,
była alejka, a z tej strony był płotek
drewniany. Jest jeszcze jeden grób,
który został z tych czasów, reszta jest
polikwidowana – mówi, wskazując

na znajdujący się w tym miejscu niewielki pomnik. - Grób Bronisława
Juszkiewicza już był tu przed wojną,
od 1938 roku. Myśmy się jakiś czas
tym grobem zajmowali, dlatego że
jego żona była znajomą mojej matki.
Tajemniczy pochówek
po wojnie
Przechodzimy na cmentarz
ewangelicki, gdzie Cz. Grzeszkowiak
przytacza nieznaną szerzej relację
nieżyjącego już mieszkańca Kępna,
którego personalia chce zachować
w tajemnicy, dotyczącą pochówku
na cmentarzu ewangelickim, jaki
według niego miał miejsce w 1945
lub 1946 roku. - Opowiedział mi o
tym latem 1969 r., gdy byłem na
przepustce z wojska i odwiedzałem
grób mojego brata Henryka oraz
ojca Antoniego. Od ponad 20 lat ta
osoba już nie żyje – relacjonuje pan
Czesław. - Przywieźli zabitych wieczorem. Mówił mi, że przywieźli ich
samochodem ciężarowym i był święcie przekonany, że przywiezieni zostali z wiezienia Urzędu Bezpieczeństwa, które znajdowało się przy ulicy
Sienkiewicza w Kępnie. Wyładowali
ich, jak się idzie od głównej bramy,
od krzyża po lewej stronie i w tym
miejscu wykopali duży, co najmniej
pięciometrowy dół. Tam nie było
grobów, miejsce było celowo tak wybrane, rosła tam nawet inna trawa
niż na całym cmentarzu. Groby były
tylko wokół ogrodzenia cmentarnego oraz od strony cmentarza katolickiego do połowy cmentarza ewangelickiego, gdzie stoi krzyż. Po wojnie
grobowce miały odsłonięte płyty, a
wnętrza wyszabrowane. Z biegiem
czasu systematycznie wykradano też
z cmentarza pomniki nagrobne. Nie
wiadomo, kim byli ci, których przywieźli. Na pewno nie byli to Niemcy.
Nie wiem, czy byli po cywilnemu, czy
w mundurach. Do tej pory nie było
żadnych prób ekshumacji i na pewno
są nadal tutaj pochowani. To musiał
być rok 1945 lub 1946, bo to wiezienie na Sienkiewicza później - bodajże w 1947 roku - przestało już działać
- mówi Cz. Grzeszkowiak.
Przyznaje też, że nie zna szczegółów całego wydarzenia, nie wypytywał o nie, a i jego informator nic
więcej nie wiedział. - Ta osoba bała
się o tym mówić, to były inne czasy.
Bardzo dyskretnie, w tajemnicy mi to
powiedział, a ja znając teren cmentarza, wiedziałem, gdzie co jest i jak
on mi to opisał, to potrafiłem zlokalizować to miejsce – dodaje.
Warto byłoby, aby wrócić do tej
tragicznej historii i podjąć próbę ekshumacji, a w tym miejscu postawić
choć symboliczny krzyż upamiętniający to wydarzenie.
bem, m
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Podczas V sesji Rady Powiatu Kępińskiego, 29 stycznia 2019 r., radni podjęli uchwałę
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Anonim bez rozpoznania
W treści uchwały, za podjęciem zostanie uznany za skargę i zamiast
której zagłosowali tego dnia radni, wykonywać swoje prace zawodowe,
zapisano, iż pozostawia się bez roz- będzie się musiał przed tym bronić.
poznania niezawierającą imienia i (…) Uważajmy na tego typu działanazwiska oraz adresu wnoszące- nia, bo one się stają, z przykrością
go skargę na działalność dyrektora muszę to powiedzieć, pewną zasadą
SPZOZ w Kępnie. Przypomnijmy, że (…).
Wątpliwości wzbudził fakt przedyrektor kępińskiego szpitala Jakub
Krawczyk, 21 stycznia br., złożył słania do radnych treści anonimowej
rezygnację z pełnionej dotychczas skargi, którą nie zamierzano rozpatrywać. Decyzję tę uzasadniał radca
funkcji.
W
uzasadnieniu
projektu prawny Zdzisław Mędel. - Przeuchwały w tej sprawie wyjaśniono, wodnicząca Rady nie ma możliwoiż do Rady Powiatu Kępińskiego ści prawnej nierozesłania tekstu,
wpłynęła anonimowa skarga, któ- odpisu, oczywiście, kserokopii tej
rą Zarząd Powiatu Kępińskiego skargi, tego anonimu, tego donoprzekazał niezwłocznie, zgodnie z su - z obrzydzeniem to mówię - do
właściwością, do przewodniczącej Rady Powiatu
Kępińskiego, ta zaś do Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady. Komisja dokonała analizy przedmiotowej skargi i uznała, iż
należy pozostawić ją bez
rozpoznania wobec tego,
że nie zawiera ona imienia i nazwiska oraz adresu
wnoszącego skargę. Jak
głosi uzasadnienie, takie
właśnie postępowanie w
przypadku anonimów nakazuje stosowny przepis.
Podczas obrad głos
zabrał będący członkiem
Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji radny Włodzimierz
Mazurkiewicz.
- Komisja nie ma wyj- Pod koniec sesji możliwość zabrania głosu
ścia, czyli, procedując to otrzymał dyrektor SP ZOZ J. Krawczyk
zgodnie z prawem, musi
uznać rzeczywiście, że
tego typu skarga musi pozostać bez wszystkich radnych. Jeżeliby tego
rozpoznania. (…) Innego wyjścia, nie zrobiła, zachowanie przez nią
jeżeli chodzi o tę uchwałę, nie ma - stanowiska przewodniczącej nadal
mówił radny, zaznaczając jednak, że mogłoby być co najmniej dyskusyjnależy pamiętać o kontekście całej ne – przekonywał.
Głos zabrał starosta Robert
sprawy. - Rzecz jest niepokojąca, bo
oto anonimy zaczynają decydować Kieruzal. - Rozmawialiśmy na deo politycznym życiu tegoż powiatu. bacie i chyba wspólnie doszliśmy
Przypomnę, że w 2015 roku właśnie do takiego porozumienia, że zostataki anonim spowodował, że zmie- wimy tę sprawę faktycznie bez roznił się dyrektor DPS w Rzetni. W poznania, ale nie będziemy się nad
następnych latach taki anonim spo- nią w żaden sposób pochylać. Jest
wodował, że przez wiele miesięcy był uchwała, którą mamy procedować.
„grillowany” dyrektor ZOZ-u (…), Moje odczucia są moimi odczuciaa potem został odwołany przez Za- mi. Nie będę sobie zbijał kapitału
rząd Powiatu. Teraz kolejny anonim politycznego. Wiem, co jest prasprawił, że pan dyrektor podał się do wem, a co nie. Moje sumienie jest,
dymisji, z tego co mi wiadomo. Przy- jakie jest. Natomiast myślałem, że
znam, że z niepokojem to obserwuję. ta uchwała przejdzie szybko, bo to
(…) Każdy z państwa może dostać jednak dotyczy ludzi. I to wszystko,
jeden anonim, drugi, trzeci, który dziękuję – mówił.

Podnoszono też kwestię odpowiedzi dyrektora szpitala na stawiane mu
zarzuty. Takie wyjaśnienia skierowane zostały do przewodniczącej Rady i
starosty, ale nie zostały udostępnione
radnym. Przesłał ją do nich dopiero
radny Michał Solecki, który indagowany w tej sprawie przez starostę,
potwierdził, że przekazał odpowiedź
dyrektora radnym. - Tak, rozesłałem
wszystkim radnym odpowiedź pana
dyrektora na stawiane mu zarzuty w
anonimie, gdyż uważałem, że z czystego ludzkiego podejścia wszyscy
powinniśmy poznać treść odpowiedzi dyrektora - powiedział.
- Uważam, że skrzywdzono człowieka – mówił też podczas
sesji radny Solecki. - Wszyscy
poznaliśmy treść tej skargi i
zarzuty, które w niej były stawiane wobec dyrektora, jego
personelu i innych osób, które
zostały tam wymienione. (...)
Uważam, że jeżeli powiedziano
„A”, to trzeba także powiedzieć
„B”. Jeżeli wszyscy mogli poznać zarzuty wobec dyrektora,
on się z tego wytłumaczył, to
również powinniśmy otrzymać
odpowiedź pana dyrektora.
Do radnych zwróciła się
przewodnicząca Rady Powiatu
Kępińskiego Jolanta Jędrecka. - To jest wszystko zgodne z prawem. (…) Trudno,
żeby Rada podjęła uchwałę,
a nie zapoznała się z treścią
tej skargi, więc przesłane to
było, oczywiście, do państwa
na państwa skrzynki. Kwestią
państwa sumienia jest to, co z
tym zrobiliście. Powinniście zachować to dla siebie.
- Nas obowiązuje prawo, a prawo mówi konkretnie, (…) trzeba tę
sprawę pozostawić bez rozpoznania
i podjąć odpowiednią uchwałę. A
co to znaczy bez rozpoznania? Bez
wchodzenia w szczegóły – stwierdziła również J. Jędrecka. - (...) Tłumaczenia pana dyrektora nie mają
absolutnie wpływu na treść naszej
uchwały, bo uchwała dotyczy tylko i
wyłącznie pozostawienia skargi bez
rozpoznania, czyli jej odrzucenia.
Uchwała o pozostawieniu skargi
bez rozpoznania została podjęta przy
15 głosach „za”. Jeden radny wstrzymał się od głosu.
Dopiero pod koniec sesji możliwość zabrania głosu w tej sprawie
otrzymał dyrektor J. Krawczyk.

- Nie mogę się nie odnieść,
choćby w kilku zdaniach, do sprawy
anonimu, który trafił na ręce Zarządu Powiatu Kępińskiego. Mówicie
tutaj państwo o przepisach, argumentacji prawnej. Otóż szanowni
państwo, ja się nie zgadzam z tą argumentacją, którą pan mecenas tutaj przedstawia. Ja też mam swoich
prawników, którzy inaczej interpretują to zjawisko.
Cały czas mieliśmy do czynienia z anonimem, nie skargą, tylko
z anonimem. Nie mogę zgodzić się
z tym, że postępowanie, które miało
miejsce, było zgodne z przepisami,
bo w moim przekonaniu i przekonaniu moich prawników nie było
zgodne z przepisami. Co więcej,
niestety, było też brakiem szacunku
dla mnie i kierowników podległych
jednostek, ponieważ treść tego
anonimu została upubliczniona do
wszystkich radnych. Niestety, nie
zostało przewidziane, że trafi także
do innych osób i niestety trafiła.

Wiele osób zna treść tego anonimu,
który szkaluje moją osobę, który
szkaluje moich współpracowników.
W treści tego anonimu są dane
osobowe, są konkretne dane, wskazane czyny osób, które wcale takich
czynów się nie dopuściły i zjawisk,
które nie mają miejsca. Ja udzieliłem odpowiedzi panu staroście
na temat tych zarzutów, bo mnie o
to poprosił. Natomiast uważam, że
przekazanie tego państwu wszystkim, było jednoznaczne z tym, że to
się rozejdzie. Jesteśmy małym miastem i takie rzeczy się rozchodzą.
Dzisiaj przychodzą do mnie ludzie i
mówią: czytałem, co oni tam o tobie
napisali, ktoś cię bardzo nie lubi.
Proszę państwa, gdyby to chodziło
tylko o mnie, to bym powiedział, że
pełnię funkcję publiczną i muszę się
z tym liczyć, ale tam chodziło także o inne osoby, których nazwiska i
dane nie zostały ukryte – mówił J.
Krawczyk.
bem

1 lutego 2019 r. w Kępnie odbyły się Regionalne Konsultacje pt. ,,Niezależność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez
obowiązków i obaw”

Rozwój KGW
bez obowiązków i obaw

Celem organizatorów kępińskiego spotkania było wskazanie kierunków
działań KGW i przekazanie przydatnych dla ich funkcjonowania wiadomości

Konferencję pod patronatem
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
zorganizowana została przez pełnomocnika do spraw małych i średnich przedsiębiorstw wiceminister
Andżelikę Możdżanowską, która
osobiście uczestniczyła w kępińskim
spotkaniu.
W konsultacjach wzięły udział
przedstawicielki wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu
kępińskiego, a także kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kępnie
Marek Potarzycki wraz pełnomocnikiem ds. KGW Katarzyną Dawid,

naczelnicy Urzędu Skarbowego w
Kępnie, a także samorządowcy.
W trakcie spotkania minister A.
Możdżanowska przedstawiła wytyczne dotyczące priorytetów i kierunków dalszego działania i rozwoju
Kół Gospodyń Wiejskich.
Panie z KGW zapoznały się z
prowadzeniem uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz z zasadami dotyczącymi złożenia do końca
kwietnia br. sprawozdania z otrzymanego dofinansowania. Podsumowano
także dotychczasowe osiągnięcia i
działalność Kół.
Oprac. bem

W konsultacjach uczestniczyły reprezentantki
Kół Gospodyń Wiejskich powiatu kępińskiego
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Wiadomości

informacje
Zbiórka funduszy i materiałów budowlanych, potrzebnych
do odbudowania domu rodziny z gminy Kępno

Apel do ludzi dobrego serca

- Jestem mieszkanką Kępna
(woj. wielkopolskie) i moim celem
jest zebranie funduszy, jak i materiałów budowlanych potrzebnych do
wyremontowania podupadającego,
100-letniego domu. Pieniądze zbieram dla rodziny spod Kępna, dokładnie dla matki (Basi) samotnie
wychowującej trójkę dzieci, której
miesięczne środki wystarczają na
pokrycie bieżących opłat – o innych
wydatkach, w tym na remont, nie ma
mowy – brzmi apel na stronie https://
pomagam.pl/basia3, skierowany do
wszystkich ludzi o dobrych sercach,
którzy chcą i mogą pomóc potrzebującej rodzinie z gminy Kępno.
Organizatorka zbiórki, która na łamach „Tygodnika Kępińskiego” chce
pozostać anonimowa, podkreśla, że na
chwilę obecną najważniejszą sprawą
jest zebranie pieniędzy na remont dachu, któremu może grozić zawalenie.
Fatalny stan budynku przyciągnął
uwagę organizatorki zbiórki już daw-

no. Nie dawało jej to spokoju, dlatego postanowiła ona wziąć sprawy we
własne ręce i zrobić wszystko, co w jej
mocy, aby pomóc rodzinie pani Basi.
- Najstarsze dziecko chodzi razem z
moją córką do klasy. Pół roku temu
nauczycielka organizowała spotkanie
integracyjne i zapytała, czy ktoś mógłby przywieźć te dziecko. Zgłosiliśmy
się z mężem. Stojąc przy tym domu
zauważyłam stan budynku, to, jak wygląda dach... Długo nie umiałam się z
tego otrząsnąć, w końcu zdecydowałam się tam pojechać i wprost zapytać
panią Basię, jaka jest ich sytuacja, z
czego żyją. I wiem już, że sytuacja nie
jest kolorowa. Postanowiłam pomóc,
jak tylko się da. To był czysto ludzki
odruch, nie da się przejść obok takich
spraw obojętnie – wyznaje organizatorka zbiórki.
Pojawił się pomysł zgłoszenia do
programu „Nasz nowy dom”. Jednak
nie były spełnione odpowiednie wymagania. - Nie mogliśmy zgłosić tej
rodziny do programu, ponieważ musi
być uregulowana sytuacja prawna,
musi być jeden właściciel, a tam jest
dwóch właścicieli – pani Basia i jej
mama. Dlatego ta rodzina nie kwalifikuje się – wyjaśnia. Pozostało więc
pomóc samodzielnie. - Do tej pory
to, co mogliśmy zrobić z mężem, zrobiliśmy. Odnowiliśmy kuchnię, zorganizowaliśmy meble, pomogliśmy
też przewieźć meble, które pani Basi
udało się znaleźć na jednym z portali,
notabene od pana z Kępna. Pomogli
nam w tym zaprzyjaźnieni ludzie –
mówi organizatorka. Wtedy zaczęły
pojawiać się kolejne problemy i rzeczy
wymagające remontu. - Oprócz tego
dachu jest też do zrobienia łazienka –
przyznaje organizatorka. Priorytetem
jest jednak dach. - Połamane są belki,
konstrukcja. Załatwiliśmy dekarza,
który obejrzał ten dach i wycenił prace na około 18.000 zł, ale jeśli mają
być zrobione kominy, będzie to kwota około 22.000 zł. Dlatego w zbiórce
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założyłam kwotę 20.000 zł, licząc, że
może to wystarczy – podkreśla.
Pani Basia nie pozostaje bierna i
szuka pomocy w różnych miejscach.
Skutki są jednak marne. - Opieka społeczna przyznała niewielkie środki na
remont dachu, to kropla w morzu –
zaznacza organizatorka zbiórki. Istotny jest też fakt, że kobieta bardzo dba
o swoje dzieci. - Matka, mimo swoich ograniczonych możliwości, stara
się. Sama szuka w internecie mebli
czy innej pomocy, była w ośrodkach,
gdzie można uzyskać pomoc. Pani
Basia może podjąć pracę dopiero od
września, kiedy jedno z młodszych
dzieci pójdzie do przedszkola. Mimo
kiepskiej sytuacji dzieci są zadbane,
mają co jeść, najstarsza córka zawsze
ma przygotowane śniadanie do szkoły
oraz schludne, czyste, porządne ubrania – mówi organizatorka. - Ta rodzina jest silna, potrafi sobie poradzić.
Pieniędzy wystarcza na bieżące utrzymanie wszystkich, ale nie wystarcza
na remont domu, który wymaga
bardzo dużego wkładu. Większość pieniędzy idzie na opłaty,
rachunki, co kwartał trzeba płacić też podatek rolny za ziemię,
na której stoi dom... Nawet kiedy
matka pójdzie już do pracy, jej
wypłata przeznaczona zostanie
na bieżące utrzymanie, nadal
będzie brakowało na gruntowny
remont domu – dodaje.
Pojawił się więc pomysł organizacji internetowej zbiórki pieniędzy.
- Zastanawiałam się, jak zorganizować taką zbiórkę. Gdybym ogłosiła,
że proszę o wpłaty na konto prywatne,
to wątpię, żeby ktoś był chętny. Są trzy
główne, wiodące strony internetowe
ze zbiórkami pieniędzy, a wśród nich
pomagam.pl. Wybrałam właśnie tę
stronę. Byłam sceptycznie nastawiona do tego, nie robiłam sobie za dużych nadziei, ale jestem pozytywnie
zaskoczona reakcją ludzi. Uzbieraliśmy już prawie 2.000 zł – podkreśla z
radością organizatorka. Aby wesprzeć
zbiórkę i pomóc rodzinie pani Basi,
należy wejść w link: pomagam.pl/
basia3. - Na stronie jest możliwość
wyboru spośród danych kwot od 10
do 200 zł, jest też opcja „inna”, dzięki
czemu można wpłacić dowolną kwotę,
nawet symboliczną złotówkę – instruuje. Chętni mogą również ofiarować
potrzebne materiały budowlane: panele, regipsy, styropian do ocieplenia
budynku itp.
Kierujemy więc apel do ludzi,
którym nie jest obojętny los innych. Naszym głównym celem jest pomoc
rodzinie pokrzywdzonej przez los w
poprawie ich warunków bytowych
i mieszkaniowych. Każdy człowiek
pragnie żyć w godnych warunkach,
gdzie standardem jest ciepłe, ogrzane
mieszkanie, bieżąca woda, łazienka. Nie każdy bowiem jest w stanie
zadbać o godność swoją i swoich
najbliższych. Dzięki dobremu sercu
i państwa pomocy jesteśmy w stanie
osiągnąć wyznaczony cel. Zapraszamy do dołączenia się do zbiórki
internetowej, każdy na miarę swoich
możliwości i chęci – podsumowuje
organizatorka. Pomóżmy, razem możemy więcej!		
KR
Więcej informacji pod numerem
tel.: 602 185 476 i pod adresem:
www.pomagam.pl/basia3

W poniedziałek, 28 stycznia 2019 r., w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie, gdzie
swą siedzibę ma Kępiński Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyła się uroczystość symbolicznego przekazania Kępińskiego Złotego Serduszka

Kępińskie Złote Serduszko przekazane

Przypomnijmy, iż podczas tegorocznego 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Kępiński
Sztab zebrał w sumie kwotę blisko 145
tys. zł. W tym roku zbierano fundusze
na zakup sprzętu dla specjalistycznych

Radia „Sud”, zapłacono 10.100,00
zł. Zwycięzcą tegorocznej licytacji
została jedna z lokalnych firm, która
postanowiła zachować anonimowość.
Od 18 lat dla Kępińskiego Sztabu
WOŚP serduszko wykonuje złotnik

Pieniądze uzyskane z licytacji złotego serduszka zasiliły konto
zbiórki na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych

szpitali dziecięcych pod hasłem „Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy
dla dzieci małych i bez focha”.
Za Kępińskie Złote Serduszko,
tradycyjnie licytowane na antenie

Zenon Wróbel. Jego fundatorem, już
po raz siódmy był Spółdzielczy Bank
Ludowy w Kępnie. Serduszko jest w
całości wykonane ze złota i wręczane zwycięzcy licytacji ze specjalnym

certyfikatem zapewniającym o jego
oryginalności.
Na spotkanie do biblioteki powiatowej przybyli: starosta kępiński
Robert Kieruzal, przedstawicielka
burmistrza miasta i gminy Kępno
Sylwia Humelt, wiceprezesi Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego
- Karolina Kuśnierczyk i Barbara
Cierpik, złotnik Z. Wróbel, dyrektor
Santander Bank Polska Tomasz Gatner, harcmistrz Wiktor Gruszka,
Tomasz Nawrocki – członek Sztabu
WOŚP i wolontariusz Pokojowego
Patrolu, Alicja Nawrocka - członkini
Kępińskiego Sztabu WOŚP, a także
redaktor naczelny Radia „Sud” Michał Zaczyk.
Dyrektor biblioteki i jednocześnie główny organizator kępińskich
finałów WOŚP Wiesław Walas,
podsumował 27. Finał na terenie powiatu kępińskiego oraz podziękował
wszystkim za włączenie się do akcji.
Szczególne podziękowania skierowane zostały do wolontariuszy Orkiestry, którzy niestrudzenie kwestowali
w miejscowościach powiatu.
Oprac. bem

2 lutego br. na sto dni przed maturą uczniowie klas technikum IVTE, IVTGO, IVTHR, IVTAM
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie spotkali się na tradycyjnym balu studniówkowym

Studniówka maturzystów z Zespołu przy Sienkiewicza
„Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale” - Agnieszka Osiecka

Technikum Handlowe i Organizacji Reklamy,
wych. Agnieszka Trawińska. Fot. Natalia Hanuszkiewicz

Technikum Ekonomiczne,
wych. Anna Gawrońska. Fot. Karol Wiśniewski

Technikum Gastronomiczne i Ochrony Środowiska,
wych. Anna Paluszek. Fot. Karol Wiśniewski

Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Mechaniczne,
wych. Beata Wylęga-Grygierzec. Fot. Karol Wiśniewski

Bal studniówkowy - wbrew radosnemu nastrojowi - sygnalizuje
nieubłagalnie zbliżający się egzamin dojrzałości. Mimo to młodzież
klas IV TE, IV TGO, IV TAM, IV
THR z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie pod opieką
wychowawców: Beaty Wylęgi-Grygierzec, Anny Gawrońskiej, Anny
Paluszek i Agnieszki Trawińskiej
oraz rodziców 2 lutego br. bawiła
się na jedynym w swoim rodzaju i
niepowtarzalnym balu. Uroczystość
odbyła się w restauracji Hotelu Aroma Stone Spa w Sycowie. Na parkiecie bawiły się 242 osoby – maturzyści, dyrekcja, wychowawcy i
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nauczyciele. Punktualnie o godzinie
19.00 – prowadzący Anita Słupianek, Aleksandra Sopel, Bartłomiej
Garczarek otworzyli uroczystość.
Młodzież postanowiła poświęcić ten
szczególny wieczór tym, dzięki którym doszli aż tutaj, a więc dyrekcji,
wychowawcom, nauczycielom oraz
rodzicom. Utwory Agnieszki Osieckiej i Wisławy Szymborskiej, recytowali: Kinga Szczupak i Michał
Surek. Występ uświetniły piosenki
zaśpiewane przez Joannę Ogórek,
Amandę Nawrot, Sandrę Świtoń,
Sandrę Wrześniewską, Aleksandra Okaj. Oficjalnego otwarcia balu
studniówkowego dokonała dyrektor

Bogumiła Drobina. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Woch. Były podziękowania
młodzieży i dużo, dużo serdecznych
słów. W atmosferę studniówkowego
balu wprowadził wszystkich staropolski polonez, przygotowany przez
nauczyciela w-f - Sylwię Bednarz.
Potem już tylko zabawa do białego
rana. Bawiącym się towarzyszył swoją grą DJ Cubas z Wieruszowa. Bal
zakończył się o czwartej rano. A teraz - życzmy młodzieży sukcesów na
egzaminie maturalnym.
bwg

Reklama

ogłoszenie

9 na 10 osób wyeliminowało: 100% ubytków słuchu, wyostrzyło słyszalność całego spektrum dźwięków, wyciszyło niechciany hałas i szumy uszne!

Laryngolodzy potwierdzają:

4 w 100% regeneruje wieloletnie ubytki słuchu, 4 działa podczas snu,
4 odbudowuje zniszczone od hałasu komórki słuchowe, usprawniając
ich działanie aż 15-krotnie, 4 pomaga zwalczyć skutki głuchoty,
wyeliminować ich przyczynę i zapobiec nowym ubytkom!

Problemy w relacjach,
samotność i zawstydzenie
Szwajcar właśnie ze strachu przed całkowitą głuchotą nauczył się języka migowego: „Gdy żona zmarła,
a dzieci poszły na swoje, potwornie bałem się głuchoty
i wykluczenia społecznego. Próbowałem więc wszystkiego – świecowania, zastrzyków w bębenki, olejków zakrapianych do ucha rzekomo oczyszczających kanał słuchowy, a te tylko wyciekały i nasilały problem. Wzmacniaczy
słuchu, które powodowały ból i trzeszczały jak drzwi od
strychu. Aparaty raniły uszy, wypadały, gubiły się i działały tylko wtedy gdy miałem je na sobie – to minus, bo
jak wówczas funkcjonować? Potrzebowałem lepszego
rozwiązania.” – wspomina p. Peter S.

W domu ledwo słyszał,
w pracy wyłapywał każdy szept
Nie dowierzał, gdy w nowej pracy, zaczął słyszeć
wszystko głośniej i wyraźniej, od dźwięków najniższych po najwyższe, całe spektrum! Gdy jednak
wychodził z laboratorium – niedosłuch powracał.
Zaczął więc prowadzić dziennik obserwacji i szybko
okazało się, że leczył go przypadek. Za polepszenie słuchu odpowiadało pole elektromagnetyczne
obecne na terenie instytutu. P. Peter S. od razu pomyślał „A co gdyby tak cały czas nosić namagnesowany
ferromagnetyk na sobie?”. Przykleił maleńki plaster
z magnesem za ucho, ten sam którego nieprzypadkowo kliniki i szpitale wykorzystuje do badań rezonansem magnetycznym. Zadziałało.

REKLAMA
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uż ponad 270 536 osób z niedosłuchem porzuciło drogie i nieskuteczne rozwiązania
na rzecz metody ze szwajcarskiego instytutu CERN, która regeneruje 100% słuchu
w 4-tygodnie.
Peter S., szwajcarski astrofizyk, który posługuje się biegle 3 językami, w tym migowym, pracuje
w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych
CERN. To właśnie tam wynalazł antidotum, które
działa lepiej niż aparaty słuchowe, a jest od nich
znacząco tańsze. Podczas gdy aparat to wydatek
nawet 15 tys. zł, kuracja astrofizyka kosztuje mniej
niż 1/100 tej kwoty!

Wyniki testów
i badań audiometrycznych
„Wcześniej korzystałem z różnych metod, ale to działanie biopolarnej stymulacji ferromagnetykiem okazało
się naprawdę skuteczne. Gdy poddałem się badaniom
audiometrycznym, te wykazały ogromny wzrost słyszalności i zrozumienia mowy ludzkiej.” [patrz wykres]

40 lat pracuję słuchem, więc i ten
musiał się w końcu kiedyś zużyć!
Plastry otrzymałam od jednej
z niemieckich chórzystek w trakcie
Zofia G. (64 l.),
tournee po Europie. Podczas pracy
Milanówek
z zespołem jak 10 lat temu, słyszę
głośno i ostro, wyłapuję nawet najmniejszy fałsz,
wszystkie wysokie i niskie tony! Przyznaje, jestem
w szoku, że to tak dobrze działa. 3 miesiące temu
zmuszona chciałam zrezygnować z pasji, a dzisiaj?
Żaden dźwięk i szept nie są mi obce!
Swoim odkryciem Pan Peter S. postanowił podzielić się z jedną ze szwajcarskich klinik otolaryngologicznych, która przeprowadziła badania na 965
wolontariuszach. Wyniki zaskoczyły samych lekarzy:

Zregenerowane komórki odbierają pełen zakres
dźwięków, od najniższych po najwyższe tony

PO 60 DNIACH
PRZED

*Efekty kuracji biopolem
zmierzone w badaniach
audiometrycznych
[ramka, lewy dolny róg]

Uszkodzone komórki nie odbierają dźwięków dobiegających z otoczenia

i aparatów efekt działania jest odczuwalny
niezależnie od tego czy w danym momencie
korzystamy z urządzenia (regeneracja także
podczas snu),
2 Zwalcza wieloletnie i wszelkiego rodzaju
ubytki, niezależnie od wieku – działa doraźnie,
ale i doprowadza do głębokiej samoregeneracji
kanału słuchowego, zmuszając organizm do rozpoczęcie procesu samoleczenia i automatycznej
odbudowy uszkodzonych komórek

3 Usuwa skutki i walczy z przyczyną, zapobiegając nowym ubytkom – poprzez stymulację
biopolem najniższej częstotliwości oraz głęboką
Pierwsze 7-28 dni pozwala by:
Ý wyeliminować ból i dyskomfort (poczucie „zatka- regenerację uszkodzonych komórek, pozwala
odzyskać młodzieńczy słuch, a jego działanie nie
nego” ucha),
Ý eliminuje irytujące dolegliwości wywołane wie- ogranicza się tylko do naprawiania szkód, lecz
loletnią pracą w hałasie jak; szumy, trzaski, piski także potrafi wymusić na organizmie by więcej do
tych szkód nie dopuścił.
oraz dźwięki niepożądane, np. warkot silnika.

chem) 4 niezależnie od wieku gwarantują
100% skuteczności, rekordzista tej metody,
Brytyjczyk Paul McKnight wyostrzył słuch
w wieku niespełna 94 l. 4 osób zmagających
się z szumami usznymi, narażonych na duże
natężenie dźwięku z otoczenia 4 osób, których wrażliwa skóra wokół uszu i inne bliżej
nieokreślone powody zabraniają np. noszenia
aparatów, korzystania z zabiegów, laserów
czy stosowania innych, alternatywnych form
leczenia.
Terapia Biopolem to w 100% naturalna
i bezpieczna metoda, stosowana z powodzeniem od lata w wielu krajach świata: Szwajcaria, Japonia 2014 r., Dania i Szwecja 2016 r.,
Wielka Brytania, Niemcy 2017 r., Czechy maj
2018 r. To alternatywa dla drogich i mniej skutecznych form leczenia. Wyniki badań audiometrycznych jednoznacznie udowodniają. Już
po kilkunastu dniach stosowania plastrów, ich
skuteczność waha się między 90, a 100%.

Nareszcie mogę zadzwonić do córki,
Kolejne 29-60 dni stymulacji aktywnym
nie mam problemu z dogadaniem
bipolem pozwala:
się w sklepie. Słuch wraca stopnioÝ lepiej słyszeć (nawet 15-krotnie zwiększona
Płacisz raz, naklejasz
wo, nic nie wali, nie trzeszczy, nie
ostrość, głośność i czytelność dźwięków) rozmów Alina M. (79 l.),
i znów słyszysz!
stuka.
Wcześniej
co
rusz
gubiłam
Gdańsk
tel., audycji radiowych, TV, mowy ludzkiej
ten okropny aparat, a gdy jechałam
Wystarczy, że nakleisz rano i wieczorem plaÝ wyłapywać każde, dotychczas niesłyszane dźwię- autobusem od gwaru myślałam, że rozsadzi mi głostry za uchem, by proces samoregeneracji kanaki z otoczenia, np. szepty na korytarzu, odgłosy wę! Nikt ich nie dostrzegł, a mija 25 dzień odkąd
łu słuchowego odbywał się samoistnie. Plastry
natury, wołanie z „drugiego pokoju”
naklejam je za uchem, dziś słyszę 2-krotnie czyściej
są wodoodporne i niewidoczne (cielisty kolor).
Ý z łatwością toczyć rozmowy w tłumie podczas np. i wyraźniej niż kiedykolwiek. Nieważne czy stoję
Właściwości lecznicze zachowują przez 50 lat,
jazdy środkami komunikacji, głośnych koncertów, tyłem czy przodem do rozmówcy!
a terapia b.rzadko wymaga powtórzeń. Pamiętaj!
w sklepowym gwarze, ale także w sytuacjach dysGdy odzyskasz młodzieńczy słuch, nie wyrzucaj
kretnych: u lekarza, w banku, w relacjach intymnych, Dr J. Hausner-Kowalik, laryngolog:
Pierwsze słyszalne efekty
pozostałych plastrów, a schowaj do apteczki tak,
„Tak, stymulacja biopolem jest w medycynie by w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba móc
już po 14 dniach
Po 60 dniach:
powszechnie stosowaną metodą. Nic dziwnego: skorzystać z nich ponownie.
„Podczas testów nakleiłem plaster na 14 dni za prawe
Ý podnosi słyszalność szeptów do młodzieńcze- każdy posiada w swojej krwi ferromagnetyk (żeucho. Efekt natychmiastowy – zacząłem przykładać
„Każdy ma wybór – może korzystać z rozwiągo poziomu, wzmacniając ich sygnał aż 9-krot- lazo), które można stymulować za pomocą pola
słuchawkę tel. tylko do tego ucha, bo słyszałem nim głozań, które są sprawdzone, ale kosztują fortunę,
nie wyłapując nawet najdrobniejsze szczegóły, elektromagnetycznego. Pobudza to krwinki,
śno i wyraźnie. Od 15 dnia nosiłem plastry już po obu
albo jak p. Alina M. – emerytowana pracownica
przywraca spektrum słyszalność dźwięków zmuszając organizm do samo naprawy. Mestronach. Z czasem różnica była tak duża, że przestałem
pralni przemysłowej czy Zofia G. dyrygent chóru
wszelkiego zakresu, od najniższych po tony chanizm działania jest w 100% naturalny, dlate„krzyczeć”, mówiłem ciszej, a rozmówcy nie musieli mi
„Festa”, zaryzykować i skorzystać z metody, któ15 000 (Hz) i więcej.
go tak bezpieczny i skuteczny: pobudzona krew
nic powtarzać. Najbardziej zdziwiłem się, gdy poszera okazała się skuteczna, ale i znacznie tańsza!
przenosi w uszkodzone miejsce składniki
dłem do spowiedzi – pierwszy raz od lat usłyszałem, co Jak to działa?
W końcu wszystko DA się wyleczyć, potrzeba tylko
odżywcze, które intensywnie regenerują koksiądz do mnie mówi!”
szansy od losu i odrobiny dobrej woli. Na początku
Stymulacja biopolarna za pomocą ferromagne- mórki rzęskowe słuchu w narządzie Cortiego.
farmaceuci też byli sceptyczni. Jednak udało się
tyków inicjuje pro- W rezultacie następuje jego odbudowa.
– znalazłem firmę, którą przekonały opinie szwajces samo naprawy
Skuteczność terapii porównywalna jest carskich laryngologów i wyniki skuteczności tekomórek rzęsatych z efektem, który daje aparat słuchowy najstów audiometrycznych. 5 lat temu pierwszy raz
w uchu wewnętrz- wyższej klasy wartości nawet 15 tys. Kuracja
wprowadzili moje biomedyczne plastry do 175
nym. Tym samym biopolem niewątpliwie jest nie tylko tańsza,
Zlokalizowane w uchu wewnętrznajlepszych, zagranicznych aptek w 4 różnych
umożliwia
nawet ale i co niesamowite często znacznie skunym komórki rzęsate odpowiakrajach” – wspomina p. Peter S.
100% przywrócenie teczniejsza – regulacja natężenia dźwięków
dają za zmianę fal dźwiękowych
Dziś w Polsce w zamian za uczestnictwo
dawnej sprawności jest stopniowa i naturalna, więc nie drażni
w impulsy elektryczne, które trafiają
w Fabryce Zdrowia, pierwsze 150 osób, które
słuchowej
w
krótpacjenta, a efekt utrzymuje się kilka lat od zadzwoni do 14 lutego 2019 r., także może otrzydo mózgu. Niestety, wskutek chorób,
kim czasie i w natu- zakończenia pełnej terapii.
nadmiernego hałasu lub starzenia
mać 20 SZT. BIOMEDYCZNYCH PLASTRÓW w
ralny sposób.
się organizmu mogą one ulec uszkocenie mocno promocyjnej, zamiast 323 zł tylko
dzeniu. Dzięki wykorzystaniu biopola
Formuła różni się od Plastry nadają się dla:
za 97 zł (przesyłka GRATIS!) Ilość zestawów
możliwa jest skuteczna regeneracja
tradycyjnych form 4 kobiet i mężpromocyjnych jest ograniczona, decyduje kolejkomórek rzęsatych. W rezultacie
walki z niedosłu- czyzn, niezaność zgłoszeń!
dźwięk, który dociera do mózgu, może
chem:
leżnie od
1 Działa 24h, sły- r o d z a j u
być mocniejszy i bardziej wyraźny.
[patrz czerwona linia]
szalne efekty już i stadium
po 14 dniach od wady
(za1. zastosowania – równo z silnym
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00-20:00t)
w przeciwieństwie jak i bardzo lekczenie lokalne bez dodatkowych opła
połą
(Zwykłe
do wzmacniaczy kim niedosłu-

Tel.:

81 300 35 72
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Policja

Straż pożarna
Pożar samochodu ciężarowego na drodze w Nowej Wsi
Książęcej

Płonęła kabina
i przód naczepy ciężarówki

Jako przyczynę pożaru ciężarówki stwierdzono
pęknięcie przedniej opony. Fot. KPP Kępno

23 stycznia br., około godziny
12.45, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o pożarze samochodu ciężarowego marki Scania na drodze w
Nowej Wsi Książęcej.
Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
OSP Bralin i OSP Nowa Wieś Książęca, a także policję. - Kiedy strażacy
dotarli na miejsce, paliła się kabina
samochodu ciężarowego. Nie było
osób poszkodowanych, a ruch na
drodze został całkowicie zablokowa-

ny. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
podaniu dwóch prądów wody na
palącą się kabinę samochodu oraz
dodatkowe dwa w obronie naczepy
i ładunku – mówi rzecznik prasowy
KP PSP Kępno kpt. Jarosław Kucharzak. W trakcie działań strażacy
wyciągnęli z palącego się pojazdu
trzy butle z gazem propan–butan,
które zostały schłodzone. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa kabina
oraz przód naczepy samochodu ciężarowego. Jako przyczynę zapalenia pojazdu stwierdzono pęknięcie
przedniej opony.		
KR

Kolizja w Słupi pod Bralinem

Nie ustąpił pierwszeństwa
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym.
Zabezpieczono także uszkodzone
samochody. Po przyjeździe Zespołu
Ratownictwa Medycznego lekarz
podjął decyzję o transporcie do
szpitala sześciu osób, w tym dwójki
dzieci – relacjonuje rzecznik prasowy
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie kpt. Jarosław Kucharzak. Na szczęście, po
szczegółowych badaniach poszkodowanych nie stwierdzono poważnych
obrażeń, wymagających hospitalizacji, dlatego sprawca został ukarany
mandatem karnym.
KR

26 stycznia br., przed godziną
16.00, w Słupi pod Bralinem doszło do kolizji, w której brały udział
dwa pojazdy marki Opel. Sprawca,
23-letni mieszkaniec Kalisza, nie
ustąpił pierwszeństwa prawidłowo
jadącemu 48-letniemu mieszkańcowi gminy Bralin, doprowadzając do
zderzenia bocznego pojazdów. Na
miejsce zadysponowano również
straż pożarną. - Strażacy zastali dwa
samochody osobowe po wypadku,
którymi podróżowało łącznie siedem
osób – opuściły one samodzielnie
uszkodzone pojazdy przed przybyciem strażaków. Działania strażaków polegały przede wszystkim na

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

30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02

111 (445%)
112 (447%)
98 (393%)
72 (289%)
56 (223%)
125 (500%)
90 (361%)

156 (311%)
155 (309%)
134 (268%)
101 (202%)
76 (153%)
172 (344%)
127 (253%)

Bardzo zła
Bardzo zła
Zła
Zła
Zła
Bardzo zła
Zła

Wspaniała

Dobra

Bywało lepiej

Zła

Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/
Raport będziemy publikować co tydzień.
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Na straży bezpieczeństwa
i w służbie mieszkańcom

25 stycznia br. w Starostwie właśnie nasza ciężka praca. Jeżeli
Powiatowym w Kępnie odbyła się mamy już zatrzymanego, osadzonedoroczna odprawa służbowa, podsu- go przestępcę, wtedy „wyciskamy”
mowująca wyniki pracy Komendy z niego wszystko. Rozliczamy go ze
Powiatowej Policji w Kępnie w 2018 wszelkich przestępstw, których dor. W odprawie uczestniczył I zastępca puścił się w czasie przeszłym, obeckomendanta wojewódzkiego Policji nym. Stad ta liczba 280 czynów odw Poznaniu insp. Roman Kuster, notowanych w 2018 r. Myślę, że jest
starosta Robert Kieruzal i wicesta- to wysoka cyfra obrazującą pracę
rosta Alicja Śniegocka, prokurator pionów kryminalnych – wyjaśnił mł.
rejonowy w Kępnie Emilia Mielca- isp. R. Ciesielski.
Komendant podsumował także
rek-Wojciechowska, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej pracę Wydziału Prewencji – w tym
w Kępnie bryg. Wojciech Grabarek, ilość służb policjantów na drogach i
przedstawiciele władz samorządo- działania dzielnicowych. W minionym roku na terenie powiatu miało
wych oraz funkcjonariusze policji.
Komendant powiatowy Policji w miejsce 706 kolizji – o 61 kolizji więKępnie mł. insp. Robert Ciesielski podsumował wyniki
całorocznej pracy kępińskiej
jednostki. Przedstawił działania każdego z wydziałów oraz
strukturę etatową. Na chwilę
obecną stan etatowy jednostki
wynosi 109 etatów. W służbie pozostaje 106 policjantów. Część z nich pozostaje w
chwili obecnej na szkoleniach
podstawowych w szkołach policji. Komendant podkreślił,
jak policja jest postrzegana
wśród mieszkańców. - 93% Kępińska policja może poszczycić się
społeczeństwa w najbliższym wysokim zaufaniem społecznym
miejscu swojego zamieszkania czuje się bezpiecznie. Policjanci cej niż w latach ubiegłych. Doszło do
kępińscy dołożyli wszelkich starań 24 wypadków drogowych, w których
w 2018 r., aby ten poziom bezpie- ranne zostały 22 osoby. Niestety, aż
czeństwa w dalszym ciągu utrzy- 6 osób poniosło śmierć – o 2 osoby
mać – przyznał. W minionym roku więcej niż w 2017 r. Zatrzymano 146
nie wszystkie założenia udało się nietrzeźwych kierowców, wystawiozrealizować, na co wpływ miał stan no 5.064 mandaty, z czego 1.472 dotyzdrowia policjantów oraz akcje prote- czyło przekroczenia prędkości. Podsumowano również pracę otwartych
stacyjne.
Następnie przedstawiono pracę w ubiegłym roku posterunków – w
Wydziału Kryminalnego. W 2018 r. Bralinie i w Łęce Opatowskiej z siewykrywalność wszystkich sprawców dzibą w Opatowie. Liczba interwenprzestępstw była na poziomie 85,3%. cji przeprowadzonych w Bralinie to
75,3% to przestępstwa kryminalne, a 749, a w Łęce Opatowskiej – 722.
61,4% – przestępstwa z siedmiu ka- Podczas wystąpienia wspomniano
tegorii najbardziej uciążliwych spo- także o przystąpieniu do realizacji
łecznie (kradzież, kradzież z włama- budowy nowego Posterunku Poliniem, kradzież samochodu, rozbój, cji w Laskach. Z budżetu Komendy
bójka i pobicie, uszkodzenia ciała i Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
uszkodzenie mienia). Na szczegól- na ten cel przeznaczone zostaną
ną uwagę zasługuje też wzrost ilo- 2.000.000 zł.
Innym istotnym aspektem podści czynów stwierdzonych aż 280.
- Ilość czynów stwierdzonych jest to jętym podczas podsumowania była

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Działa ona od 20 września
2016 r. W 2018 r. odnotowano na niej
372 zgłoszenia. 154 potwierdziło się
– tak, jak w roku ubiegłym, najczęściej były to zgłoszenia dotyczące
przekraczania prędkości.
Podkreślona również została
sprawność i czas podejmowanych
działań w sytuacjach zagrożenia. W
minionym roku wyniosła ona średnio 10 minut i 41 sekund. - To dobry
wynik na terenie tak trudnego, rozległego powiatu – zaznaczył mł. isp.
R. Ciesielski.
Głos zabrał również zastępca
komendanta wojewódzkiego w Po-

znaniu insp. R. Kuster, dziękując
policjantom za dobre rezultaty pracy
jednostki. Zwrócił szczególną uwagę na działania Wydziału Kryminalnego, który w znaczący sposób
podniósł wskaźnik wykrywalności
sprawców przestępstw w niemal każdej kategorii przestępstw. Komendant
pochwalił funkcjonariuszy m.in. za
zatrzymane w roku ubiegłym 8,66 kg
narkotyków, które dzięki bardzo dobrej pracy policjantów nie trafiły do
sprzedaży na kępiński rynek.
Po wystąpieniach komendantów
głos zabrali goście obecni na sali,
m.in. starosta kępiński R. Kieruzal
oraz prokurator rejonowy w Kępnie
E. Mielcarek-Wojciechowska, która
podziękowała za całoroczną pracę
Wydziału Kryminalnego KPP w
Kępnie. Goście życzyli policjantom
przede wszystkim... zdrowia.
Oprac. KR

Na terenie powiatu kępińskiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili czterodniowe
działania pod kryptonimem „NURD”. 25 stycznia br. przeprowadzono akcję „TELEFONY”

Raport SMOG-owy

Oznaczenie kolorów:

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie podsumowała działalność jednostki w 2018 roku

Bardzo zła

Kolejne działania kępińskiej drogówki
Celem działań „NURD” jest
zwrócenie szczególnej uwagi na
niechronionych uczestników ruchu
drogowego, czyli pieszych. Podczas
ewentualnego zdarzenia drogowego
pieszy jest zawsze najbardziej poszkodowaną stroną. W kilkudniowych działaniach brało udział 22 policjantów. Skontrolowano wówczas 121
pojazdów i ujawniono 15 wykroczeń.
Z kolei piątkowe działania miały
na celu egzekwowanie zakazu korzystania przez kierujących z telefonu
podczas jazdy. Akcja miała charakter
kontrolno-prewencyjny. Skontrolo-
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wano 31 pojazdów i ujawniono aż 24
wykroczenia.
Przypominamy, że za korzystanie
przez kierującego z telefonu komórkowego podczas jazdy, wymagające
trzymania słuchawki lub mikrofonu
w ręku, grozi kara grzywny w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych.
Naruszanie tego zakazu stanowi
częstą przyczynę poważnych zdarzeń
drogowych. - Trzymanie przez kierującego telefonu w ręku, wybieranie
numeru czy pisanie wiadomości tekstowych zawsze wiąże się z rozproszeniem uwagi i powoduje zagrożenie

dla samego kierującego, jak też innych uczestników ruchu drogowego.
Pamiętajmy, aby za każdym razem,
kiedy prowadzimy pojazd, korzystać
z zestawu głośnomówiącego, który
jest znacznie bezpieczniejszy. Można również rozważyć zamontowanie
na stałe zestawu głośnomówiącego
w naszym pojeździe. Wszystko to
znacznie zwiększy nasze bezpieczeństwo w trakcie jazdy, a także pozwoli
uniknąć mandatu – podkreśla oficer
prasowa Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie sierż. Justyna Niczke.
Oprac. KR

Informacje

wiadomości
echo rychtala
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W styczniu br. w Szkole Podstawowej w Drożkach miała miejsce wizyta Andrzeja Dery
– sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Minister przyjechał do szkoły, by przekazać biało-czerwoną flagę z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
i spotkać się z uczniami

Wizyta ministra
Następnie minister udał się do Szkoły Podstawowej w Drożkach. Został tam uroczyście powitany przez
dyrektor Grażynę Adamską, na-

Minister Andrzej Dera podczas spotkania
z dziećmi, nauczycielami, wójtem
A. Staszczykiem i dyrektor G. Adamską

uczycieli i uczniów szkoły. Ważnym
punktem wizyty okazało się spotkanie z uczniami klas I-III. Społeczność szkolną oraz gościa zachwyciło
przedstawienie przygotowane na
motywach „Opowieści wigilijnej”
przez Izabelę Usarek oraz uczniów
klasy VI. Młodzi aktorzy przekonująco odegrali swoje role, m.in. dzięki
pomysłowej charakteryzacji i kostiumom. Przedstawienie zawierało
także humorystyczne odniesienia do
współczesności, co spodobało się publiczności.
A. Dera odwiedził też oddział
przedszkolny i przeczytał dzieciom
baśń pt. „Brzydkie kaczątko”. Przedszkolaki słuchały baśni, czytanej
przez wyjątkowego gościa, z zapartym tchem.
Tego dnia dyrektor G. Adamska
zaprezentowała zebranym historię
wsi Drożki, przedstawiła też życie

Mobilna Akademia Młodych Orłów w hali sportowej w Rychtalu

MAMO, czyli nowoczesny trening... trenerów

W rychtalskiej hali sportowej zebrali się
trenerzy z całego powiatu kępińskiego

Trenerzy przeprowadzili praktyczne pokazy
treningów z dziećmi w wieku 9-13 lat

zaproszeni goście. Warto dodać, że
ministra pozytywnie zaskoczyła atmosfera panująca w szkole.
Podczas wizyty A. Dera obejrzał wyposażenie szkolne, które w
ostatnim czasie zostało wzbogacone
- szkoła jest zaopatrzona w najnowsze urządzenia multimedialne. Niedawno w sali przyrodniczej pojawiło
się także mobilne dygestorium oraz
nowoczesne pomoce do przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych. Odwiedziny ministra były wyjątkowym
wydarzeniem dla uczniów i pracowników szkoły w Drożkach. A. Dera
przekazał także społeczności szkolnej symboliczne upominki, które
będą przypominały o tej wyjątkowej
wizycie.
Aleksandra Cegła

Zimowe zabawy w Szkole Podstawowej w Drożkach

w Szkole Podstawowej w Drożkach
Spotkanie rozpoczęło się od wizyty w Urzędzie Gminy Rychtal,
gdzie Andrzej Dera spotkał się z
wójtem Adamem Staszczykiem.

Seweryna Szulca, który przyczynił
się do włączenia ziemi rychtalskiej w
granice odrodzonej Polski w 1920 r.
Po części historycznej głos zabrał
A. Dera. Opowiedział uczniom klas
IV-VIII o swojej pracy, zaprezentował
zdjęcia, ukazujące życie codzienne w
Pałacu Prezydenckim i odpowiedział
na liczne pytania uczniów.
Miłym zaskoczeniem okazało się
zaproszenie do zwiedzenia Pałacu
Prezydenckiego w Warszawie, skierowane przez polityka do społeczności szkolnej. Po rozmowie ministra z
uczniami rozpoczęła się pasjonująca
gra. A. Dera stoczył partię szachów
z uczennicą klasy V. Zwieńczeniem
wizyty był poczęstunek, w którym
uczestniczyli pracownicy szkoły i

30 stycznia br. do rychtalskiej
hali sportowej zawitała Mobilna
Akademia Młodych Orłów. To projekt Polskiego Związku Piłki Nożnej,
który ma na celu wyłonienie największych talentów piłkarskich, a także
podniesienie świadomości oraz jakość piłkarskiej edukacji.
Wykwalifikowany zespół trenerski przeprowadził szkolenie trenerów
z powiatu kępińskiego, a także dokonał identyfikacji lokalnych talentów. Błażej Czyżewski oraz Jakub
Wojtkowiak przekazywali informacje dotyczące nowoczesnych trendów
szkoleniowych oraz prowadzili praktyczne pokazy treningów z dziećmi w
wieku 9-13 lat. Motywem przewodnim szkolenia było zwrócenie uwagi
na intensywność wysiłku fizycznego
oraz maksymalne wykorzystanie jednostki treningowej.
Już niebawem, na przełomie
marca i kwietnia, w rychtalskiej hali
odbędzie się następne szkolenie,
skierowane zarówno do trenerów, jak
i nauczycieli z powiatu kępińskiego.
Temat kolejnego szkolenia będzie
wskazywał na rolę kreatywności w
piłce nożnej.
Oprac. KR

Ferie pełne wrażeń

Za nami ferie, podczas których
wiele się działo w Szkole Podstawowej w Drożkach.
W poniedziałki, 14 i 21 stycznia
br., odbyły się warsztaty wokalne,
które poprowadziła Marlena Opac.
Z kolei w piątek, 18 stycznia br.,
uczniowie szkoły w Drożkach wraz z
nauczycielami i rodzicami udali się na
wycieczkę do Kępna. Pierwsze kroki
zaniosły uczestników wycieczki do

ły charakter naukowy. Uczniowie poprzez doświadczenia dowiedzieli się,
w jaki sposób rozdzielać mieszaniny,
jak w słoiku z wodą zrobić chemiczne jojo czy topniejący olej. Poznali
właściwości magicznej wody i eksperyment ze znikającymi kolorami.
Doświadczenie z tęczą na talerzu i
magiczną butelką wywołało wielkie
poruszenie. Trochę problemów sprawiła próba z tańczącym papierkiem,

Wiele radości przyniosła zabawa
na basenie „Qarium” w Kępnie

Kina „Sokolnia” na film pt. „Królowa
Śniegu”. Następnym punktem wyjazdu był basen „Qarium”, gdzie każdy
mógł wyszaleć się na całego.
Niektórzy z uczniów wyjechali w
góry, aby doskonalić tam umiejętność
jazdy na nartach. Pozdrowienia słali
z Karpacza, Zieleńca, Jakuszyc czy z
zimowej stolicy Polski – Zakopanego, gdzie kibicowali polskim skoczkom. Ci, którzy pozostali na miejscu,
także korzystali z uroków zimy i tym
samym świetnie bawili się na lodowisku w Kępnie, podczas wyjazdu
22 stycznia br.
Zajęcia kółka przyrodniczego,
które odbyły się 23 stycznia br., mia-

ale może kolejnym razem wypadnie
ona lepiej – przecież nie każde doświadczenie zawsze musi się udać.
Nie raz trzeba sobie odpowiedzieć
na pytanie: „Dlaczego nie wyszło?” i
tym sposobem również wiele się nauczyć. W atmosferze zabawy uczniowie dochodzili do prawidłowych
wniosków, co dowodziło, że w ciekawy i prosty sposób można połączyć
naukę z zabawą. Każda przeprowadzona próba badawcza niesie ze sobą
ładunek pozytywnych emocji, co w
rezultacie wspiera proces uczenia się.
Najlepiej bowiem zapamiętujemy to,
co nam się miło kojarzy.
Aleksandra Olejnik

Uczniowie korzystali z uroków zimy
podczas wizyty na lodowisku
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Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
luty 2019, nr 6 (859)

1 lutego 2019 r. oficjalnie otwarto Dzienny Dom Seniora w
Domasłowie

Dzienny Dom Seniora
Uchwalili programy i statuty uroczyście otwarty

IV sesja Rady Gminy odbyła się w czwartek, 31 stycznia 2019 r., w Perzowie

Podczas styczniowych obrad
radni podjęli uchwały dotyczące
m.in. programu „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023, programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Perzów w
2019 r., statutów sołectw gminy, jak
również w sprawie poboru podatków
w drodze inkasa.
Zanim jednak przystąpiono do
realizacji przewidzianego na ten
dzień porządku obrad minutą ciszy
uczczono pamięć niedawno zmarłego
prezesa jednostki OSP Perzów Jana
Szpunara.
W trakcie sesji podwyższeniu
uległy kwoty dochodów uprawniających do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w
formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023 do 150% określonych ustawą o
pomocy społecznej kwot kryteriów
dochodowych uprawniających do
świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków okresowego i celowego. Kryterium to od 1 października 2018 r.
stanowią kwoty: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na
osobę w rodzinie.
Kolejną uchwałą ustanowiono w
gminie wieloletni program osłonowy
„Posiłek w szkole i w domu”, który
ma na celu ograniczenie m.in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Rządowy program w zakresie dożywiania przewiduje wsparcie gmin,
które w szczególnie uzasadnionych
przypadkach będą udzielały pomocy,
gdy uczeń albo dziecko wyrażą chęć
zjedzenia posiłku, a odpowiednio
dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej
o potrzebie udzielenia pomocy w for-

mie posiłku. Liczba dzieci i uczniów,
którym ma być udzielona pomoc w
ten sposób, nie może przekroczyć
20% liczby i uczniów dożywianych
w szkołach i przedszkolach na terenie
gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem przyznania
takiej pomocy, bez wydania decyzji
administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego,
jest właśnie przyjęcie przez gminę
odpowiedniego programu osłonowego, który takie rozwiązania na terenie
gminy będzie przewidywał.
W trakcie obrad radni przyjęli
plan pracy Rady Gminy Perzów oraz

12.000,00 zł, która przeznaczona
ma być w szczególności na: zadania realizowane przez schronisko
dla zwierząt w ramach programu,
opiekę nad wolno żyjącymi kotami,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych poprzez zawarcie umowy
z zakładem leczniczym, a także na
znakowanie psów. W programie zapisano również, iż mieszkańcy gminy
adoptujący zwierzęta ze schroniska
zwolnieni zostają z obowiązku wnoszenia opłaty od zwierzęcia.
Tego dnia radni podjęli także
uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom: Brzezie, Domasłów,

Podczas ostatnich obrad Rady Gminy Perzów
podjęto uchwały m.in. w sprawie nadania
statutów sołectwom gminy Perzów

plany pracy stałych komisji Rady
oraz zatwierdzili plan pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Perzów na
2019 r. Określone zostały również
zasady zwrotu wydatków za udzielone świadczenie z pomocy społecznej
przyznawanej przez gminę w zakresie zadań własnych.
Radni podjęli również uchwałę dotyczącą programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Perzów w 2019 r.
Na realizację programu w bieżącym
roku planuje się wydatkować kwotę

Koza Wielka, Miechów, Perzów, Słupia pod Bralinem, Trębaczów, Turkowy i Zbyczyna.
Uchwałą określony został również pobór podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa.
Na inkasentów wyznaczono sołtysów
poszczególnych miejscowości, których wynagrodzenie wyniesie 5% od
sumy zainkasowanych kwot.
Zmianie uległa uchwała budżetowa gminy na 2019 r. Łączna kwota dochodów budżetowych wynosi
obecnie 21.258.884,00 zł, a wydatków 20.188.773,32 zł.
bem

Przecinając wstęgę, dokonano
symbolicznego otwarcia obiektu

Dzienny Dom Seniora w Domasłowie funkcjonuje już od miesiąca.
W tym czasie ze względu na ograniczone warunki lokalowe wójt gminy
Perzów Danuta Froń kolejno zapraszała na spotkania z pensjonariuszami: sołtysów z terenu gminy Perzów,
przewodniczące KGW, prezesów stowarzyszeń i organizacji, jak również
dyrektorów jednostek organizacyjnych.
Natomiast podczas oficjalnego
otwarcia, 1 lutego br., w Dziennym
Domu Seniora spotkali się z pensjonariuszami zaproszeni goście, a
wśród nich: wicemister Andżelika Możdżanowska, poseł Tomasz
Ławniczak, starosta powiatu kępińskiego Robert Kieruzal oraz radni
Rady Gminy Perzów. Przybyli goście
wraz z wójtem D. Froń oraz kierow-

dwóch szkół, w tym właśnie szkoły
w Domasłowie. Po likwidacji szkoły w związku z reformą szkolnictwa
budynek stał pusty – przypominała.
- W setną rocznicę odzyskania niepodległości oddajemy mieszkańcom
odnowiony budynek. Udało nam się
go wyremontować i oddać do użytku
seniorom. Ma to bardzo symboliczny
wymiar – wskazywała wójt.
Uroczystość uświetnił swoimi
występami kwartet męski z zespołu
„Perzowianie”.
Budynek w Domasłowie dysponuje salką do ćwiczeń, jest pokój
dzienny z aneksem kuchennym, pokój pielęgniarki, szatnia, toalety, pomieszczenie gospodarcze. Sala ćwiczeń jest wyposażona w akcesoria
do ćwiczeń rehabilitacyjnych i sprzęt
gimnastyczny. W pokoju dziennym

21 stycznia br. w Perzowie odbyło się pierwsze spotkanie z nowo wybranymi sołtysami
gminy Perzów

Pierwsze spotkanie z sołtysami
Z sołtysami wybranymi na nową
kadencję spotkali się: wójt gminy
Perzów Danuta Froń, sekretarz gminy Weronika Urbańska, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Monika
Domagała oraz pracownicy Urzędu

Spotkania z wybranymi na nową kadencję
sołtysami zorganizowano w GOK w Perzowie

10

Gminy w Perzowie
Podczas spotkania omówiony
został kalendarz imprez planowanych w poszczególnych sołectwach
w 2019 r. Ustalono, między innymi,
że gminne śniadanie wielkanocne

odbędzie się w tym roku w Trębaczowie, dożynki gminne w Turkowach,
a wigilię gminną zorganizuje sołectwo Miechów. Zaplanowano również
organizację Dni Gminy Perzów oraz
kalendarz imprez Gminnego Ośrodka
Kultury.
Sekretarz W. Urbańska zapoznała gospodarzy sołectw z projektami
uchwał w sprawie nadania statutów i
poddaniu ich konsultacjom. Podczas
spotkania dyskutowano też o czystości powietrza, programie ,,Czyste
powietrze” oraz o zmianie gospodarowania odpadami. Sołtysi wybrani na nową kadencję zapoznali się z
przepisami RODO.
Wójt D. Froń podkreśliła ważną
rolę sołtysa – gospodarza i społecznika. Dokonała również krótkiego
podsumowania dokonań sołectw w
minionym roku, dziękując za współpracę i zaangażowanie w pracę na
rzecz gminy Perzów.
Oprac. bem
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Dom został poświęcony przez ks. A. Wieczorka,
proboszcza parafii Domasłów

nikiem inwestycji Piotrem Prędkim
dokonali symbolicznego otwarcia budynku. Obiekt został także poświęcony przez ks. Arkadiusza Wieczorka,
proboszcza parafii Domasłów.
Dzienny Dom Seniora w Domasłowie mieści się na parterze budynku po byłej szkole podstawowej.
W swoim wystąpieniu wójt gminy
Perzów nawiązała do historii: - Szkoła w Domasłowie została oddana do
użytku 1938 r., wzniesiona dzięki
pracy i ofiarności ludu śląskiego,
który niejednokrotnie w tamtych
czasach deklarował swoją patriotyczna postawę W 20. rocznicę odzyskania niepodległości gmina Perzów
obchodziła piękną uroczystość
poświęcenia i oddania do użytku

znajdują się: telewizor, komputer z
dostępem do internetu, a także sprzęt
kuchenny, między innymi: lodówka,
kuchenka i zmywarka. Na utworzenie
placówki Gmina Perzów pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Wieloletniego „Senior”.
Obecnie dom jest miejscem
spotkań seniorów z gminy Perzów,
nieaktywnych zawodowo, którzy
ukończyli 60. rok życia. W Dziennym Domu Seniora mają zapewnioną
opiekę, zajęcia artystyczne, komputerowe i gimnastyczne. Zatrudnieni
są: fizjoterapeuta oraz pielęgniarka.
Seniorzy korzystają również z ciepłego posiłku.
Oprac. bem

Region

gmina
Wybory sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Łęka Opatowska na kadencję 2019-2024

wieści znad pomianki
luty 2019, nr 6 (908)
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową Gminy Łęka Opatowska na 2019 r.

Gratulacje i podziękowania
dla sołtysów

„Nasz budżet jest stabilny...”
Budżet Gminy uchwalony został
podczas sesji, która odbyła się w poniedziałek, 28 stycznia br. W obradach uczestniczyło 13 z 15 radnych
Rady Gminy Łęka Opatowska.
Głosowanie nad uchwałą budżetową poprzedzone zostało odczytaniem projektu uchwały budżetowej
wraz z uzasadnieniem, jak również
opinii Komisji Planowania i Budżetu
oraz pozostałych komisji Rady wraz
w opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat tegoż
projektu. Wszystkie opinie były pozytywne. Przed podjęciem uchwały
przegłosowane zostały wniesione do
niej poprawki.
Ostatecznie przyjęty został budżet zakładający dochody na bieżący rok w wysokości 29.956.680,92
zł. Wydatki budżetu zaplanowano
w wysokości 41.341.042,71 zł, w
tym wydatki bieżące wynieść mają
26.002.042,71 zł, a majątkowe –
15.339.000,00 zł.
Wśród największych inwestycji,
przewidzianych do realizacji na terenie gminy w bieżącym roku, znalazły
się m.in.: budowa kanalizacji sani-

tarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Raków
i Marianka Siemieńska, przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody Łęka Opatowska wraz z wymianą rurociągu
wody surowej ze studni w Trzebieniu, budowa 2 oddziału przedszkola
i oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej, projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach,
modernizacja istniejącego boiska
sportowego oraz projekt i budowa
boiska wielofunkcyjnego w Łęce
Opatowskiej, remont i modernizacja
sali widowiskowej Urzędu Gminy w
Łęce Opatowskiej, rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieniu,
a także przebudowa dróg gminnych.
Na Fundusz Sołecki przeznacza się w
tym roku 384.705,79 zł.
- Nasz budżet na tę chwilę jest
stabilny i myślę, że inwestycje, które prowadzimy wspólnie, damy radę
zrealizować, jak również te zadania,
z którymi państwo się mierzycie - powiedział wójt Adam Kopis.
Za przyjęciem budżetu na 2019 r.
zagłosowali wszyscy obecni na sesji

radni. Po głosowaniu zwrócił się do
nich wójt gminy. - Liczę na współpracę i na to, że ten budżet uda się
zrealizować z państwa pomocą, przy
państwa aprobacie i przy tych zmianach, które są. Będziemy szukać
zewnętrznych środków (...) i szukam
nadal wsparcia wśród różnych odgórnych instytucji, aby móc realizować te inwestycje. Liczę na państwa
pomoc i współpracę, abyśmy zmniejszali środki inwestycyjne po naszej
stronie – zaznaczył włodarz.
W sprawie budżetu głos zabrał
również przewodniczący Rady Michał Jerczyński. - Chciałem pogratulować i życzyć owocnej pracy nad
tym budżetem, który przed nami.
Mamy tam zapisane, tak sobie policzyłem, około trzydziestu zadań, że
tak je nazwę - grubszych. Ile tych
drobnych to tego nikt nie zliczył.
Pewnie będzie ich dużo. Życzę wytrwałości i siły w tym, aby pozyskać
jakieś dodatkowe środki i nad tym
budżetem pracować – powiedział
przewodniczący.
bem

31 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Opatowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka połączona z balem karnawałowym

Święto babci i dziadka
w karnawałowym nastroju
Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie zaprezentowali
część artystyczną pełną humoru, tańca i śpiewu

Uczestników uroczystości powitała dyrektor szkoły Maria Haziak.
Licznie przybyłym gościom złożyła
najserdeczniejsze życzenia, a następnie przekazała głos uczniom.
Jako pierwsi zaprezentowali się
pierwszoklasiści w inscenizacji pt.

,,Czy babcia z dziadkiem są czarodziejami?”. Swój występ zakończyli
piękną piosenką i niespodzianką prezentacją zdjęć dziadków z wnukami. ,,Słoneczka’’, będące najmłodszą
grupą występujących, rozbawiły publiczność do łez inscenizacją mu-

zyczną zatytułowaną ,,Babuszki’’.
Mali artyści nagrodzeni zostali prawdziwymi owacjami. Pozostawiając w
wesołym nastroju, drugoklasiści zaprezentowali w humorystyczny sposób ,,Rzepkę’’ J. Tuwima.
Wszystkie grupy w przepięk-

Od 7 do 22 stycznia 2019 r. w 12
sołectwach gminy Łęka Opatowska
odbyły się zebrania wiejskie, podczas
których w głosowaniu tajnym wybierano sołtysa i Radę Sołecką na kadencję 2019 - 2024.
Z powodu rezygnacji i niewyrażenia zgody na ponowne kandydowanie i piastowanie tej funkcji przez
dotychczasowych sołtysów, zmiany
nastąpiły w dwóch sołectwach: Kuźnica Słupska i Raków. W pozostałych
dziesięciu - mieszkańcy powierzyli
funkcję sołtysa osobom dotychczas ją
piastującym. Po zmianie statutów sołectw kadencja nowo wybranych sołtysów i Rad Sołeckich będzie trwać
5 lat.
Przed rozpoczęciem obrad sesji Rady Gminy 28 stycznia br. wójt
gminy Adam Kopis, przewodniczący Rady Gminy Michał Jerczyński
oraz skarbnik Alina Brząkała wręczyli nowo wybranym sołtysom listy
gratulacyjne. Wójt podziękował również za pracę na rzecz swoich sołectw
i całej społeczności gminy Łęka Opatowska sołtysom nieubiegającym się

o reelekcję na kolejną kadencję: Marcie Zaczyk (sołtys sołectwa Raków
w kadencji 2015-2019) oraz Krystynie Staloch (sołtys sołectwa Kuźnica Słupska trzech kadencji w latach
2007- 2019).
- Wszystkim osobom sprawującym funkcję sołtysa w minionej kadencji oraz członkom Rad Sołeckich
składam serdeczne podziękowania
za współpracę z Urzędem Gminy
oraz za pracę na rzecz swoich miejscowości i całej gminy. Szczególnie
dziękuję tym sołtysom, którzy z różnych względów nie pełnią już obecnie tej funkcji – powiedział wójt A.
Kopis. - Wielu sołtysów sprawowało
i nadal sprawuje tę funkcję już od
kilku kadencji, im szczególnie gratuluję zaufania, jakim obdarzają ich
mieszkańcy poszczególnych sołectw.
Ze swej strony deklaruję pomoc i
współpracę, a jednocześnie nowo
wybranym sołtysom i członkom Rad
Sołeckich życzę owocnej pracy i zaangażowania wszystkich mieszkańców w życie społeczności lokalnej
– zaznaczył.
Oprac. bem

Sołtysi wybrani na nową kadencję:

Słupska),
Marek Lubojański (sołectwo Biadaszki), Angelika Szkudlarek (sołectwo Kuźnica
ska),
Opatow
Łęka
o
(sołectw
k
Tadeusz Osada (sołectwo Lipie), Dariusz Gąszcza
o Opatów),
Stefania Grzesiak (sołectwo Marianka Siemieńska), Grzegorz Adamski (sołectw
Raków),
o
(sołectw
Woźnica
Iwona
Piaski),
Anna Stempin (sołectwo
Elżbieta Skotnik (sołectwo Siemianice), Joanna Rataj (sołectwo Szalonka),
a Słupska).
Tomasz Lubojański (sołectwo Trzebień), Piotr Stodolski (sołectwo Zmyślon
nych strojach popisywały się umiejętnościami tanecznymi w poleczce,
chachy czy tańcach nowoczesnych.
Uroczystość zakończył występ tańczących Śnieżynek, który wzruszył
babcie do łez.
Po części artystycznej goście zostali zaproszeni do specjalnie przygotowanej kawiarenki, w której mogli
skosztować przepysznych wypieków
przygotowanych przez rodziców. Po
występie dzieci udały się na poczęstunek, a babcie oraz dziadkowie

mogli się delektować kawą i herbatą
przy dekoracyjnie przygotowanych
stolikach. Następnie odbył się bal
karnawałowy prowadzony przez wodzireja Bartka.
Po uroczystości wychowawcy i
dzieci otrzymali gromkie brawa oraz
mnóstwo podziękowań. W pełni zasłużyli na oklaski i słowa uznania,
bowiem występ przygotowany został
z ogromnym zaangażowaniem dzieci, wychowawców klas młodszych
oraz Rady Rodziców.
Oprac. bem

Wesołym występom towarzyszyły łzy
wzruszenia dumnych babć i dziadków
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wywiad tygodnia
kurier baranowa
luty 2019, nr 6 (1101)
O życiu gminy Baranów z wójt Bogumiłą Lewandowską-Siwek rozmawiali Mirosław Łapa
i Katarzyna Rybczyńska

„Pragnę zachęcać ludzi

do zamieszkania w gminie Baranów”
Wybory samorządowe wygrała
Pani ze swoją kontrkandydatką
prawie 400 głosami. To dużo
czy mało?
I dużo i mało. Przy tym, co robię,
jak pracuję i jak rozwija się gmina
Baranów, myślę, że to mało.
Podczas wyborów nie została
Pani doceniona przez mieszkańców sołectw Grębanin i
Słupia pod Kępnem. Dlaczego?
Robiła Pani za mało w tych sołectwach?
Sądzę, że większość w Słupi była
za moją kontrkandydatką głównie
dlatego, że Słupia jest to miejscowość
rodzima pani Lipskiej i wiadomo,
że gro rodziny, znajomych, przyjaciół była za nią. Uważam to za swój
sukces, że miałam tam tyle głosów.
Natomiast jeżeli chodzi o Grębanin,
to zupełnie nie rozumiem tak małej
ilości głosów. W obecnej chwili Grębanin może być rozżalony likwidacją
szkoły, ale wcześniej było tam prowadzonych wiele inwestycji, jak remont szkoły, gdzie były jeszcze piece
kaflowe w klasach, czy modernizacja
dróg, powstał plac rekreacyjny dla
dzieci i młodzieży, sfinansowałam
remont Domu Ludowego, OSP dostało nowszy samochód, planuję remont
szatni przy boisku sportowym. I co
mam powiedzieć? Drodzy mieszkańcy Grębanina, właśnie toczę rozmowy na temat realizacji budowy nowej
drogi w Grębaninie i wstępnie starosta obiecał mi, że rozpoczną w 2019
roku projekt, a w 2020 roku - budowę
nowej drogi wraz ze ścieżka pieszo-rowerową, dofinansowaną przez
gminę Baranòw.
Przed wyborami mówiła Pani o
remoncie szkoły w Grębaninie.
Czy ten plan zostanie zrealizowany, skoro szkoła ma być zlikwidowana?
Oczywiście, ten remont szkoły
odbędzie się, jest on nawet ujęty w
mojej gazetce przedwyborczej. Szkoła zostanie przekształcona w placówkę filialną, będą klasy 0-3. Musimy
otynkować szkołę, może ją ocieplimy, zależy jak odniesie się do tego
pani konserwator, ponieważ ten budynek jest w ewidencji konserwatora
zabytków w Kaliszu. Osuszaliśmy
już mury tego budynku, teraz remontowane są łazienki, zostaną również
wyremontowane klasy. Chcemy, aby
powstało też boisko ze sztuczną nawierzchnią. Spełnię więc wszystko,
co obiecałam.
Zapytam z przekąsem: czy likwidacja szkoły w Grębaninie
nie jest odwetem za przegrane
w tym sołectwie wybory?
W żadnym wypadku. Gdyby
miało tak być, musiałabym również
zrezygnować z rozbudowy przedszkola w Słupi, bo tam też przegrałam. Nie jestem osobą pamiętliwą czy
mściwą. Tym bardziej, że nie wszy-
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scy zagłosowali na moją kontrkandy- likwidacji, zawiadomiliśmy wszystdatkę, więc dlaczego wszyscy mie- kich rodziców, teraz kierujemy pismo
liby zostać pokrzywdzeni. Zawsze do Kuratorium Oświaty i tworzyzamierzałam zlikwidować tę szkołę, my intencyjną uchwałę o zamiarze
ponieważ uważam, że szkoły mają powstania Szkoły Podstawowej w
być z myślą o dobru dzieci, tylko na Mroczeniu z filią w Grębaninie. Po
tym się skupiam i tylko to jest powo- jej przyjęciu oficjalnie zamkniemy
dem jej przekształcenia. A nauczycie- obecną szkołę w Grębaninie.
li przydzielimy do innych szkół.
Czy w czasie swojej kadencji
Co było najważniejszym powo- zamierza Pani likwidować rówdem likwidacji tej placówki?
nież szkoły w Łęce MroczeńByło wiele powodów. Jednym z skiej, Donaborowie czy Słupi
najważniejszych było to, że nie mo- pod Kępnem?
gliśmy rozstrzygnąć konkursu na
Nie, zdecydowanie nie. Żaddyrektora tej szkoły i że nie utwo- nej szkoły więcej likwidować nie
rzyliśmy znów pierwszej
klasy, ponieważ było
sześcioro dzieci, a rodzice żadnego z nich nie
chcieli wysłać do szkoły
w Grębaninie. Co prawda, mamy określone obwody szkolne, ale jest też
decyzja rodzica, a na to
nie mamy wpływu. Do
pierwszej klasy w szkole
w Grębaninie zapisane
było tylko jedno dziecko – nie z tego obwodu.
Obecnie do szkoły w \
Grębaninie uczęszcza 25
dzieci do oddziału przedszkolnego i „0” oraz 45
dzieci do klas starszych.
Tam nie było nawet
możliwości, aby wysłać
Wójt gminy Baranów
uczniów na zawody sporBogumiła Lewandowska-Siwek
towe, bo nie można było
zebrać odpowiedniej ilości dzieci, będę. Powiem więcej: szkoły w Doaby utworzyć drużynę. Kropką nad naborowie, Słupi i Łęce Mroczeń„i”, aby zlikwidować szkołę, był brak skiej miały za moich kadencji wydyrektora – nikt nie przystąpił do budowane sale gimnastyczne, były
konkursu. Proponowałam nauczycie- na bieżąco remontowane, a szkoła w
lom tej szkoły, żeby przejęli tę funk- Donaborowie przeszła generalny recję, ale oni stwierdzili, że nie mają do mont w 2018 roku. Nie myślę o tym,
tego predyspozycji.
żeby zamykać szkoły, ale by zachęA czy w szkole w Grębaninie cać ludzi do zamieszkania w gminie
będzie
wystarczająca
ilość Baranów. To jest moim priorytetem.
uczniów, aby utworzyć klasy 0-3? Pozostając w temacie szkół:
Myślę, że w klasach 0-3 niewiel- jak przebiegają prace przy buka liczba uczniów jest bez znaczenia. dowie kompleksu sportowoTo jest zupełnie inne nauczanie niż w -oświatowego w Baranowie?
klasach wyższych, kiedy rozpoczy- Jak wiadomo, budowa została
nają się ròżne przedmioty, potrzebna wstrzymana przez wykonawcę.
jest rywalizacja, dobre wyposażenie
Aktualnie trwa inwentaryzacja
gabinetòw przedmiotowych, kie- ze strony firmy wykonującej inwedy dzieci zaczynają uaktywniać się stycję. Ma to na celu ocenienie stanu
sportowo, ujawniają się w młodzieży faktycznego i przekazanie nam budoròżne zdolności.
wy. My na razie nie podchodzimy do
Jak więc będzie funkcjonować inwentaryzacji, ponieważ kwestioszkoła w Grębaninie?
nujemy roszczenia wykonawcy. Na
Jeśli kuratorium wyda pozytyw- chwilę obecną nic na budowie się nie
ną opinię, szkoła będzie działać w dzieje.
obecnej formie do końca roku szkol- W lutym bieżącego roku miał
nego, a od września będzie szkołą być rozpisany kolejny przetarg,
filialną z „zerówką” i klasami 1-3. aby móc kontynuować budowę.
Jeżeli nie wyda pozytywnej opinii – Czy w obecnej sytuacji dojdzie
mamy jeszcze formę odwoławczą.
to do skutku?
A do jakiej szkoły będą chodzić
Zobaczymy, jak zakończy się
starsze dzieci?
spór i czy będziemy sądownie walDzieci z klas IV-VIII będą cho- czyć o to, aby firma wróciła na budzić do Szkoły Podstawowej w Mro- dowę. Jesteśmy w kontakcie z wyczeniu. Przyjęto intencyjną uchwałę o konawcą, podobnie, jak nasi radcy
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prawni, którzy prowadzą te sprawy.
Rozmawiamy, chcemy dojść do porozumienia, jest to w toku, więc nie
jestem w stanie stwierdzić, jak zakończy się sprawa. Jestem zainteresowana tym, aby ta inwestycja zakończyła
się jak najszybciej. Szkoła w Baranowie pęka w szwach i jestem zła na
poprzednią Radę Gminy, że tak zwlekali. Niektòrzy radni do końca nie
widzieli sensu tej budowy. A teraz
wielki kłopot ma dyrektor, aby przyjąć następne dwie pierwsze klasy.
A jaka jest tendencja tych rozmów? Firma chce wrócić czy
woli zakończyć definitywnie tę
inwestycję?
Były rozmowy, firma chciała
wròcić, ale samorząd nie jest elastyczny w takich sprawach. Mamy
ścisłe przepisy. Tak czy inaczej, musi
być ogłoszony nowy przetarg, jeżeli
nie będzie możliwości porozumienia.
Kiedy, Pani zdaniem, ta sprawa
się zakończy? Dzieci na pewno nie pójdą do nowej szkoły
od 1 września.
Jestem zainteresowana, aby te
rozmowy i ta sytuacja skończyły się
jak najszybciej. Chciałabym pójść w
takim kierunku, aby w najkròtszym
czasie i jak najmniejszym kosztem
doszło do wznowienia inwestycji.
Czy nie przeraża Pani koszt budowy tej szkoły? 26 milionów
złotych... Czy nie jest to przeszacowane?
Okazuje się, że jest to nawet niedoszacowane, bo właśnie między
innymi z tego powodu firma zeszła z
placu budowy.
A czy projekt tej szkoły jest
adekwatny do potrzeb społeczności gminy Baranów? Nie jest
to za wiele na nasze realia?
Tam będzie nie tylko szkoła, ale
też pełnowymiarowa hala sportowa i
przedszkole oraz zagospodarowanie
terenu. Tak duża inwestycja nie będzie tania, to jest oczywiste. Warunki
tego kompleksu sportowo-oświatowego będą naprawdę bardzo dobre.
Wiem na pewno, że warto zainwestować każde pieniądze w rozwój dzieci.
Czyli to dobry projekt, który powinien być realizowany?
Zdecydowanie. To wspaniały
projekt, na miarę XXI wieku. Nie
ma tam ścian z marmuru ani też futurystycznych elementów, nie ma tam
żadnych zbędnych rzeczy – to normalna szkoła, hala i przedszkole w
najlepszej jakości.
Jaka jest prognozowana liczba
uczniów w tej szkole?
Razem z przedszkolem – ponad
200. Dzieci przybywa, widać to po
przedszkolach, zwiększa się ilość
mieszkańców, sprzedajemy też kolejne działki budowlane, mamy już ponad 2 tysiące mieszkańców w samym
Baranowie, więc nie widzę ryzyka,
że w tej szkole nie będzie dzieci.
Co powstanie w budynku, który
pozostanie po Szkole Podstawowej w Baranowie?
Ubiegamy się o dofinansowanie
na rewitalizację całego Rynku w Baranowie. W szkole w Baranowie ma powstać centrum kulturalne: na parterze
będzie Dom Dziennego Pobytu Seniora, na piętrze – biblioteka, czytelnia,
kafejka internetowa. Obiekt będzie
przeznaczony zarówno dla młodzieży,
jak i seniorów, a także dla średniego
pokolenia. Mamy wiele pomysłòw na

uatrakcyjnienie tego obiektu.
Zamykając już wątek oświatowy: jakie środki z budżetu gminy przeznaczane są na oświatę?
Teraz, z inwestycją budowy tego
kompleksu sportowo-oświatowego,
na oświatę przeznaczone jest 50%
budżetu. Bez tej inwestycji – około
30-35% budżetu każdego roku przeznaczamy na sześć szkòł w naszej
gminie.
To dużo?
Dużo. Mamy rozbudowaną sieć
szkół.
W ubiegłym roku znany artysta z Kępna, Zdzisław „Chico”
Mikołajczak, przekazał szkole
nieodpłatnie relief dotyczący
imienia szkoły – powstańców
wielkopolskich. Czy wie Pani,
co dzieje się z tym ryngrafem,
gdzie on się znajduje?
Nie wiem, ale na pewno się zainteresuję. Jeżeli znajduje się on w
obecnej szkole w Baranowie, na pewno będzie wisiał na honorowym miejscu w nowej szkole.
Ostatnia sesja Rady Gminy Baranów przebiegała bardzo burzliwie. Padły tam nawet groźby
w kierunku Pani, radnych oraz
dyrektora szkoły w Grębaninie
i Mroczeniu. Zgłosiła to Pani na
policję. Jak obecnie wygląda ta
sprawa?
Owszem, zgłosiłam to na policję, podałam świadków, których była
praktycznie cała sala. Myślę, że taka
sytuacja nie powinna mieć miejsca
i ci ludzie powinni zostać ukarani,
zanim ktoś zrealizuje te groźby. Stop
nienawiści, stop agresji!
A jaka jest najważniejsza dla
Pani inwestycja planowana na
bieżący rok?
Oprócz wspomnianego wznowienia budowy kompleksu sportowo-oświatowego w Baranowie, co
jest dla mnie priorytetem, ważne są
wszystkie inwestycje zawarte w tegorocznym budżecie, czyli drogi,
oświetlenie uliczne, rozpoczęcie rozbudowy przedszkola w Słupi, zakup
samochodòw dla OSP i wiele innych
zadań.
W ostatnich dniach głośną
sprawą jest podwyżka wynagrodzenia prezesa „Wodociągów Kępińskich”. To już druga
podwyżka w ciągu pół roku.
Gmina Baranów jest udziałowcem spółki. Czy ta podwyżka
jest adekwatna i słuszna etycznie? Jakie jest Pani zdanie na
ten temat?
Na zgromadzenie wspólników,
podczas którego podjęto decyzję o
podwyżce wynagrodzenia prezesa
„Wodociągów Kępińskich”, z przyczyn osobistych spóźniłam się dokładnie 9 minut. W ciągu tych 9 minut został zrealizowany 7-punktowy
porządek obrad. Kiedy przyszłam,
burmistrz i prezes byli w trakcie
przyjmowania informacji o bieżących
inwestycjach na terenie gmin Kępno
i Baranów. Prosiłam o cofnięcie się
do punktów dotyczących wynagrodzenia, ale burmistrz odmówił, głos
mogłam zabrać dopiero w wolnych
głosach i wnioskach. Wyraziłam
wtedy swój sprzeciw dotyczący podwyżki prezesa, ponieważ tak naprawdę jeszcze niczym się nie wykazał.
Nawet kiedy pytam o hydranty czy
inne rzeczy związane z wodociągami
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i kanalizacją na terenie gminy Baranów, słyszę w odpowiedzi, że będą
diagnozować – cały czas jest ta sama
odpowiedź. Prezes odpowiedział, że
hydranty służą do przepłukiwania
sieci, co jest nieprawdą – może to
potwierdzić Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Jeżeli chodzi o pracę prezesa,
jest niekompetentny, ponieważ jako
mniejszościowy udziałowiec powinnam mieć dostęp np. do informacji
dotyczącej wynagrodzenia osób,
które są zatrudniane w „Wodociągach Kępińskich”. Kiedy chciałam
dowiedzieć się, jakie wynagrodzenie
otrzymują inspektorzy, realizujący
projekt 2. i 3. etapu inwestycji w Kępnie, od października nie mogłam się
doprosić o odpowiedź. W ostatnich
dniach, po zezwoleniu burmistrza,
prezes przysłał mi odpowiedź. Myślę, że będę w stanie to skonfrontować i sprawdzić/ Nie popieram tej
podwyżki dla prezesa. Wcześniejszy
prezes spółki, pan Grygier, miał 8,5
tysiąca złotych brutto, pani Dudziak
– około 12 tysięcy złotych brutto, od
kiedy tylko weszła do spółki, a następnie prezesem został pan Misała i
po dwóch miesiącach jego wynagrodzenie zostało podwyższone do 14,4
tysięcy złotych brutto, a teraz – aż do
ponad 17,7 tysięcy złotych brutto plus
20% uznaniowego. Pytam – za jaką
pracę? Za co? Czym się wykazał?
Czy słyszała Pani jakąś argumentację tej podwyżki?
W uchwale nie zostało zawarte

żadne uzasadnienie, nie usłyszałam
też żadnych argumentów ustnych, na
moje pytania nie było żadnej odpowiedzi. Kiedy przyznałam, że prezes
będzie zarabiał dwa razy tyle, co my,
samorządowcy, jako udziałowcy tej
spółki, burmistrz powiedział tylko,
że nie zazdrości prezesowi wynagrodzenia .Ja też mu nie zazdroszczę tego
wynagrodzenia, tylko pytam, czy to
jest adekwatne do jego wykonywanej
pracy, wiedzy i umiejętności.
Czy przed zgromadzeniem,
znając porządek obrad, próbowała Pani skontaktować się z
głównym udziałowcem, czyli
burmistrzem, i skonsultować to
wynagrodzenie?
Nie próbowałam, ponieważ burmistrz nie konsultuje się ze mną w
żadnych sprawach, również w sprawie wynagrodzenia prezesa spółki. Nie konsultuje ze mną nawet
terminòw spotkań, bo wiem, że są
one pod dyktando burmistrza. Zresztą, co tam nie jest pod jego dyktando... Prezes pyta się burmistrza nawet
o to, czy ma mi wysłać odpowiedź.
I to przy mnie. Żenada.
Czy nie obawia się Pani, że podwyżka dla prezesa pociągnie za
sobą podwyżki cen wody dla
mieszkańców gmin Baranów i
Kępno?
Cały czas jest mowa o tym, że ta
podwyżka powinna być. Od 10 lat nie
było podwyżek cen wody. Już wtedy,
kiedy burmistrzem była pani Kempa, były rozmowy o podwyżkach,

ponieważ są pewne inwestycje, które muszą być zrealizowane i oprócz
dofinansowania konieczne są środki,
które musi wyłożyć spòłka. Jestem
zdania, że podwyżka powinna być
stopniowa. Właśnie dlatego podwyżka wynagrodzenia prezesa jest nieetyczna, ponieważ na nią będą musieli złożyć się wszyscy użytkownicy
„Wodociągów Kępińskich”, płacąc za
wodę. Dla mnie to jest oburzające,
co dzieje się w tej spółce. Inwestycja
na Muratorze za rzadów poprzedniej prezes zakończyła się ślepymi
hydrantami i nikt nie chce wziąć za
to odpowiedzialności. Najlepiej zamieść brudy pod dywan. Zwolniono
dla oszczędności dobrych fachowców, zaniechano wielu remontów,
a teraz oświadczono mi, że przejęty
do „Wodociągòw” majątek Baranowa
jest w tragicznym stanie. Po odejściu
wieloletniego prezesa tej spòłki, Mirosława Grygiera, nie widzę dobrego
rozwoju, wręcz martwię się, że przez
mściwe wojenki pewnej osoby zapłacimy wszyscy.
Niedawno podpisała Pani umowę na wywóz śmieci do Zakładu
Zagospodarowania Odpadów
w Olszowie. Jak wysokie będą
koszty wywozu śmieci?
Podpisaliśmy nowa umowę na
odbiór śmieci. Nie będziemy płacić
od mieszkańca czy od przejechanych
kilometrów, tylko od  ilości odstawionych ton do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie. Mamy
zwiększone również opłaty za śmieci

V Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Olszowy oraz Przewodniczącego Zrzeszenia Rady Gminnej LZS w Kępnie

Zacięta walka na rakietki
W sobotę, 26 stycznia br., w
Domu Strażaka w Olszowie odbył się

V Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Sołtysa Olszowy oraz Przewodniczą-

KWALIFIKACJA
TURNIEJOWA

Kategoria powyżej 18 lat – kobiety:
1. Julia Rybczyńska(Olszowa)
2. Gabriela Marczak (Olszowa)
3. Karolina Tomaszewska (Olszowa)

Kategoria do 13 lat – dziewczęta:
1. Rozalia Froń (Olszowa)
2. Laura Hendrys (Olszowa)
3. Nadia Berska (Olszowa)

Kategoria powyżej 18 lat – mężczyźni:
1. Przemysław Klepacz (Opatów)
2. Szymon Skotnik (Siemianice)
3. Marcel Stanikowski (Siemianice)

Kategoria do 13 lat – chłopcy:
1. Sebastian Marczak (Olszowa)
2. Bartłomiej Szóstak (Olszowa)
3. Artur Jeż (Hanulin)

Kategoria od 41 do 50 lat – mężczyźni:
1. Mieczysław Skotnik (Siemianice)
2. Tadeusz Derdak (Biadaszki)
3. Marek Pastusiak (Olszowa)

Kategoria od 14 do 18 lat – dziewczęta:
1. Otylia Berska (Olszowa)
2. Oliwia Marczak (Olszowa)
3. Maja Droszcz (Olszowa)

Kategoria powyżej 50 lat – mężczyźni:
1. Jan Kasendra (Kępno)
2. Piotr Korczak (Baranów )
3. Andrzej Gogol (Mnichowice)

Kategoria od 14 do 18 lat – chłopcy:
1. Kamil Derdak (Biadaszki)
2. Hubert Czworowski (Olszowa)
3. Mikołaj Rybak (Mikorzyn)

Kategoria OPEN:
1. Paweł Gottfried (Łęka Opatowska)
2. Jakub Swerhun (Bolesławiec)
3. Paweł Skotnik (Siemianice)

cego Zrzeszenia Rady Gminnej LZS
w Kępnie.
Turniej po raz kolejny cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem. W
dziewięciu kategoriach wiekowych
udział wzięło prawie 60 zawodniczek i
zawodników z różnych miejscowości.
Puchary, medale oraz dyplomy
ufundowane przez Zrzeszenie Rady
Gminną LZS w Kępnie oraz Marcina Wiśniewskiego (puchar za 1.
miejsce w kategorii OPEN) wręczali
sołtys Olszowy Grzegorz Berski,
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Olszowie Roman Siudy oraz członek Zrzeszenia Rady Gminnej LZS
w Kępnie Piotr Semba. - Bardzo się
cieszę, że po raz kolejny nasz turniej
cieszył się tak dużym zainteresowaniem, ale przede wszystkim cieszy
fakt, że w pierwszej części turnieju
czołowe miejsca zajęli zawodnicy i
zawodniczki z Olszowy – podkreśla
sołtys G. Berski.
Oprac. KR

w ZZO. Po pierwszym kwartale skumulujemy koszty i podejdziemy do
opracowania nowych taryf. Na pewno zwiększy się koszt odbioru śmieci
dla mieszkańców.
Jako samorządowiec musi Pani
dobrze żyć z innymi włodarzami. Jak układa się współpraca
ze starostą?
Szóstkowo (śmiech). Nowy starosta zauważył wreszcie potrzebę
remontu głównej drogi powiatowej
w Grębaninie, o co ubiegałam się
od 8 lat. Jestem już po pierwszych
rozmowach w tej sprawie. Tam jest
szpital, przyjeżdża wielu ludzi z całej Polski, jest to wizytówka naszego
powiatu, więc ta droga nie może tak
wyglądać. Ze starostą współpracujemy bardzo dobrze, a współpraca
polega również na wspieraniu starostwa w inwestycjach powiatowych
na terenie gminy Baranów. Dokładamy pieniadze do dróg, ścieżek rowerowych, chodników przy drogach
powiatowych, a nawet realizujemy
czéściowo budowę drogi powiatowej
(Słupia w kierunku Zmyślonej Słupskiej). Każda powiatowa inwestycja
drogowa była realizowana wspólnie
z gminą i tak będzie nadal. Mam nadzieję, że współpraca będzie układać
się dobrze .
A jak podoba się Pani pomysł
likwidacji szpitala w Grębaninie
i przeniesienia go do Kępna?
Bardzo mi się to nie podoba.
Moim zdaniem rehabilitacja nie polega tylko na korzystaniu z maszyn
i usług specjalistów, ale również na
spacerach, wyjściu do parku, oddychaniu świeżym powietrzem – o
ile takie jest w powiecie kępińskim
(śmiech). Na stworzeniu warunkòw
sanatoryjnych, a nie szpitalnych.
Pacjentów do Grębanina przyciąga
też wspaniała kuchnia czy atmosfera stworzona tam przez wszystkich
pracowników tego szpitala, na czele
z dyrektorem Leszkiem Żebrowskim.
Byłoby fatalnie, gdyby pałac został
przekształcony w coś innego, a rehabilitacja miałaby odbywać się przy
szpitalu w Kępnie.
Wspomniała Pani o czystości
powietrza w powiecie. Wiadomo, że w gminie Baranów jest
mnóstwo dużych firm i przedsiębiorstw, nie wiadomo, czy
całkowicie ekologicznych. Jak
Pani ocenia czystość powietrza
w gminie Baranów? Czy są planowane jakieś konkretne działania proekologiczne?
Przepisy nie pozwalają nam kontrolować przedsiębiorstw, może to
robić jedynie powiat. My możemy
sprawdzać tylko prywatne domostwa. Gmina podejmuje jednak wiele
proekologicznych działań. Mamy dofinansowanie do pieców, jest bardzo
duże zainteresowanie tym programem, wiele pieców już wymieniono. Chcemy również spowodować,
aby zakład gazowniczy rozbudował
sieć gazową. W Mroczeniu już się
to dzieje. Bardzo zachęcam mieszkańców do podłączenia się do sieci,
ponieważ ogrzewanie gazowe jest
ekonomiczne i wygodne. Chcemy
założyć takie ogrzewanie również
w Szkole Podstawowej w Mroczeniu, ponieważ tam sieć jest już doprowadzona. Ta inwestycja została
już wniesiona do budżetu. Również
kiedy dostajemy informację, że ktoś
pali śmieci, jedziemy, sprawdzamy,
choć, na szczęście, nie było jeszcze

potwierdzonych przypadków. Staramy się również edukować naszych
mieszkańców, młodzież w szkołach,
informować o skutkach, ostrzegać o
zagrożeniach.
A jak wygląda współpraca z organizacjami pozarządowymi?
Niedawno został rozstrzygnięty
konkurs na dofinansowanie organizacji pozarządowych. Myślę, że wszystkie organizacje, tj. kluby sportowe,
ochotnicze straże pożarne, seniorzy
i inni są zadowoleni. Środki zostały
zwiększone w porównaniu do roku
ubiegłego. Zwiększyliśmy też fundusze na kulturę. Staramy się jak najlepiej współpracować i dofinansowywać wszystkie organizacje.
Ile jest Kół Gospodyń Wiejskich
w gminie Baranów?
Oprócz Muratora i Baranowa,
Koła Gospodyń Wiejskich są w każdym sołectwie, a więc jest ich 9.
A jak wygląda współpraca z
ochotniczymi strażami pożarnymi? Czy planowane są jakieś
większe inwestycje?
Tak, w budżecie mamy przeznaczony 1 milion złotych na zakup
dwóch samochodów – jeden dla Jankowych, a drugi, z podnośnikiem,
dla Baranowa. To są duże inwestycje,
samochody ratowniczo-gaśnicze są
bardzo drogie. Myślę, że Mroczeń
również będzie potrzebował nowego
samochodu i będziemy myśleć o tym
zakupie. Wtedy starsze samochody
przekazujemy do innych OSP, które
mają pojazdy w gorszym stanie lub
nie mają ich wcale.
Na terenie gminy Baranów rozpoczęła się budowa centrum
handlowego „Quick Park”, realizowana przez firmę Real2B
Development. Prace na placu
budowy jednak ustały, pozostał rozkopany teren. Czy wie
Pani coś o tej inwestycji? Czy
zostanie ona wznowiona i dokończona, a mieszkańcy doczekają się centrum handlowego w
regionie?
Też chciałabym wiedzieć... Kiedy
mieszkańcy pytają mnie, czy wiem
coś na ten temat, zawsze chcę zapytać: „A czy pan wie, kiedy sąsiad
wybuduje swój dom obok?” Jeśli
zapytamy inwestorów, to może się
dowiemy, bo nie jest to inwestycja
gminy Baranów. Kiedy ostatnio rozmawiałam z inwestorem, dyrektor
przyznała, że sama nie wie, co dalej
z tą inwestycją. Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad wreszcie
zatwierdziła plan dróg wokół „Quick
Parku” i zjazdy, miało to miejsce pod
koniec roku. Jest więc nadzieja, że inwestycja znów ruszy i będzie ona do
końca zrealizowana.
Ile w gminie Baranów jest
mieszkań komunalnych?
Mamy parę budynków komunalnych, cały czas je remontujemy,
tworzymy mieszkańcom coraz lepsze
warunki.
Czy widzi Pani potrzebę wybudowania nowych bloków,
mieszkań komunalnych?
Zawsze jest taka potrzeba. Mamy
listę oczekujących na mieszkania,
kilka mieszkań oddaliśmy w ostatnim czasie, dotyczy to głównie rodzin wielodzietnych, choć zależy to
od wielkości mieszkań. Priorytetem
są dla nas rodziny. Chcielibyśmy wybudować nowe bloki, ale nie mamy
miejsca, działki, nie mamy gdzie tego
zrealizować.
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WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
luty 2019, nr 6 (1182)

Chłopcy z gminy Bralin na szkoleniu Mobilnej Akademii
Młodych Orłów

V sesja Rady Gminy Bralin

Radni uchwalili budżet na 2019 rok
Młodzi rozwijają
piłkarskie umiejętności

30 stycznia br. odbyła się V sesja
Rady Gminy Bralin. Najważniejszym
punktem obrad było przyjęcie budżetu na 2019 rok.
Budżet gminy zakłada po stronie dochodów wpływy w wysokości
29.758.004,27 zł, a wydatki to kwota

stępnie wprowadzono autopoprawki
- budżet jest więc wynikiem kompromisu. W szeregu autopoprawek
znalazło się wiele zadań – m.in. o
kwotę 453.820,00 zł wzrośnie budżet
przeznaczony na budowę kanalizacji
wraz z wymianą sieci wodociągoPrzewodniczący Rady M. Markiewicz
przypomniał o dyżurze pełnionym w urzędzie

28.679.379,31 zł. Założenia budżetu
wraz z autopoprawkami proponowanymi przez wójta Piotra Hołosia,
zgodnymi z opinią wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową, były
szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy
poprzedzających sesję. Jak podkreśla
wójt, projekt budżetu został przygotowany przez jego poprzednika, a na-

wej w Mnichowicach, dodatkowe
30.000,00 zł zostanie przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Nosale, kwota
250.000,00 zł przeznaczona jest na
zakup gruntu rolnego pod budowę
hali sportowej, a na przygotowanie
projektów do zadań inwestycyjnych
zabezpieczono kwotę 143.000,00 zł.
Radni, po przyjęciu autopoprawek,

uchwalili budżet na 2019 rok.
Wiele emocji podczas sesji wzbudził temat podniesienia stawki za
wywóz odpadów. Wójt gminy Bralin
P. Hołoś podkreślił, że od kilku lat
stawki za wywóz nieczystości stałych
w gminie nie ulegały zmianie, a na
decyzję o podwyżce ma wpływ wiele czynników, m.in. systematyczny
wzrost ilości śmieci produkowanych
przez mieszkańców gminy, wzrost
cen transportu, energii i tzw. „opłaty
marszałkowskiej”. Od marca 2019 r.
stawka za wywóz odpadów wzrośnie
do 12,50 zł od osoby. Przy okazji
podejmowania uchwał, dotyczących
odpadów komunalnych, radni poruszyli temat świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy Bralin.
W trakcie sesji podjęto również
uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola „Kwiaty
Polskie” w Bralinie. Sesja była też
doskonałą okazją, aby przedstawić
radnym oraz zebranym na sesji gościom Ewelinę Pieles pełniącą
od 1 stycznia br. funkcję sekretarza
gminy oraz zastępcy wójta. Przewodniczący Rady Gminy Bralin Marek
Markiewicz przypomniał o dyżurze pełnionym w każdą środę w godzinach 15.30-17.30 w sali sesyjnej
Urzędu Gminy Bralin. Dyżur wraz z
przewodniczącym pełni wójt P. Hołoś
lub sekretarz gminy E. Pieles.
M. Gudra

30 stycznia br. czterech chłopców z terenu gminy Bralin wraz ze
swoimi trenerami oraz rodzicami
wzięło udział w szkoleniu Mobilnej
Akademii Młodych Orłów, które odbyło się w hali sportowej w Rychtalu.
Mobilna Akademia Młodych Orłów
to nowy projekt Polskiego Związku
Piłki Nożnej, mający na celu wyłowić
piłkarskie talenty z małych miejscowości oraz klubów.
Czterech młodych sportowców:
Bruno Gaweł, Mateusz Woźniak
(grający na co dzień w barwach
„Akademii Piłkarskiej Reissa” w
Kępnie pod opieką trenera Michała
Żureckiego), Michał Jański (zawodnik LKS „Sokół” Bralin) oraz Bartosz Koryciak (formalnie zawodnik

MUKS „Marcinki” Kępno, wracający od wiosny do macierzystego klubu w Bralinie) wraz z opiekunem
Jerzym Liebnerem mieli przyjemność wziąć udział w szkoleniu. Całość szkolenia, na które składał się
trening, gra selekcyjna oraz wykład,
było prowadzone przez trenerów z
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu: Jakuba Wojtkowiaka oraz Błażeja Czyżewskiego.
Chłopcy, ich rodzice oraz trenerzy żywią nadzieję na kolejne powołania, które dają możliwość dalszego
rozwoju piłkarskich umiejętności i
mogą pomóc w rozpoczęciu kariery
na szczeblu okręgu lub rejonu, czego
im wszystkim bardzo życzymy i gorąco dopingujemy.
Jerzy Liebner

Inauguracyjna wystawa dzieł Melchiora Grosska

O okrucieństwie wojny

w dziełach artysty z Bralina
Dzieła M. Grosska ukazują
okrucieństwo wojny

Kolejna edycja programu „Umiem pływać” w gminie Bralin

Dzieci znów będą uczyć się pływać
Gmina Bralin będzie realizować
kolejną edycję programu „Umiem

14

pływać”. Adresatami projektu są
uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Bralinie oraz Zespołu Szkół im. Ks.
Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej.
W tej edycji projektu udział
weźmie 90 dzieci z placówek oświatowych z terenu gminy Bralin, a zajęcia, tak jak w roku ubiegłym, odbywać się będą na basenie Zespołu
Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Zajęcia rozpoczną się wraz z
początkiem nowego roku szkolnego,

a realizacja programu możliwa jest
dzięki dofinansowaniu ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
samorządu gminy Bralin, który przeznaczy wkład własny w wysokości
14.850 zł na naukę pływania dla najmłodszych.
Dla przypomnienia, do poprzedniej edycji programu zgłosiło się
85 dzieci, które pod czujnym okiem
wykwalifikowanych instruktorów i
ratowników nabywały podstawowe
umiejętności pływania.
M. Gudra
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1 lutego br. w Muzeum Regionalnym w Sycowie odbyła się inauguracja wystawy dzieł Melchiora
Grosska pod nazwą „Taniec śmierci.
I wojna światowa w alegorycznych
wycinkach, drukach i szkicach. Ze
zbiorów Muzeum Górnośląskiego w
Ratingen”.
M. Grossek urodził się 6 stycznia
1889 r. w Bralinie. W 1909 r. zdał maturę w Gimnazjum im. św. Macieja
i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym samym czasie zaczął
także edukację artystyczną na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.
W 1913 r. został wyświęcony na kapłana. W czasie I wojnie światowej

stracił dwóch młodszych braci. Te
osobiste tragedie dały początek twórczości artysty. Dzieła M. Grosska
ukazują okrucieństwo wojny, są osobistym protestem artysty przeciwko
jej obłędowi.
W wystawie udział wzięli: wójt
gminy Bralin Piotr Hołoś, kierownik
Referatu Oświaty Sławomir Bąk,
licznie przybyli mieszkańcy Bralina,
m.in. Marian Kucharzak, Ewald
Grossek, Jacek Kuropka z żoną,
państwo Kucharscy, P. Szwancar,
J. Schudy i A. Piasecka. Patronat
Honorowy nad wystawą objęła minister Beata Kempa, a wsparcia finansowego udzielił m.in. Urząd Gminy
Bralin.		
M. Gudra
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20 stycznia 2019 r. odbył się III Turniej Tenisa Stołowego o
Puchar Wójta Gminy Trzcinica i Prezesa OSP Wodziczna

G£OS TRZCINICY
luty 2019, nr 6 (1072)
25 stycznia 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy miało miejsce uroczyste
wręczenie nagród najlepszym czytelnikom wyłonionym w gminnym konkursie

Najlepsi czytelnicy nagrodzeni
Laureatom konkursu nagrody
książkowe oraz dyplomy wręczyły
Renata Ciemny - sekretarz gminy
Trzcinica oraz Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Trzcinicy. Pierwsze miejsce w konkursie czytelniczym otrzymał Alan
Walczak, druga nagroda została
przyznana Weronice Uszyckiej, na-

tomiast na trzeciej pozycji znaleźli
się: Natalia Nawrocka oraz Mikołaj
Bargiel. Ponadto wyróżnionych zostało 52 czytelników.
Konkurs czytelniczy na stałe już
wpisał się w działalność biblioteki, a
jego celem jest popularyzacja czytelnictwa w środowisku lokalnym. - Do
grona laureatów konkursu „Naj-

W Filii Bibliotecznej w Laskach zostało
wyróżnionych 26 młodych czytelników

lepszy Czytelnik 2018 Roku” zostali
wytypowani czytelnicy, którzy przeczytali największą liczbę książek,
korzystają z czytelni internetowej i
multimedialnej biblioteki, a także
biorą udział w rożnych konkursach
i imprezach czytelniczych organizowanych przez bibliotekę - tłumaczy
dyrektor R. Gość.
Dla zdobywców pierwszych
trzech miejsc przygotowane zostały
specjalne nagrody – gry edukacyjne.
Na zakończenie spotkania wszyscy
czytelnicy oraz ich rodzice zostali
poczęstowani słodkościami przez
Agnieszkę Kałkę – pracownika
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Trzcinicy.
Nagrody dzieciom wyróżnionym
w konkursie „Najlepszy Czytelnik
2018 Roku” wręczone zostały również w Filii Bibliotecznej w Laskach.
23 stycznia br. nagrody książkowe
oraz dyplomy laureatom konkursu
wręczyli: wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik oraz dyrektor biblioteki
R. Gość. W Filii Bibliotecznej w Laskach zostało wyróżnionych 26 młodych czytelników.
Oprac. bem

Odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Smardze i
Aniołka Pierwsza

Kolejne zebrania strażackie

26 stycznia 2019 r. miało miejsce zebranie sprawozdawcze OSP w
Smardzach, natomiast dzień później
- zebranie w Aniołce Pierwszej.

W trakcie strażackich zebrań
przedstawione zostały działania podejmowane przez jednostki w ubiegłym roku w zakresie ochrony prze-

W trakcie zebrania w Aniołce Pierwszej druh Dawid
Aleksandrowicz został wyróżniony odznaką „Strażak Wzorowy”

ciwpożarowej, szkoleń oraz udziału
w zabezpieczaniu uroczystości i
wydarzeń na terenie gminy Trzcinica. Zebrania były okazją do ustalenia
planów i zamierzeń na 2019 r. Omówiono plany finansowe oraz zamierzenia związane z zakupem sprzętu i
wyposażenia.
W trakcie zebrania w Aniołce
Pierwszej druh Dawid Aleksandrowicz został wyróżniony odznaką
„Strażak Wzorowy”, którą wręczył
wiceprezes Zarządu Powiatowego
OSP RP druh Grzegorz Hadzik.
Obecni w trakcie podsumowań
goście złożyli strażakom ochotnikom gratulacje i podziękowania za
kolejny rok działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności
lokalnej.
Oprac. bem

Walczyli o Puchar
Wójta i Prezesa

Mieszkańcy gminy Trzcinica o puchary
rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych

Rozgrywki, które zorganizowane
zostały w w Domu Ludowym w Wodzicznej skierowane były do mieszkańców gminy Trzcinica.
Grano równocześnie na 2 stołach
w kategoriach: dorośli i młodzież.
Zwycięzcy otrzymali z rąk wójta
gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika i prezesa OSP Wodziczna Tomasza Kulaka pamiątkowe dyplomy i
puchary. Przewidziano także wyróżnienie dla najmłodszego zawodnika,
którym był Miłosz Wieczorek, jak
również najstarszego uczestnika turnieju Mariana Czekały.
Rozgrywki przebiegały w dobrej,
sportowej atmosferze. Dla zawodników przygotowano poczęstunek.
Organizatorzy dziękują za pomoc w zorganizowaniu rozgrywek
lokalnym przedsiębiorcom. Wspar-

cia udzielili: firma JAC-HURT Jacek
Garbowski z Wodzicznej, a także
sklepy „U Ani” Paweł Sikora z Wodzicznej oraz „PioHenBet” Beata
Okaj i Henryka Żłobińska z Wodzicznej.
Oprac. bem
Wyniki III Turnieju
Tenisa Stołowego w Wodzicz

nej
Klasyfikacja końcowa - dorośli
1. Adam Żłobiński - Trzcinica
2. Sławomir Kozikowski - Trzcinica
3. Mirosław Oramus - Wodziczna
4. Maryniak Andrzej - Wodziczna
Klasyfikacja końcowa - młodzie
ż
1. Dawid Wyrwa - Wodziczna
2. Miłosz Wieczorek - Wodziczna
3. Szymon Gość - Wodziczna
4. Maciej Pregiel - Trzcinica

24 stycznia 2019 r. Polska Spółka Gazownictwa Oddział
Zakład Gazowniczy w Poznaniu ogłosiła informację o rozstrzygnięciu przetargu na kolejny etap inwestycji gazowej w gminie Trzcinica

Inwestycja gazu ziemnego
będzie kontynuowana
Inwestycja będzie kontynuacją prac
realizowanych w roku ubiegłym

W tym roku wybudowane zostaną gazociągi w miejscowości Trzcinica, a dotyczy to ulic: Jana Pawła
II, Szkolna, Zielona, Kluczborska,
Polna, Piaskowa, Leśna, Zacisze,
Lipowa, Kwiatowa i Zachodnia. Jest
to już czwarty etap inwestycji gazowej realizowanej w gminie Trzci-

nica, a koszt tego etapu to około
1.200.000,00 złotych brutto.
Powyższa inwestycja będzie skoordynowana z gminną inwestycją
wodno-kanalizacyjno-drogową, które również realizowana jest w bieżącym roku.
Oprac. bem

Tygodnik Kępiński 7 lutego 2019
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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 mieszkaniowe Kępno,
ul. Walki Młodych (2 ha, 30 ar).
Tel. 791 644 644.
(TK 38/02/19)
Sprzedam budynek biurowy o pow. 281 m
w centrum Kępna, ul. Ks. Nowackiego 1.
Tel. 791 644 644.
(TK 38/02/19)

2

Sprzedam działki mieszkaniowe, Trzcinica,
od 11 ar. Tel. 791 644 644. (TK 38/02/19)
Sprzedam działkę 70 arów - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 31/01/19)
Sprzedam dwie działki budowlane pod
lasem - Nowa Wieś Książęca.
Tel. 512 194 596.
(TK 26/01/19)
Sprzedam działki - Tabor Wielki
Tel. 692 954 115.
(TK 21/01/19)
Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

GS „SCh” w Bralinie
sprzeda samochód marki

FORD
TRANSIT,
rok produkcji 2012.

Tel.: 604 824 980.

Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
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)

Do wynajęcia mieszaknie w Kępnie, ul.
Warszawska, 50 m2, II piętro, sypialnia,
salon z aneksem, ogrzewanie co, gaz,
kaucja. Tel. 509 728 685.
(TK 34/01/19)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

Sprzedam działkę 10 arów lub 20 arów Chojęcin. Tel. 502 385 248. (TK 24/01/19)
Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
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)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia mieszkanie w Świbie, 50 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie co,
miejsce postojowe, kaucja.
Tel. 509 728 685.
(TK 33/01/19)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie, ul.
Sikorskiego, I piętro, 75 m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, ogrzewanie co, miejsce
postojowe, kaucja.
Tel. 509 728 685.
(TK 33/01/19)
szukam do wynajęcia mieszkania
w Kępnie. Tel. 606 757 246

US£UGI
Tynki gipsowe, cementowo-wapienne.
Tel. 792 770 054.
(TK 35/02/19)
Murowanie budynków, remonty, tynkowanie
naszynowe i tradycyjne, elewacje budynków,
wykańczanie wnętrz. Tel. 608 187 829.
(TK 28/01/19)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)
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)

Sprzedam: ciągnik rolniczy Fendt 311, rok
1988, 4x4, stan b. dobry, cena 55 tys. zł.
Tel. 502 385 248.
(TK 30/01/19)

Sprzedam drewno opałowe - liściaste, iglaste. Tel. 510 183 522.
(TK 25/01/19)

Sprzedam cielaki. Tel. 62 / 78 16 004.
(TK 19/01/19)

Sprzedam zamrażarkę skrzyniową 170 l używana. Tel. 62 / 78 15 338.
(TK 23/01/19)

Sprzedam: sianokiszonkę (200 szt.)
oraz siano w balotach (200 szt.).
Tel. 660 756 361.
(TK 20/01/19)
Sprzedam: TUR C-330, rozrzutnik obornika
„Tandem” oraz mieszalnik pasz + śrutownik.
Tel. 604 964 368.
(TK 18/01/19)
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)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

praca
Firma ogólnobudowlana w Marszałkach
zatrudni pracowników na stanowiska: kierowca kat C, operatorów koparek, murarzy,
cieśli, dekarzy, brukarzy, pomocników brukarzy, pracowników ogólnobudowlanych.
Wynagrodzenie od 3,5 do 7 tyś. Praca
na miejscu: Marszałki. Tel. 691 198 352.
(TK 38/02/19)
Poszukuję opiekunki dla osoby niepełnosprawnej, na kilka godzin dziennie.
Tel. 601 844 544.
(TK 37/02/19)

motoryzacja

Zatrudnię panią na stanowisko sprzedawcy
w sklepie spożywczym - Chojęcin.
Tel. 603 314 900.
(TK 32/01/19)

Sprzedam BMW, 2002 r., czerwony, automat, cena 6 tys. zł. Tel. 696 646 984.

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)

Podejmę się opieki nad osobą starszą.
Tel. 538 429 264.
(TK 29/01/19)

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.

Zatrudnię do sprzątania panie w godzinach
od 15:00 do 19:00 lub od 16:00 do 20:00.
Tel. 601 316 797.
(TK 27/01/19)

rolnicze

sprzedam

Kupie ziemniaki żółte i czerwone z okolic
Kepna. 12 zł za worek. Tel. 727 429 270.
(TK 36/02/19)

Sprzedam brykiet drzewny liściasty
450 zł/tona. Możliwy dowóz.
Tel. 509 728 685.
(TK 34/01/19)

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

(62) 78 292 84

- operatora wózków widłowych
- operatora maszyn
do cięcia pianki
- pracowników
do klejenia materacy
Praca w systemie zmianowym. Gwarantujemy pracę w przyjaznej atmosferze.

Kontakt pod numerem telefonu 883 111 777
bądź osobiście w siedzibie firmy - Chojęcin Parcele 34A.
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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 7 lutego 2019
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Recenzje

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Dav Pilkey - „Dogman. Tom 1”

W czasach mroku i rozpaczy, gdy pojawiają się dziwne czarne charaktery… Tylko gliniarz z
psim łbem może ocalić świat! George i Harold wykreowali nowego herosa, który wygrzebuje spod
ziemi ścierwo korupcji, chwyta za portki zmykających złoczyńców, rabusiom pokazuje kły wymiaru
sprawiedliwości. Gdy policyjny pies Buras i aspirant Nać ulegli wypadkowi podczas pełnienia służby, epokowy zabieg chirurgiczny zmienił bieg dziejów: tak oto narodził się Dogman. Ten niestrudzony tropiciel występku ma prawdziwego nosa do trudnych śledztw! Tylko czy jego psi instynkt zdoła
podkulić ogon wobec powołania, jakim jest służba prawu?

TAPICERÓW

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

tel .:

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Catherine Merridale - „Lenin w pociągu”
Czy podróż pociągiem może zmienić oblicze świata? Czy jadący nim człowiek będzie w stanie
odwrócić bieg historii? I wywołać konsekwencje gorsze niż apokalipsa wojny światowej? Rok 1917.
Pierwsza wojna światowa zdaje się nie mieć końca. W okopach giną miliony żołnierzy. Nowe rodzaje
broni mają przełamać impas. Samoloty zrzucają bomby. Pierwsze czołgi sieją postrach wśród piechoty. Nieludzko cierpią ofiary gazów bojowych. Lecz zwrot na arenie wojennych zmagań dokona
się dzięki jednemu człowiekowi. W niemieckim rządzie dojrzewa genialny pomysł. Oto w neutralnej Szwajcarii przebywa bezpiecznie najsłynniejszy światowy rewolucjonista – Włodzimierz Iljicz
Lenin. Może on całkowicie zmienić ogarniętą zamieszkami Rosję i pomóc Niemcom wygrać wojnę.
Zurych, 9 kwietnia 1917 roku. Lenin stawia stopę na schodkach wagonu, którym pojedzie do rosyjskiej stolicy – Piotrogrodu. Ma do pokonania 3500 km owładniętego wojną kontynentu. Gdy osiem
dni później wysiądzie na stacji końcowej, świat za jego sprawą zmieni swe oblicze. Na zawsze. Sto lat
później Catherine Merridale rusza śladem Lenina. Odtwarza trasę jego przejazdu. Dociera do miejsc,
które pamiętają przywódcę rewolucji październikowej. I do ludzi, którzy za nim tęsknią. Ale to tylko
pretekst, by opowiedzieć historię niezwykłej podróży o przełomowym znaczeniu i odmalować panoramę ówczesnej Europy. To także obraz dzisiejszej Rosji Putina, człowieka, który przegrał tylko z
jedną osobą, z Leninem właśnie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Adam Szulc - „Fryzjer męski”

Prześlij do nas walentynkę
dla ukochanej osoby!

Fot. http://hotelecho.pl/

kochasz.
- Powiedz mi, jak mnie
- Powiem.
- Więc?
- Kocham cię w słońcu.
I przy blasku świec.
i w berecie (...)
Kocham cię w kapeluszu
kaloszach.
W morzu. W górach. W
.
I boso. Dzisiaj. Wczoraj
I jutro.
Dniem i nocą.

Ta książka to elementarz dla fryzjerów męskich. Jest w niej zawarta historia fryzjerstwa, rodzaje
fryzur począwszy od starożytnego Egiptu, opisy narzędzi i gabinetów fryzjerskich. Połączenie w niej
tradycyjnej szkoły strzyżenia z nowoczesnym, subkulturowym fryzjerstwem, stawia ją w wyjątkowej pozycji – daje wiedzę dotycząca jednego z najstarszych zawodów nie tylko techniczną i historyczną, ale również kulturową i socjologiczną. Po raz pierwszy polski fryzjer męski pisze książkę o
fascynacji zawodem i przywraca rangę fryzjerstwu męskiemu, przez dziesiątki lat zepchniętemu na
margines. Myślenie o fryzjerstwie było zdominowane przez fryzjerstwo damskie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 6
SPONSORZY NAGRÓD:

Tak Konsta
nty Ildefon
s
Gałczyńsk
i w yrażał s
woją
miłość. A
jak Ty to ro
bisz?
Zaprezentu
j swoje uc
zucia na łam
ach „Tygo
dnika
Kępińskie
go” – ułóż
wiersz ,
zrób roma
ntyczne zd
jęcie
bądź nary
suj walenty
nkę
i zgłoś do
nas!

Do 12 lutego br. czekamy na Wasze zgłoszenia.
Można przesyłać je e-mailem (tygodnik@kepno.net
lub pismak@post.pl), poprzez wiadomość na Facebooku
bądź przynieść osobiście do redakcji „Tygodnika Kępińskiego”.
Spośród zgłoszonych do konkursu wierszy, rysunków i zdjęć
wybierzemy kilka najlepszych. Na zwycięzców czekają nagrody
książkowe oraz publikacja pracy w 7. numerze
„Tygodnika Kępińskiego”, który ukaże się 14 lutego br.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 13 lutego 2019 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. Dav Pilkey - „Dogman. Tom 1”,
2. Catherine Merridale - „Lenin w pociągu”,
3. Adam Szulc - „Fryzjer męski”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 5 nagrody otrzymuj¹:

Z. Małolepsza (Olszowa), B. Nowacki (Domasłów).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia

Byk 21 IV – 21 V
Słońce w kwadraturze zmusza do zajęcia
się tym, co niezbędne. I wygrasz z wrogami
czy bałaganem. Wenus w trygonie nauczy
Cię cieszyć się z nagród.
Bliźnięta 22 V – 22 VI
Słońce w trygonie sprzyja bardziej zabawie niż pracy, ale w Tobie odżyje ambicja.
Błyskawicznie uporasz się ze wszystkim. W
weekend czas na randki.
Rak 23 VI – 22 VII
Uważaj na siebie. Saturn w opozycji to opóźnienia, a kwadratura Marsa dużo pracy. Od
środy trygon Luny pomoże rozwikłać sekrety i odkryć miłość.
Lew 23 VII – 22 VIII
Będziesz potrzebny innym. Słońce w opozycji pcha do zajmowania się rodziną,
a Merkury w opozycji niesie zaproszenia.
Idź na tańce, a rozluźnisz się.
Panna 23 VIII – 22 IX
Twoja pozytywna aura dobrze wpłynie na
ludzi, ale możesz się nudzić. Od środy Luna
w opozycji wróży nowe znajomości i fajne
tematy do dyskusji.
Waga 23 IX – 23 X
Ze Słońcem świat będzie lepszy i milszy, nie
ignoruj swoich planów. Ale jeśli ktoś narzeka, przestań go słuchać. W nów wpadniesz
na niezwykłe pomysły.
Skorpion 24 X – 21 XI
Nie zostawiaj znajomych i bliskich w potrzebie. Wenus w sekstylu sprzyja dobrym
pomysłom, zaś Luna w trygonie miłości. Ludzie Cię doceniają.
Strzelec 22 XI – 21 XII
Słońce i Merkury oddają Ci energię i moc
sprawczą. Bez trudu odkryjesz, w jakim kierunku podążać. W weekend trygon Luny pozwoli odpocząć w domu.
Koziorożec 22 XII – 19 I
Nie oglądaj się na innych, Wenus wróży sukcesy. Decyduj, namawiaj, wskazuj kierunek.
Ale jeśli sam potrzebujesz wsparcia, to proś
o nie w środę.
Wodnik 20 I – 18 II
Nów Luny wyzwala chęć zmian w domu
i pracy. Nie spiesz się, tylko kalkuluj, bo z
Merkurym sporo zaoszczędzisz. Weekend
za to sprzyja dobrej zabawie.
Ryby 19 II – 20 III
Wenus w sekstylu szykuje rozrywki, więc nie
planuj wielkich porządków. Daj się porwać
na imprezę albo przyjmuj gości. Bliscy zajmą się domem.

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Św. Marcina” - 7.02.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 8.02.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 9.02.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 10.02.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 11.02.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 12.02.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 13.02.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.

Wynajmę mieszkanie
w centrum Kępna.
KONTAKT: 606 365 377.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Gabinet chirurgiczny
Wojciech Żółtaszek
Czwartki od 16:00 / tel. 508 139 409.

I OG£OSZE
PRZYJMUJEMY

Gabinet Internistyczno
-Kardiologiczny
Agnieszka Żółtaszek
Wtorek od 16:00 / tel. 501 508 670.
Kępno, ul. Sienkiewicza 52
Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika
wyjaśnić nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią
dyżur telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.

W GOD

(62) 78 2
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.) w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Baran 21 III – 20 IV
Mars wskazuje ambitne cele, a Słońce i
Merkury dbają o relacje oraz dobre wiadomości. Szybko rób to, co pilne, by oddać się
ulubionym zajęciom.
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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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Amiens skreśliło

Kurzawę,

świbianin
zagra w Danii
Rafał Kurzawa był jednym z najlepszych zawodników Lotto Ekstraklasy w minionym sezonie, zagrał nawet na mistrzostwach świata w Rosji. Jednak ten fakt nieszczególnie pomógł mu w pobycie we francuskim Amiens. Pochodzący ze
Świby zawodnik opuszcza Francję na pół roku i przenosi się do Danii, gdzie będzie występował w FC Midtjylland. Nowy
klub świbianina znajduje się na drugiej pozycji w tabeli, a do prowadzącej FC Kopenhagi traci trzy punkty. Rozgrywki
w Danii rozpoczynają się 8 lutego, więc Polak nie ma za wiele czasu na zgranie się z zespołem. Lewonożny pomocnik
zadebiutował w Amiens w 2. kolejce Ligue1 w w przegranym meczu z Montpellier. W tym sezonie 14 razy pojawiał się
na boisku i strzelił jedną bramkę. W sumie uzbierał 478. minut na francuskich boiskach.
Po raz pierwszy w historii Kępno i miejscowa Hala Widowiskowo-Sportowa im. Gwiazd Piłki Ręcznej będą gospodarzami charytatywnego turnieju siatkarskiego w międzynarodowej obsadzie. Turniej będzie zapewne okazją do zobaczenia
bohaterów ubiegłorocznych mistrzostw świata

Giganci Siatkówki zagrają w Kępnie
Mamy fantastyczne wieści dla siatkarskich kibiców z regionu. W dniach od 12 do 13 października 2019 roku, w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Gwiazd Piłki Ręcznej w Kępnie odbędzie się jubileuszowa, bo dziesiąta edycja międzynarodowego Turnieju Giganci
Siatkówki. Rozgrywana od blisko dziesięciu lat impreza po raz pierwszy w historii zagości do naszego miasta. Ostatnie edycje
odbywały się w Wieluniu. W tej chwili nie wiadomo jeszcze jakie kluby zagoszczą do Kępna, ale i tak szykuje się gratka dla kibiców
siatkówki. Niech świadczy o tym fakt, że w przeszłości o zwycięstwo w turnieju rywalizowały takie zespoły jak: PGE Skra Bełchatów, VfB Friedrichshafen, Jastrzębski Węgiel, Noliko Maaseik, Power Volley Mediolan czy Galatasaray Stambuł.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Raport z zimowych przygotowań.

Trwa plebiscyt
na sportowy sukces
2018 roku
Organizatorem głosowania
jest burmistrz Miasta i Gminy
Kępno oraz Kępińska Rada
Sportu. W tym roku głosować
można na najlepszego sportowca, drużynę oraz trenera
reprezentujących gminę Kępno. Nominacje w każdej kategorii zgłaszać można do 7
lutego. Nominacje przyznaje
się poprzez wypełnienie kuponu i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy Kępno.
Głosować na głoszone kandydatury można do 15 lutego
pod linkiem znajdującym się
na oficjalnej witrynie kępińskiego magistratu.

Polonia wygrywa
na inaugurację
drugiej rundy
To był bardzo udany weekend dla piłkarek ręcznych
Polonii Kępno. Na inaugurację drugiej rundy drugiej ligi
piłkarek ręcznych kępnianki
pokonały dwukrotnie UKS
Morski Sianów. W piątkowy wieczór biało-niebieskie
zwyciężyły 25:24. W sobotę
natomiast powtórzyły piątkowy wyczyn, zwyciężając tym
razem 24:23. W pierwszym
meczu najwięcej bramek
dla Polonii zdobyła Paulina
Skowrońska (10). Siedem trafień zaliczyła Angelika Walczak. Po dwie bramki rzuciły
Agata Staniszewska i Weronika Przewdzięk. Punktowały
także Karolina Trepner, Oliwia Duchnik, Martyna Orzechowska i Julia Kukuła. W
rewanżu najskuteczniejsza w
barwach Polonii była Angelika Walczak (6). Pięć bramek
dorzuciła Weronika Kukotko,
a cztery Paulina Skowrońska.
Po trzy bramki zdobyły: Karolina Trepner i Julia Kukuła,
a dwie Weronika Przewdzięk.
Jedno oczko dorzuciła Martyna Orzechowska. 17 lutego Polonię czeka wyjazd na
mecz z Victorią Świebodzice.
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Sport

piłka nożna

Co słychać u rywali

Piłka nożna >>> Sporo meczów kontrolnych z udziałem drużyn z okręgu kaliskiego
rozegrano podczas minionego tygodnia

Polonii Kępno i Orła Mroczeń?
Za kilka tygodni 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.

KS Stal Pleszew
Trzy mecze kontrolne mają już za sobą piłkarze Stali Pleszew. Czwarty zespół półmetka
rozgrywek Ligi Międzyokręgowej pokonał w sobotę czwartoligowca z Krobi 3:2. W szeregach
pleszewskiej drużyny po raz kolejny pojawili
się testowani zawodnicy, ale ich personalia nie
są póki co podawane do publicznej wiadomości. Dla drużyny Stali była to druga wygrana,
w trzecim tegorocznym meczu kontrolnym. Na
początek przygotowań podopieczni Łukasza
Bandosza ograli skromnie Klub Sportowy Opatówek 1:0, a przed tygodniem ulegli wyraźnie Pogoni Nowe Skalmierzyce,
przegrywając z czwartym zespołem czwartej ligi 0:3. Dodajmy, że rywal Orła
Mroczeń przygotowania do rundy rewanżowej rozpoczął a piątek, 11 stycznia.
W trakcie zimowych przygotowań piłkarzy Stali czeka jeszcze pięć meczów
kontrolnych. Najbliższe dwa mecze kontrolne drużyna Łukasza Bandosza rozegra z zespołami występującymi na co dzień w lidze międzyokręgowej. 9
lutego rywalem Stali będzie Korona Piaski, a 16 lutego będzie podejmować
ligowego rywala z Kazimierza Biskupiego. Tydzień później (23 lutego) Stal
czeka konfrontacja z Ostrovią 1909 Ostrów Wielkopolski. W próbach generalnych przed startem rozgrywek ligowych Stal zmierzy się z CKS-em Zbiersk (2
marca) oraz Olimpią Brzeziny (10 marca).

TLKS Zjedoczeni Trzemeszno
7 stycznia do treningów, po pięciotygodniowej
przerwie, wrócili piłkarze Zjednoczonych Trzemeszno. Pierwszą część sezonu Zjednoczeni
zakończyli na szesnastym miejscu w tabeli z
przewagą zaledwie jednego punktu nad strefą
spadkową. Podczas pierwszego tygodnia przygotowań piłkarze z Trzemeszna mieli jedynie do
dyspozycji boisko typu orlik, ale już po 15 stycznia mogli korzystać z nowopowstałego, pełnowymiarowego obiektu ze sztuczną nawierzchnią. Nowy obiekt należący do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Trzemesznie jest i będzie gospodarzem wszystkich meczów kontrolnych drużyny Zjednoczonych przed startem decydującej części sezonu 2018/2019. W
czasie zimowych przygotowań czwartoligowiec z Trzemeszna miał rozegrać
aż dziewięć meczów kontrolnych. Miał, bo pierwszy sparing, zaplanowany
na 19 stycznia z Sokołem Kleczew nie doszedł do skutku. Potyczki kontrolne Zjednoczeni rozpoczęli więc 26 stycznia od spotkania z Chemikiem Bydgoszcz. Starcie z trzecioligowcem zakończyło się remisem 1:1. W minioną
sobotę, Zjednoczeni pokonali natomiast BKS Bydgoszcz 2:1. Pozostałe mecze kontrolne rywal kępińskiej Polonii rozegra z zespołami występującymi
na co dzień w niższych ligach i klasach rozgrywkowych. I tak formę Zjednoczonych sprawdzą tej zimy jeszcze: Lechita Kłecko (7 lutego), Cuiavia Inowrocław (9 lutego), Unia Janikowo (13 lutego), Kujawianka Izbica Kujawska
(16 lutego), Noteć Gębice (20 lutego) oraz LKS Ślesin (23 lutego). Starcie z
występującym w Konińskiej Klasie Okręgowej zespołem ze Ślesina będzie
dla Zjednoczonych próbą generalną przed startem rozgrywek ligowych. W
pierwszym meczu o punkty w 2019 roku piłkarze z Trzemeszna zagrają 2
marca na wyjeździe z Centrą Ostrów Wielkopolski.

KSS Kotwica Kórnik
Kolejny rywal Polonii Kępno przygotowania do
rundy wiosennej w czwartej lidze rozpoczął już
7 stycznia. Piłkarze spod Poznania podczas zimowych przygotowań tradycyjnie już będą korzystać z własnej bazy treningowej, mając do
dyspozycji halę sportową, kompleks boisk oraz
halę sportową. W czasie zimowych przygotowań
czwartoligowca z Kórnika czeka sześć meczów
kontrolnych. Potyczki kontrolne gracze Kotwicy
rozpoczęli 26 stycznia od wygranego aż 10:3
spotkania z Winogradami Poznań. W minioną sobotę z kolei Kotwica pokonała PKS Racot. Cztery
pozostałe mecze kontrolne drużyna Kotwicy rozegra na boiskach w Poznaniu
oraz Śremie. W najbliższą niedzielę piłkarzy z Kórnika czeka starcie z Promieniem Krzywiń. W pozostałych meczach Kotwica zagra jeszcze z Wartą
Śrem (13 lutego), Wiarą Lecha Poznań (15 lutego) oraz Huraganem Pobiedziska (23 lutego). W pierwszym meczu o punkty w 2019 roku piłkarze przedostatniej drużyny czwartej ligi zagrają 2 marca przed własną publicznością z
Tarnovią Tarnowo Podgórne.
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Dużo grania i testowania w sparingach
Coraz mniej czasu pozostało do startu rundy wiosennej rozgrywek, w których biorą udział zespoły z okręgu kaliskiego. Trenerzy i piłkarze wykorzystują więc każdy moment, by zagrać towarzysko. Kolejne mecze kontrolne mają za sobą piłkarze dwóch najwyżej sklasyfikowanych drużyn okręgu kaliskiego. Dwie porażki zanotował podczas minionego tygodnia KKS Kalisz, który
mierzył się z drugoligowymi GKS-em Bełchatów oraz Elaną Toruń. Ze zmiennym szczęściem grał
drugi z trzecioligowych przedstawicieli okręgu kaliskiego.
Bez wątpienia przegrane ale
niezwykle wartościowe mecze kontrolne mają za sobą piłkarze KKS-u
Kalisz. Podczas minionego tygodnia
kaliszanie mieli okazję zmierzyć się
na czołowych zespołów drugiej ligi.
W starciu z GKS-em Bełchatów trener Dariusz Marzec, podobnie jak
w meczu ze Stalą Brzeg wystawił do
gry dwie jedenastki. W pierwszej połowie kaliszanie mieli okazję zagrać
przeciwko najlepszym obecnie zawodnikom GKS-u oraz testowanemu
Wiktorowi Putinowi. Skrzydłowy
Wisły Sandomierz, który brylował
w rozgrywkach Pucharu Polski, jako
trafił do siatki kaliszan na 2:0. Wcześniej bramkarza KKS-u pokonał Patryk Mularczyk. Ten sam zawodnik
był autorem trzeciego trafienia w 35.
minuty, kiedy wykorzystał bierną
postawę obrony niebiesko-biało-zielonych. Gra kaliszan znacznie
poprawiła się po przerwie. Najpierw
Daniela Niźnika próbował pokonać
Hubert Antkowiak, a następnie swoich szans szukali Ivan Vidal Gonzalez i Robert Tunkiewicz. Niestety,
tego dnia żaden z kaliszan nie znalazł
recepty na pokonanie bramkarza, natomiast trzy minuty przed końcem
kapitalnym uderzeniem z dystansu
wynik spotkania ustalił Bartłomiej
Bartosiak. – Dla nas była to bardzo
cenna lekcja z wyżej notowanym rywalem. Wynik nie do końca oddaje
to, co szczególnie w drugiej części
spotkania działo się na boisku, ale
przyjmujemy go z pokorą. Mamy
dobry materiał do analizy – powiedział po meczu Dariusz Marzec,
szkoleniowiec KKS-u Kalisz. Nieco
lepiej kaliszanie wypadli podczas
sobotniej konfrontacji z Elaną Toruń.
Co prawda jeden błąd wystarczył do
tego, by kaliszanie doznali drugiej
zimowej porażki w okresie przygotowawczym. Mimo dobrej gry niebiesko-biało-zieloni musieli uznać wyższość drugoligowej Elany. Toruńska
Elana była kolejnym drugoligowcem,
na tle którego w odstępie zaledwie
kilku dni sprawdzili się kaliszanie.
W sobotnim meczu podopieczni
Dariusza Marca zaprezentowali się
jednak znacznie lepiej, niż w kontrolnym starciu z GKS-em Bełchatów.
Przegrali na własne życzenie, jedną
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bramką. W 65. minucie, tuż przed
własnym polem karnym piłkę stracił
Todor Trayanov, a rywale nie zamierzali zmarnować nadarzającej się
okazji. Na bramkę Kamila Kosuta
ruszyli w trójkę, ale autorem trafienia był Mateusz Stryjewski. Kolejny
mecz kontrolny KKS rozegra w sobotę. Tym razem poprzeczka zostanie
zawieszona jeszcze wyżej, bowiem
kaliszanie zagrają z pierwszoligową
Wartą Poznań. W trakcie ostatniego
tygodnia ciężko pracowali też gracze
drugiego z trzecioligowych przedstawicieli okręgu kaliskiego. W środowy wieczór pierwszej porażki w
okresie przygotowawczym doznali
podopieczni trenera Piotra Garbarka. Jarota Jarocin uległ Elanie Toruń
0:2. Pierwsza połowa środowego
pojedynku nie obfitowała w sytuacje podbramkowe. Zarówno gracze
jarocińskiej ekipy, jak i goście z Torunia szanowali piłkę, grając przede
wszystkim w ataku pozycyjnym.
Gospodarze próbowali strzałów z
dystansu. Jednak dwie próby Szymona Piekarskiego były nieudane.
Swoją okazję miał również jeden z
zawodników testowanych. Rywale
w ostatnim kwadransie też groźniej
zaatakowali, ale z dobrej strony kilka
razy pokazał się Sebastian Kmiecik.
Druga część gry znakomicie rozpoczęła się dla Elany. W 49. minucie
indywidualny błąd popełnił obrońca
JKS-u, a z bliskiej odległości piłkę
do siatki skierował Mateusz Stryjewski. Jarocinianie próbowali doprowadzić do wyrównania. Szczególnie
bliski szczęścia był Patryk Rzepka,
któremu zabrakło jednak kilku centymetrów do uderzenia futbolówki
po podaniu Dawida Idzikowskiego.
Zespół z Torunia w ostatnich minutach spotkania ustalił wynik za sprawą Bartosza Bonieckiego. Trzy dni
później formę drużyny z Jarocina
sprawdzili ligowi rywale z Kleczewa. Początek sobotniego pojedynku
należał do Sokoła. To oni w swojej
pierwszej akcji wykorzystali gapiostwo obrońców JKS-u i wyszli na
prowadzenie za sprawą Sebastiana
Śmiałka. Przez pierwsze pół godziny gra toczyła się przede wszystkim
w środku pola. Co więcej żaden z zespołów nie stworzył klarownej sytu-

acji podbramkowej. Po zmianie stron
częściej przy piłce byli piłkarze z
Jarocina. Na trzy minuty przed końcowym gwizdkiem arbitra Jarota dopiął swego. Miłosz Kowalski został
sfaulowany, a piłkę do siatki z rzutu
karnego skierował Krzysztof Matuszak. Ostatecznie do końca meczu
wynik nie uległ już zmianie i mecz
zakończył się remisem 1:1. Dwa mecze i dwie wygrane to z kolei bilans
ostatnich sprawdzianów w wykonaniu Polonii Kępno. Podopieczni Bogdana Kowalczyka najpierw ograli na
własnym terenie GKS Rychtal 4:2,
by w kolejnym sparingu ograć OKS
Olesno. Opolski czwartoligowiec postawił podopiecznym Bogdana Kowalczyka trudne warunki, lecz ostatecznie zszedł z murawy pokonany.
Bramki dla kępińskiego zespołu zdobyli Leonardo Okeke i Remigiusz
Hojka, który trafił bezpośrednio z
rzutu wolnego. Szkoleniowiec Polonii w sparingu mógł w końcu skorzystać z Bernarda Fai Nudkonga,
Łukasza Walczaka i Miłosza Koniecznego. Na liście kontuzjowanych
nadal są Karol i Filip Latusek. Do
treningów wrócić ma też Wojciech
Drygas, na dłuższy czas ze składu
wypadł jednak Piotr Cierlak, który
ze względu na wyjazd służbowy nie
będzie do dyspozycji trenera aż do
połowy marca.		
BAS

Wyniki ciekawszych sparingów
Jarota Jarocin – Sokół Kleczew ................– 1:1
Elana Toruń – KKS Kalisz .........................– 1:0
Polonia Kępno – OKS Olesno ...................– 2:1
Jarota Jarocin – Elana Toruń ...................– 0:2
Astra Krotoszyn – Ostrovia Ostrów ...........– 1:1
Piast Błaszki – Olimpia Brzeziny ..............– 1:0
GKS Bełchatów – KKS Kalisz ....................– 4:0
Stal Pleszew – Krobianka Krobia .............– 3:2
Pogoń Nowe S. – Raszkowianka ..............– 3:2
Victoria Ostrzeszów – Pelikan Grabów ......– 4:0
Polonia Kępno – GKS Rychtal ..................– 4:2
Centra Ostrów – Piast Czekanów ..............– 3:1
Piast Kobylin – KS Opatówek ...................– 1:5
LKS Gołuchów – Polonus Kazimierz Bisk. .. – 5:0
Orzeł Mroczeń – Lotnik Twardogóra .........– 5:5
Prosna Kalisz – RKS Radliczyce ................– 8:0
Sokół Świba – Orzeł Galewice ..................– 3:3
LKS Jankowy – Prosna Wyszanów ............– 3:4
Victoria Laski – Zenit Międzybórz ............– 0:5
Parasol Wrocław – Zefka Kobyla Góra .....– 4:0
Odolanovia – LKS Czarnylas ....................– 5:1
Zieloni Koźminek – CKS Zbiersk ..............– 5:2
Victoria Skarszew – Piast Czekanów .........– 2:5

Sport
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Piłka nożna >>> Młodzi piłkarze Marcinków Kępno tradycyjnie pod koniec stycznia
uczestniczyli w prestiżowym Memoriale Sławomira Harafa. W tym roku odbyła się już
szesnasta edycja tego prestiżowego turnieju

Marcinki gorsze tylko od Śląska
w finale prestiżowego turnieju
Piłkarze Marcinków Kępno (rocznik 2008 i młodsi) zajęli drugie miejsce podczas XVI
Memoriału Sławomira Harafa, który w ostatni weekend stycznia rozgrywano w Dzierżoniowie. Zwycięzcą tegorocznej edycji prestiżowego i silnie obsadzonego turnieju zostali
młodzi piłkarze Śląska Wrocław, którzy w meczu finałowym rozbili rówieśników z Kępna.
W turnieju rywalizowały jeszcze między innymi takie firmy jak Zagłębie Lubin, Chrobry
Głogów czy Górnik Wałbrzych.
Zawody odbywające się w
Dzierżoniowie są organizowane
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Dzierżoniowie, Urząd Miasta Dzierżoniowa, Szkółkę Piłkarską Lechia
Dzierżoniów, Dolnośląski Związek
Piłki Nożnej, Okręgowy Związek
Piłki Nożnej w Wałbrzychu oraz Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.
Sam turniej poświęcony jest pamięci
jednego z najlepszych zawodników
w historii Lechii Dzierżoniów – Sławomira Harafa, który zmarł w 2002
roku na skutek przewlekłej choroby.
26 i 27 stycznia odbyła się już szesna-

sta edycja tego prestiżowego turnieju,
który rozgrywany jest w Hali Sportowej im. Jerzego Klempela. Wyjątkowo doborowej obsadzie między
innymi Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław, Górnik Wałbrzych czy Chrobry
Głogów uczestniczyła tradycyjnie
drużyna Marcinków Kępno. Szesnaście drużyn podzielono na cztery
grupy eliminacyjne. Marcinki rywalizowały w grupie C – ze Śląskiem
Wrocław, Hattrickiem Głuchołazy
oraz Bielawianką Bielawa. Kępińska
drużyna udział w turnieju rozpoczęła od zwycięstwa 3:1 z drużyną z

Głuchołaz. Kolejnym grupowym rywalem drużyny z Kępna był uznany
i ceniony w całej Polsce Śląsk Wrocław. Drużyna z Wrocławia grająca
w roczniku 2008 odnośni ogromne
sukcesy na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Chłopcy z Kępna nie
przestraszyli się uznanego rywala i
podjęli walkę. Ostatecznie musieli
uznać znaczną przewagę drużyny z
Wrocławia przegrywając 0:4. Ostatni
mecz w grupie decydował o awansie.
Drużyna Marcinków Kępno podejmowała Bielawiankę Bielawa. Mecz
był bardzo zacięty. Jedna i druga dru-

żyna stworzyła sobie sporo sytuacji
bramowych. Po wyrównanej grze,
ostatecznie sukces odniósł zespół z
Kępna wygrywając 5:3. Drugie miejsce w grupie eliminacyjnej sprawiło,
że drużynie z Kępna awansowała do
drugiej fazy turnieju, a więc ćwierćfinałów. Młodzi kępnianie trafili na
zwycięzcę grupy A – Zagłębie Lubin.
Drużyna Zagłębia słynie z doskonałej
bazy treningowej i pracy z młodzieżą.
Wielu piłkarzy występujących Lotto
Ekstraklasie, właśnie tam zaczynało
swoją piłkarską przygodę. Mimo gry
przeciwko uznanej marce, chłopcy z
Kępna nie przestraszyli się rywala.
Już od początku narzucili swój styl
gry. W pierwszych minutach zespół
z Kępna objął prowadzenie. Konsekwentna postawa w obronie pozwoliła kontrolować przebieg spotkania.
Kępnianie budowali swoje akcje już
od bramki, kończąc na napastnikach.
Po ciężkim i zaciętym pojedynku
zespół z Kępna pokonał drużynę
Zagłębia 5:3. W półfinale drużynie
Marcinków przyszło rywalizować z
gospodarzem, Lechią Dzierżoniów.
Chłopcy z Kępna wysoko zawiesili
poprzeczkę rywalowi. Ostatecznie
kępiński zespół odniósł zwycięstwo
8:1, zapewniając sobie tym samym
awans do finału turnieju. W fina-

Klasyfikacja końcowa
memoriału
1. WKS Śląsk Wrocław
2. MUKS Marcinki Kępno
3. UKS Gryf Świdnica
4. UKS Lechia I Dzierżoniów
5. MKS Zagłębie I Lubin
6. AP Chojnik Jelenia Góra
7. MKS Zagłębie II Lubin
8. MKS Polonia-Stal Świdnica
9. KP Górnik Nowe Miasto Wałbrzych
10. KS Canarinhos Skórzewo
11. UKS Bielawianka Bielawa
12. UKS Hattrick Głuchołazy
13. KS Strzelinianka Strzelin
14. UKS Lechia II Dzierżoniów
15. MZKS Chrobry Głogów
16. KP Bielawianka Bielawa

le drużyna natrafiła na grupowego
rywala, Śląsk Wrocław. Niestety w
tym meczu przewaga wrocławian
była jeszcze wyraźniejsza i Śląsk
ostatecznie zwyciężył 7:1. – Jestem
bardzo zadowolony z postawy moich
podopiecznych. Widać u nich duży
progres. Cała nasza praca i poświęcenie idzie w dobrym kierunku. W
tym turnieju wzięły udział najlepsze
akademie piłkarskie z Polski. Na ich
tle wypadliśmy bardzo dobrze – powiedział Krzysztof Podyma, trener
rocznika 2008.		
BAS

Piłka nożna >>> Ze względu na wymagania związane z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych
(RODO), Polski Związek Piłki Nożnej wprowadził zmiany
w funkcjonowaniu systemu Extranet

Piłka nożna >>> Pochodzący ze Świby Rafał Kurzawa został wypożyczony z Amiens
SC do duńskiego FC Midtjylland. Poinformował o tym jego francuski klub. Umowa będzie
obowiązywała do końca obecnego sezonu

Zmiany
w
Extranet
Kurzawa zamienia Francję na Danię

Pochodzący ze Świby były pomocnik Górnika Zabrze i uczestnik ostatnich mistrzostw
świata wiosnę spędzi w duńskim FC Midtjylland. Jesienią Polak nie zdołał przebić się do
składu Amiens, w którego barwach grał bardzo mało. 26-letni skrzydłowy wystąpił w jedenastu meczach Ligue1 i zdobył jedną bramkę. Teraz trafia on do zespołu, który będzie
walczył z FC Kopenhaga o mistrzostwo Danii.
Ostatnie godziny okna transferowego w Europie przyniosły ważne
zmiany między innymi dla Rafała
Kurzawy. Pochodzący ze Świby zawodnik nie ma za sobą udanej rundy
jesiennej. Były gracz Sokoła Świba,
Zgody Olszowa i Marcinków Kępno nie zdołał przebić się do składu

Amiens SC. Co prawda świbianin dostał w Amiens swoje szanse i jesienią
zagrał jedenaście meczów w Ligue1,
choć zaledwie dwa w pierwszym
składzie. Skrzydłowy miał też okazję
zaprezentować się w meczach pucharowych. Także na tym froncie nie po-

kazał niczego szczególnego, a afekt
był taki, że w ostatnich dwóch spotkaniach nie zagrał nawet minuty. We
Francji stało się więc jasne, że Rafał
Kurzawa musi tymczasowo zmienić
klub. Tym sposobem świbianin trafił
na wypożyczenie do FC Midtjylland,
który wiosną będzie walczył z FC
Kopenhaga o mistrzostwo Danii. Z
kim świbianin będzie rywalizował
o skład? Zakładając, że przychodzi
na swoją nominalną pozycję, czyli
na lewe skrzydło, najmniej zadowolony z jego pojawienia się powinien być Norweg Gustav Wikheim.
Niewykluczone, że Kurzawa jest też
przewidziany do roli wahadłowego
na tej stronie boiska. Midtjylland
prawie wszystkie mecze rozgrywa w
ustawieniu 3-4-3, a tę rolę przeważnie pełni 28-letni Marc Dal Hende.
Istnieje zatem realna szansa, że Kurzawa zawsze pojawi się na boisku,
przynajmniej jako rezerwowy. BAS

w związku z RODO

Ze względu na wymagania związane z Rozporządzeniem o
Ochronie Danych Osobowych, Polski Związek Piłki Nożnej
wprowadził zmiany w funkcjonowaniu systemu Extranet. Dotyczą one weryfikacji użytkowników i rejestracji zawodników.
Przymusowe modyfikacje pojawią się po najświeższej aktualizacji systemu, która miała miejsce w
weekend. O szczegółach weryfikacji
użytkowników każdy zostanie indywidualnie poinformowany drogą
mailową. Weryfikacja ta będzie polegała na podaniu swoich danych i
sprawdzeniu czy osoba używająca
konta faktycznie jest jego zarejestrowanym właścicielem. W przypadku
trzykrotnego wprowadzenia niepoprawnych danych, konto zostanie
zablokowane. Niezbędny będzie
wówczas kontakt z federacją poprzez
infolinię PZPN - (22) 55 12 300 lub
mailowo - wsparcie@pzpn.pl celem
założenia poprawnego konta. Jeśli
któryś z użytkowników wie, że używa obecnie konta zarejestrowanego
na inną osobę, proszony jest od razu o
kontakt jedną ze wskazanych dróg. W
przypadku rejestracji zawodników, w
systemie pojawi się możliwość do-

łączenia przez klub skanu/zdjęcia
formularza rejestracyjnego. Taki dokument pracownik Związku będzie
mógł podejrzeć celem weryfikacji
danych. W okresie przejściowym do
końca marca załączanie dokumentu
nie będzie obowiązkowe. Warto jednak z nową funkcjonalnością się zaznajomić, ponieważ od kwietnia dołączenie formularza bezpośrednio w
systemie Extranet przez klub będzie
obowiązkowe i bez tego nie będzie
możliwości zarejestrowania nowego
gracza. Możliwość załączenia formularza będzie miał wyłącznie użytkownik klubowych, nie będzie mógł
tego zrobić w jego imieniu pracownik
danego związku. Szczegółowa instrukcja wraz z dokładnym opisem
nowej procedury rejestracji nowych
graczy znajduje na oficjalnej witrynie Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej.
BAS
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KALISKA KLASA A GRUPA 2
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