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Prezes „Wodociągów”
zrezygnował z podwyżki
Fot. FotoPolska
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Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl

M. Misała

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

W ostatnim czasie w Kępnie zawrzało na temat podwyżki wynagrodzenia dla prezesa Zarządu Spółki „Wodociągi Kępińskie” Marka Misały. Miał on zarabiać 3,5-krotność średniej krajowej za ostatni kwartał, jak się jednak okazuje, prezes zrezygnował z podwyżki.
Będzie teraz zarabiać minimum tego, co stanowi ustawa sejmowa.
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Wypracujmy kompromis
kwalifikowany przedstawiciel
grupy Lotos

Zapewniamy:
najwyższej jakości paliwa
z najnowocześniejszej
rafinerii w Polsce
dowóz własnym transportem

w sprawie szpitala i szkoły
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750 tys. zł wsparcia
dla szpitala

Załatwiamy wszelkie formalności
związane z monitoringiem przewozów

Tel. 601-977-948
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Legendarny
obrońca,

Co tydzień
w „TK”

SMOG-owy!

Tragedia na drodze

Fot. KP PSP Kępno

Hurtowa
sprzedaż paliw

- eWydanie naszej gazety.
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„Praca w samorządzie
to praca zespołowa”
str. 12-13

który „Kolejorza”
miał w sercu
14 stycznia 2019 r. zmarł w Kępnie
Edmund Grabarek. Miał 85 lat.
W piłkę grał kunsztownie i z wielką
gracją. Jego boiskowy pseudonim
to „Munda”, nadany zdrobniale
od imienia Edmund.

str. III „ES”

Informacje

aktualności
Twój e-PIT od 15 lutego 2019 r. elektronicznie na Portalu
Podatkowym podatki.gov.pl

Ułatwienia
w „skarbówce”
Usługa Twój e-PIT w 2019 r. będzie dostępna dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37
i PIT-38. Od przyszłego roku usługa
obejmie też PIT-36, PIT-36L i PIT-28.
Rozliczenia roczne za 2018 r. w usłudze Twój e-PIT zostaną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez
system na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową. Będzie je można sprawdzić już
od 15 lutego 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym
podatki.gov.pl.
Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018
r., przygotowanego w ramach usługi
Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego – zeznanie
będzie wystawione automatycznie i
bezpłatnie dla wszystkich podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Będzie je
można sprawdzić od 15 lutego do 30
kwietnia 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl).
- Nasze systemy informatyczne
są już na tyle zaawansowane i wyposażone w odpowiednie dane, że możemy zaproponować zupełnie nowe
podejście do rozliczeń podatkowych.
Na bazie informacji przesyłanych od
płatników udostępnimy propozycję
rocznego zeznania. To istotna zmiana w duchu filozofii 3xP, czyli prostych, przejrzystych i przyjaznych
podatków – powiedziała minister
finansów prof. Teresa Czerwińska.
Co będzie
zawierać Twój e-PIT?
W usłudze Twój e-PIT to system
automatycznie przygotuje i udostępni
dla podatnika zeznanie roczne. Usługa wykorzystuje przy tym wyłącznie
te dane, które posiada administracja
skarbowa. Są to informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych
zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy
informacje o organizacji pożytku
publicznego, którą podatnik wskazał
rok wcześniej.
Jeżeli podatnik chce skorzystać
np. z odliczenia darowizny na cele
krwiodawstwa czy kultu religijnego,
wydatków na cele rehabilitacyjne
lub użytkowania internetu czy wpłat
na IKZE – uzupełnia swoje zeznanie samodzielnie, po zalogowaniu
do usługi. Resort finansów będzie
oferować pomoc w przypadku pytań

dotyczących rozliczenia (telefonicznie, e-mailowo czy podczas czatu z
konsultantem - link otwiera nowe
okno w innym serwisie). Zeznanie
w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie.
Sposób rozliczenia można zmienić
na wspólny z małżonkiem lub jako
osoba samotnie wychowująca dzieci.
Aby to zrobić, również wystarczy się
zalogować do usługi i wybrać odpowiednią opcję.
Wsparcie dla milionów
podatników
Usługa Twój e-PIT ułatwi coroczne rozliczenie PIT milionom Polaków. Każdy będzie mógł zapoznać się
ze swoim PIT-37 lub PIT-38 za 2018 r.
na portalu podatki.gov.pl. Wtedy zdecyduje, czy chce skorzystać z przygotowanego dla niego zeznania podatkowego i ewentualnie je uzupełnić,
czy też chce samodzielnie rozliczyć
PIT (elektronicznie lub składając formularz w wersji papierowej w urzędzie skarbowym). - Nasz Urząd jest
już przygotowany do uruchomienia
usługi e-PIT – stwierdza Justyna
Mularczyk naczelnik kępińskiego
Urzędu Skarbowego. - Wszelkie informacje przekazane przez płatników zostały odpowiednio przetworzone w systemach informatycznych.
Był to ogromny nakład pracy, gdyż
dokumentów PIT-11 spłynęło prawie
34 tys. W przeciągu niespełna tygodnia wszystkie musiały zostać zweryfikowane pod kątem tego, czy zostały
przesłane do właściwego urzędu, czy
posiadają prawidłowe identyfikatory
(NIP, PESEL) oraz adresy, a następnie zatwierdzone tak, by 15 lutego dać podatnikom możliwość wglądu w automatycznie przygotowane
zeznanie. Praca ta, mimo że na zewnątrz pozostawała niezauważalna,
wymagała niezwykłej koncentracji
i opanowania. Za tak profesjonalne
przeprowadzenie całej tej akcji serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Skarbowego w Kępnie. Cieszę się, że mogę pracować z
takim zgranym, solidnym zespołem
– podsumowuje J. Mularczyk.
W 2020 r. z usługi Twój e-PIT
będą mogli skorzystać kolejni podatnicy, którzy rozliczają się na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28. A
to wszystko bezpłatnie, bezpiecznie
i bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów.
Oprac. m

Powiat Kępiński przekazał dotację celową w wysokości 750.000,00 zł na zakup sprzętu
medycznego i wyposażenia dla szpitala w Kępnie

750 tys. zł wsparcia dla szpitala

Podpisanie kolejnej z umów, na
mocy której Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
otrzyma ze strony Powiatu Kępińskiego wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej, miało miejsce w
piątek, 8 lutego 2019 r., w Starostwie
Powiatowym w Kępnie.
Umowę podpisali: starosta kępiński Robert Kieruzal i wicestarosta
Alicja Śniegocka przy kontrasygnacie skarbnika Marcina Troja-

chociażby na trudną sytuację finansową i odpowiednie rozplanowanie
wydatków związanych z tą dotacją
- zaznaczył.
Starosta podkreślił, że obowiązkiem samorządu powiatowego jest
zabezpieczenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez dbanie o sytuację w
szpitalu i jego kondycję finansową.
- Dla nas to jest priorytet i musimy
zrobić wszystko, aby ten poziom bezpieczeństwa nie uległ zmianie.

Kolejna dotacja Powiatu przeznaczona ma być na zakup
sprzętu i wyposażenia w kępińskim szpitalu

Po podpisaniu umowy starosta
ka. SPZOZ reprezentował dyrektor
jednostki Jakub Krawczyk, który odniósł się do obecnej sytuacji finanzłożył na umowie swój podpis przy sowo-kadrowej kępińskiego SPZOZ.
- Obecna sytuacja finansowa,
kontrasygnacie głównego księgowejeżeli chodzi o szpital, nie jest dogo szpitala Beaty Andrzejewskiej.
- Wiemy, że pieniądze są po- bra. To trzeba sobie jasno i wyraźnie
trzebne. Rozwój szpitala jest dla nas powiedzieć. Strata wynosi ponad
najważniejszy, jego kondycja finan- 5.000.000 złotych - stwierdził stasowa również – mówił starosta R. rosta, podkreślając ponownie, iż dla
Kieruzal. - Dlatego tak szybko jak to Zarządu Powiatu bezpieczeństwo
jest możliwe, chcemy uruchomić tę mieszkańców siedmiu gmin jest priodotację dla szpitala, aby szpital mógł rytetem.
Jak zaznaczył, dotacja dla szpinadal inwestować, rozwijać się i być
chlubą naszego powiatu. To jest naj- tala jest jedną z propozycji działań,
ważniejsze.
W ubiegłym roku
Powiat Kępiński udzielił szpitalowi wsparcia
w kwocie 1.035.000,00
zł, również z przeznaczeniem na zakup
sprzętu i wyposażenia.
Natomiast w wieloletniej prognozie finansowej Powiat zaplanował
przekazanie w ciągu
dwóch kolejnych lat
jeszcze pół miliona złotych.
Starosta R. Kieruzal odniósł się do obecnej
Za wsparcie fi- sytuacji fonansowo-kadrowej SPZOZ
nansowe
dziękował
dyrektor J. Krawczyk.
– Bardzo dziękuję Starostwu Powia- jakie Powiat Kępiński planuje podjąć
towemu za wsparcie w trudnej sytu- w celu uzdrowienia sytuacji.
- Już w przyszłym tygodniu na
acji finansowej, w jakiej się znajduje
szpital – powiedział dyrektor. - My, terenie szpitala będzie odbywać się
oczywiście, będziemy rozważnie audyt. (…) Jest to audyt podyktowaplanować dalsze działania w poro- ny tylko i wyłącznie sytuacją finanzumieniu ze Starostwem, z uwagi sową szpitala i celem jest naprawie-

nie finansów placówki w Kępnie.
Doszukiwanie się jakiegoś drugiego
dna nie jest tu naprawdę uzasadnione – podkreślił R. Kieruzal.
Starosta poinformował też o apelu wystosowanym do prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego, mówiącym o stanie finansowym
kępińskiego szpitala i podobnych
szpitali w naszym regionie. – Chcieliśmy właśnie poprzez ten apel, sygnał wskazać, że trzeba coś zrobić,
aby w przyszłości takie sytuacje się
nie zdarzały – powiedział włodarz
powiatu.
- Szpital w obecnej sytuacji potrzebuje merytorycznego wsparcia
i konkretnych działań, które będą
ukierunkowane właśnie na poprawę
sytuacji i na polepszenie tego, co w
chwili obecnej się dzieje – kontynuował, odnosząc się do anonimowej skargi na działalność dyrektora
SPZOZ w Kępnie oraz rezygnacji J.
Krawczyka ze stanowiska.
Starosta kępiński zdementował
też krążące pogłoski o ewentualnym
następcy dyrektora szpitala.
- Chciałbym stanowczo zareagować na insynuacje, które żyją w
przestrzeni medialnej, a dotyczą osoby wskazywanej na następcę pana
dyrektora Krawczyka – zakomunikował. - Nie wiem, skąd biorą się te
informacje, plotki. Mogę tylko zdecydowanie oświadczyć, że nie znam
planów zawodowych pana Romana
Wojtysiaka, byłego wójta gminy Bralin, w szczególności związanych z
tymi doniesieniami i komentarzami.
Jeżeli państwo jesteście zainteresowani, co - już w tym momencie osoba
prywatna - ma zamiar w przyszłości
robić, macie prawo o
to zapytać, zwrócić się
do niego o ustosunkowanie się do tych
doniesień – wskazywał. – Ja oświadczam:
nie znam planów pana
Romana Wojtysiaka,
byłego wójta gminy
Bralin.
Natomiast zapytany o ewentualnych kandydatów na stanowisko
dyrektora SPZOZ w
Kępnie
oświadczył:
- Pan dyrektor złożył
wypowiedzenie. Jakiekolwiek kroki, które
będziemy mogli podjąć i ogłosić konkurs, nastąpią dopiero w momencie,
kiedy to wypowiedzenie się zakończy. (…) Nie mam na ten moment
żadnych informacji na temat, kto by
mógł być następcą pana dyrektora.
bem
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Wiadomości

informacje

Prezes Zarządu Spółki „Wodociągów Kępińskich” Sp. z o. o. będzie teraz zarabiać minimum tego, co stanowi ustawa sejmowa

Prezes „Wodociągów”
zrezygnował z podwyżki
minimum, czyli 3-krotność średniej
krajowej za ostatni kwartał. To nie
pomysł jakiegokolwiek włodarza,
ale obowiązek realizacji uchwalonej
przez Sejm RP ustawy z 9 czerwca
2016 roku o zasadach kształtowania
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Ustawa w sposób
precyzyjny określa zasady wynaFot. FotoPolska

W ostatnim czasie w Kępnie zawrzało na temat podwyżki wynagrodzenia dla prezesa Zarządu Spółki
„Wodociągi Kępińskie” Marka Misały. Miał on zarabiać 3,5-krotność
średniej krajowej za ostatni kwartał,
czyli 17.749,38 zł, plus 20% wynagrodzenia podstawowego za realizację
celów spółki. Jak się jednak okazuje,

M. Misała

Prezes Zarządu Spółki „Wodociągi Kępińskie” M. Misała
zrezygnował z przyznanego mu zwiększonego wynagrodzenia

prezes zrezygnował z podwyżki. Będzie teraz zarabiać minimum tego,
co stanowi ustawa sejmowa, czyli
15.213,75 zł. - Dotarła do mnie wiadomość, że prezes złożył rezygnację
z tej podwyżki. Teraz będzie zarabiać

gradzania prezesów i członków Rad
Nadzorczych – poinformował burmistrz Piotr Psikus.
Burmistrz w rozmowie z nami
odniósł się również do słów wójt
gminy Baranów Bogumiły Lewan-

dowskiej-Siwek, która jest udziałowcem Spółki „Wodociągi Kępińskie”,
a która w bardzo krytyczny sposób
odniosła się do pomysłu podwyżki dla prezesa. Przyznała ona, że ta
sprawa nie została z nią skonsultowana, podobnie jak wiele innych kwestii
związanych ze spółką. - Wydaje mi
się, że pani wójt sprawą „Wodociągów Kępińskich” próbuje przykryć
problemy, które ma w swojej gminie.
Gmina Baranów jest mniejszościowym udziałowcem spółki, a jak w
każdej spółce prawa handlowego,
decydujące jest, do kogo należy
większość udziałów. Na zgromadzeniach wspólników, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, omawia
się sprawy strategiczne. Od spraw
bieżących jest Zarząd, od kontroli
Zarządu – Rada Nadzorcza. W trzyosobowym składzie Rady Nadzorczej
Gmina Baranów ma swoją przedstawicielkę, która jednak nie zawsze
przyjeżdża na posiedzenia Rady, ale
to nie ja ją wybierałem, tylko pani
wójt, więc to do siebie powinna mieć
pretensje, że o czymś nie wie – odparł
burmistrz.
Spółka „Wodociągi Kępińskie”
przez ostatnie 10 lat nie wprowadzała
podwyżek taryfy wodno-kanalizacyjnej. Wśród mieszkańców pojawiają się jednak głosy o zmianach cen.
Czy taryfa się zmieni? - W tej chwili
prowadzimy analizy dotyczące kosztów funkcjonowania spółki – podkreślił burmistrz P. Psikus. - Przypomnę, że realizujemy w tej chwili
inwestycję na poziomie 50 milionów

Gmina Kępno dofinansuje organizacje pozarządowe na realizację zadań sportowych
i rekreacyjnych

tacjami i próbowaliśmy nadgonić
czas, który w poprzednich latach
nam uciekł. Pozyskaliśmy środki i
od 2 lat realizujemy duże inwestycje.
Cały czas analizowana jest sytuacja
ekonomiczna spółki, zarówno przez
samorząd, jak i instytucje finansowe, z którymi spółka współpracuje.
Działalność Zarządu, pracowników
spółki, wprowadzenie jasnych zasad
wydatkowania środków, powodowały, że nie było potrzeby podwyższania taryf wodno-kanalizacyjnych –
przyznał P. Psikus. - Dużo też zależy
od mieszkańców, którzy nie dbają o
własne pieniądze, wrzucając odpady
komunalne do kanalizacji sanitarnej, studzienek ulicznych czy przepompowni. Koszt remontu jednej
przepompowni to około 5 tysięcy
złotych, a tygodniowo wykonywane
są remonty przynajmniej dwóch –
dodał.
Burmistrz poinformował też, że
spółka pracuje nad pomysłem instalacji paneli fotowoltaicznych, z których
„Wodociągi Kępińskie” będą mogły
pozyskiwać część energii, zmniejszając w ten sposób koszty funkcjonowania. - Najpierw trzeba jednak
zainwestować – zaznaczył.
KR

złotych. To rekordowa wartość, tak
dużych inwestycji w tak krótkim czasie jeszcze nie było. Tworzymy nowy
majątek gminny, od którego naliczana jest amortyzacja, a to koszt, który
wpływa na wysokość taryf. Prezes
„Wodociągów Kępińskich” stara się
znaleźć takie sposoby finansowania
inwestycji, aby nie było konieczności
zmiany taryf. Amortyzacja, koszty energii elektrycznej, ceny paliw,
wysokość najniższego wynagrodzenia, czyli płaca minimalna, podatki
odprowadzane do budżetu państwa
i do samorządów, koszty remontów i
usuwania awarii – jest wiele elementów decydujących o taryfach wodno-kanalizacyjnych – wyjaśnił.
Jeśli podwyżki taryfy wodno-kanalizacyjnej zostaną wprowadzone, mogą one być szokujące dla
mieszkańców. Zasugerowaliśmy, że
wcześniejsze, systematyczne wprowadzanie ich z roku na rok mogło być
lepszym pomysłem. - W 2010 roku,
gdy kończyłem kadencję, pracowaliśmy nad zmianą taryfy. Później
przegrałem wybory, przez 4 lata nie
było mnie w samorządzie. Kiedy zostałem ponownie wybrany na stanowisko burmistrza, przez pierwsze
2 lata pracowaliśmy nad dokumen-

Pytanie do...
Piotra Psikusa

burmistrza miasta i gminy Kępno
Jakie jest Pana zdanie na temat odbudowy Kopca
im. Józefa Piłsudskiego w Kępnie?
Uważam, że odbudowa kopca nie dojdzie do skutku. Miejsce, w którym
w 1937 r. był zlokalizowany kopiec, teraz wygląda zupełnie inaczej – wtedy
było to puste pole, teraz jest tam osiedle domów mieszkalnych oraz działki
budowlane. Z punktu widzenia prawa nie da się zrealizować tej inwestycji
w tym samym miejscu lub w pobliżu. Realizacja jest również utrudniona ze
względów finansowych.
Podobnie jest z zaproponowanym, nowym miejscem, bo tam również
musimy wziąć pod uwagę jego sąsiedztwo – są tam domy mieszkalne. Mieszkańcy kupują i budują nowe domy jednorodzinne, nic im nie było i nie jest
wiadome, że obok ich nieruchomości miałaby nagle powstać budowla, która może wpływać na komfort ich życia. Obawiam się, że mieszkańcy mieliby
uzasadnione pretensje, żal i zasypaliby urząd wnioskami o odszkodowanie.
Takie są moje odczucia – i jako burmistrza, i Piotra Psikusa, mieszkańca.
Uważam jednak, że idea kopca zasługuje na to, żeby przypomnieć o
jego istnieniu w naszym mieście. Otwarte jest pytanie – w jaki sposób to
zrobić: przez ścieżkę edukacyjną, obelisk, wystawę stałą? Zorganizowałem konsultacje społeczne w ostatnich dniach grudnia 2018 r. Jaka była
frekwencja, zainteresowanie, oboje, Panie redaktorze, mogliśmy się przekonać. Znikoma. Wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej zaproponowaliśmy radnym spotkanie z Panem, autorem pomysłu odbudowy kopca,
z przedstawicielami innych organizacji społecznych – sądzę, że w najbliższym czasie dojdzie do takiego spotkania.

Raport SMOG-owy

563 tysiące złotych na sport w gminie
W piątek, 1 lutego br., w Urzędzie
Miasta i Gminy w Kępnie odbyło się
podpisanie umów z organizacjami
pozarządowymi, które w 2019 r. będą
realizowały zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej.
W bieżącym roku na realizację
zadań sportowych i rekreacyjnych
w konkursie ofert Gmina Kępno
przeznaczyła 570.000 zł. To o blisko
57.000 zł więcej niż w 2018 r., kiedy
na ten cel przeznaczono 513.300 zł.
Na tegoroczny konkurs z zakresu

kultury fizycznej wpłynęło w sumie
27 ofert z 16 organizacji pozarządowych. Ogółem z budżetu gminy
Kępno do stowarzyszeń i klubów
sportowych na realizację tegorocznych umów trafiło 562.909,50 zł, z
przeznaczeniem na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury fizycznej. Dzięki temu stowarzyszenia
i kluby sportowe będą mogły podejmować szereg zadań obejmujących
zarówno szkolenie sportowe, jak i
organizację wielu wydarzeń sporto-

wych i rekreacyjnych. Największą
kwotę otrzymał Kępiński Klub Sportowy „Polonia”.
Podpisane zostały już także umowy na prowadzenie na terenie miasta
i gminy Kępno Klubu Abstynenta
oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Kępno. Na
realizację tych zadań przeznaczono
łącznie 120.000 zł.
Oprac. KR

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
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Oznaczenie kolorów:
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Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/
Raport będziemy publikować co tydzień.
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72. rocznica wyborów do Sejmu Ustawodawczego
W Polsce walka z opozycją
miała charakter polityczny i zbrojny. Walka polityczna toczyła się
między władzą ludową, dążącą do
ustanowienia z biegiem czasu rządów określanych mianem dyktatury
proletariatu, a siłami prawicowymi,
reprezentowanymi przede wszystkim przez Polskie Stronnictwo Ludowe, które dążyło do stworzenia
w Polsce rzeczywistej demokracji
parlamentarnej. PSL, utworzone w
wyniku starań Stanisława Mikołajczyka i działające pod jego kierunkiem, błyskawicznie zyskiwało
na popularności i szybko rosło liczebnie (w połowie 1946 r. liczyło
800 tys. członków, natomiast PPR
w tym czasie zrzeszała około 350
tys. członków, PPS około 200 tys.),
dlatego było zwalczane przez komunistów wszelkimi, nawet najbardziej
brutalnymi metodami.
Tak więc dla kraju w warunkach niemal wojny domowej i walki
politycznej ogromnego znaczenia
nabierała kwestia wyborów parlamentarnych. W dniach od 4 do 11 lutego 1945 r. odbyła się konferencja w
Jałcie, na której przywódcy wielkich
mocarstw ustalili, że w Polsce wybory odbędą się wkrótce po zakończeniu wojny. Tymczasem komuniści,
zdając sobie sprawę z małego poparcia społecznego, termin wyborów
starali się jak najbardziej odwlec i w
tym celu posłużyli się manipulacją.
Krajowa Rada Narodowa uchwaliła
przeprowadzenie najpierw tzw. referendum ludowego. Aby wygrać referendum władza ludowa – poprzez
kłamliwą propagandę, terror i skrytobójcze mordy – dążyła do złamania

siły PSL, mając do swej dyspozycji
MO, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UBP), Wojsko Polskie (WP) i
sowiecką armię.
W Kępnie i w powiecie PPR i PPS
przed referendum ludowym połączyły swe siły w walce z PSL, organizując wspólnie spotkania i wiece, których przeprowadzono około 220.
30.06.1946 r. w całym kraju odbyło się referendum ludowe, które
dotyczyło zniesienia Senatu, ustroju
gospodarczego opartego na reformie
rolnej i upaństwowieniu przemysłu
oraz utrwaleniu granicy polskiej na
Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej.
Oficjalne wyniki wyborów były
korzystne dla władzy ludowej (na
pierwsze pytanie –„tak” odpowiedziało - 68% głosujących, na drugie
pytanie –„tak” – 77,30% i na trzecie
pytanie –„tak” – odpowiedziało –
91% głosujących). Wkrótce okazało
się, że wyniki referendum zostały
sfałszowane, tak naprawdę komuniści
je przegrali.
Nie inaczej stało się w Kępnie i
w powiecie, gdzie referendum zakończyło się przegraną obozu rządzącego. Ważne głosy oddało 36 353
obywateli, na pierwsze pytanie „tak”
odpowiedziało tylko 13 870 głosujących (38,1%), na drugie 17 053 głosujących (46,9%), a na trzecie pytanie
„tak” odpowiedziało 27 824 głosujących (76,5%).
Z kolei według najnowszych
danych, ogłoszonych przez IPN,
prawdziwe wyniki referendum na
terenie kępińskim były następujace:
na pierwsze pytanie na tak odpowiedziało 10% obywateli, na drugie na
„tak” głosowało 35% obywateli, a na

trzecie na „tak” odpowiedzialo 11%
głosujacych.
Te wyniki świadczyły o wysokiej świadomości społeczeństwa
kępińskiego, doskonale zdającego
sobie sprawę z tego, jakie było faktyczne oblicze PPR, która dążyła do
podporządkowania sobie obywateli i
wszystkich dziedzin życia politycznego, gospodarczego, społecznego i
kulturalnego.
Zbliżające się wybory do Sejmu
Ustawodawczego zaostrzyły ze strony władzy ludowej metody zwalczania PSL, aby stronnictwo uzyskalo
jak najgorszy wynik w głosowaniu.
Zmobilizowano około 380 tysiecy
funkcjonariuszy MO, UB, ORMO,
i żołnierzy KBW, którzy obstawiali
lokale wyborcze.
Do więzień wtrącono wielu działaczy tej partii, w tym przeszło 100
kandydatów na posłów i członków
władz naczelnych. Władze administracyjne zawiesiły działalność
kolejnych zarządów powiatowych,
miało to też miejsce w Kępnie. Poza
tym partie sojusznicze (PPR, PPS, SL
i SD) 26 września 1946 r. utworzyły
tzw. Blok Stronnictw Demokratycznych (BSD), w ramach którego prowadzono wspólną kampanię wyborczą, mającą zapewnić zwycięstwo
władzy ludowej. W dniu wyborów
zatrzymano „prewencyjnie” przynajmniej kilkanaście tysięcy lokalnych
działaczy PSL, stosowano też naciski
na wyborców, aby głosowali na „blok
demokratyczny”, poza tym organizowano zbiorowe, manifestacyjne głosowania na listy BSD, a na 52 okręgi
wyborcze w dziesięciu spośród nich
unieważniono listy PSL-u. Zdarzały

Trwa konkurs na nowego dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury. Dotychczasowej dyrektor skończyła się kadencja i zmieniła ona miejsce pracy

Anna Niesobska dyrektorem
Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu

Dotychczasowa dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury Anna
Niesobska została oficjalnie dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w
Bolesławcu. Powołano ją na 4-letnią
kadencję od 4 lutego 2019 r.
W uzasadnieniu dokonanego wyboru wójt gminy Bolesławiec Dorota
Makówka wyjaśniła, że A. Niesobska spełniła wymagania formalne
określone w ogłoszonym konkursie,
ponadto w rozmowie kwalifikacyjnej

uzyskała największą liczbę punktów
spośród wszystkich kandydatów.
Istotne było wieloletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, ponieważ A. Niesobska wcześniej
szefowała też ośrodkom kultury w
Wieruszowie i Ostrzeszowie.
Natomiast konkurs na nowego
dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury nadal trwa. Wniosek oraz wymagane dokumenty można składać
do 18 lutego br., do godziny 15.00, w

Strażacy ugasili pożar samochodu
przy pomocy wody oraz piany

sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Kępnie. Pierwszy etap procedura konkursowej obejmować będzie
kwalifikację formalną, czyli analizę
dokumentów pod względem formalno-prawnym, a następnie osoby zakwalifikowane dopuszczone zostaną
do drugiego etapu, czyli kwalifikacji
merytorycznej. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się do 30 dni od
terminu składania wniosków.
KR

sę sytuacje, gdy funkcjonariusze MO
i UB wpuszcali do lokali wyborczych
tylko tych głosujacych, którzy mieli
kartki z listą BSD. Podczas przewożenia urn i wynikow do komisji wyższych szczebli w większości wypadków dochodziło do fałszerstw
Wybory do Sejmu Ustawodawczego odbyły sie 19 stycznia 1947 r.
i według oficjalnych wynikow wzieło
w nich udział 89,9% uprawnionych, z
których 80,1% ,miało oddac głos na
BSD (394 mandaty), na PSL - 10,3%
(28 mandataów), na marionetkowe
Stronnictwo Pracy - 4,7% (12 mandatów), a 3,5% na PSL „Nowe Wyzwolenie”.
Kepno i powiat kępiński należały
do Kaliskiego Okregu Wyborczego,
z którego wybrano 11 posłów. Przed
wyborami z przyczyn formalnych
unieważniono na tym terenie listę wyborczą PSL-u. Po oficjalnym
podliczeniu glosów w okregu kaliskim okazało sie, że PPR, PPS i SD
uzyskały po dwa nmandaty, a SL
(Stronnictwo Ludowe) trzy, a Stronnictwo Pracy i PSL Wyzwolenie po
1 mandacie. Jednak na podstawie
głosów wyciągnientych z urn, które
zachowały się w stanie nienaruszonym, jak np. w Gnieźnie, Stanisław
Mikołajczyk ocenił, że na listę PSL-u zagłosowało przeciętnie w całym

Literatura:
- Stanisław Kowalski „Dzieje Kepna. Od początku istnienia do 2015 r.”, Kępno 2019 r., str. 152
- Wojciech Roszkowski „Najnowsza historia Polski 1945-1980” t.II, str. 69-70, Warszawa 2003,
- „Polska - Wielka Księga Historii Polski”, pod red. Andrzeja Nowaka, Kraków 2012, str. 764/766
- Jan Kurzawa, Stanisław Nawrocki „Dzieje Kępna” Kalisz 1982, str 198
- „Referendum z 30 czerwca 1946 r. w woj. poznańskim w dokumentach UB - wybór źródeł”. Wybór
i opracowanie: Anna Chmielewska-Metka, Tomasz Cieślak, Paweł Drzymała, Wawrzyniec Makuch,
Piotr Orzechowski, Artur Pawlicki, Wydawnictwo Oddział IPN Poznań, Poznań 2015, str. 373.
- Doniesienie do I sekretarza KW PPR w Poznaniu wysłane przez KP PPR w Kępnie,
z dn. 31.01.1947 r., Wiekopolskie Archiwum Państwowe w Poznaniu.

Zdarzenie na drodze krajowej nr 39 w Mroczeniu

Bus wjechał do rowu

Na ul. Wrocławskiej w Kępnie doszło do zderzenia
dwóch samochodów osobowych

4

i doprowadził do kolizji

3 lutego br., po godzinie 12.30, na ul. Wrocławskiej w Kępnie
doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych – audi i bmw.
Policjanci, którzy udali się na miejsce zdarzenia, ustalili, że sprawcą był 19-letni mieszkaniec Kępna, który, jadąc audi, nie ustąpił
pierwszeństwa prawidłowo jadącemu, 38-letniemu mieszkańcowi
powiatu kępińskiego. Obaj kierujący byli trzeźwi. Jedna osoba poszkodowana została zabrana przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala, jednak nie odniosła poważnych obrażeń ciała,
dlatego zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Sprawcę ukarano
mandatem karnym.				
Oprac. KR
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Płonął samochód na S8 Nie ustąpił pierwszeństwa
2 lutego br., o godzinie 19.44, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu na drodze ekspresowej S8 na wysokości Klin. - Kiedy
strażacy dotarli na miejsce, pojazd był całkowicie objęty pożarem. Wszystkie osoby podróżujące znajdowały się w bezpiecznej odległości. Strażacy ugasili pożar samochodu przy
pomocy wody oraz piany. Następnie spalony
samochód zabrała pomoc drogowa – poinformował rzecznik prasowy KP PSP Kępno kpt.
Jarosław Kucharzak.
Oprac. KR

kraju ok. 74% uprawnionych. To, że
wybory zostały sfałszowene także w
kaliskim potwierdza donos Komitetu
Powiatowego PPR w Kępnie z dnia
31 stycznia 1947 r. do I Sekretarza
Komietetu Wojewódzkiego PPR tow.
Izydorczyka, ze skargą na II Sekretarza KP PPR w Kepnie, który: „Dnia
20.01.1947 r. upił się w rerstaurtacji
ob. Płonki w Kepnie wygadywał, że
PPR wzięło chłopów na wsi za pysk
i musieli iść trójką do wyborów i
PPR zrobilo tak, że wybory musiały być wygrane”. A dalej I sekretarz
KP PPR Andrzej Madej podpisany
pod doniesieniem pisze: „Nie mogę
tolerować postępowaia tow. II sekretarza, bo ja ze swej strony włożyłem
dla dobra naszej partii 100% wysiłek,
jak i również zwyciestwo Bloku Demokratycznego podniosłem liczbowo
z 200 członków na 724 w tak ciężkim zgermanizowanym terenie. Jako
szczery partyjniak i 100% aktywista
zwracam się do Wojew. Komitetu
PPR z prośbą o usunięcie II sekretarza z KP.PPR w Kępnie”.
Treść donosu napisanego przez
A. Madeja jednoznacznie wskazuje,
że również w powiecie kępińskim dochodziło do zafałszowania wyników
wyborów do Sejmu Ustawodawczego
w 1947 r.
Stanisław Kowalski

2 lutego br., tuż przed godziną
10.00, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie, że na drodze
krajowej nr 39 w Mroczeniu bus
wjechał do rowu. - Na miejscu strażacy zastali samochód znajdujący
się w przydrożnym rowie. Wszyscy
podróżujący byli już pod opieką Ze-

społu Ratownictwa Medycznego.
Po przebadaniu lekarz nie stwierdził potrzeby transportu do szpitala
żadnej z osób. Strażacy zabezpieczyli
uszkodzony pojazd, a dalsze czynności prowadziła policja – relacjonuje
rzecznik prasowy KP PSP Kępno
kpt. Jarosław Kucharzak.
Oprac. KR

Aktualności
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Konferencję prasową zorganizowaną przez posła Prawa i Sprawiedliwość Jana Mosińskiego zdominowały sprawy kępińskiego szpitala oraz likwidacja Szkoły Podstawowej w
Grębaninie

W październiku br. Międzynarodowy Turniej Charytatywny
Giganci Siatkówki odbędzie się w Kępnie

Wypracujmy kompromis Giganci w Kępnie
w sprawie szpitala i szkoły

Na zwołanej 11.02.br konferencji prasowej Jan Mosiński omówił
znane mu fakty dotyczące sytuacji
w tutejszym szpitalu tym samym nawiązał do anonimu jaki wpłynął do
Zarządu Powiatu Kępińskiego oraz
łączonej z tym rezygnacji dyrektora
szpitala Jakuba Krawczyka. Parla-

zł. - Nie wiem czy dyrekcja szpitala
wie o tym piśmie Zarządu Powiatu.
Z tego co widzę to do wiadomości
otrzymują je tylko politycy i Minister Zdrowia. Stąd myślę, że dobrze
by było aby też dyrekcja szpitala
wypowiedziała się na temat tej propozycji, która może budzić pewne

J. Mosiński będzie starał się wypracować kompromis między
zarządzającymi szpitalem i szkołą, a ich organami prowadzącymi

mentarzysta wyjaśniał, że kilka dni
wcześniej otrzymał od Zarządu Powiatu pismo adresowane do premiera
Mateusza Morawieckiego z prośbą
o wyłączenie szpitala w Kępnie z
tzw. sieci szpitali i ryczałtowej płatności za kontrakty. To jednoznaczna,
zdaniem posła, prośba o wrócenie
do poprzedniego stylu płatności placówki oraz przyznanie dodatkowych
środków z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów na pokrycie
straty bilansowej szpitala i umożliwienie rozpoczęcia działalności
bieżącej. Przypomnijmy, że tutejszy
szpital ma zadłużenie na około 5 mln

wątpliwości i obawy, bo z reguły
lepiej być w sieci szpitali i korzystać z ewentualnych dobroci ustawy niż być wyłączonym. Ale ja nie
jestem specjalistą od zarządzania
szpitalami, ja się na tym nie znam
i dlatego nie będę się wymądrzał,
natomiast moja prośba będzie
szła w tym kierunku aby spotkać
się w szpitalu z dyrekcją szpitala
z udziałem pana starosty i parlamentarzystów. Takowe zaproszenie
wystosuję do wszystkich stron aby
porozmawiać o problemach szpitala kępińskiego i znaleźć odpowiedź
co się stało - stwierdził J. Mosiński.

Poseł J. Mosiński zaznaczył, że
będzie dążył do uzyskania kompromisu pomiędzy dyrekcją szpitala a
Zarządem Powiatu. W tym celu chce
zaprosić parlamentarzystów z regionu: minister Andżelikę Możdżanowską, senatora Łukasza Mikołajczyka, posłów: Bożenę Henczycę,
Piotra Kaletę, Joannę Lichocką i
Tomasza Ławniczaka, aby wspólnie
wypracować najlepsze rozwiązanie
finansowe dla szpitala.
Ponadto odniósł się do zapowiedzianej likwidacji szkoły podstawowej w Grębaninie, gdzie radni
gminni podjęli już stosowną uchwałę. Zdaniem J. Mosińskiego uchwała
ta podjęta jest bez opinii szkolnych
związków zawodowych, stąd chce on
wystąpić do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewody Wielkopolskiego z pismem w tej sprawie. - Do Wojewody o rozważenie
podjęcia decyzji unieważniającej
podjęcie uchwały przez Gminę Baranów ze względu na brak właśnie
tej opinii Związku Zawodowego i
po drugie ze względu na aspekt społeczny, gdyż moim zdaniem rodzice
nie zostali należycie poinformowani o skutkach likwidacji szkoły,
co moim zdaniem podkreślam, wyklucza z obiegu prawnego uchwałę
Rady Gminy - zaznaczył poseł.
„Wygaszania” szkoły w Grębaninie nie chcą mieszkańcy tejże
miejscowości, stąd ich apel o wstrzymanie likwidacji jaki skierowali do
minister Edukacji Narodowej Anny
Zalewskiej. Autorzy pisma zwracają
uwagę na wyż demograficzny, który
gwarantuje że szkoła od pierwszej
klasy roku 2019/2020 może liczyć
na duży przypływ uczniów. Obecnie
szkoła liczy 72 dzieci z oddziałem
przedszkolnym. 		
m

Spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych do nas
na walentynkowy konkurs, wybraliśmy trzech zwycięzców,
którzy w najpiękniejszy sposób wyrazili swoje uczucia.
Gratulujemy Pani Katarzynie, Pani Grażynie i Kocurkowi!
Zapraszamy do redakcji „Tygodnika Kępińskiego” po odbiór
nagród książkowych. Poniżej prezentujemy zwycięskie wiersze:
z się.
No i cóż – bois
si
j
Nie lęka ę
me ramiona
zystanią,
bezpieczną pr
...
wytchnieniem

Fot. http://hotelecho.pl/

ów smutek?
Och, co? – i zn
się,
Nie, nie smuć
ę,
ni
eł
yp
ja w
,
otulę radością
ukoję...
! – tak, to Ty!
Ach, już wiem
edł,
Strach już odsz
e
smutek toni
ch głębi,
w oczach Twoi
tak! kocham...
żyna
Adamowi – Gra

Ten kogo pokocham
pierwszego,
Będzie szczęśliw y na
wieki.
Jego tylko jednego,
Mieć będę za swoje
leki.
On mi ugasi pragnie
nie,
Opatr zy zabolałe ran
y,
Będzie jak Moje natch
nienie
Ten Mój jedyny, koch
any.
Od Kasi dla Jarka

Niech świat wiruje wokół Ciebie,
za każdy dzień... razem,
za Twoją... miłość,
za Twoją... dobroć,
za to, że JESTEŚ...
Eli... Kocurek

12 lutego br. zawarte zostało porozumienie na organizację Międzynarodowego Turnieju Charytatywnego Giganci Siatkówki, który w swoim
zamierzeniu jest charytatywną imprezą sportową w sezonie 2019–2020.

-Dworaczyńską, prezesem Zarządu
Spółki „Projekt Kępno” sp. z o.o. W
podpisaniu umowy wziął udział burmistrz Piotr Psikus.
Stowarzyszenie PKPS „Siatkarz” od 10 lat organizuje turnie-

Podczas podpisania umowy
na organizację turnieju

Turniej międzynarodowy z
udziałem drużyn z Polski i Włoch,
odbędzie się w od 12 do 13 października 2019 r., a jego organizatorem
będzie Stowarzyszenie PKPS „Siatkarz”, zaś gospodarzem Spółka „Projekt Kępno”.
Podpisałem list intencyjny wspólnie z Wojciechem Rozdolskim, prezesem Zarządu Stowarzyszenia Powiatowy Klub Piłki Siatkowej „Siatkarz”
Oleśnica oraz Karoliną Pilarczyk-

je Gigantów Siatkówki, imprezę,
która promuje siatkówkę i wspiera charytatywnie chore dzieci.
Dochód z X Międzynarodowego
Turnieju Gigantów Siatkówki trafi
do podopiecznych Fundacji Pomocy
Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” oraz Fundacji Na Ratunek
Dzieciom z Chorobą Nowotworową,
które organizują zbiórki na rzecz potrzebujących z terenu Miasta i Gminy
Kępno.		
Oprac. m

Zdarzenie drogowe na ul. Obrońców Pokoju w Kępnie

Doprowadził do zderzenia
trzech samochodów

6 lutego br., około godziny 17.30,
na ul. Obrońców Pokoju w Kępnie, na
drodze krajowej nr 11, doszło do kolizji z udziałem trzech pojazdów. Kierujący peugeotem, 36-letni mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego, nie
zachował należytej odległości od
poprzedzającego go pojazdu i uderzył
w tył volkswagena, którym kierował
57-letni mieszkaniec powiatu ostrow-

skiego. Siła uderzenia była na tyle
duża, że volkswagen, przepchnięty
do przodu, uderzył w kolejne auto,
także marki Volkswagen, którym
kierował 46-letni mieszkaniec powiatu śremskiego. Wszyscy trzej kierowcy byli trzeźwi. Sprawca kolizji został
ukarany mandatem karnym.
Oprac. KR

Policjanci zatrzymali w Mikorzynie kierującego, który
przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 51 km/h

Stracił prawo jazdy
na 3 miesiące

W sobotę, 2 lutego br., funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie podczas pomiaru prędkości w
Mikorzynie zatrzymali kierującego,
który przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 51
km/h. Miejsce, w którym skontrolowano kierującego, zostało wskazane
na Krajowej Mapie Zagrożeń Bez-

pieczeństwa, jako miejsce, w którym
notorycznie dochodzi do przekroczeń
prędkości. 44-letniemu mieszkańcowi powiatu ostrzeszowskiego zatrzymano prawo jazdy. Za popełnione
wykroczenie grozi mu teraz grzywna w wysokości do 500 złotych, 10
punktów karnych oraz zatrzymanie
prawa jazdy na 3 miesiące.
Oprac. KR
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Pierwsze w gminie Kępno zebranie sprawozdawcze z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w 2018 r. odbyło się
w Kierznie

Strażacy podsumowali
miniony rok
Prezes OSP Kierzno Z. Pietrzak przedstawił
sprawozdanie z działaności jednostki

19 stycznia br. w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kierznie odbyło
się pierwsze w gminie Kępno zebranie sprawozdawcze z działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej w minionym roku. Prezes OSP Kierzno
Zenon Pietrzak przedstawił członkom straży sprawozdanie z działalności jednostki, natomiast sprawozdanie
finansowe zaprezentował skarbnik
Adam Goździaszek. Zarządowi OSP
Kierzno, na wniosek Komisji Rewizyjnej, udzielono absolutorium.
Członkowie OSP Kierzno przy-

jęli do realizacji nowe zadania. Za
główny cel w 2019 r. przyjęli wymianę sztandaru oraz organizację jubileuszu 90-lecia jednostki OSP.
W zebraniu wzięli udział radni
Rady Miejskiej: Alicja Młot, Sylwester Lewek i Eugeniusz Przybył,
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie reprezentowała Aneta Szydlik, a Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w
Kępnie – Włodzimierz Kemski.
Oprac. KR

W kępińskim kinie „Sokolnia” w ciągu dwóch lat od jego
reaktywacji sprzedano 100 tysięcy biletów

Stutysięczny bilet do kina

Dwa lata pracy kina to 305 wyświetlonych tytułów filmowych,
1704 seanse filmowe i 3379 godzin pracy projektora kinowego

Stutysięczny bilet sprzedany
został na popołudniowy seans filmu
„Planeta singli 3”, który odbył się w
minioną sobotę, 9 lutego 2019 r. Z tej
okazji burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus ufundował otwarty
voucher filmowy osobie, która kupiła bilet numer 100 000. Voucher
zapewnia wstęp na wszystkie seanse
wyświetlane w kinie „Sokolnia” do
końca roku.
Szczęśliwy bilet należał do
kępnianki, która zajęła podczas sobotniego seansu siódme miejsce
w czwartym rzędzie. Dodajmy, że
stutysięczny bilet kępińskie kino
sprzedało niemal w rocznicę swojego funkcjonowania. Drugą rocznicę
pracy po gruntownej modernizacji
„Sokolnia” obchodziła bowiem 27
stycznia br.
- To właśnie państwo potwierdzacie swoją obecnością, że kino jest
trafną i potrzebną inwestycją – powiedział do widzów burmistrz P. Psikus.
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- Celowo zwlekaliśmy kilka dni
ze świętowaniem drugiej rocznicy
otwarcia naszego kina, ponieważ
chcieliśmy połączyć ten dzień z
chwilą sprzedania stutysięcznego
biletu – wyjaśniał kierownik kina
Grzegorz Leks. - Jest to bardzo dobry wynik jak na dwa lata działalności kina w tak małym mieście, jakim
jest Kępno, podzielają tę opinię również dystrybutorzy filmowi, z którymi współpracujemy. Nie ukrywamy,
że czujemy dużą satysfakcję z takiego wyniku – dodał, dziękując swoim
współpracownikom za dotychczasowe 2 lata pracy.
Warto zaznaczyć, że dotychczasowa działalność reaktywowanego
kina w naszym mieście to nie tylko
100 000 widzów, ale także 305 wyświetlonych tytułów filmowych, 1704
seanse filmowe i 3379 godzin pracy
projektora kinowego.
Oprac. bem

Kępińskie Stowarzyszenie „Uśmiech” zorganizowało antysmogową kampanię społeczną

„Pozwólcie nam żyć zdrowo i kolorowo!”
Antysmogową kampanię społeczną pod hasłem „Pozwólcie nam
żyć zdrowo i kolorowo”, skierowaną
przeciwko zatruwaniu środowiska –
głównie spalaniem niedozwolonych
substancji w piecach domowych, zrealizowało kępińskie Stowarzyszenie
„Uśmiech”. Kampania ma na celu
zainteresowanie lokalnego społeczeństwa złą jakością powietrza oraz
zagrożeniami, jakie ze sobą niesie.
Stowarzyszenie włączyło w akcję
najmłodszych mieszkańców gminy
Kępno. Pierwszym elementem projektu było wykonanie wspólnego
zdjęcia z drona wszystkich przedszkolaków, które zostało następnie
wykorzystane na bilbordach i w
kalendarzach na 2019 r. Stworzono
również spot proekologiczny, mający
zwrócić uwagę na zjawisko smogu i
zwiększyć świadomość mieszkańców. Udział w projekcie wzięło 800
przedszkolaków. Jego promocja odbyła się w 28 stycznia br. w kępińskim Kinie „Sokolnia”.
Gmina Kępno jest położona na
terenie powiatu, który znajduje się
w niechlubnej czołówce obszarów
z wysoce przekroczonymi normami zanieczyszczenia powietrza, co
przedkłada się na wysoki odsetek
zachorowalności na choroby nowotworowe. Głównym czynnikiem
powodującym to zjawisko jest spalanie niedozwolonych substancji w
paleniskach domowych i zakładach,
głównie meblarskich. Podejmując się

realizacji tego projektu poprzez szeroko zakrojoną kampanię, stowarzyszenie chce uświadomić mieszkańcom zagrożonego obszaru następstwa
palenia w piecach niedozwolonych
substancji. Włączenie w działania
projektowe dzieci może spowodować
zainteresowanie najmłodszych tą problematyką już od najmłodszych lat.
- Projekt obejmuje wydanie 1000
sztuk kalendarzy, przeprowadzenie

jest to rzecz, która przyciąga uwagę,
bo te dzieci są z gminy Kępno, a one
proszą, aby pozwolić im żyć zdrowo
i kolorowo. Wielki apel – zacznijmy
od siebie, zróbmy zmianę, dbajmy o
nasze zdrowie i życie – apeluje prezes
Stowarzyszenia „Uśmiech” Małgorzata Frala-Kędzior.
Ze względu na niską frekwencję
podczas poniedziałkowego wyświetlenia spotu, pojawiła się myśl, aby

Od lewej: P. Zimoch, M. Frala-Kędzior i J. Kucharzak
podczas promocji spotu proekologicznego

konkursów: plastycznego i na najlepsze hasło o tematyce proekologicznej, zakup 500 toreb lnianych
z hasłami proekologicznymi oraz
kampanię medialną i bilbordową
na terenie gminy Kępno. Chcemy
umieścić zdjęcie prawie 800 przedszkolaków na bilbordach w Kępnie,
żeby to uderzało. Wydaje mi się, że

wyświetlać go w kinie przed seansami, dzięki czemu zwiększy się szansa
na dotarcie do społeczeństwa.
Projekt został sfinansowany w
ramach konkursu przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania
„Wrota Wielkopolski”.
Oprac. KR

Wybory sołeckie w gminie Kępno

Wybrano sołtysów

i podsumowano minioną kadencję
W miejscowościach wiejskich kandydować w wyborach, dlatego
gminy Kępno trwają wybory so- członkowie miejscowych organizałeckie. Podczas zebrań wiejskich cji i mieszkańcy podziękowali mu
mieszkańcy wybierają sołtysów i za długoletnią pracę na rzecz miejRady Sołeckie. Do tej pory wybory scowości. Zmiana na stanowisku
odbyły się w 10 z 16 sołectw. W Do- nastapiła też w Myjomicach, gdzie
maninie sołtysem ponownie wybra- nowym sołtysem został Krzysztof
ny został Zenon Fiołka, w Kierznie Kocera.
na kolejną kadencję sołtysem została Ewa Pastusiak, Podczas zebrania wiejskiego w Domaninie
w Ostrówcu ponownie wy- poruszano bieżące tematy
brano Ewę Wrzyszcz, w
Hanulinie – Franciszka
Trąpczyńskiego, w Szklarce Mielęckiej – Agatę Klimecką, w Przybyszowie
– Zbigniewa Gajdę, w Świbie – Piotra Baraniaka,
w Olszowie – Grzegorz
Berski, a w Mechnicach
nową sołtys została Izabela
Kula. Tam zebranie miało
szczególny charakter, bowiem Stanisław Szmata,
po 28 latach pełnienia funkcji sołtysa, postanowił nie

Zebrania wiejskie są doskonałą
okazją do podsumowania minionej
kadencji, przestawienia planów na
kolejne lata oraz poruszenia problemów dotyczących poszczególnych
sołectw, a także zadawania pytań
przedstawicielom Urzędu Miasta i
Gminy w Kępnie.		
KR

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 19%
NIE WIEM - 1%
TAK - 80%
( Wyniki na dzień 13.02.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl
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Spotkanie noworoczne kępińskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych połączone z
Dniem Babci i Dziadka odbyło się 23 stycznia 2019 r.

1 lutego br. w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie odbyła się VI edycja
powiatowego konkursu „Sprawni w przyszłym zawodzie”

Uroczyste spotkanie
Sprawni
Związku Niewidomych w przyszłym zawodzie

Zarząd Koła wraz z przewodniczącą Henryką Lubryką, jak zwykle zorganizował piękne spotkanie,
na które licznie przybyli członkowie
Koła PZN oraz zaproszeni goście,
wśród których znaleźli się między
innymi: ks. prałat Krzysztof Nawrocki, Jerzy Szulc - dyrektor biura
Wielkopolskiego Okręgu PZN w Poznaniu, przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie Andrzej Stachowiak,
członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Krystyna Możdżanowska,
przewodnicząca Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych przy
staroście kępińskim Maria Kremer,
dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury Anna Niesobska, kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Maria Żurecka, podinspektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Kinga Myszak oraz
chór „Jutrzenka” pod batutą Cecylii
Płazy z prezesem Tadeuszem Piecuchem.
Święto Babci i Dziadka to jedno z
najpiękniejszych styczniowych świąt.
Obchodzone jest w okresie, w którym rozbrzmiewają jeszcze kolędy
i panuje świąteczny nastrój. Dlatego
pięknym prezentem chóru „Jutrzenka” dla członków Polskiego Związku Niewidomych oraz ich gości był
koncert kolęd i pastorałek oraz pieśni
okolicznościowych. Dźwięki kolęd

wprawiły wszystkich w zadumę, bo
są one bliskie naszemu sercu i śpiewamy je z wielką radością.
Spotkanie było także okazją do
uhonorowania zasłużonych członków Koła PZN złotymi i brązowymi

noworoczne oraz z okazji święta babci i dziadka. Życzono zdrowia, długich lat życia spędzonych w pomyślności i radości z rodziną. Dziadkowie
odgrywają bardzo ważną rolę w życiu
wnuków, są dla nich wielką wartością

Zadania konkursowe wykonywano w pracowniach technicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego działającym przy ZSP nr 2

Spotkanie było okazją do uhonorowania zasłużonych członków Koła PZN
złotymi i brązowymi Honorowymi Odznakami Polskiego Związku Niewidomych

Honorowymi Odznakami Polskiego
Związku Niewidomych. Uchwałą
Prezydium Zarządu Głównego PZN
złotą odznaką zostali wyróżnieni:
Jan Płaza i Andrzej Lorenc, zaś
brązową: Grażyna Małolepsza,
Anna Hełka, Henryka Lar oraz
Adam Kijak.
Po uroczystej dekoracji zasłużonych nadszedł czas na wystąpienia
zaproszonych gości. Były to życzenia

i stanowią swoisty drogowskaz w
życiu. Dlatego w dniu ich święta obdarzani są szczególnymi dowodami
miłości, a dziadkom zrzeszonym w
PZN należą się szczególne życzenia,
gdyż mimo swojej dysfunkcji wzroku
otaczają swoje wnuki opiekuńczymi
ramionami i mają dla nich jaśniejącą
uśmiechem twarz.
Beata Michalczyk

W ramach projektu „Fantastyczna historia Kępna” realizowanego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie powstała książka, której tematem jest historia naszego miasta
przedstawiona w konwencji fantasy

Od 2013 r. inicjatorem oraz organizatorem konkursu jest ZSP nr 2
w Kępnie, zaś patronem i głównym
fundatorem nagród - Starostwo Powiatowe w Kępnie.
Podstawowym celem konkursu
jest rozwój i kształtowanie myślenia
technicznego oraz popularyzacja posługiwania się nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wśród uczniów
na różnych etapach edukacyjnych
oraz przygotowanie młodzieży do
przemyślanego wyboru przyszłego
zawodu.
Konkurs, który w tym roku po
raz ostatni skierowany został do
uczniów kończących gimnazja, polega na wykonywaniu zadań sprawnościowych oraz rozwiązywaniu testów
przygotowanych przez nauczycieli
uczących przedmiotów zawodowych

nadzorem nauczyciela. Uczennice
korzystały z pracowni: agrobiznesu,
gastronomii i cukiernictwa, fryzjerstwa, sprzedaży i handlu oraz logistyki, a chłopcy z grupy pracowni:
budownictwo i projektowanie, elektrotechnika, technologia drzewna i
tapicerska, rolnictwo i biologia, mechanika pojazdowa i ślusarstwo.
Poczynania uczniów oceniało
jury w składzie: dyrektor ZSP nr 2
Andrzej Kowalczyk, przewodniczący Zespołu Nauczycieli Przedmiotów
Zawodowych, koordynator konkursu
Maciej Wieczorek oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
ZSP nr 2 Joanna Jóźwiakowska.
W VI edycji konkursu „Sprawni
w przyszłym zawodzie” triumfowało
Gimnazjum w Rychtalu. Za nim uplasowało się Gimnazjum w Laskach, a

Opowiedzieli fantastyczną historię Kępna
Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Kępnie prowadziła projekt młodzieżowy pt. „Fantastyczna historia
Kępna” od lipca do listopada 2018 r.
Jego realizacja była możliwa dzięki
funduszom pozyskanym przez bibliotekę z Programu Polsko-Amery-

kreatywności oraz żmudnego sprawdzania faktów, gdyż młodzież wplatała w opowieść wątki historyczne.
Powstała powieść młodzieżowa z elementami historii Kępna – opowiada
koordynator projektu Natalia Wolko-Stempniewicz.

Rezultatem projektu realizowanego w kępińskiej
PBP jest „Fantastyczna historia Kępna”

kańskiej Fundacji Wolności: Konkurs
Specjalny „100-lecie odzyskania niepodległości”, którego operatorem jest
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Głównym zadaniem uczestników
organizowanych zajęć było napisanie
książki, której tematem jest historia
Kępna ukazana w konwencji fantasy.
- Praca nad książką nie była łatwa.
Potrzeba było do tego wytrwałości,

Książka posiada również ilustracje zrobione przez młodzież na
zajęciach fotograficznych pod czujnym okiem profesjonalnego fotografa
Pawła Kuli. Dzięki tym warsztatom
młodzi ludzie poznali wiele technik
fotograficznych, które wykorzystali
przy tworzeniu ilustracji do książki. W publikacji znajdują się m.in.:
zdjęcia zrobione techniką otworko-

wą, przerobione za pomocą różnych
programów graficznych czy techniką collage. Oryginalną zabawą dla
uczestników było wymyślanie strojów, w których występowały fotografowane postacie.
Uczestnicząca w projekcie młodzież zorganizowała w bibliotece
promocję książki, na którą zaprosili
swoich rówieśników. Goście przybyli
na imprezę mieli okazję nie tylko posłuchać, jak powstawała „Fantastyczna historia Kępna”, ale także na chwilę wcielić się w autorów i wymyślić
własne krótkie opowiadanie. Poszło
im świetnie.
- Być może te pomysły będą zaczątkiem kontynuacji przygód Mieczysława i Gabrieli, które w książce
kończą się w najważniejszym momencie. Każda historia ma zawsze
jakiś morał. A jaki jest morał płynący z tej historii? Spełniajcie swoje marzenia! Z biblioteką wszystko
jest możliwe! – podkreśla N. Wolko-Stempniewicz.
Wkrótce „Fantastyczną historię
Kępna” będzie można wypożyczyć
w Bibliotece Powiatowej, a także w innych bibliotekach powiatu,
gdyż egzemplarze powieści zostaną
przekazane do bibliotek szkolnych i
gminnych.
Oprac. bem

Laureaci konkursu odebrali nagrody,
a wszyscy uczestnicy upominki

i pod ich opieką. W ten sposób sprawdzany jest zakres wiedzy obejmującej
podstawę programową na poziomie
gimnazjalnym.
W tegorocznej edycji wzięli
udział uczniowie 11 szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi
z terenu powiatu kępińskiego. Czteroosobowa drużyna (2 uczennice i 2
uczniów), reprezentująca daną szkołę, pracowała w grupach dwuosobowych. Drużynom towarzyszyli opiekunowie.
Konkurencje konkursowe odbywały się w różnych pracowniach
technicznych Centrum Kształcenia
Ustawicznego działającym przy ZSP
nr 2 w Kępnie.
Uczniowie w zależności od zainteresowań wykonywali zadania w
wybranych grupach pracowni pod

na trzecim miejscu znalazło się Gimnazjum nr 2 w Kępnie.
Najlepszymi zawodnikami wśród
dziewcząt zostały: Aleksandra
Klajn i Wiktoria Klajn, a spośród
chłopców: Bartosz Fedorowicz i Nikodem Kusiński.
Organizatorzy
obdarowali
wszystkich uczestników upominkami, a także zapewnili poczęstunek
dla uczniów oraz nauczycieli, którzy
obserwowali poczynania swoich podopiecznych.
Nagrody zwycięzcom oraz upominki uczestnikom konkursu wręczyli: wicestarosta Alicja Śniegocka,
naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego Andrzej
Jóźwik oraz dyrektor A. Kowalczyk.
Oprac. bem
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Policja

Straż pożarna
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze powiatowej między Drożkami a Nową
Wsią Książęcą

Tragedia na drodze

Samochód zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie
pobocze, gdzie uderzył w drzewo. Fot. KPP Kępno

5 lutego br., około godziny 20.50,
oficer dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie został powiadomiony o zdarzeniu drogowym na drodze
powiatowej P5682 między Drożkami
a Nową Wsią Książęcą. - Kierujący
samochodem marki BMW, 28-letni
mieszkaniec gminy Rychtal, jadąc z
Drożek w kierunku Nowej Wsi Książęcej, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas
ruchu, a następnie pobocze, gdzie
uderzył dachem w przydrożne drzewo – relacjonuje oficer prasowa KPP
Kępno sierż. Justyna Niczke.
Samochodem poruszały się 4 osoby. Na miejscu zginął kierowca oraz
jeden z pasażerów, 29-letni obywatel

AB.6745.1.2019

Kępno, dnia 12.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j) - zwanej dalej ustawą,

zawiadamiam,

Kierowca bmw oraz jeden z pasażerów
ponieśli śmierć na miejscu. Fot. KPP Kępno

Ukrainy, mieszkający na terenie powiatu kępińskiego, który pomimo reanimacji, zmarł. Dwóch pozostałych
pasażerów – 39-letniego mieszkańca
gminy Rychtal oraz 26-letniego obywatela Ukrainy – przetransportowano do szpitali w Kępnie i Wrocławiu.
Na miejsce zadysponowano również straż pożarną. - Kiedy strażacy
dotarli na miejsce, zastali samochód
osobowy po dachowaniu w przydrożnym rowie. Trzy osoby poszkodowane znajdowały się na zewnątrz,
a jedna pozostawała w pojeździe.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku oraz
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym.

Zespoły Ratownictwa Medycznego,
które przybyły na miejsce, zabrały
dwie osoby poszkodowane do szpitala, natomiast u dwóch osób lekarz
stwierdził zgon. Po czynnościach dochodzeniowych prokuratora i grupy
dochodzeniowej policji uszkodzony
pojazd został zabrany przez pomoc
drogową. Na rozlane płyny eksploatacyjne zastosowano sorbent. Wycięto także nadłamane drzewo, w które uderzył samochód – mówi rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
kpt. Jarosław Kucharzak.
Policja i Prokuratura Rejonowa w
Kępnie ustalają dokładne przyczyny
tego tragicznego wypadku.
KR

o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Baranów postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej nr 2/2018 z dnia 18 października 2018r dla inwestycji pn.
„Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 klasy GP z droga gminna (nr G 852539P) klasy L
oraz likwidacja dotychczasowego skrzyżowania wymienionych dróg wraz z przebudowa drogi
krajowej nr 11, budowa nowego odcinka drogi gminnej (nr G852539P) oraz budowa mostu przez
rzekę Jamica oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej (nr G 852539P)
wraz z towarzyszącą infrastruktura we wsi Baranów, powiat Kępiński”.

Działania straży pożarnej polegały na ugaszeniu pożaru
oraz ewakuacji z wnętrza budynku jednej osoby

I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
ark.5; 802/4,
ark 4; 764/2, 767/2,
II. Poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren z których korzystanie będzie ograniczone
dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
ark.5; 802/1, 811
Powiat Kępiński, gmina Kępno Jednostka ewidencyjna 300803_4.0001 Miasto Kępno;
ark.21; 2240/1, 2240/2
III. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych::
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
ark.5; 802/1, 811, 803/1, 829,
ark 4; 770,
IV. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy wód płynących:
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
ark.4; 766

4 lutego br., tuż po godzinie 15.01,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie, z którego wynikało, że
w Kępnie przy ul. Wrocławskiej pali
się budynek mieszkalny. - Po dotarciu na miejsce zdarzenia dowódca
przekazał informację, że pali się
pomieszczenie na pierwszej kondygnacji w budynku jednorodzinnym.

Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność
Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu
przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego
zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, Starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom
lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres
wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń,
odpowiednio w Starostwie Powiatowym w Kępnie, a także w urzędach gmin właściwych ze względu
na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Baranów i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 § 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
- zwanej dalej k.p.a., zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia 14.02 2019 r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie;
- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 p. 115 (tel. 78 28 946),
oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 28.02.2019 r.;
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.
Wicestarosta Kępiński
Alicja Śniegocka
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Palił się budynek mieszkalny
przy ul. Wrocławskiej

łu Ratownictwa Medycznego, który
następnie przewiózł ją do szpitala.
- W tym samym czasie prowadzono
działania gaśnicze w pomieszczeniu,
gdzie doszło do pożaru. Po jego opanowaniu otwarto okna i zastosowano wentylator mechaniczny celem
dokładnego przewietrzenia całego
budynku. Następnie usunięto z wnętrza obiektu nadpalone wyposażenie
pomieszczenia i dokładnie doga-

Paliło się pomieszczenie na pierwszej kondygnacji budynku. Po ugaszeniu
ognia cały budynek przewietrzono i sprawdzono. Fot. KP PSP Kępno

Jedna osoba przebywała wewnątrz
budynku. Pozostali mieszkańcy opuścili obiekt przed przybyciem straży
pożarnej. Działania straży polegały
na jak najszybszej ewakuacji osoby
z budynku przy wykorzystaniu drabiny przystawnej – mówi rzecznik prasowy KP PSP Kępno kpt. Jarosław
Kucharzak. Ewakuowanej osobie
udzielono kwalifikowanej pierwszej
pomocy do czasu przybycia Zespo-

szono. Miejsce pożaru i sąsiednie
pomieszczenia sprawdzono kamerą
termowizyjną – nie stwierdzono zagrożenia – dodaje kpt. J. Kucharzak.
Na miejscu działały 3 samochody
gaśnicze oraz drabina mechaniczna
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie, OSP Kępno, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Straż
Miejska.
Oprac. KR

Informacje

wiadomości

W ramach projektu „Siła jest kobietą” poseł Bożena Henczyca zaprosiła na spotkanie z
mieszkankami regionu wicemarszałek Sejmu RP Małgorzatę Kidawę-Błońską i aktorkę
Emilię Krakowską

O roli kobiety w społeczeństwie

8 lutego br. poseł na Sejm RP Bożena Henczyca kolejny raz zaprosiła
kobiety na spotkanie w ramach jej
autorskiego projektu „Siła jest kobietą”, które odbyło się w Baranowskiej
Chacie. Tematem przewodnim spotkania była rola kobiety w społeczeństwie. Na zaproszenie organizatorów
odpowiedziało ponad 200 kobiet.
Panel swoją obecnością zaszczyciły
również polska socjolog, producentka
filmowa i polityk Małgorzata Kidawa-Błońska oraz aktorka filmowa,
estradowa i teatralna Emilia Krakowska.
- By świat się rozwijał, potrzebni są i kobiety, i mężczyźni. Wszyscy
mamy takie same prawa, takie same
marzenia, tak samo ciężko pracowałyśmy na każdą rzecz, którą trzeba
było zdobyć. Tak zostałyśmy stworzone, że rodzimy dzieci, wychowujemy je, pracujemy, dlatego że natura
nas tak stworzyła, potrafimy łączyć
te rzeczy. Kobieta potrafi wykonać
wiele czynności jednocześnie, mężczyzna tylko jedną. I to jest to, co
dostałyśmy od natury, że możemy
więcej. Już chyba nikt nie zadaje
pytania, dlaczego kobiety są w Sejmie. Są wicemarszałkami, posłami,
delegatami wielkich miast. Każda
z nas ma do tego prawo, ale to jest
dopiero początek. Każda z nas ma w
sobie siłę i musi uwierzyć, że może to

zrobić. Każdy się musi tego nauczyć i
traktować kobietę w partnerski sposób. Mamy dodatkowe zadanie, bo
wychowujemy nasze dzieci. Lubimy
dostawać kwiaty, ale domagamy się
szacunku i swoich praw – mówiła
M. Kidawa-Błońska.
E. Krakowska wskazywała na
rolę przyjaźni w życiu kobiet. - Czy to
jest przyjaźń kobiety, przyjaciółka,

B. Henczyca podkreśliła w trakcie spotkania, że każdego roku w spotkaniach bierze udział coraz więcej
kobiet. - Zawsze, kiedy was widzę w
tak wspaniałych nastrojach, wiem,
że zostawiacie wszystko i przyjeżdżacie, by tu się spotkać. I za to wam
dziękuję – mówiła.
Po spotkaniu, rozmowy przy kawie i poczęstunku trwały jeszcze dłu-

W trakcie spotkania, od lewej stoją: M. Kidawa-Błońska,
E. Krakowska i organizator B. Henczyca

czy to jest mąż, czy to jest kochanek,
przyjaciel, znajomy, jeżeli dodaje ci
skrzydeł i ty się rozwijasz, to trwaj,
ciesz się i Bogu dziękuj. Jeżeli ciągnie cię to w dół, w imię tego, że masz
towarzysza życia, proszę cię bardzo –
uciekaj! – zaznaczyła.

go. Panie mogły skorzystać z porad
„Studio Figura Kępno”, brafitterki
Alicji Dzwończak, dietetyk Dominiki Parzonki oraz „Centrum Urody” z
ul. Kilińskiego w Kępnie.
Oprac. KR

Kępińskie Koło Literatów
„ŻEBY NIE PRZEMINĄĆ”
Za nasze spotkania
Niby przypadkowe
Za nasze dusze te same choć nie
jednakowe
Za pociągi pospieszne żeby się
ominąć
Za telefony o świcie na nerwach
połączeń
Anna Niesobska — mgr pedagogiki w zakresie pracy kulturalno-oświatowej, animator i menedżer
kultury.
Dyrektor
Kępińskiego
Ośrodka Kultury, prezes Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej Dzieci
i Młodzieży „Nadwrażliwi”. Poetka,
autorka tekstów piosenek. W 2003
roku otrzymała odznakę „Zasłużony
Działacz Kultury” przyznaną przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zainicjowała działalność
Kępińskiego Koła Literatów, jest
inicjatorką wielu przedsięwzięć o
charakterze kulturalno-literackim na
terenie Kępna i nie tylko.

Bądźcie pozdrowieni
Bądźcie pozdrowieni
Za listy bez odpowiedzi
Serca wychudłe
Marzenia szafirowe
Za śmiech i łzy
Odwieczny ratunek
Żeby nie przeminąć
Za samotności, które nic nie
obiecują
Za przyjaźń, miłości i wszystko co
nam się zdaje
Bądźcie pozdrowieni
Bądźcie pozdrowieni

28 kobiet z terenu powiatu kępińskiego odbyło szereg
szkoleń i warsztatów w Toruniu i okolicach

Kobieta przedsiębiorcza
bez względu na wiek!

5-lecie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Ołówek” oraz
15-lecie wczasorekolekcji dla osób z niepełnosprawnością w Przedborowie

„Ołówek” świętuje
- Złączył nas Przedborów. Nie
jako miejscowość, ale coś, co trudno
wyjaśnić jednym słowem. To wspólnota miłości, rekolekcje w czynie,
rodzina, bezinteresowna przyjaźń,
wspólnota, „Pan Bóg, a przy okazji
wczasy” – tak mówiła Aleksandra
Lemanik, prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin „Ołówek” podczas piątych
„urodzin” stowarzyszenia oraz piętnastych „urodzin” wczasorekolekcji
w Przedborowie. Uroczystość odbyła
się 10 lutego br. w ośrodku „Pascha”.
Stowarzyszenie „Ołówek” to organizacja non-profit, która powstała
12 lutego 2014 r. i działa na terenie
Kępna i okolic. Tworzą ją przede
wszystkim wolontariusze, których
celem jest integracja i aktywizacja
osób z niepełnosprawnościami, a tak-

że zapewnienie im dostępu do sakramentów. Działalność „Ołówka” skupia się wokół comiesięcznych mszy
świętych oraz spotkań na plebani w
Świbie, które zacieśniają więzi między
wolontariuszami i podopiecznymi. Ponadto wolontariusze wraz podopiecznymi biorą udział w biegach integracyjnych, spektaklach teatralnych czy
koncertach. Najważniejszą inicjatywą
stowarzyszenia są wczasorekolekcje
dla osób z niepełnosprawnościami,
organizowane w lipcu każdego roku
w Przedborowie. Pierwsze tego typu
przedsięwzięcie miało miejsce w 2004
r. i rozpoczął je ksiądz Rafał Lubryka.
Podczas takiego turnusu każdy podopieczny ma swojego wolontariusza-opiekuna. Niepełnosprawni nie tylko
przeżywają tam swoje rekolekcje, ale
także mają możliwość uczestnictwa w

wielu atrakcjach i zajęciach z elementami terapii.
- Przez piętnaście lat w turnusach wzięło udział ponad 150 osób.
Dorastaliśmy wraz z wczasorekolekcjami. Pierwsi wolontariusze –
wówczas studenci, licealiści – dziś są
szczęśliwymi rodzicami lub wypełniają swoje powołanie na drodze kapłańskiej czy zakonnej. Podopieczni
też dorośli. Część z nich rozpoczynała przygodę z Przedborowem w
wieku pięciu, sześciu lat i wciąż są
razem z nami – mówiła Dominika
Kieszkowska, sekretarz stowarzyszenia. Uroczystość zgromadziła
ponad stu uczestników. Świętowanie
rozpoczęła msza święta, był też czas
wspomnień i podsumowań. Wszystko zakończyła wspólna zabawa.
Dominika Kieszkowska

Warsztaty były dla pań czasem zarówno nauki
i doświadczenia, jak też świetnej zabawy w miłym gronie

Towarzystwo Społecznie „Tilia”
zakończyło realizację projektu grantowego „Kobieta przedsiębiorcza bez
względu na wiek!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach programu PROW 2014-2020
– wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność.
W ramach 3-dniowego wyjazdowego warsztatu, 28 kobiet z terenu
powiatu kępińskiego odbyło szereg
szkoleń, m.in. warsztaty mydlarskie,
warsztaty z wypieku piernika, zajęcia
z psychologiem i trenerem biznesu
oraz warsztaty zielarskie w wiosce tematycznej „Wieś Maciejowej Duszy”.
Warsztaty odbywały się w Toruniu i
okolicach, a pobyt zapewniony został

w historycznej Twierdzy Toruń – Fort
IV Okoński. Dzięki wsparciu otrzymanemu za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” panie miały możliwość poznać
swoje mocne strony, pobudzić swoją
przedsiębiorczość oraz poznać nowe
formy aktywności społecznej.
- Wyjazd okazał się bardzo inspirujący nie tylko dla organizatorów,
ale także dla samych uczestniczek,
które wracały z głowami pełnymi
pomysłów na własne biznesy. Trzymamy kciuki, aby wszystkie plany i
zamierzenia udało się zrealizować –
podkreśla Zarząd „Tilii”.
Wiceprezes Towarzystwa
Społecznego „Tillia”
Ewelina Pieles

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
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gmina
V Turniej Tenisa Stołowego dla członków Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych

kurier baranowa
luty 2019, nr 7 (1102)
Warcabiści ze szkół podstawowych z gminy Baranów stoczyli kolejną batalię o tytuł
Indywidualnego Mistrza Gminy i Powiatu. W tej rywalizacji po raz pierwszy wzięli udział
reprezentanci Szkoły Podstawowej w Mroczeniu. Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w
Indywidualnych Warcabach Klasycznych rozegrano we wtorek, 12 lutego br., w Baranowie. Wśród chłopców tytuł obronił Michał Jędrzejak z Grębanina. Wśród dziewcząt nie
miała sobie równych Agata Kawula z Mroczenia. Dzielna Agata zdobyła również Złoty
Pendrive Wójta Gminy za zwycięstwo w pojedynku koedukacyjnym

Młodzi strażacy rywalizowali
27 stycznia br. w sali Domu Strażaka w Olszowie odbył się Turniej
Tenisa Stołowego dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
zorganizowany przez Ochotniczą
Straż Pożarną i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Olszowie. Była to
już piąta edycja rywalizacji.
Tradycyjnie w czasie ferii zimowych wszyscy chętni mogli korzystać
z możliwości gry w tzw. ping-ponga.
Turniej był zwieńczeniem takiej formy spędzania wolnego czasu, podobnie jak organizowany dzień wcześniej
Turniej o Puchar Sołtysa Olszowy.
Tegoroczna edycja zgromadziła sporą liczbę młodych strażaków,
którzy rywalizowali o miano najlepszych w kategorii dziewczyn i chłopców. Aż 33 osoby (9 dziewczyn oraz
24 chłopców) rozgrywało emocjonujące pojedynki, aby dostać się do finału. Do turnieju przystąpili zawodnicy reprezentujący MDP: Jankowy,
Mechnice,
Myjomice-Ostrówiec,
Biadaszki, Słupię pod Kępnem, Mro-

czeń oraz drużynę gospodarzy – Olszowę.
W wyniku losowania podzielono uczestników na grupy. Z każdej
z nich do dalszych rozgrywek przechodziło dwoje najlepszych zawodników. Rozgrywki w grupach toczono
do dwóch zwycięstw. Natomiast od
ćwierćfinału – do trzech zwycięstw.
Pomiędzy najlepszymi zawodnikami w kategorii dziewczyn i
chłopców rozegrano mecz o miano
„Najlepszego zawodnika V turnieju
MDP”. Jakub Pawlak z MDP Słupia
pod Kępnem zwyciężył w tej rywalizacji z Nikolą Makos z MDP Olszowa z wynikiem 3:0.
Dla najlepszych zawodników
ufundowano puchary. Wręczono też
pamiątkowe dyplomy dla opiekunów
wszystkich drużyn oraz przygotowano upominek dla najmłodszego
zawodnika turnieju, którym został
Dawid Jakubczyk z MDP Mechnice.
Oprac. KR

Najlepsi zawodnicy otrzymali
puchary i dyplomy

WYNIKI TURNIEJU
DZIEWCZĘTA:
Grupa A:
1. Beata Mejza (MDP Mroczeń)
2. Amelia Froń (MDP Olszowa)
3. Rozalia Froń (MDP Olszowa)
4. Paulina Sochalec (MDP Olszowa)
5. Maja Droszcz (MDP Olszowa)
Grupa B:
1. Nikola Makos (MDP Olszowa)
2. Klaudia Pietrzak (MDP Jankowy)
3. Agnieszka Żurecka (MDP Jankowy )
4. Otylia Berska (MDP Olszowa)
Mecz o III miejsce:
Klaudia Pietrzak (MDP Jankowy)
– Amelia Froń (MDP Olszowa) – 3:2
Finał:
Nikola Makos (MDP Olszowa)
– Beata Mejza (MDP Mroczeń) – 3:0
CHŁOPCY:
Grupa A:
1. Kamil Derdak (MDP Biadaszki)
2. Eryk Chudy (MDP Mechnice)
3. Mateusz Kemski (MDP Mechnice)
4. Piotr Cichy (MDP Myjomice-Ostrówiec)
5. Miłosz Pawlak (MDP jankowy)
6. Dawid Jakubczyk (MDP Mechnice)
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Grupa B:
1. Jakub Pawlak (MDP Słupia pod Kępnem)
2. Hubert Czworowski (MDP Olszowa)
3. Kacper Kowalczyk (MDP Myjomice-Ostrówiec)
4. Olaf Nawrot (MDP Myjomice-Ostrówiec)
5. Jakub Cierpik (MDP Myjomice-Ostrówiec)
6. Tomasz Wrzalski (MDP Mechnice)
Grupa C:
1. Łukasz Kemski (MDP Mechnice)
2. Kacper Jakubczyk (MDP Mechnice)
3. Rafał Sochalec (MDP Olszowa)
4. Jakub Nowakowski (MDP Myjomice-Ostrówiec)
5. Mikołaj Krzywiźniak (MDP Mechnice)
6. Bartek Ptak (MDP Olszowa)
Grupa D:
1. Filip Lach (MDP Olszowa)
2. Kacper Derdak (MDP Biadaszki)
3. Michał Klimecki (MDP Myjomice-Ostrówiec)
4. Kacper Droszcz (MDP Olszowa)
5. Robert Suchodolski (MDP Olszowa)
6. Kacper Froń(MDP Jankowy)

Michał i Agata
obronili mistrzowski tytuł
Turniej warcabowy wprowadzo- kich. O kolejności gier decydował
no do gminnego kalendarza imprez specjalny system komputerowy, co
sportowych 13 lat temu. Cztery lata znakomicie usprawniło przebieg impóźniej tytuł Mistrzyni Wielkopol- prezy. Ta innowacja wprowadziła doski zdobyła Ania Maciejewska ze datkowe emocje, bo do samego końca
Słupi pod Kępnem. Czy tegoroczni wynik rywalizacji był dla wszystkich
mistrzowie mają szansę
powtórzyć tamten sukces? - Na poziomie województwa rywalizacja
stoi na bardzo wysokim
poziomie. Większość
uczestników ćwiczy na
co dzień w klubach.
Nasi
reprezentanci
muszą więc mierzyć
się z zawodowcami.
I tych jednak można
pokonać, jak pokazała
kiedyś Ania – tłumaczy
Jarosław
Kupczak.
Pan Jarek jest entuzja- Rywalizacja była
stą tej gry, ćwiczy z bardzo zacięta
dzieciakami ile się da i
jak się da. - Pan ze mną wygrał na wielką niewiadomą. Skomplikowany
Kurniku! – przypomina jeden z jego przelicznik okazał się jednak sprazawodników. Przypomnijmy, że Kur- wiedliwy. Wśród chłopców tytuł
obronił reprezentant Szkoły Podnik to internetowy portal gier.
Wtorkowe mistrzostwa zorgani- stawowej w Grębaninie – Michał
zowano na wzór finałów wojewódz- Jędrzejak. Wśród dziewcząt klasą

Mecz o III miejsce:
Hubert Czworowski (MDP Olszowa)
– Filip Lach (MDP Olszowa) – 1:3
Finał:
Kamil Derdak (MDP Biadaszki)
– Jakub Pawlak (MDP Słupia pod Kępnem) – 1 :3
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Do samego końca wynik rywalizacji
był wielką niewiadomą

błysnęła reprezentantka Szkoły Podstawowej w Mroczeniu – Agata Kawula, z urodzenia – słupianka.
Baranowskie mistrzostwa wyróżniają się niepowtarzalnym klimatem.
To nie tylko sportowa rozgrywka z
cennymi
nagrodami
w tle, ale i przepyszne
kanapki przygotowane
przez panie ze szkolnej
kuchni. A obok rywalizacji indywidualnej
toczy się rozgrywka
drużynowa.
O tym, która szkoła zdobędzie puchar
ufundowany przez wójt
gminy Baranów, decyduje suma zdobyczy
indywidualnych warcabistów i warcabistek.
Ozdobą mistrzostw był
mecz o nagrodę wójta.
W pojedynku pomiędzy mistrzynią i mistrzem tym razem
lepsza okazała się mistrzyni. Nagrody wręczyli: skarbnik Marzena Żłobińska i dyrektor baranowskiej szkoły Sławomir Nowicki.
es

WYNIKI MISTRZOSTW

Chłopcy:
1. Michał Jędrzejak (SP Grębanin)
2. Arkadiusz Rabiega (SP Słupia)
3. Mateusz Michalczyk (SP Łęka Mroczeńska)
Dziewczęta:
1. Agata Kawula (SP Mroczeń)
2. Paulina Glińska (SP Baranów)
3. Julia Olejnik (SP Słupia)
Klasyfikacja drużynowa:
1. SP Słupia
2. SP Łęka Mroczeńska
3. SP Baranów
4. SP Mroczeń
5. SP Grębanin
6. SP Donaborów

Region

gmina
W Bralinie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie
kalendarza imprez na 2019 rok

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
luty 2019, nr 7 (1183)

Bralin pełen kultury,
Niezależność i rozwój rozrywki i sportu

Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

W piątek, 1 lutego br., w restauracji „Kamiński a Zdrowie” w Kępnie
odbyło się spotkanie nt. „Niezależ-

oraz pełnomocnik do spraw Małych
i Średnich Przedsiębiorstw poseł Andżelika Możdżanowska.

W gminie Bralin zarejestrowanych
jest 7 Kół Gospodyń Wiejskich

ność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw”, zorganizowane przez sekretarz stanu w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Ustawa, która weszła w życie w
październiku 2018 r., dała możliwość
rejestracji Kołom Gospodyń Wiejskich w specjalnie przeznaczonym

dla nich rejestrze, co nadaje im osobowość prawną, dającą szereg możliwości działania i rozwoju, a także
szansę otrzymania dotacji na działalność. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze, w zależności
od ilości zrzeszonych członków, mogły otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych. Gmina Bralin może pochwalić
się 7 zarejestrowanymi Kołami Gospodyń Wiejskich. KGW istnieją w
sołectwach: Tabor Wielki, Chojęcin
– Parcele, Weronikopole, Mnichowice, Nowa Wieś Książęca, Gola oraz
Nosale. Na piątkowym spotkaniu
byli obecni reprezentanci wszystkich
7 Kół z terenu gminy Bralin. Panie
obecne na konferencji otrzymały
piękne chusty w ludowe wzory, nawiązujące do polskiej tradycji.
Podczas spotkania poruszono
m.in. temat zasad wydatkowania
funduszy przyznanych Kołom oraz
dyskutowano o możliwościach pozyskiwania nowych środków na działalność. Na koniec spotkania, w drodze
losowania, Koła, którym sprzyjało
tego dnia szczęście, otrzymały baner
z logo projektu „Kobiety Gospodarne
i Wyjątkowe”.
M. Gudra

6 lutego br. w sali sesyjnej Urzędu
Gminy Bralin odbyło się zorganizowane przez Referat Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji spotkanie w sprawie ustalenia rocznego kalendarza
imprez oraz wydarzeń kulturalnych
i sportowych na 2019 r. W spotkaniu udział wzięli: wójt gminy Bralin Piotr Hołoś, kierownik Referatu
Oświaty Sławomir Bąk oraz licznie
zebrani przedstawiciele poszczególnych organizacji i stowarzyszeń,
księża, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi oraz przedstawiciele
Kół Gospodyń Wiejskich.

Oprócz wydarzeń cyklicznych,
takich jak: dożynki, Cross Rowerowy
im. Jana Lissowskiego czy Pożegnanie Lata, które odbywają się w gminie Bralin rokrocznie, w kalendarzu
pojawiły się nowe pomysły i propozycje. Podsumowując, można z całą
pewnością stwierdzić, że 2019 r. w
gminie Bralin będzie wypełniony
wydarzeniami kulturalnymi, rozrywkowymi oraz sportowo-rekreacyjnymi. Po ostatecznych uzgodnieniach
kalendarz będzie dostępny do wglądu
na BIP Bralin.
M. Gudra

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Gminy, organizacji,
stowarzyszeń, sołectw, szkół i duchowieństwa

Spotkanie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Organizacje pozarządowe otrzymają dotacje

8 lutego br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Bralin odbyło się spotka-

nie konsultacyjno-informacyjne w
sprawie otwartego konkursu ofert na

Podczas spotkania omówiono zasady
i kryteria przyznawania dotacji

Zdarzenie na drodze ekspresowej S8

Zderzyły się
dwa volkswageny

realizację zadań publicznych w 2019 r.
W spotkaniu zorganizowanym przez
podinspektora Referatu Oświaty,
Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy Bralin Martę Brząkałę
wziął udział wójt Piotr Hołoś oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Bralin. Pomimo wielu organizacji pozarządowych
działających na terenie gminy Bralin,
frekwencja na konsultacjach była
niska. W trakcie spotkania przedstawiono zasady przyznawania dotacji
oraz warunki realizacji, terminy i
miejsce składania ofert. Omówiono
również kryteria i tryb stosowane
przy wyborze ofert.
M. Gudra

W sobotę, 2 lutego br., patrol Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie udał się na drogę
ekspresową S8, gdzie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów marki Volkswagen. Pierwszym
kierował 26-letni mieszkaniec powiatu
wieruszowskiego, drugim natomiast –
21-letni mieszkaniec Oleśnicy. - Funkcjonariusze ustalili, że do zdarzenia
doszło w wyniku nieprawidłowej zmiany
pasa ruchu i niezachowania bezpiecznej
odległości od poprzedzającego pojazdu
– mówi oficer prasowa KPP Kępno sierż.
Justyna Niczke. Kierowcy byli trzeźwi.
W związku z tym, iż na podstawie
zastanych śladów oraz relacji uczestników zdarzenia nie było możliwości jednoznacznego ustalenia sprawcy kolizji,
sprawa swój finał będzie miała w sądzie.
Oprac. KR

Wójt gminy Bralin przyznał stypendium młodemu kolarzowi, Konradowi Bryłce

Stypendium sportowe
przyznane

K. Bryłka (w środku) osiąga
wysokie wyniki w kolarstwie

W listopadzie ubiegłego roku
Stowarzyszenie „Wieruszowski Klub
Kolarski” złożyło wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla
zawodnika Konrada Bryłki – mieszkańca gminy Bralin. Po uzyskaniu
pozytywnej opinii komisji stypendialnej, wójt gminy Bralin Piotr
Hołoś przyznał młodemu kolarzowi stypendium sportowe zgodnie z
uchwałą nr XLVIII/274/2010 Rady

Gminy Bralin z 9 listopada 2010 r.
w sprawie okresowych stypendiów
sportowych oraz nagród i wyróżnień
przyznawanych przez Gminę Bralin
za osiągnięte wyniki sportowe, zmienioną uchwałą nr XLI/216/2013 Rady
Gminy Bralin z 4 listopada 2013 r.
Serdecznie gratulujemy, życzymy dużo wytrwałości i dalszych wysokich wyników sportowych.
M. Gudra
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Region

wywiad tygodnia
wieści znad pomianki
luty 2019, nr 7 (909)
Z wybranym na kolejną kadencję wójtem gminy Łęka Opatowska Adamem Kopisem rozmawiamy o priorytetowych wyzwaniach na najbliższe 5 lat, zadaniach przewidzianych
do realizacji w bieżącym roku oraz o tym, jak ważna dla rozwoju gminy jest umiejętność
współpracy i sztuka kompromisu

„Praca w samorządzie to praca zespołowa”
Wróćmy jeszcze na chwilę do
ostatnich wyborów samorządowych w Łęce Opatowskiej,
które wygrał Pan zdecydowanie ze swoją kontrkandydatką...
Z jakim sztandarowym projektem startował Pan wójt do tych
wyborów? Myślę tu o jednym
czy dwóch zadaniach, których
realizacja stanie się wizytówką
tej pięcioletniej kadencji.
Nie mogę tego zamknąć ani w
jednym, ani w dwóch zadaniach. Pięć
najbliższych lat do dla mnie trzy duże
wyzwania, które chciałbym zrealizować dzięki dobrej, opartej na zrozumieniu i wypracowywaniu kompromisów współpracy z Radą Gminy i
wsparciu pracowników Urzędu Gminy, bez których ja sam niewiele byłbym w stanie zrobić. Praca w samorządzie to dla mnie praca zespołowa.
Pierwszy priorytet to oświata i
realizowane w tym zakresie inwestycje: budowa dwuoddziałowego
przedszkola z oddziałem żłobkowym
w Łęce Opatowskiej oraz rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Siemianicach.
Drugą kluczową kwestią jest utrzymanie - przy tej liczbie dzieci, jaką
obecnie mamy - przedszkoli i tych
czterech szkół. Dzisiaj trudno mi mówić, jak będzie za rok czy za dwa lata.
Wiadomo, że kwestia utrzymania
i funkcjonowania placówek oświatowych, tak szkół, jak i przedszkoli i
żłobka, będzie zależała z jednej strony od bilansowania ekonomicznego.
Z drugiej strony nasza gmina rośnie,
rozwija się dzięki przedsiębiorczości, gospodarności, operatywności
mieszkańców. Rozbudowują się
zakłady pracy, powstają też nowe.
Budowane są domy jednorodzinne,
młode rodziny przeprowadzają się na
teren naszej gminy. Przy zachowaniu
tej tendencji my też będziemy w kwestii placówek oświatowych wychodzić naprzeciw oczekiwań zarówno
nowych mieszkańców, jak i żyjących
już na terenie gminy. Pozwala to na
optymistyczne spojrzenie na przyszłość tych placówek.
Rozumiem, że żadna placówka
oświatowa w gminie Łęka Opatowska nie zostanie zamknięta?
Pamiętam doskonale, że były takie plany związane z zamykaniem
filii przedszkoli i jednej czy drugiej
szkoły. Moje działania nie idą w tym
kierunku. Nie ma tendencji zniżkowej, jeżeli chodzi o liczbę dzieci
w gminie, dzieci przybywa. Cieszę
się też, że jeszcze jedna tendencja
jest wzrostowa - kiedyś nasza Gmina
płaciła ościennym Gminom za dzieci, które uczęszczały do przedszkoli
na ich terenie. Teraz to my jesteśmy
na plusie.
Jakie jeszcze poza oświatą widzi Pan priorytety?
Drugi priorytet to oczywiście
kwestia dalszej kanalizacji gminy.
W trakcie realizacji jest kanalizacja
sanitarna Rakowa i Marianki Sie-
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mieńskiej, która na pewno w tym
roku zostanie zakończona. Mamy
dokumentację na kanalizację miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, którą chciałbym też
realizować w tej kadencji. Na ukończeniu jest dokumentacja dotycząca
dociągnięcia kanalizacji do Piasek.
W tegorocznym budżecie znalazło
się również wykonanie dokumentacji
na kanalizację miejscowości Piaski.
Oczywiście nie jest to koniec, bo pozostają jeszcze: Trzebień, Biadaszki, Zmyślona i Kuźnica Słupska. Te
miejscowości pozostają jeszcze bez
kanalizacji i o nich też nie można
zapomnieć, jednak najpierw pochylić się trzeba nad tymi odcinkami,
dla których w poprzedniej kadencji
przygotowano odpowiednią dokumentację i trzeba te przygotowania

remontów, by mieszkańcy mogli
wyjechać i dojechać do własnych domów.
Pod koniec ubiegłego roku
w Łęce Opatowskiej odbyło
się spotkanie konsultacyjne
z mieszkańcami poświęcone
możliwym wariantom przebiegu drogi ekspresowej S11 przez
teren gminy. Na jakim etapie są
obecnie przygotowania do tej
inwestycji?
W tym momencie my wszyscy
zainteresowani przebiegiem korytarza S11 siedzimy jak na przysłowiowych szpilkach, oczekując na
przygotowany i wypracowany przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu oraz Biuro Projektowe „TRAKT” z Katowic
wybór dwóch korytarzy przebiegu

Wójt gminy Łęka Opatowska
Adam Kopis

zwieńczyć realizacją inwestycji.
Oczywiście, kluczową jest kwestia
środków na ten cel, zarówno tych
własnych, jak i zewnętrznych.
Mówił Pan o trzech priorytetach
na najbliższe lata. Trzeci to...
...oczywiście drogi.
Które zadania drogowe uważa
Pan za najpilniejsze do wykonania?
W każdym sołectwie są drogi,
które wymagają należytego remontu,
a najlepiej nakładki bitumicznej. W
jednym jest jedna czy dwie, w innym
– kilkanaście, zależy od wielkości
sołectwa i uwarunkowań drogowych.
Ostatnio, na przykład, bardzo głośno
mówiło się o potrzebie zajęcia się
dwiema drogami – jedną w sołectwie
Szalonka i drogą w sołectwie Opatów. Oczywiście zdaję sobie sprawę
z potrzeby wybudowania tych dróg
i ich liczby. Będę do tego przekonywał Radę Gminy. Wiem też, że Rada
również chce przygotować plan inwestycji drogowych na całą kadencję i
tego planu się trzymać. Poprzedniej
Radzie udało się zrealizować ich zamierzenia na cztery lata w blisko stu
procentach. Chciałbym, żeby taki
plan powstał, chociaż z pewnością
niektóre odcinki dróg będą wymagały w tym czasie szybkich doraźnych

przez naszą gminę. W grudniu trwały
wykonywane przez firmy odwierty
geologiczne i były one wykonywane
na zaproponowanych czterech korytarzach. Jeszcze w listopadzie byłem
przekonany, iż jako gmina zostaliśmy
w jakimś stopniu pokrzywdzeni,
kiedy mieszkańcom zaproponowano
przebieg czterech korytarzy. Dziś są
osoby, tak mieszkańcy gminy, jak i
osoby z zewnątrz, uświadamiające
mi, iż te cztery korytarze to efekt
specyfiki naszej gminy, który tym
bardziej daje do myślenia. Fakt jest
jeden, iż powinniśmy na przełomie
maja i kwietnia tego roku otrzymać
informacje, dotyczące wyboru dwóch
korytarzy, a ja z automatu, co zadeklarowałem na zebraniach sołeckich,
podzielę się z mieszkańcami tymi
informacjami. Przebieg korytarza
S11 będzie w ocenie wszystkich zainteresowanych miał pod każdym
względem istotny wpływ na rozwój i
atrakcyjność naszej gminy.
A jak wygląda sprawa oświetlenia w sołectwach?
Planów inwestycyjnych związanych z dodatkowymi punktami
oświetlenia, ale też całymi odcinkami, jest wiele. Takim odcinkiem, któremu brakuje oświetlenia, jest cała
ulica Bolesławiecka w Opatowie – od
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drogi krajowej nr 11 w stronę granicy z województwem łódzkim, czyli
gminą Bolesławiec. Będziemy robić
wszystko, aby również pojedyncze
punkty w miejscowościach na terenie
gminy zostały zrealizowane. Mamy
w budżecie zapisane określone środki
na realizację oświetlenia. Od trzech
lat prowadzona jest modernizacja
oświetlenia na terenie gminy, wymiana lamp na nowoczesne i energooszczędne. Gmina się rozwija i przybywa punktów, gdzie oświetlenie jest
potrzebne, a to wpływa w pierwszej
kolejności na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i dojeżdżających
do pracy o różnych godzinach.
Odejdźmy od tej dłuższej, pięcioletniej perspektywy i skupmy się na najbliższych kilku
- kilkunastu miesiącach. Co
uważa Pan za najważniejsze do
realizacji jeszcze w tym roku?
Najszybciej chciałbym zakończyć budowę przedszkola ze żłobkiem w Łęce Opatowskiej, które
zgodnie z umową powinno zacząć
swoją działalność od sierpnia tego
roku. Powstanie dwuoddziałowe
przedszkole dla 25 dzieci w każdym
oddziale oraz oddział żłobkowy dla
16 dzieci. W czerwcu tego roku ma
też zakończyć się rozbudowa szkoły
w Siemianicach, w której dobudowywane są dwie sale lekcyjne oraz
biblioteka.
Z jakich środków finansowane
są te dwie inwestycje?
Obecnie z budżetu Gminy, jednak staramy się o pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego
na ten cel. W przypadku inwestycji
w Łęce Opatowskiej złożyliśmy trzy
wnioski o dofinansowanie, a jeden z
nich po ocenie znajduje się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Jestem jednak ostrożny, bo do póki nie
mam podpisanej umowy – to pieniędzy jeszcze nie mam. Jeżeli chodzi
o Siemianice również do zakończenia inwestycji będziemy się starać o
pozyskanie dodatkowych środków
zewnętrznych, chociaż zdaję sobie
sprawę, iż w płaszczyźnie oświatowej
nie jest to łatwe, ale z każdej złotówki
będę się cieszył.
Czy realizowane są również inwestycje związane z infrastrukturą sportową?
Jesteśmy po spotkaniu z Zarządem LKS „Zawisza” Łęka Opatowska, które dotyczyło płyty boiska
i otaczającego go terenu, który ma
służyć klubowi, ale też dzieciom i
młodzieży. W zeszłym roku skorzystaliśmy z dofinansowania w ramach
programu „Szatnia na medal” i zostało wyremontowane zaplecze sportowe „Wielkopolanina” Siemianice.
Kolejną inwestycję w ramach programu „Szatnia na medal” chcemy przeprowadzić na boisku sportowym LZS
„Płomień” Opatów.
A jak Pan ocenia życie sportowe na terenie gminy, jego
organizację i wyniki osiągane
przez funkcjonujące tu kluby
piłkarskie? Jest to pewnie temat szczególnie Panu bliski, bo
przecież jest Pan z zawodu nauczycielem wychowania fizycznego i uczył wiele lat w szkole.
Leży mi na sercu dobro trzech
klubów działających w terenie naszej
gminie, zarówno „Zawiszy” Łęka
Opatowska, „Wielkopolanina” Siemianice jak i „Płomienia” Opatów.
Uważam, że sport daje niepowtarzal-

ną okazję do spotkania się i integracji,
nie zapominając oczywiście o korzyściach zdrowotnych wynikających z
wysiłku fizycznego, tak w odniesieniu do najmłodszych, jak i starszych,
a nawet najstarszych.
Któremu klubowi życzy Pan
awansu?
Wszystkim życzę awansu, ale do
tego potrzebne są środki finansowe.
Pieniądze zabezpieczane w budżecie
Gminy to jeszcze nie wszystko. Bez
sponsorów i pracy wykonywanej
przez osoby zaangażowane w organizację działań klubowych, pracy
żmudnej a nie zawsze dostrzeganej
– sukcesy nie są możliwe. Wiem, co
to praca społeczna, szczególnie praca
z młodymi ludźmi. Obecnie istnieje
jeden Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy „Wilki” Opatów, który kiedyś miałem przyjemność zakładać. Chciałbym, żeby przy każdym
klubie powstała przynajmniej jedna
lub dwie sekcje szkolenia dzieci i
młodzieży, oparte na współpracy Zarządów klubów ze szkołami. Chodzi
o to, by wyniki osiągać tu na miejscu, niekoniecznie wyjeżdżając do
pobliskich miast. Takie działania na
pewno zawsze będę wspierał, bo w
młodych pokoleniach naszej gminy
drzemie naprawdę wielki potencjał.
Jak ocenia Pan współpracę z
Powiatem Kępińskim? Czy miał
pan już okazję spotkać się z nowym starostą Robertem Kieruzalem?
Miałem już parokrotnie sposobność rozmowy ze starostą i uczestniczenia w spotkaniach z udziałem
włodarzy powiatu. Perspektywa
współpracy jest jak najbardziej pozytywna. Wspólnie mamy realizować
inwestycje drogowe i pan starosta ma
być gościem na posiedzeniu jednej z
komisji Rady, podczas której omawiane będą tematy dotyczące modernizacji dróg powiatowych w naszej
gminie. Jeżeli ludzie chcą rozmawiać,
są otwarci na propozycje i dążą do
konsensusu, to współpraca przynosi
spodziewane efekty. Szukanie kompromisów polega na rozmowie.
Jest pan zatem zadowolony
z dotychczasowych relacji ze
starostą?
Tak, oczywiście.
Gmina Łęka Opatowska należy
do prężnie rozwijających się
gmin. Powstają nowe firmy,
zwiększa się liczba zatrudnianych pracowników. Czy orientuje się Pan, ilu cudzoziemców
jest obecnie zatrudnionych na
jej terenie?
Z moich szacunków wynika, że
jest to około półtora tysiąca obcokrajowców pracujących i zamieszkujących w naszej gminie, ale zaznaczam
- to tylko moje wyliczenia.
Swego czasu głośno było o planach budowy kurników w miejscowości Piaski. Jak wygląda
ta sprawa w tym momencie?
Przez okres prawie 4 lat kadencji odbyły się rozprawy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym
oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Pozostała
jeszcze kasacja złożona w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w
Warszawie dotycząca tej kwestii i
ona się toczy. Inwestor wniósł kasację od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, który przychylił się do stanowiska mieszkańców i
Gminy, aby tych kurników nie budo-
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wać. Wierzę, że w najbliższym czasie
otrzymamy wiadomość, że sprawa
jest zakończona, jednak na tą chwilę
nadal jest procedowana.
Jak ocenia Pan wysokość stawek opłat za wywóz śmieci na
terenie gminy? Czy są optymalne, a może za niskie lub za wysokie?
Stawki są takie, że dotychczas
gospodarka odpadami nam się bilansowała. Na zebraniach wiejskich
i sesjach mówiłem już o wzroście
stawek za wywóz śmieci. Muszą to
poprzedzić jednak dokładne kalkulacje. Dziś, jako udziałowcy, wiemy,
jak wygląda stawka na tzw. bramce w Zakładzie Zagospodarowania
Odpadów w Olszowie. Natomiast w
tym momencie nie wiem, o ile wzrośnie koszt transportu śmieci do tego
zakładu. Cieszy mnie fakt, że przez
ostatnie cztery lata stawka za wywóz
śmieci dla naszych mieszkańców
była najniższa w całym powiecie kępińskim i nie tylko tu. Wynosi 7 zł
dla mieszkańców, którzy segregują śmieci i 14 zł dla tych, którzy nie
segregują. Ta stawka musi wzrosnąć
w związku z podniesieniem stawki
na bramce, jak również planowanym
wzrostem kosztów transportu. Wiemy już, że w niektórych sąsiednich
gminach ceny po drakońsku poszły
w górę. My ogłaszamy przetarg dla
firm transportujących śmieci najpóźniej na przełomie lutego i marca.
Przypomnę, że zgodnie z wytycznymi gospodarka śmieciowa powinna się finansować. Co to oznacza?
Gmina nie może na niej zarabiać, ale
nie powinna też do niej dokładać. Jak
będzie wyglądała ostatecznie stawka? Najbliższe miesiące pokażą.
Jak Pan wójt wspominał, gmina Łęka Opatowska prężnie
się rozwija, powstają tu nowe
firmy. Na jej terenie funkcjo-

nuje także duże przedsiębiorstwo państwowe, zatrudniające
mieszkańców tej gminy. Myślę
o Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Siemianicach. Jak
układa się współpraca z tym
przedsiębiorstwem i Lasami
Państwowymi?
Współpraca układa się świetnie,
ale uważam, że nigdy nie jest tak
dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
Myślę o inwestycjach drogowych,
jak i innych wspólnych zadaniach inwestycyjnych. W grudniu ubiegłego
roku korzystnie dla nas rozstrzygnięty został przetarg na doprowadzenie
kanalizacji sanitarnej do Dworu Myśliwskiego w Ustroniu od strony Opatowa. Zgodnie z porozumieniem LZD
dokłada do tej inwestycji 140 tys. zł.
Zawarliśmy też z dyrektorem Iwo
Gałeckim porozumienie, na mocy
którego zakład partycypował w ubiegłym roku w kosztach utwardzenia
dróg kamieniem, zwłaszcza duktów
leśnych, którymi mieszkańcy dojeżdżają do swoich posesji. Mam nadzieję, że tak jak w innych nadleśnictwach
będziemy mogli też pochylić się nad
tematem budowy dróg, z myślą o ich
wykorzystaniu dla celów bytowych i
turystyczno-rekreacyjnych. Wierzę,
iż nadal będziemy współpracować
na wszystkich płaszczyznach związanych z rozwojem i podniesieniem
atrakcyjności naszej gminy.
Czy jest Pan zadowolony z
obecnego
stanu
dostępu
mieszkańców gminy do opieki
medycznej?
Nie jestem w pełni zadowolony...
Jestem natomiast bardzo wdzięczny
doktorowi Leszkowi Zalewskiemu,
który - pomimo jego innych planów
- nadal świadczy usługi lekarskie w
Łęce Opatowskiej. W Opatowie jesteśmy ze spółką lekarską, która obecnie
tam funkcjonuje, na etapie finalizacji

uzgodnień dotyczących funkcjonowania ośrodka zdrowia w bieżącym
roku. Chciałbym, żeby w przyszłości
zwiększył się zakres świadczonych
usług opieki medycznej, ale czy tak
będzie, to też zależy od liczby tzw.
aktywnych pacjentów. W Opatowie
jest ich obecnie ponad 1300. W tej
chwili lekarz jest tam 3 razy w tygodniu, ale chciałbym, by był 5 dni w
tygodniu, łącznie z rozszerzeniem tej
opieki, między innymi, o badania.
Jak układa się współpraca z
funkcjonującymi na terenie
gminy jednostkami OSP?
W pierwszej kolejności musimy
utrzymać w pełnej gotowości dwie
jednostki należące do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Jest to OSP Łęka Opatowska i Opatów. Pozostałe jednostki są jednostkami pomocniczymi. Funkcjonują
bardzo dobrze w aspekcie niesienia
pomocy, a jednocześnie jednoczą
mieszkańców we wspólnych działaniach. Bardzo wysoko oceniam pracę
społeczną i środowiskową wszystkich jednostek OSP.
Dziękuję strażakom ochotnikom
za to, że są w każdej chwili gotowi
do służenia innym pomocą i czuję
się spokojniejszy, że w razie potrzeby można liczyć na ich interwencję.
Posiadają też sprzęt strażacki, który
pozwala im na naprawdę efektywne
działania, ale który trzeba na bieżąco
uzupełniać i unowocześniać.
W budżecie na 2019 rok zabezpieczyliśmy środki dla OSP Piaski,
w kwocie 130 tys. zł przeznaczone na
zakup samochodu dla tej jednostki.
W trakcie jest też modernizacja i rozbudowa sali OSP w Trzebieniu. Również pozostałe sale są remontowane
i myślę, że spełniają oczekiwania
mieszkańców. Takiej sali brakuje w
Opatowie i szukamy środków finansowych na realizacją tej inwestycji,

GONIEC PERZOWSKI
luty 2019, nr 7 (860)
Szczególnie uroczyście w gminie Perzów obchodzono w tym roku Dzień Babci i Dziadka

tak potrzebnej i wyczekiwanej przez
lata.
Czy Urząd Gminy podejmuje
działania związane z walką ze
smogiem?
Podejmujemy różnorodne działania. Można walczyć z tym zjawiskiem
poprzez weryfikację tego, co mieszkańcy spalają w swoich piecach. Mam
w swoim telefonie mnóstwo zdjęć i
filmików od mieszkańców, którzy
dokumentują to, jak ich sąsiedzi trują.
Proszę mi wierzyć, że otrzymuję wiele zgłoszeń dotyczących przypadków
trucia przez sąsiadów. Są też prośby
o przekazanie takich zgłoszeń policji,
aby ta zainterweniowała.
Myślę, że trzeba robić wszystko,
aby dotrzeć do świadomości mieszkańców. Najważniejsza są edukacja
i profilaktyka od najmłodszych pokoleń. Jakie jest natężenie trucizn w
powietrzu, pokazują czujniki, które
zakupiliśmy i przekazaliśmy do szkół
w naszej gminie. To element profilaktyki i bieżącego monitorowania powietrza, a konkretnie jego stanu.
Apeluję też do mieszkańców,
żeby nie obawiali się zgłaszać przypadków spalania niebezpiecznych
materiałów bezpośrednio na posterunek policji, co znacznie przyspiesza
policyjną interwencję.
Wspomniał Pan o Posterunku
Policji w Łęce Opatowskiej z
siedzibą w Opatowie. Jak ocenia Pan jego działanie?
To, że jest posterunek na terenie gminy, to jako gospodarz mogę
ocenić tylko i wyłącznie na plus.
Sama świadomość, że siedziba policji znajduje się tuż obok sprawia, że
przepisy są bardziej respektowane, a
mieszkańcy czują się po prostu bezpieczniej. Efekty pracy posterunku
są, o czym mogliśmy się przekonać
chociażby podczas niedawnego rocznego posumowania prac policji w powiecie. Nasza współpraca układa się
dobrze, a policjanci pomagają nam w
różnych działaniach, m.in. przy orga-

nizacji imprez, uroczystości gminnych i nie tylko, za co im serdecznie
dziękuję.
Mówiliśmy już o strażakach
ochotnikach, a jak układa się
współpraca z sołtysami, Radami Sołeckimi oraz organizacjami działającymi w gminie?
W każdej dziedzinie, na każdej
płaszczyźnie współpracy powinno
się dążyć do osiągania coraz lepszych
wyników i my też tak czynimy. Tak
jak wcześniej rozmawialiśmy o OSP,
tak też w przypadku sołtysów i Rad
Sołeckich staramy się nasze wspólne
działania udoskonalać i przykładem
tego jest realizacja wyodrębnionego
z budżetu Gminy funduszu sołeckiego. Na początku jego funkcjonowania zdarzały się pewne problemy,
ale obecnie wszystko przebiega już
sprawnie, prawie bez większych problemów.
Jestem pełen podziwu dla działań Kół Gospodyń Wiejskich, które
podejmują trud organizacji gminnych
uroczystości, różnorodnych festynów i imprez. Gospodynie szkolą się,
biorą udział w kursach, organizują
wycieczki. Cieszy mnie też nowy
narybek, który zasila szeregi KGW,
chcąc zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka, sołectwa i gminy. To
samo dotyczy Kół Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
a także wszystkich stowarzyszeń i
organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy. Ich
prezesi i Zarządy oraz osoby zaangażowane w ich pracę, robią wiele dla
drugiego człowieka, nie oczekując
nic w zamian.
Jako gospodarz gminy mogę tylko powiedzieć wszystkim osobom
działającym bezinteresownie na
rzecz naszej gminy, jej mieszkańców
oraz każdego drugiego człowieka –
dziękuję!
Rozmawiali:
M. Łapa i M. Bendzińska

Babcie i dziadkowie rozmawiali z
wnukami, opowiadając o czasach
swojej młodości. Najmłodsi wykonywali dedykowane obchodzącym
swoje święto gościom piosenki, takie
jak „Kochamy Was” oraz „Babcia
i Dziadek”. Była gorąca zumba, rozbawiające całe towarzystwo skecze
oraz najpiękniejsze, bo płynące z
serca życzenia. Na zakończenie dzieci uroczyście zaśpiewały swoim babciom i dziadkom „Sto lat!”.
Spotkanie noworoczne połączone
z Dniem Babci i Dziadka zorganizowali również seniorzy z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Koło Perzów. Wzięło w
nim udział 79 osób, wśród których

znaleźli się emeryci, osoby niezrzeszone oraz zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczęła msza święta odprawiona przez ks. Pawła Świątka,
proboszcza Słupi pod Bralinem.
Życzenia z okazji ich święta wszystkim babciom i dziadkom składały:
wójt gminy Perzów Danuta Froń,
sekretarz Weronika Urbańska oraz
przewodnicząca Koła Krystyna Zapolna. Spotkanie uświetnił swoim
występem zespół „Perzowianie”, a
o muzykę do tańca zadbał DJ, wraz
z przebojowymi piosenkami serwując żarty i dowcipy. We wspaniałej,
radosnej atmosferze bawiono się do
późnych godzin wieczornych.
Oprac. bem

Przedszkolaki z Perzowa wystąpiły dla babć
i dziadków na scenie Gminnego Ośrodka Kultury

Dla ukochanych babć i dziadków
Wójt D. Froń złożyła życzenia podczas uroczystości zorganizowanej przez perzowskie
Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Dzieci z Przedszkola w Perzowie przygotowały dla ukochanych
babć i dziadków piękną część artystyczną, prezentując swoje wokalne
i recytatorskie zdolności na dużej
scenie w Gminnym Ośrodku Kultury. Dodatkową atrakcją była specjal-

nie stworzona na tę okazję wystawa
zdjęć pt. „Zdjęcie z babcią i dziadkiem”, ukazująca przedszkolaków
oraz ich dziadków. Szacowni goście
nie kryli zachwytu, podziwiając tę
niecodzienną ekspozycję. Uczestnicy
uroczystości mieli możliwość miłego

spędzenia czasu przy kawie i domowym cieście przygotowanym przez
rodziców.
W Zespole Szkół w Trębaczowie
uczniowie klas I-III wspólnie z dziećmi z Oddziału Przedszkolnego przygotowali spektakl słowno-muzyczny.
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Region

gmina
G£OS TRZCINICY
luty 2019, nr 7 (1073)
Podjęto decyzję o budowie nowej siedziby Posterunku Policji w Laskach

Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu fotograficznego „Gmina Trzcinica w jesiennych barwach”

Piękno gminy na zdjęciach

Posterunek Policji w nowej siedzibie

25 stycznia br. w Starostwie
Powiatowym odbyło się podsumowanie 2018 roku przez Komendę
Powiatową Policji w Kępnie. W
spotkaniu z udziałem zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w
Poznaniu insp. Romana Kustera,
komendanta powiatowego Policji
w Kępnie mł. insp. Roberta Ciesielskiego oraz samorządowców
powiatu kępińskiego uczestniczył
również wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik.
W trakcie narady przedstawiano
sprawozdania oraz wyniki policyjnych działań. Zastępca komendanta
wojewódzkiego insp. R. Kuster przekazał informację o podjęciu decyzji o

Informację o inwestycji w gminie Trzcinica przekazana została
podczas dorocznej odprawy służbowej KPP w Kępnie

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni podczas spotkania „Muzyczne
przedwiośnie”, które odbędzie się 5 marca 2019 r. w Domu Ludowym w Trzcinicy

budowie nowej siedziby Posterunku
Policji w Laskach.

Nowy posterunek usytuowany będzie na działce
sąsiadującej z obecną siedzibą policji w Laskach

Budowa realizowana będzie na
działce sąsiadującej z budynkiem,
w którym obecnie mieści się posterunek. Teren ten umożliwia tego
typu inwestycję, posiada bowiem
odpowiednie uregulowania w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, ma też dostęp do
wszystkich mediów: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz gazowej, a także infrastruktury energetycznej i światłowodowej.
Budowa zaplanowana jest na lata
2019-2020 i realizowana będzie ze
środków budżetu państwa.
Podczas spotkania wójt G. Hadzik podziękował policjantom za ich
pracę, a także za podjęcie decyzji o
realizacji inwestycji w Laskach.
Oprac. bem

Koło Gospodyń Wiejskich w Laskach zorganizowało spotkanie pod hasłem „Powitanie
nowego roku”

Ubiegłoroczna edycja konkursu ogłoszonego przez wójta gminy
Trzcinica Grzegorza Hadzika miała
charakter otwarty. Podobnie jak w
poprzednich latach w konkursie mógł
wziąć udział każdy, kto nie zajmuje
się profesjonalnie fotografią.
Zgodnie z regulaminem fotografie zostały ocenione w 3 kategoriach
wiekowych: dzieci i młodzież do lat
14, młodzież od 15 do 17 lat i osoby
pełnoletnie. Każdy uczestnik mógł
zgłosić do konkursu maksymalnie 2
prace.
Spośród wszystkich prac konkursowych zwycięzców w poszcze-

gólnych kategoriach wiekowych wyłoniła komisja w składzie: sekretarz
gminy Renata Ciemny oraz pracownicy Urzędu Gminy w Trzcinicy
- Dawid Gościniak i Justyna Muszalska.
Wójt gminy Trzcinica dziękuje
wszystkim uczestnikom konkursu
oraz gratuluje uzdolnień i osiągnięć.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas
spotkania „Muzyczne przedwiośnie”,
które odbędzie się 5 marca 2019 r. w
Domu Ludowym w Trzcinicy.
Oprac. bem

Wyniki konkursu

ach 2018”
„Gmina Trzcinica w jesiennych barw
14
Dzieci i młodzież do lat
I - Piotr Mikisz „Jesień w lesie”
ach”
II - Kornelia Wabnic „Pałac w jesiennych barw
III - Karolina Gatner „Jesień na pniu”
Wyróżnienie: Alicja Zimoch „Jesień pod lupą”
Młodzież od 15 do 17 lat
I - Nikola Pierecka „Dary jesieni”
II - Jakub Białek „Droga Laski – Mroczeń”
III - Gabriela Zimoch „Leśna poezja”
Osoby pełnoletnie
I - Piotr Skotnik „Ostatnie promienie słońca”
kapliczką”
II - Dominika Adamska „Słoneczna jesień pod
mie”
zadu
nej
III - Marcin Giel „Sacrum w jesien

2 lutego 2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP w Pomianach

Druhowie podsumowują
i nakreślają plany

Gospodynie planują rok

Gospodynie z Lasek zaprezentowały
swoje plany na najbliższy rok

14

Spotkanie zorganizowane przez
KGW miało miejsce w Domu Ludowym w Laskach, 3 lutego br. Jego
uczestników powitała przewodnicząca Koła Patrycja Jędrzejewska,
która zaprezentowała plany i zamierzenia organizacji na 2019 r.
Wójt gminy Trzcinica Grzegorz
Hadzik podziękował członkiniom
KGW za podejmowane działania i
inicjatywy, wzbogacające życie społeczności gminnej. Zadeklarował
także pomoc w realizacji tegorocznych zamierzeń. Spotkanie upłynęło
w miłej atmosferze, a pamiątkę po
nim stanowi wspólne zdjęcie jego
uczestników.
Oprac. bem
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Kolejne zebranie strażaków ochotników
w gminie Trzcinica odbyło się w Pomianach

W trakcie zebrania przedstawione i omówione zostały sprawozdania
dotyczące finansów oraz podejmowanych działań. Nakreślono też plany
na bieżący rok. Przedyskutowano
problematykę szkoleń, ochrony przeciwpożarowej oraz zakupów sprzętu.

Wójt gminy Trzcinica Grzegorz
Hadzik przekazał na ręce prezesa
OSP w Pomianach druha Jerzego
Iłskiego podziękowanie dla całej jednostki za zaangażowanie oraz działalność na rzecz miejscowości Pomiany i całej gminy.
Oprac. bem

Region

gmina
Puchar wywalczyła Kamila Gawędzka, która jako pierwsza
wbiegła na linię mety

echo rychtala
luty 2019, nr 6 (873)

II Bieg Żółtej Trójki zaliczony

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu

Podczas wydarzenia nie mogło
zabraknąć pamiątkowej fotografii

Wdzięczni za miłość i wychowanie
Wszystkim Babciom, wszystkim
Dziadkom, zdrowia, pomyślności,
uśmiechów na co dzień i dużo radości. Żyjcie nam sto lat, słońce
niech Wam świeci. Na co dzień i od
święta – tego Wam życzą kochające

wnuczęta. Babcia i dziadek to słowa,
które każdemu dziecku kojarzą się z
ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dla swych wnuków mają zawsze
czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi,
zawsze lepiej rozumieją, a przede
wszystkim bezgranicznie
kochają. Dlatego w podziękowaniu za ich wielkie serce, 9 i 10 stycznia
br., w każdej grupie w
Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu odbyły
się uroczyste spotkania. Dzieci przedstawiły
programy
artystyczne,
prezentując wiersze, pio-

senki i tańce. Mali artyści z dużym
przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. W ten sposób okazali
wdzięczność za trud włożony w ich
wychowanie. Na koniec wszystkie
wnuczęta obdarowały swoich bliskich przygotowanymi upominkami.
Po części oficjalnej dzieci zaprosiły
gości na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
To były naprawdę wyjątkowe
uroczystości, pełne uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków
świadczyły o tym, jak ważne są takie
spotkania i chwile spędzone wspólnie
z wnukami.
Oprac. KR

5 lutego br. w Szkole Podstawowej w Drożkach odbyła się wyjątkowa uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka, na którą zostali zaproszeni babcie i dziadkowie uczniów klas I-III

26 stycznia br. w Krzyżownikach
odbył się kolejny Bieg o Puchar Żółtej Trójki. Mimo mroźnej pogody,
uczestnicy bawili się świetnie. Puchar wywalczyła Kamila Gawędzka, która jako pierwsza wbiegła na
linię mety. Wszystkim uczestnikom

biegu należą się jednak gratulacje. Po
biegu organizatorzy zaprosili wszystkich na rozgrzewającą grochówkę,
chleb ze smalcem oraz gorące kakao.
Na zakończenie tego wspaniałego
dnia dla wszystkich chętnych zorganizowano kulig.
Oprac. KR

Sportowa Sobota w Hali Sportowej w Rychtalu

Zafunduj sobie
czynny wypoczynek!
Gmina Rychtal słynie z ciekawych wydarzeń i imprez sportowych.
O atrakcyjność tej części rychtalskiego życia dba głównie animator sportu
Piotr Nasiadek. W sobotę, 16 lutego br., w Hali Sportowej w Rychtalu
odbędzie się kolejne wydarzenie dla
mieszkańców gminy Rychtal – Sportowa Sobota. O godzinie 16.00 rozpoczną się rozgrywki piłkarskie dla
dzieci w wieku szkolnym (7-13 lat)
i konkurs rzutów karnych. Godzina 17.00 to rozgrywki piłkarskie dla
młodzieży i dorosłych. O godzinie
18.00 odbędą się gry siatkarskie dla
grup mieszanych, a o 19.00 – rywali-

zacja koszykarska. Od godziny 16.00
do 20.00 trwać będą również zajęcia
usprawniające na siłowni. Zarówno
dyscypliny, jak i czas ich realizacji,
mogą nieznacznie ulec zmianie ze
względu na zainteresowania uczestników. Warunki zajęć będą dostosowane do wieku i możliwości fizycznych zawodników.
- Skorzystaj z udziału w zajęciach, zafundujmy sobie czynny
odpoczynek po nauce i pracy. Porozmawiaj z kumplami już dziś, zaplanujcie termin i bądźcie z nami!
– zachęca animator P. Nasiadek.
KR

Sto lat dla Babci i Dziadka
Goście, jak co roku, nie zawiedli
i przybyli bardzo licznie. Uczniowie

zaprezentowali trzy układy taneczne,
po których rozpoczął się koncert żyUczniowie zaprezentowali
trzy układy taneczne

czeń dla dziadków. Występ wzbogaciły pięknie zaśpiewane piosenki.
Część artystyczna zakończyła się
wspólnym odśpiewaniem „Sto lat”
oraz wręczeniem drobnych upominków wykonanych przez wnuczęta.
Następnie głos zabrała dyrektor Grażyna Adamska, która, wskazując na
ogromną rolę dziadków w wychowaniu dzieci i ich szczególne miejsce w
rodzinie, złożyła wszystkim zgromadzonym gościom życzenia.
W dalszej części uroczystości
goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez
rodziców. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Babcie i
dziadkowie ze wzruszeniem dziękowali za miło spędzone chwile.
Katarzyna Bonio

+ UWAGA +

akcja pobierania krwi
17.02.2019 (niedziela)
w godzinach od 10.00 do 13.00.

Rychtal, Świetlica Środowiskowa, ul. Ogrodowa 12.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli
18 rok życia, z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.

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
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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 działkę budowlaną w Myjomicach
o powierzchni 11,92 ara. Działka uzbrojona
w prąd i wodę, położona przy nowej asfaltowej, skanalizowanej drodze ze ścieżką
rowerową. Kontakt pod nr. tel. 605 687 507.
(TK 45/02/19)

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)

Sprzedam działkę o pow. 63 arów - Mielęcin. Tel. 604 115 337.
(TK 41/02/19)

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

Sprzedam działki mieszkaniowe Kępno,
ul. Walki Młodych (2 ha, 30 ar).
Tel. 791 644 644.
(TK 38/02/19)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

Sprzedam budynek biurowy o pow. 281 m2
w centrum Kępna, ul. Ks. Nowackiego 1.
Tel. 791 644 644.
(TK 38/02/19)
Sprzedam działki mieszkaniowe, Trzcinica,
od 11 arów. 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 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)
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 mieszkanie dwupokojowe,
nowe - Kępno, Os. Grafitowe, kompleksowo
wyposażone, cena 1500 zł + opłaty.
Tel. 792 879 550.
(TK 43/02/19)
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
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)

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)

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

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

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

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)

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)

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)

motoryzacja

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

Sprzedam suzuki ignis, rok 2005, diesel,
stan bardzo dobry. Tel. 663 446 484.
(TK 42/02/19)

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)

praca

rolnicze
Kupie ziemniaki jadalne z okolic Kępna.
Płatność 13 zł za worek. Tel 727 429 270.
(TK 46/02/19)
Sprzedam jęczmień jary - 900 zł/tona. Laski
k. Kępna. Tel. 606 854 932.
(TK 44/02/19)
Sprzedam 5 rojów pszczół.
Tel. 510 176 111.
(TK 40/02/19)

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 tys. 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)
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.
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.
sprzedam
Sprzedam brykiet drzewny liściasty
450 zł/tona. Możliwy dowóz.
Tel. 509 728 685.
(TK 34/01/19)
Sprzedam drewno opałowe - liściaste, iglaste. Tel. 510 183 522.
(TK 25/01/19)

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

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
US£UGI
Tynki gipsowe, cementowo-wapienne.
Tel. 792 770 054.
(TK 35/02/19)

gabinet rehabilitacji
medycyny naturalnej
Leczenie bólu

Barbara Różewska

Rehabilitant (Specjalista medycyny Su-Jok Academy)

Prostowanie skolioz kręgosłupa - do 21. roku życia.
Usuwanie bólu kręgosłupa, barków, rwy kulszowej metoda akupunktury moksowej.
Leczenie zawrotów głowy i bóli migrenowych.
Świecowanie uszu.
Diagnostyka organizmu analizatorem quantum, wykrywa
zmiany w organiźmie za pomocą elektromagnetycznych
fal emitowanych przez komórki ciała.
Wszystkie zabiegi wykonywane są w głębokim cieple
- bez bólu, seria zabiegów powinna być wykonywana
przez 3 kolejne dni.

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

Kępno, ul. Obrońców Pokoju 27,
tel. 62 78 225 20, 693 112 338.

wiesław waloszczyk

do Wynajęcia mieszkanie
w centrum Kępna.

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

KONTAKT: 606 365 377.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

GS „SCh” w Bralinie

TEL. 723 882 777

rok produkcji 2012.
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sprzeda samochód marki

FORD
TRANSIT,

Tel. 604 824 980.
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Uwaga!

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kępno,
jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny
jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego
bądź też huczne urodziny, a chcielibyście
upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika
- zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami.
Z radością weźmiemy udział w uroczystości, a następnie
przygotujemy reportaż z tego szczególnego wydarzenia,
który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.

Ogłoszenia

reklamy

ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

(wszystkie media).

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

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.
sprzedam

lokale
mieszkalne

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

pomocników stolarzy
Najważniejsze we wspomnieniach jest to,
żeby mieć się, gdzie zatrzymać i tam je wspominać.
Terry Pratchett (z książki Blask fantastyczny)

Szanowni Absolwenci i Sympatycy!
W 2020 r. mija sto lat od powstania szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim. Do snucia wspomnień – jak twierdzi Terry Pratchett
– potrzebne jest jednak miejsce, dlatego też na obchody tego pierwszego
stulecia proponujemy Państwu naszą szkołę. Już w tym roku podjęliśmy
przygotowania do uroczystych obchodów jubileuszu, ponieważ chcemy
znacząco zaakcentować tę ważną dla społeczności lokalnej rocznicę. Zamierzamy wydać publikację, będącą uzupełnieniem i dopełnieniem monografii z 2010 r. zatytułowanej „Wspomnienie z tamtego wczoraj”, zorganizować konferencję naukową oraz inne ciekawe przedsięwzięcia.
Pragnęlibyśmy, aby ta znacząca rocznica wyeksponowała przede
wszystkim zmiany, jakie zaszły w stuletnim funkcjonowaniu szkół, przygotowujących do pracy w administracji, przemyśle, handlu, rzemiośle, służbie
zdrowia i rolnictwie. 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

Przedsiębiorstwo

„BIS”

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

osobę z biegłą
znajomością języka
niemieckiego
do działu eksportu
oraz TAPICERÓW.

Zgłoszenia:

65 / 57 38 631,
65 / 57 27 336,

pon.-pt. 8.00-14.00.

Korepetycje z języka polskiego.
Kontakt: 606 365 377
Tygodnik Kępiński 14 lutego 2019
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Recenzje

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Malwina Ferenz - „Anioły do wynajęcia”
Romeczek Słowacki (nazwisko zobowiązuje!) to niespełniony pisarz, który w oczekiwaniu na światową sławę chałturzy (z czegoś trzeba żyć), tworząc teksty reklamowe o odkurzaczach i pieluszkach. Miłość
jego życia, Elena, wpada na kompletnie wariacki pomysł, który pozwoli wydusić z talentu ukochanego
nieco więcej pieniędzy. Będzie jednak potrzebować pomocy. Na kogo może liczyć? Na Barbarę, która dopiero co pochowała męża i wbrew wszystkim uważa, że nie był wcale taki beznadziejny. Na Dorotę pałającą
chęcią zemsty na swoim byłym, który zostawił ją dla młodszej i to w momencie najgorszym z możliwych. I
wreszcie na Martę, której po raz trzeci z rzędu nie udało się dostać na studia aktorskie, czeka więc nadal na
swój wielki moment, pracując w call center. Drużyna jedna na milion. Co może pójść nie tak? Niespodzianka goni niespodziankę, na dodatek szczerze ubawiony Amor pudłuje, posyłając swoją strzałę zupełnie nie
tam, gdzie powinna trafić. Wrocław. Miasto idealne do tego, by zacząć wszystko od nowa. Miasto, w którym
miłość kiełkuje na najmniej oczekiwanym gruncie.

TAPICERÓW

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

tel .:

Joanna Ostrowska - „Przemilczane. Seksualna praca przymusowa
w czasie II wojny światowej”
Seksualność w trakcie zbrojnego konfliktu najczęściej sprowadza się do przemocy: masowych gwałtów, zniewolenia, naznaczania. Doświadczenie seksualnej pracy przymusowej w nazistowskim burdelu
nadal pozostaje w sferze tabu. Przemilczany pozostaje sam fakt istnienia systemu kontrolowanego nierządu,
przemilczane są jego ofiary. Przemilczany jest też okres powojenny – czas, w którym wojenny los kobiet
równał się z grzechem kolaboracji, kobiet, którym publicznie golono głowy za intymne relacje z wrogiem.
Historia seksualnych pracownic przymusowych w okresie wojny nigdy nie będzie klasyczną narracją.
Prawdopodobnie nigdy nie stanie się też częścią polskiej pamięci zbiorowej. Jest już za późno. Mikrobiografie bohaterek tej książki pozostaną niedokończone. Rzadko zdarza się, żeby któraś z ofiar pozostawiła
świadectwo, nikt też nie zadbał o to, aby zaświadczyły o swojej przeszłości. Powojenne milczenie o ich cierpieniu było najprawdopodobniej najsurowszą karą. Ich cierpienie pozostało niewypowiedziane. Dotychczas
nie było „odpowiedniego” momentu. Nadal tak zwani więźniowie asocjalni, homoseksualiści, ofiary przemocy seksualnej to „nieistotne wyjątki”. Strach było o nich mówić. Nie
mogliśmy albo nie chcieliśmy o nich usłyszeć. Joanna Ostrowska wypełnia tę lukę.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Magda Louis - „Chcę wierzyć w waszą niewinność.
Opowieść dokumentalna”

Magdalena Louis towarzyszyła przestępcom od momentu aresztowania do dnia ogłoszenia wyroku.
Czasami jeszcze dłużej – do chwili gdy zamknęła się za nimi brama więzienia. W trakcie swojej kilkuletniej pracy tłumacza, którą wykonywała dla brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości, spotykała morderców,
gwałcicieli, pedofilów, przemytników, handlarzy ludźmi, pospolitych złodziei. Stykała się z alkoholikami,
mężami i ojcami, którzy katowali swoje żony i córki, a także z ofiarami tej okrutnej przemocy. Pracowała
po obu stronach barykady: z policją tropiącą przestępców i z adwokatami, którzy później tych najgroźniejszych i tych pospolitych oskarżonych bronili przed sądem. Po latach trudnych doświadczeń zdecydowała się
o tych ludziach i ich dramatach napisać książkę. Przeprowadziła czytelnika przez miejsca zbrodni, cele izby
zatrzymań, i sale sądowe. Dzięki tej relacji naocznego świadka możemy zajrzeć do świata, którego istnienie
przeraża, i poznać ludzi, którzy znaleźli się na samym dnie piekła.

PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

lek. med. Ma³gorzata Machowicz-Wieczorek
specjalista w ginekologii i po³o¿nictwie
przyjmuje w œrody od 17.00 do 18.30, Kêpno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38.

Rejestracje telefoniczne: 693 112 263.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 7
SPONSORZY NAGRÓD:

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

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 20 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. Malwina Ferenz - „Anioły do wynajęcia”,
2. Joanna Ostrowska - „Przemilczane. Seksualna
praca przymusowa w czasie II wojny światowej”,
3. Magda Louis - „Chcę wierzyć w waszą niewinność.
Opowieść dokumentalna”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 6 nagrody otrzymuj¹:

Marian Kulik (Kępno),
Teresa Matusiak (Rychtal).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Pojawi się szansa, aby porzucić stare schematy i zacząć wszystko od nowa. Najgorsze już za
tobą. W tym tygodniu musisz pogodzić się porażką lub niepowodzeniem.

Byk 21 IV – 21 V
Idź swoją drogą, nie oglądaj się wstecz. W sprawach uczuć będziesz mógł odciąć się od tego,
co było dotychczas. W pracy będziesz musiał
walczyć o swoje stanowisko.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Czeka cię trudna rozmowa. Staniesz na przeciwko osoby, do której czujesz żal lub urazę. Ktoś
oceni twoje postępowanie i wcale ci się to nie
spodoba.

DY¯URY APTEK
1.	Apteka „Na Zdrowie” - 14.02.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
2. Apteka „Pod Wagą” - 15.02.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
3. Apteka „Na Zdrowie” - 16.02.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
4. Apteka „Przy Szpitalu” - 17.02.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
5.	Apteka „Pod Kasztanami” - 18.02.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
6.	Apteka „Św. Marcina” - 19.02.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
7. Apteka „Na Kopie” - 20.02.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.

Lew 23 VII – 22 VIII
Pewne wydarzenie, takie jak sen lub niezwykły
zbieg okoliczności sprawi, że zwrócisz swoją
uwagę we właściwym kierunku. Odkryjesz, czego ci potrzeba do szczęścia.

Panna 23 VIII – 22 IX
Poczujesz, że działasz słusznie. Osiągniesz wewnętrzną równowagę i nie pozwolisz, aby przelotne kłopoty wpłynęły na twój dobry nastrój. Nie
wstydź się swoich zalet!

Zaplanuj dobrze czas, jaki przeznaczasz na pracę i obowiązki. Nie udawaj, że zrobisz wszystko
sam, a znajdziesz pomocników. Może uda ci się
coś zmienić i mieć więcej wolnych chwil.

Koziorożec 22 XII – 19 I
W tym tygodniu szczęście ci sprzyja. Bądź dobrej myśli i zabierz się za trudne sprawy. Możesz
liczyć na udane spotkanie z ważną osobą lub
kimś, od kogo zależy powodzenie twoich spraw.

Wodnik 20 I – 18 II
Znajdź nowe hobby, poznaj ludzi, którzy są inni,
niż twoi dotychczasowi przyjaciele. Trochę odmiany w życiu towarzyskim dobrze ci zrobi. Pogódź się z porażką, a nawet rozstaniem.

Ryby 19 II – 20 III
Czeka cię udział w ważnym projekcie, nadganianie zaległych prac, a wszystko to w atmosferze
pośpiechu i zamieszania. Jeśli skupisz się na
najważniejszych sprawach, to dasz radę odnieść
imponujący sukces.

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

I OG£OSZE
PRZYJMUJEMY

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

Strzelec 22 XI – 21 XII

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.

Izabela Kempińska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kępnie

Potraktuj wydarzenia tego tygodnia jak ważny
egzamin, który chcesz zdać. Nie reaguj nerwowo i zasięgaj porady ludzi, którzy są dla ciebie
autorytetem. Pamiętaj też o odpoczynku.

Nie bądź zbyt pewny siebie i arogancki, bo spotka cię kara. Karta przestrzega przed zgubnymi
skutkami przechwałek i hazardu. Ktoś sprytniejszy od ciebie może cię oszukać.

kelnerka
/ Kelner.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kępnie ostrzega Konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi stosowanymi
przez przedstawicieli niektórych firm telekomunikacyjnych. Praktyki
te polegają na podszywaniu się pod pracowników firm telekomunikacyjnych, z którymi konsumenci mają zawarte umowy (podczas
rozmowy telefonicznej konsultant zapewnia, że dzwoni w imieniu
operatora, z którym konsument ma podpisaną umowę), przedstawianiu atrakcyjnej cenowo oferty i wypytywaniu o dane osobowe
konsumenta (m.in. Pesel).
Na powyższe skarżą się głównie Klienci Operatora Orange Polska S.A.
Rzecznik apeluje o rozwagę i ostrożność oraz czytanie dokumentów przed ich podpisaniem. Osoby, które pod wpływem wprowadzenia w błąd podpisały umowę - mają 14 dni na odstąpienie od
tej umowy, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. W tym celu należy wysłać do przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres jaki znajduje się na umowie.
Kopię pisma należy zachować dla siebie.

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

- Ostrzeżenie -

Rak 23 VI – 22 VII
To sprzyjający moment, aby cieszyć się życiem
i jego darami. Wykorzystaj zaproszenia, poznawaj nowych ludzi. W pracy będzie mniej trudnych
spraw, a więcej okazji do wymiany doświadczeń.

restauracja
hotel

Tygodnik Kępiński 14 lutego 2019
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Ogłoszenia

reklamy
Współpracu
je

my z:

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

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

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

WWW.AURAMEBLE.PL

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
20
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NR 7/2019 (796)

Tylko

Tuszyński

ma powody
do zadowolenia
po inauguracji
Zimowa przerwa w Lotto Ekstraklasie dobiegła końca. Kto najlepiej przepracował zimową przerwę, kto dokonał wzmocnień, a kto się osłabił? Kibice z niecierpliwością czekają na odpowiedzi, a runda wiosenna zapowiada się wybornie. Z
drużyn, w których barwach występują zawodnicy z naszego regionu, swój mecz wygrało tylko Zagłębie Lubin. Drużyna
Patryka Tuszyńskiego sprawiła niespodziankę pokonując na wyjeździe faworyzowanego Lecha Poznań. Po inauguracji zdecydowanie gorsze nastroje panują w Legnicy i Szczecinie. Zarówno Miedź Fabiana Piaseckiego jak i Pogoń
Kamila Drygasa o początku wiosny będą chciały zapewne jak najszybciej zapomnieć.
Po raz pierwszy w Rychtalu zorganizowane zostało szkolenie Mobilna Akademia
Młodych Orłów, podczas którego kadra szkoleniowa z terenu powiatu kępińskiego
otrzymywała wskazówki dotyczące trenowania grup dziecięcych i młodzieżowych

Fot: www.trzcinica.com.pl

Mobilna Akademia Młodych Orłów
szkoli i szuka talentów

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Wspomnienie o Edmundzie Grabarku.

30 stycznia odbyły się kolejne zajęcia w ramach kampanii
Mobilna Akademia Młodych
Orłów. Tym razem dwóch trenerów pracujących w województwie Wielkopolskim wybrało się do Rychtala, gdzie
współorganizatorem szkolenia był GKS Trzcinica. Założeniem wizyty w hali sportowej
w Rychtalu był monitoring procesu szkolenia oraz przegląd
najzdolniejszych zawodników
i zawodniczek w kategoriach
orlików oraz młodzików. W
zajęciach brali udział młodzi
adepci futboli z Marcinków i
Polonii Kępno, kępińskiego
oddziału Akademii Reissa,
Sokoła Bralin, Strażaka Słupia, Wielkopolanina Siemianice, KP Krążkowy oraz GKS-u Trzcinica. Trenerzy Błażej
Czyżewski oraz Jakub Wojtkowiak przeprowadzili trening
pokazowy dla roczników 2008
i 2009 oraz grę selekcyjną dla
roczników 2006 i 2007.

21. kolejka | wiosna 2019
Lech Poznań – Zagłębie Lubin .................– 1:2
Wisła Płock – Legia Warszawa .................– 0:1
Śląsk Wrocław – Zagłębie Sosnowiec ........– 2:0
Górnik Zabrze – Wisła Kraków ................– 2:0
Arka Gdynia – Korona Kielce ...................– 1:2
Cracovia – Piast Gliwice ...........................– 2:1
Miedź Legnica – Jagiellonia .....................– 0:3
Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin ..............– 2:1
1. KS Lechia Gdańsk
21 45 36:18
2. KP Legia Warszawa
21 42 35:20
3. Jagiellonia Białystok
21 36 37:29
4. MKS Korona Kielce
21 34 27:24
5. KKS Lech Poznań
21 33 33:25
6. GKS Piast Gliwice
21 31 28:25
7. MKS Pogoń Szczecin
21 31 28:25
8. MKS Cracovia SSA
21 30 22:22
9. Wisła Kraków SA
21 29 33:31
10. KGHM Zagłębie Lubin
21 27 33:33
11. MZKS Arka Gdynia
21 25 31:30
12. WKS Śląsk Wrocław
21 21 29:30
13. MKS Miedź Legnica
21 21 21:38
14. KS Górnik Zabrze
21 20 25:37
15. Wisła Płock SA
21 20 30:38
16. Zagłębie Sosnowiec SA
21 12 24:47

NASI
w LIGACH
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

21. kolejka | wiosna 2019
Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin – 2:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:1 w 55. minucie
AKCJE: żółta kartka
Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

21. kolejka | wiosna 2019
Lech Poznań – Zagłębie Lubin – 1:2 (0:0)
NA BOISKU: 1-87 minuta
Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

21. kolejka | wiosna 2019
Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok – 0:3 (0:2)
NA BOISKU: cały mecz

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236
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Sport

piłka nożna

Co słychać u rywali

Piłka nożna >>> Piłkarska wiosna tuż, tuż. Po mocnej pracy w zimie zespoły z regionu
grają co tydzień mecze kontrolne. Nie inaczej było podczas minionego weekendu

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 Sokół Pniewy
O drużynie Sokoła zrobiło się w ostatnich dniach
bardzo głośno. Niestety, nie za sprawą spektakularnego transferu czy wyniku w meczu sparingowym. Powodem tego był natomiast niezwykle brutalny faul zawodnika z Pniew, Patryka Janeczka.
23-letni pomocnik Sokoła sfaulował zawodnika Huraganu Pobiedziska już w czwartej minucie meczu.
Brutalne wejście dwoma wyprostowanymi nogami
od tyłu sprawiło, że Marcin Jackowiak z Huraganu
Pobiedziska padł bezwładnie na murawę. Okazało się, że to złamanie obu kości w nodze, z boiska
prosto do szpitala zawodnika Huraganu odwiozła
karetka. Klub z Pobiedzisk znalazł w internecie wpisy faulującego, w których wcześniej chwalił się on
brutalnością w grze. Huragan nazwał w oświadczeniu zdarzenie „bandyckim
epizodem”. Uważa, że w tej sytuacji nie jest to zwykłe zdarzenie meczowe
i skierował do Wydziału Dyscypliny Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
wniosek u surowe ukaranie zawodnika. Niebawem ma się odbyć posiedzenie
w tej sprawie. Trudno winić klub z Pniew za fatalne zachowanie zawodnika.
Wszystko zależy od tego, w jaki sposób działacze klubu postanowią wyjść
z tej sytuacji kryzysowej. Po dłuższej przerwie mecz wznowiono. Trenerzy
wykorzystali szansę zmian i niemal całkowicie wymienili składy zespołów.
Mecz zakończył się remisem.

SKS Unia Swarzędz
Ponad miesiąc temu przygotowania do rundy
wiosennej rozpoczęli piłkarze ze Swarzędza. Na
pierwszych zajęciach po świąteczno-noworocznej przerwie piłkarze Unii spotkali się 8 stycznia.
Walka o mistrzostwo zapowiada się bardzo emocjonująco, bo zwycięzca nowej czwartej ligi na
koniec sezonu już bez konieczności rozgrywania
baraży uzyska bezpośredni awans do trzeciej ligi.
Pierwszy mecz kontrolny gracze ze Swarzędza
rozegrali w trzecim tygodniu pracy, a ich pierwszym rywalem była trzecioligowa Polonia Środa
Wielkopolska. W pierwszym meczu kontrolnym w zimowym okresie przygotowawczym Unia okazała się słabsza od Polonii Środa Wielkopolska, przegrywając z trzecioligowcem 1:5. Łącznie drużyna Patryka Kniata rozegra w
styczniu i lutym sześć meczów kontrolnych. Przygotowania zakończy starcie
z trzecioligowym Górnikiem Konin. W pierwszy weekend lutego gracze ze
Swarzędza zrehabilitowali się za porażkę z Polonią i w takich samych rozmiarach (5:1) ograli Tura Turek. W minioną sobotę piłkarze Unii mierzyli się z
trzecioligowym Sokołem Kleczew i nie dali mu rady, przegrywając po ambitnej walce 0:2. Unię czekają jeszcze starcia z rezerwami Lecha Poznań (13 lutego), Unią Janikowo (16 lutego) oraz wspomniane starcie z Górnikiem Konin,
które będzie próbą generalną przed startem rozgrywek ligowych.

MKS Nielba Wągrowiec
Dopiero 31 stycznia zawodnicy Nielby Wągrowiec rozegrali pierwszy podczas zimowych
przygotowań mecz kontrolny. Przeciwnikiem
wicelidera czwartej ligi były trzecioligowe rezerwy Lecha Poznań. Do przerwy gracze z
Wągrowca prowadzili 2:1, jednak druga odsłona, podobnie jak cały mecz, zakończyła się
zwycięstwem Lecha 4:2. Z kolei 2 lutego rywal
kępińskiej Polonii zmierzył się z występującym
w klasie okręgowej Zawiszą Bydgoszcz. Nielba
po bardzo dobrej grze, wygrała ten sparing,
strzelając przeciwnikowi 2 bramki, nie tracąc przy tym żadnej. Pierwsza
bramka wpadła po samobójczym trafieniu zawodnika z Bydgoszczy, drugą
natomiast strzelił powracający po kontuzji Jakub Kubiński. W drużynie z
Wągrowca niemal od początku przygotowań testowanych jest dwóch zawodników, którzy swoim doświadczeniem będą mogli pomóc drużynie w walce
o awans do trzeciej ligi. Póki co klub z Wągrowca nie zdradza personaliów
piłkarzy, ale nam udało się ustalić, że w poprzedniej rundzie reprezentowali oni barwy trzecioligowca z Gniezna. Dodajmy, że wicelider czwartej ligi
przygotowania do rundy wiosennej rozpoczął 9 stycznia. Podczas zimowych
przygotowań Nielba rozegra jeszcze sparingi z Polonią Bydgoszcz czy Górnikiem Konin. Pierwszym poważnym testem rywala Polonii będzie inaugurujący start czwartej ligi wyjazdowy pojedynek z Obrą Kościan. Wiosną drużynę
z Wągrowca czeka już tylko walka w lidze. Nielba pożegnała się bowiem
z Pucharem Polski na szczeblu okręgowym. Wicelider czwartej ligi przegrał
w 1/8 finału z Fortuną Wieleń.
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Kolejne boje przed ligą
W miniony weekend rozegrano inauguracyjną kolejkę Lotto Ekstraklasy. Jednak zespoły z niższych lig oraz klas rozgrywkowych na inaugurację rozgrywek jeszcze muszą
poczekać. Nie znaczy to, że piłkarze nic nie robią. Drużyny z niższych szczebli rozgrywkowych wchodzą w ostatnią fazę przygotowań do spotkań rewanżowych obecnego sezonu. Podczas ostatniego tygodnia odbyło się wiele spotkań kontrolnych z udziałem
zespołów z okręgu kaliskiego.
Runda wiosenna w grupie drugiej trzeciej ligi rozpocznie się 9
marca. Walczący o trzecioligowy
byt Jarota Jarocin rozegrał w minionym tygodniu mecz kontrolny z
również walczącym o utrzymanie,
ale w czwartej lidze, Klubem Sportowym Opatówek. Mecz zakończył
się zwycięstwem trzecioligowca 3:0,
ale końcowy rezultat mógł być zdecydowanie wyższy, lecz w kilku sytuacjach zabrakło skuteczności. Pierwszą groźną sytuację stworzyli gracze
z Jarocina. Piłka po dośrodkowaniu
Piotra Skokowskego trafiła wprost
pod nogi Jędrzeja Ludwiczaka,
jednak obrońca Jaroty przestrzelił z
bliskiej odległości. Gospodarze w
drugim kwadransie gry zaatakowali
jeszcze groźniej. W 21. minucie na
strzał zza pola karnego zdecydował
się zawodnik testowany, futbolówka
odbiła się od słupka i Miłosz Kowalski skierował ją do siatki. Goście
ograniczyli się do kontrataków. Właśnie po jednym z nich mogli doprowadzić do wyrównania, ale sędzia
dopatrzył się pozycji spalonej. Drugą
połowę lepiej rozpoczęli podopieczni
trenera Piotra Garbarka. Pięć minut
po wznowieniu gry drugiego gola
w tym spotkaniu powinien zdobyć
Miłosz Kowalski. W 57. minucie dobrze w polu karnym znalazł się Igor
Skowron, który nie miał problemu z
podwyższeniem prowadzenia swojej
drużyny. Sześćdziesiąt sekund później było 3:0. Po indywidualnej akcji Dawida Idzikowskiego piłkę do
własnej bramki skierował obrońca z
Opatówka. W końcówce meczu sporo
się działo za sprawą Jakuba Nowaka
i Beniamina Wrembla, ale wynik
nie uległ już zmianie. Gra jarocinian
napawała optymizmem, zwłaszcza
w pierwszych dwóch kwadransach
meczu. – Mieliśmy momenty, kiedy
mogło się to wszystko podobać. Od
samego początku chcieliśmy grać
wysokim pressingiem, aby odebrać
piłkę jak najwyżej. Do takiej gry
przygotowywaliśmy się cały tydzień.
To nam się udawało przez pierwsze
dwadzieścia pięć minut. Później było
już gorzej – powiedział Piotr Garbarek, trener jarocińskiego Jaroty.
Kolejną grę kontrolną mają za sobą
także piłkarze drugiego z trzecioli-
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gowych przedstawicieli okręgu kaliskiego. Zwłaszcza pożyteczny mecz
kontrolny rozegrali gracze KKS-u
Kalisz, którzy w Grodzisku Wielkopolskim grali towarzysko z pierwszoligową Wartą Poznań. W czwartym zimowym sparingu kaliszanie
przegrali 0:2. Kaliszanie na tle wyżej
notowanego rywala prezentowali się
jednak bardzo dobrze, a o porażce
zadecydowały detale. Poznańska
Warta to najwyżej notowany rywal
w tym okresie przygotowawczym
kaliszan. Podopieczni trenera Petra
Nemca po pierwszej rundzie plasują
się na 13. miejscu w tabeli pierwszej
ligi, a ich celem na najbliższe pół
roku jest utrzymanie się na zapleczu
Lotto Ekstraklasy. Pierwsi okazję do
zdobycia gola mieli kończący obóz w
Grodzisku Wielkopolskim piłkarze
Warty, jednak doświadczony Łukasz
Spławski próbując wykorzystać błąd
jednego z zawodników testowanych
przelobował zarówno Adama Wasiluka jak i bramkę, której strzegł powracający po kontuzji kaliski golkiper. Z minuty na minutę gra kaliszan
wyglądała coraz lepiej, ale Tomasz
Laskowski nie dał się pokonać. Warto zaznaczyć, że trener Dariusz Marzec nie miał dużego pola manewru
jeśli chodzi o zmienników. Z różnych
względów w Kaliszu zostali Hubert
Antkowiak, Marcin Lis, Mikołaj
Neuman, Mateusz Stefaniak czy
Patryk Palat. Swoje okazje do zdobycia gola kaliszanie mieli również w
drugiej połowie. Konrada Syldatka
mogli, a nawet powinni pokonać, bardzo aktywni tego dnia bracia Gonzalez. Bliski szczęścia po indywidualnej akcji był też Mateusz Żebrowski.
Niestety, te sytuacje zemściły się w
80. minucie, kiedy w zamieszaniu
w polu karnym najwyżej wyskoczył
wychowanek KKS-u, Mateusz Wypych i wpakował odbitą wcześniej
od słupka piłkę do pustej bramki. Po
chwili rzut karny, po przewinieniu
Mateusza Gawlika, na gola zamienił
Michał Żebrakowski. – Musimy być
zadowoleni z tego sparingu. Drobne
urazy, choroby troszkę zmieniły moje
plany na ten mecz, jednak z jego
przebiegu jestem bardzo zadowolony. Na tle pierwszoligowego rywala
zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą

i dobrą drugą połowę – powiedział
trener Dariusz Marzec. W następnym meczu kontrolnym kaliszanie
zmierzą się z Sokołem Aleksandrów
Łódzki. Już niebawem na finiszu
przygotowań do rundy wiosennej
będą również czwartoligowe zespoły
z naszego okręgu. Póki co, grają one
ze zmiennym szczęściem. W kontrolnej potyczce rozegranej w piątkowy
wieczór w Ostrzeszowie miejscowa
Victoria pokonała Polonię Kępno aż
7:3. Kępnianie przystąpili do tego
spotkania w mocno okrojonym, a zarazem eksperymentalnym składzie.
Z różnych powodów w Ostrzeszowie
zabrakło Piotra Cierlaka, Filipa Latuska, Michał Góreckiego, Witolda
Kamosia, Mateusza Goli czy Bernarda Fai Ndukonga. Z kolei wracający do składu po kontuzji Karol
Latusek otrzymał pozwolenie na grę
przez 20 minut. Nie było także trenera Bogdana Kowalczyka, którego
zatrzymały sprawy prywatne. Osłabiona Polonia zaliczyła jednostkę treningową i co najważniejsze dokonała
tego bez uszczerbku na zdrowiu zawodników. Dwie bramki dla kępnian
zdobył w piątek Borys Wawrzyniak,
a jedno trafienie dołożył Jakub Górecki.
BAS

Wyniki ciekawszych sparingów

Warta Poznań – KKS Kalisz .....................– 2:0
Centra Ostrów – Orzeł Mroczeń ................– 6:1
Victoria Ostrzeszów – Polonia Kępno ........– 7:3
Jarota Jarocin – KS Opatówek .................– 3:0
Prosna Kalisz – Olimpia Brzeziny .............– 4:2
Barycz Milicz – Piast Kobylin ...................– 2:4
GKS Rychtal – Pogoń Oleśnica .................– 4:2
Stal Pleszew – Korona Piaski ...................– 3:2
LKS Gołuchów – Ostrovia Ostrów ..............– 2:4
Astra Krotoszyn – Polonus Kazimierz .......– 2:1
Czarni Dobrzyca – UKS Śrem ...................– 2:1
Victoria Ostrzeszów – KS Opatówek .........– 0:1
Barycz Janków P. – Piast Czekanów .........– 1:3
RKS Radliczyce – Tur Turek .....................– 1:1
Pelikan Grabów – Szczyt Szczytniki .........– 4:0
LKS Gołuchów – Górnik Konin ..................– 3:6
Victoria Laski – Polonia Domaszowice ......– 1:1
Żaki Taczanów – LZS Cielcza ....................– 5:4
Victoria Skarszew – Raszkowianka ...........– 8:3
Prosna Chocz – WKS Witaszyce ................– 0:6
Teleszyna Przykona – Zieloni Koźminek ..– 0:5
Stal Pleszew (JM) – LZS Cielcza ...............– 5:0
KKS Kalisz (JS) – Pelikan Nowy Karolew ..– 6:4

Historia

piłka nożna

14 stycznia 2019 r. zmarł w Kępnie Edmund Grabarek. Miał 85 lat. W piłkę grał kunsztownie i z
wielką gracją. Jego boiskowy pseudonim to „Munda”, nadany zdrobniale od imienia Edmund

Legendarny obrońca,
który „Kolejorza” miał w sercu

Imię Edmunda Grabarka oznacza ludzi wyjątkowych oraz tych „którzy bronią dobra” - zaiste - był
obrońcą, filarem defensywy i skutecznie bronił dostępu do bramki
oraz dobra swojego klubu Kępińskiego „Kolejorza”. Tak jak przez wiele lat był piłkarzem wiernym temu
klubowi, tak też do końca pozostał
jego wiernym kibicem. Jak większość młodych chłopaków, garnął się

wiele osób. W następnym sezonie
do zespołu doszli jeszcze Baraniak,
Heising, Zieliński, Cegła, Forysiak,
Nasiadek, Niewiadomski i Wróbel.
Drużyna w 1954 roku otrzymała w
„Ekspresie Poznańskim” miano „kepińskich bombardierów” - takie to
były czasy, wspominał z rozrzewnieniem Edmund Grabarek. Większość z nich patrzy już na obecne
losy klubu z góry, bowiem z każdym

Przed zwycięskim meczem ligowym o Mistrzostwo III ligii 1958 r. z Polonią Poznań - zwyciestwo 3:0. Od lewej Zygmunt Mierzwiak, Marian Wyderkowski, Edmund Grabarek, Stanisław
Tajnert, Bolesław Lorczyk, Józef Nowak, Zygmunt Baraniak, Kazimierz Jokiel, Jan Psikus,
Marian Latusek

do sportu. Z wielu dyscyplin wybrał,
jak się okazało, na całe życie, piłkę
nożną. Grał najpierw w drużynach
juniorskich, skąd przebojem w wieku
18 lat wdarł się do kadry pierwszego seniorskiego zespołu.
- Dostałem się do wspaniałej pod
względem sportowym i koleżeńskim
drużyny - wspominał. Na początku
lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia zespół z Kępna grał ze zmiennym
szczęściem. W 1952 roku największy
rywal „Kolejorza” w grupie „gwardia kalisz”, awansował do III ligi.
Natomiast rok 1953, należał już do
nas - walki były ciężkie - wspominał
po latach Edmund Grabarek. - Miałem wówczas 20 lat, a trenerem drużyny był nieodżałowany Kazimierz
Mróz. Najpierw musieliśmy zdobyć
tytuł mistrza swojej grupy, następnie
zdobyć mistrzostwo województwa
poznańskiego, aby z kolei rozegrać
baraże z mistrzem z Nowej Soli, z
Gorzowa, ze Szczecina i ze Stargardu. I to się nam udało, zespół z
Kępna awansował do III-Ligi. Rozpoczęły się dalekie wyjazdy pociągami, w których wielokrotnie przy grze
charmonii panowała wesoła i miła
atmosfera. Na drugi dzień rano do
pracy, i niejednokrotnie prosto z zakładu pracy, bez obiadu, trzeba było
iść na trening. Ale my, jak jeden, kochaliśmy piłkę. Graliśmy nie za pieniądze, ale dla przyjemności. Jakby
tego było mało, zdobyliśmy również
Puchar Polski Okręgu Poznańskiego, pokonując w Poznańskim finale
Unię Gorzów 3-1, którą trenował w
tym okresie były reprezentant kraju
Teodor Peterek. W składzie oprócz
naszego bohatera Edmunda Grabarka, co warto przypomnieć, znajdowali się tacy zawodnicy jak: Warzecha,
Wyderkowski, Latusek, Poszwa,
Cieplik, Mierzwiak, Siwik, Jokiel,
bracia - Jan i Józef Psikusowie, Sobota, Gola, Regulewski. Nieprzypadkowo przypominam te nazwiska
bowiem z tego grona żyje już, nie-

rokiem do „Niebiańskiej’’ Polonii
dołączają kolejni. Edmund Grabarek
miał nienaganną sylwetkę, był wysoki 190 cm wzrostu, silny, niczym
gladiator. Mimo że był obrońcą, jak
sam twierdził, nie był zwolennikiem
betonowania obrony, miał ofensywny
charakter, zdobywał również wiele
bramek. Słynął z kapitalnej gry głową i niezwykle dynamicznego wyskoku. Uderzał piłkę czołem mocniej
niż niektórzy jego koledzy nogą. Był
przebiegłym stoperem, trudnym do
przejścia dla napastnika. Na boisku
emanował spokojem, wiedział jak
się ustawić, żeby przerwać akcję i nie
dopuścić napastnika do podania, czy
strzału. Zawsze skromny, uczynny i

wywalczył mistrzostwo Zielonogórskiej klasy „A”, skutkującego awansem do ligi okręgowej, a następnie
awansem do III - Ligi. Mimo wielu ofert między innymi z klubów z
Wrocławia, Poznania czy Ostrowa
Wlkp. postanowił wrócić do swojego ukochanego Kępna i „Kolejorza”.
Tu założył wspaniałą rodzinę, tu grał
jeszcze przez parę lat na III-Ligowym
poziomie. Jednak z powodu coraz
częstszych problemów zdrowotnych
spowodowanych częstymi kontuzjami, będących konsekwencją jego nieustępliwej gry, zakończył karierę piłkarską. Łącznie w biało-niebieskich
barwach rozegrał około 600 meczów
ligowych. W 2008 roku, podczas
uroczystości 100-Lecia istnienia „Polonii” Kępno został wybrany najlepszym zawodnikiem w dziejach klubu. Odznaczono go Złotą Honorową
Odznaką Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej. Rokrocznie miałem
przyjemność się z nim spotykać nie
tylko na meczach „Polonii”, na których bywał, ale także na spotkaniach
opłatkowych. Bowiem prawdziwa
piłkarska przyjaźń nie kończy się
wraz z zakończeniem kariery sportowej - zgodnie twierdzą uczestnicy
spotkań. Był to dla mnie prawdziwy
przywilej z nim przebywać oraz móc
go po każdym spotkaniu odwozić do
domu. Mimo to że był już bardzo chory, pojawił się na ostatnim spotkaniu
wigilijnym w „Polonii”, klubie, który
to akurat obchodził jubileusz 110-lecia istnienia. Wielu zapamiętało jego
słowa na pożegnanie: - Jest to chyba
moja ostatnia wigilia... O tym jak
wyjątkową był osobowością niech
świadczy fakt, że kępnianie okrzyknęli go piłkarzem 100-lecia, a pamiętają o nim nawet ci, którzy nigdy

Spotkanie opłatkowe w 2014 r. w „Polonii” Kępno, piłkarze „Kolejorza” Kępno i działacze
sportowi. Stoją od lewej: Henryk Rachel, Sylwester Miś, Ryszard Staniszewski, Jan Sobczak,
Zygmunt Kaźmierczak, Ryszard Witek, Jarosław Pawlak (autor artykułu). Siedzą od lewej:
Marian Zieliński, Czesław Guziałek, Marian Wyderkowski, Tadeusz Kubera, Czesław Kempa, Edmund Grabarek, Bolesław Lorczyk, Zygmunt Czarnasiak

koleżeński - co podkreślają koledzy z
drużyny. Pochodził z innej epoki - tej
romantycznej i niezmaterializowanej. W 1955 roku przyszedł czas odbycia zasadniczej służby wojskowej
w jednostce w Międzyrzeczu. Nieprzeciętne umiejętności piłkarskie
zostały tu szybko dostrzeżone. Popularny „Munda”, szybko zadebiutował
w Wojskowym Klubie Sportowym
„Orzeł” Międzyrzecz. Przez okres
służby był podstawowym zawodnikiem „Wojskowych”, z którymi to

nie widzieli jego gry. W dzisiejszych
czasach to rzadki obrazek, zawodnik
dostający nagrodę na najlepszego
piłkarza klubu, tak się wzrusza, że z
oczu płyną łzy. - Gdybym zaczynał
życie jeszcze raz, też zostałbym piłkarzem, chyba nie ma nic lepszego
- powiedział kiedyś. Te słowa to najlepsze podsumowanie jego pięknej,
pełnej wzruszeń i emocji życiowej
doli. Cześć Jego pamięci.
Oprac. Jarosław Pawlak

Piłka nożna >>> W miniony piątek Puchar Polski zyskał
nowego sponsora tytularnego. Umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej podpisała firma Totolotek. Rekordowa
jest jej kwota oraz nagroda dla zwycięzcy rozgrywek

Puchar Polski na szczeblu
wojewódzkim z nowym sponsorem
Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że zakłady bukmacherskie Totolotek S.A.
zostały sponsorem tytularnym Pucharu Polski. Rozgrywki będą teraz nosiły oficjalną
nazwę Totolotek Puchar Polski. Umowa będzie obowiązywać do 31 maja 2021 roku.
Zmiana obowiązuje rozgrywki na każdym etapie, w tym zmagania na szczeblu wojewódzkim. W związku z tym wszyscy uczestnicy i organizatorzy rozgrywek zobligowani są do stosowania w komunikacji zmienionej nazwy uwzględniającej sponsora.

– Puchar Polski stał się taką
marką, że każdy o nim marzy. Prestiż gry w finale na PGE Narodowym nakręca piłkarzy i kibiców.
Niektórzy chcą się pokazać aż za
bardzo, przez co bywały problemy na
trybunach. Przez ostatnie sześć lat
rozgrywki przeszły totalną transformację pod względem wizerunkowym
i organizacyjnym – mówił podczas
konferencji Zbigniew Boniek, sternik Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Podpisana w piątek umowa z zakładami bukmacherskimi Totolotek
S.A. ma jeszcze bardziej rozwinąć
rozgrywki Pucharu Polski. Totolotek
od ponad dwóch lat był już partnerem Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Polskie prawo ogranicza możliwość
reklamowania swoich usług firmom
bukmacherskim. Jako sponsor tytularny rozgrywek, Totolotek będzie
miał jednak w tej kwestii większe
możliwości. Logotyp Totolotek Pucharu Polski już od zbliżających się
ćwierćfinałów pojawi się na ręka-

wach strojów meczowych i bandach
reklamowych. Bukmacher planuje
też specjalne akcje przygotowane z
myślą o kibicach. Mają one ruszać
już w bardzo wczesnej fazie rozgrywek, na poziomie wojewódzkim. I to
właśnie nas, kibiców w regionie najbardziej interesuje zmiana nazwy pucharowych rozgrywek. Wiadomo, że
oficjalna nazwa obowiązywać będzie
właśnie od rozgrywek szczebla wojewódzkiego, na który awans wywalczą zespoły przedzierające się przez
sito eliminacji na szczeblu okręgowym. Podpisana w piątek umowa jest
najwyższą w historii Pucharu Polski i
Totolotka. Rekordowa jest też premia
finansowa dla zwycięzcy rozgrywek.
2 maja poza wywalczeniem sobie
prawa do gry w eliminacjach Ligi
Europy zainkasuje on trzy miliony
złotych, a więc trzykrotnie więcej niż
w poprzedniej edycji. Łącznie pula
nagród wyniesie ponad sześć milionów złotych.
BAS

Rozmaitości >>> Po szerokim froncie udanych inwestycji w infrastrukturę sportową w naszym regionie przyszedł
czas na kolejną szansę skorzystania z programu „Szatnia
na medal”

Ruszyła druga edycja programu

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego uruchomił kolejną, drugą edycję programu „Szatnia na medal”. W jego ramach samorządy mogą pozyskać do
100 tysięcy złotych na budowę, aranżację bądź remont zaplecza szatniowo-sanitarnego. Wnioski jednostek samorządu terytorialnego przyjmowane będą do 8 marca.

Choć inicjatywa władz wojewódzkich nie jest bezpośrednio skierowana do klubów sportowych, jest
dla nich dużą szansą na polepszenie
infrastruktury, z której korzystają.
Przy współpracy z lokalnymi władzami można bowiem pozyskać
istotne środki na remont zaplecza na
boiskach piłkarskich. Sukces edycji pilotażowej sprawił, że środki na
program „Szatnia na medal” zostały
uruchomione również w 2019 roku.
Ramowe założenia działania nie
zmieniają się. Dofinansowaniem objęte są dwa typy zadań. Pierwszy to
remonty (2,7 miliona) oraz inwestycje. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100 tysięcy złotych,
przy czym udział środków przyznanych nie może przekroczyć 50% inwestycji. W ramach projektu można
wydać do 10% środków na niezbędny sprzęt sportowy obiektu i również do 10% na ciągi komunikacyjne
prowadzące do obiektu. Priorytetowo w tym roku traktowane będą natomiast wnioski samorządów, które
nie brały udziału w pierwszej edycji
programu. Wnioski przyjmowane
będą do 8 marca. Jeden samorząd

może złożyć tylko jeden wniosek, ale
możliwe jest przygotowanie aplikacji
obejmującej większą liczbę obiektów.
Z programu wykluczone są miasta
prezydenckie. Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na
stronie Urzędu Marszałkowskiego.
Dodajmy, że w zeszłym roku projektem objęto aż 60 zadań. Dofinansowano je kwotą 4,1 miliona złotych, a
łączna wartość inwestycji wyniosła
aż 10 i pół miliona złotych. Udział
w programie wzięły również udział
gminy powiatu kępińskiego. Było tak
w przypadku między innymi gminy
Łęka Opatowska. To właśnie tam, korzystając ze środków projektu zmodernizowano obiekt Wielkopolanina
Siemianice. Zakres robót obejmował wymianę istniejącego pokrycia
dachowego z płyt eternitowych na
nowe z blachodachówki, remont łazienki oraz adaptację dodatkowego
pomieszczenia na łazienkę. Koszt
całego przedsięwzięcia wyniósł
wówczas prawie 53 tysiące złotych.
Warto podkreślić, iż gmina otrzymała na to zadanie z Województwa
Wielkopolskiego dotację celową w
kwocie 25 tysięcy złotych.
BAS
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piłka nożna

Sport

KALISKA KLASA B GRUPA 3
SEZON 2018/2019 RUNDA WIOSENNA 2019

i liga okręgowa
juniora starszego GRUPA 2
SEZON 2018/2019 RUNDA WIOSENNA 2019
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