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kiełbasa
biała

Wiceminister zdrowia
w kępińskim szpitalu

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz Agnieszka Pachciarz - dyrektor wielkopolskiego
oddziału NFZ przyjechały do Kępna
na zaproszenie wiceminister Andżeliki Możdżanowskiej w piątek,
15 lutego br.

Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,
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Karol Kremer
zdobywcą Korony

Maratonów
Świata

- eWydanie naszej gazety.

„Nie zwalniamy tempa”
O inwestycjach i bieżących sprawach w mieście i gminie
Kępno rozmawiamy z burmistrzem Piotrem Psikusem.
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Uwaga Czytelnicy!!!
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Promocja w klimacie
str. 12
dawnych lat
Weekend pełen zabawy
i nauki dla harcerzy

Hurtowa
sprzedaż paliw
kwalifikowany przedstawiciel
grupy Lotos

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

Tel. 601-977-948

Reprywatyzacja pałacu
w Siemianicach
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„DYSPROZOWY HIT 2018”
PIERWSZA TAKA NAGRODA

„Zależy mi na zadowoleniu
mieszkańców naszej gminy”

W pOWIECIE KĘPIŃSKIM DLA FIRMY
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mówi wójt gminy Perzów Danuta Froń.

„POLSERWIS” WOJCIECH LIEBNER

Informacje

aktualności
Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości odstąpił od likwidacji
IV Wydziału Sądu Pracy w Kępnie

Nie będzie reorganizacji Sądu Pracy

W ostatnich tygodniach Ministerstwo Sprawiedliwości rozważało
możliwość likwidacji IV Wydziału
Sądu Pracy w Kępnie. Pod koniec
minionego roku informację taką
otrzymał prezes Sądu Rejonowego
w Kępnie Aleksander Dziwiński.
- Zwrócono się do mnie o wyrażenie
opinii w tym zakresie. Oczywiście
zaopiniowałem negatywnie ten pomysł. Moim zdaniem Wydział Pracy
w naszym sądzie jest potrzebny. W
regionie mamy liczne zakłady pracy,
które zatrudniają niekiedy kilkaset
osób – podkreślił.
W przypadku likwidacji orzekaniem zajmowałby się sąd w Kaliszu. Dla naszego regionu byłby
to spory problem ze względu na
odległość. - Mamy dużo spraw, a
do Kalisza jest daleko, szczególnie z
tych odleglejszych miejscowości, jak
Rychtal czy Łęka Opatowska. Należy
zwrócić uwagę na to, że sprawy z zakresu prawa pracy nie są zazwyczaj
sprawami o dużej wartości finansowej, więc koszty wniesienia sprawy
byłyby dużo większe niż należności,
którą można byłoby uzyskać z postępowania. Naszym obowiązkiem jest
także udzielanie informacji ludziom
- bardzo często korzystają oni z tego,
nawet nie składając pozwu – przyznał przewodniczący IV Wydziału
Sądu Pracy w Kępnie, sędzia Andrzej Dziuba. - Mamy 300% spraw
więcej w 2018 r. niż w 2017 r. – dodał.
Warto podkreślić również, że orzecznictwo tutejszego wydziału jest stabilne, bo sądy wyższej instancji niezwykle rzadko zmieniają wyroki.
Likwidacji Sądu Pracy w Kępnie
jednogłośnie sprzeciwiła się również
Rada Miejska w Kępnie podczas

ostatniej sesji, podejmując stosowną
uchwałę. - Dużo łatwiej jest dochodzić
swoich praw tutaj, na miejscu, w Kępnie, niż w Kaliszu. Uważam, że naszym obowiązkiem wobec mieszkańców jest apelowanie do decydentów,
aby Wydział Pracy Sądu Rejonowego
w Kępnie nadal tutaj funkcjonował –
zaznaczył burmistrz Piotr Psikus.
W obronie Sądu Pracy w Kępnie
stanął też starosta Robert Kieruzal,
który w tym celu utworzył nawet
wydarzenie na portalu Facebook i
skierował apel do ministra sprawiedliwości. - Powiat kępiński jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów w Wielkopolsce. (...)
Duża odległość miejsca procesu od
pracownika miałaby niekorzystny
wpływ na korzystanie przez znaczną
ilość pracowników z przysługujących im gwarancji procesowych. (...)
Apeluję do ministra sprawiedliwości RP o zaniechanie planowanego
przeniesienia Sądu Pracy w Kępnie
do siedziby Sądu Rejonowego w Kaliszu, także jako rozwiązania wbrew
zasadzie ułatwienia dostępu obywateli do organów państwa i sprawności działania jego organów – pisał
starosta, zwracając się też do mieszkańców z prośbą poparcie apelu.
W ostatnich dniach pojawiła się
dobra wiadomość. Departament Kadr
i Organizacji Sądów Powszechnych
i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedział na apel
starosty R. Kieruzala, informując, że
odstąpiono od zamiaru przeprowadzenia reorganizacji. Ministerstwo
Sprawiedliwości uznało argumenty
samorządu, któremu szczególnie zależało na utrzymaniu tego wydziału
w Kępnie.		
KR

Jerzemu Bińczakowi,

redaktorowi naczelnemu „Twojego Pulsu Tygodnia”

wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Mamy
składa

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

Ciąg dalszy wyborów sołeckich w gminie Kępno

Wybrano kolejnych sołtysów

W miejscowościach wiejskich
gminy Kępno zakończyły się wybory
sołeckie. Podczas zebrań wiejskich
mieszkańcy wybierali sołtysów i
Rady Sołeckie na kadencję 20192024. Od 12 do 19 lutego br. wybory
odbyły się w 8 sołectwach. W Mikorzynie sołtysem na kolejną kadencję
wybrany został Adam Tęsiorowski,

w Kierzenku – Bernadeta Solecka,
w Klinach – Maciej Baciński, w
Osinach – Andrzej Gabryś, w Pustkowiu Kierzeńskim – Zofia Chmiel
oraz w Krążkowach – Jan Blabuś.
Do zmiany na stanowisku doszło w Borku Mielęckim, gdzie sołtysem została Katarzyna Matysik
oraz Rzetni, gdzie wybrano Monikę

Urbaniak.
Zebrania wiejskie były 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

Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Olszowie

Strażackie podsumowania i plany

W sobotni wieczór, 9 lutego br.,
w sali Domu Strażaka w Olszowie
odbyło się zebranie sprawozdawcze
miejscowej jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Oprócz licznie przybyłych członków OSP Olszowa na podsumowanie
działalności przybyli też zaproszeni
goście: prezes Zarządu Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w
Kępnie dh Michał Błażejewski, wiceprezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kępnie i prezes OSP
Domanin dh Adam Rybczyński,
naczelnik OSP Myjomice-Ostrówiec
dh Roman Klein, sołtys Olszowy
Grzegorz Berski oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w
Olszowie Barbara Mądrzejewska.
Prezes OSP Olszowa dh Roman
Siudy przedstawił w obszerny sposób
wszystkie sprawy związane z działalnością jednostki – a trzeba przyznać,
że był to udany rok i sporo się działo.
Julia Ptak z MDP Olszowa zaprezentowała także wydarzenia, w których brała udział tamtejsza młodzież.
Po wysłuchaniu sprawozdań
z działalności i udzieleniu absolutorium Zarządowi, głos zabrali przybyli
goście. Dh M. Błażejewski przyznał,

że podczas zebrania urzekła go bogato przedstawiona działalność MDP,
z czym w powiecie kępińskim dotychczas się nie spotkał. Przedstawił
też obecną sytuację jednostek OSP
w Wielkopolsce, która w porównaniu
do lat ubiegłych jest coraz gorsza.
Przybyły na zebranie dh R. Klein
złożył podziękowania przedstawi-

nemu prezesowi OSP Olszowa oraz
byłemu naczelnikowi dh Hieronimowi Trzmielowi pamiątkowe zdjęcie
z 25-lecia OSP Olszowa.
Podczas rozmów nie zabrakło
także omawiania planów na 2019 r.,
w którym OSP Olszowa będzie obchodzić jubileusz 85-lecia istnienia.
Podczas zebrania w szeregi jednostki

Prezes OSP Olszowa R. Siudy oraz były naczelnik H. Trzmiel otrzymali
pamiątkowe, historyczne zdjęcie z 25-lecia jednostki. Fot. OSP Olszowa

cielom MDP, którzy zasilili szeregi
drużyn młodzieżowych OSP Myjomice-Ostrówiec podczas zawodów
wojewódzkich. Podziękował także
naczelnikowi OSP Olszowa za dotychczasową współpracę.
Honorowy prezes OSP Olszowa,
dh Jerzy Przybylski, wręczył obec-

wstąpiły trzy osoby: Robert i Rafał
Sochalec oraz Damian Szymoszczyk.
Po części oficjalnej wszystkich
przybyłych zaproszono na poczęstunek.
Oprac. KR
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Reklama

ogłoszenie

„DYSPROZOWY HIT 2018”
PIERWSZA TAKA NAGRODA W POWIECIE KĘPIŃSKIM
DLA FIRMY „POLSERWIS” WOJCIECH LIEBNER

„Konkurs HIT” to dziś jedno z najstarszych w Polsce przedsięwzięć promocyjnych, które z czasem okrzepło
i trwale wrosło w gospodarczy pejzaż regionu wielkopolskiego. Jego celem jest wyłonienie i uhonorowanie
firm przez kompetentną kapitułę oraz promocja wartościowych dokonań rynkowych, ekologicznych, samorządowych i organizacyjnych. Kapitułę tworzą przedstawiciele urzędów, instytucji i stowarzyszeń statutowo
zainteresowanych rozwojem gospodarczym i promocją regionu. Kapituła ocenia przede wszystkim poziom
jakościowy, nowatorstwo i zakres osiągniętych, korzystnych efektów. Przyjęte kryteria ocen i zasad pracy
kapituły wyrównują szanse małych, średnich i dużych firm oraz urzędów, zespołów i poszczególnych osób.
W tym roku finałowa gala konkursu Gospodarczo-Samorządowego HIT-u Regionów 2018 – Wielkopolski
i Ziemi Lubuskiej odbyła się 15 lutego w „Andersia Tower” w Poznaniu. Gości powitano wspaniałą muzyką,
którą zaprezentowała Orkiestra Dęta z Rychnowa. Uroczystość poprowadzili konferansjerzy Ewa Siwicka i
Dariusz Bereski. Finałowa gala była wielkim świętem wyróżnionych i nagrodzonych podmiotów gospodarczych i samorządowych. Wyjątkową nagrodą i prestiżowym tytułem „Dysprozowy HIT 2018” za najwyższą
jakość w zakresie robót instalacyjnych oraz działania
w oparciu o Społeczną Odpowiedzialność Biznesu,
uwzględniającą interesy społeczne, po raz kolejny
kapituła konkursu uhonorowała firmę „POLSERWIS”
Wojciech Liebner. Nagrodę odebrał pan Wojciech
Liebner wraz z małżonką z rąk europosła Adama
Szejnfelda.
Po oficjalnej części gali prowadzący zaprosili gości na koncert wspaniałej pop-rockowej wokalistki
Małgorzaty Ostrowskiej, która należy do najpopularniejszych gwiazd polskiej muzyki. Swoim wspaniałym, charakterystycznym głosem i piękną muzyką
podbiła serca wszystkich. Galę zakończono wytwornym bankietem.

Firma „POLSERWIS” Wojciech Liebner działa na rynku branżowym już wiele lat, dzięki czemu posiada doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje, co pozwala na obsługę najbardziej skomplikowanych zleceń. Zakres działalności firmy obejmuje wykonywanie
robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem robót instalacyjnych w pełnym zakresie. Prace instalacyjne wykonywane przez
firmę „POLSERWIS” Wojciech Liebner cieszą się uznaniem wśród
wymagających klientów indywidualnych, jak i dużych, renomowanych
zleceniodawców. Firma jest rzetelna, profesjonalna i dokładna, montaż bądź naprawa instalacji przebiega zawsze sprawnie. Wykonuje
instalacje w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, zakładach
pracy oraz obiektach użyteczności komercyjnej i publicznej. Firmie
„POLSERWIS” zależy przed wszystkim na klientach, dlatego stawia
na kompetencje w wielu dziedzinach i stale doskonali swoje umiejętności. Ma świadomość tego, że największą siłą firmy jest profesjonalna i zgrana kadra pracownicza. Atutem firmy jest posiadany pełny
asortyment sprzętu niezbędnego do realizacji powierzanych zadań.
Na wszystkie usługi udziela gwarancji. Instalacje wykonuje w każdej
wybranej przez inwestora technologii. Właściciel firmy Liebner Wojciech jest motorem działania firmy „POLSERWIS” – dzięki jego wysiłkowi firma ceniona jest na rynku lokalnym i krajowym, nieustannie
dba on, aby kadra pracownicza zdobywała doświadczenie niezbędne
do szybkiej i starannej realizacji projektów i aby personel techniczny
fachowo, profesjonalnie i terminowo realizował inwestycje.
Dowodem na to, że firma „POLSERWIS” Wojciech Liebner obrała właściwy kierunek są liczne tytuły i wyróżnienia otrzymywane w
ostatnich latach.
Ostatnim takim wyróżnieniem jest tytuł „Dysprozowy HIT 2018”
za najwyższą jakość w zakresie robót instalacyjnych oraz działania
w oparciu o Społeczną Odpowiedzialność Biznesu uwzględniającą
interesy społeczne. To wyróżnienie jest dowodem wiarygodności,
rzetelności wykonywanych usług oraz dbałości o warunki pracy załogi, potwierdzanej przede wszystkim przez zadowolonych klientów.

ARSENAŁ ZDOBYTYCH NAGRÓD
JAKO POTWIERDZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI
WYKONYWANYCH USŁUG UTRZYMYWANYCH I ROZWIJANYCH PRZEZ LATA
- Nominacja do tytułu „HIT 2006” za kompleksowe wykonanie kotłowni przemysłowej
w zakładzie P.P.H.U. „Dolmar” w Donaborowie
- Tytuł „HIT 2007” za wysoką jakość usług ogólnobudowlanych i instalacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem
robót na rzecz firmy „Agrecol”
- Tytuł „HIT 2008” za wysoka jakość usług sanitarno-instalacyjnych
- Tytuł „Kryształowy HIT 2009” za strategię rozwoju firmy w oparciu o wysoką jakość usług instalacyjnych
- Tytuł „Rubinowy HIT 2010” za budowę kompleksu mieszkaniowo-usługowego przy ul. Broniewskiego w Kępnie
- Tytuł „Rubinowy HIT 2011” z gwiazdą za konsekwentne utrzymywanie wysokiej jakości usług instalacyjno-budowlanych
- Tytuł „Rubinowy HIT 2012” z dwiema gwiazdami za wysoką jakość usług sanitarno-instalacyjnych na przykładzie
kotłowni 800 KW na biomasę oraz instalacji tryskaczowej, przeciwpożarowej w firmie „Dolmar”
- Tytuł „Rubinowy HIT 2013” z trzema gwiazdami za wysoka jakość usług instalacyjno-budowlanych na przykładzie
kamienicy przy ul. Warszawskiej w Kępnie
- Tytuł „Złoty HIT 2014” za wysoka jakość usług instalacyjno-budowlanych na przykładzie przedszkola i żłobka
w Gminie Baranów (system budowli pasywnej)
- Tytuł „Platynowy HIT 2015” za wysoką jakość usług instalacyjnych na przykładzie dworca PKP w Kaliszu
- Tytuł „Irydowy HIT 2016” za politykę zrównoważonego rozwoju firmy, opartej na nowych technologiach
i sprawdzonych rozwiązaniach
- Tytuł „Palladowy HIT 2017” za najwyższą jakość w zakresie robót instalacyjnych na przykładzie fabryki
kosmetyków i suplementów diety w Wieruszowie
- Tytuł „HIT Promocji Regionu 2017” za działania na rzecz promowania regionu dzięki osobistemu zaangażowaniu
w rozwój gospodarczy
- Tytuł „Dysprozowy HIT 2018” za najwyższą jakość w zakresie robót instalacyjnych oraz działania w oparciu
o Społeczną Odpowiedzialność Biznesu uwzględniającą interesy społeczne.
artykuł sponsorowany
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Informacje

wywiad tygodnia
O inwestycjach i bieżących sprawach w mieście i gminie Kępno z burmistrzem Piotrem
Psikusem rozmawiali Mirosław Łapa i Katarzyna Rybczyńska

„Nie zwalniamy tempa”

Wróćmy do wyborów samorządowych. Wygrał Pan ze sporą
przewagą nad swoim kontrkandydatem. Kępnianie zaufali
Panu po raz kolejny. Jaka będzie najważniejsza, sztandarowa inwestycja w tej kadencji?
Nie zwalniamy tempa, jest kilka
rzeczy, które przyjąłem do realizacji.
To kontynuacja budownictwa mieszkaniowego, czyli budowa mieszkań
na wynajem w ramach rządowych
programów, rewitalizacja parku miejskiego i parku starościańskiego, kontynuacja rozbudowy bazy sportowej i
rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Kępno, budowa kanalizacji, modernizacja dróg, inwestycje pozwalające oddychać lepszym powietrzem.
Planujemy też, aby Kępiński Ośrodek
Kultury ulokować w budynku po
Dworcu Zachodnim, to jedno z moich
podstawowych zamierzeń z kampanii
wyborczej. Wtedy były bardzo obiecujące rozmowy z PKP Nieruchomości S.A., teraz zostały zawieszone, nie
z winy samorządu. Cały czas staramy
się o tę nieruchomość, Gmina Kępno
chce ją przejąć. Rzecz opiera się jednak o decyzję Zarządu PKP w Warszawie i zgodę ministra transportu.
Niecierpliwie na to czekamy. Złożyliśmy też m.in. projekt rewitalizacji
budynku dawnej synagogi, został on
zakwalifikowany, ale uzyskał za małą
liczbę punktów i nie otrzymaliśmy
dofinansowania, ponieważ 1/3 z całej puli 90 milionów złotych zostało
przyznane miastu Poznań, w związku z czym projekty mniejszych miast,
takich jak Kępno, które znalazły się
na dalszych miejscach listy pozytywnie ocenionych wniosków, nie załapały się już na dofinansowanie. Gdyby duże miasta miały osobną pulę,
na pewno dostalibyśmy fundusze.
Mamy jednak informację, że mają
pojawić się dodatkowe środki finansowe na rewitalizacje, mam nadzieję,
że nie będą uwzględniane duże samorządy – wtedy mamy realne szanse, aby otrzymać dofinansowanie.
Gmina Kępno zgłosiła swoje uwagi
w tej kwestii do strategii rozwoju na
kolejne lata. Własnymi środkami nie
jesteśmy w stanie zrealizować tej inwestycji.
Czyli nie ma jednego, kluczowego projektu?
Takiej głównej, dużej inwestycji
za ponad 20 milionów złotych, jak
kryta pływalnia „Qarium Kępno”,
raczej nie będzie. Jeśli dojdzie to do
skutku, sztandarowa w tej kadencji
może okazać się synagoga.
Czy w tej kadencji zamierza Pan
zlikwidować Szkołę Podstawową w Kierznie?
W obecnej chwili mamy przed
sobą trudny rok zmian w oświacie.
Od nowego roku szkolnego znikną
ostatecznie oddziały gimnazjalne,
spowoduje to spadek liczby etatów w
szkołach. To jest teraz temat, na którym się skupiamy. Nie ma rozmów
w gminie o likwidacji jakiejkolwiek
szkoły. Wszystko zależy jednak od
ilości dzieci, ponieważ koszty funkcjonowania szkół wiejskich są dużo
większe, w przeliczeniu na jednego
ucznia, niż szkół miejskich. Subwen-
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cja oświatowa stanowi 19 milionów
złotych, a drugie tyle dopłacamy z
budżetu Gminy. Skala jest olbrzymia – z każdej wydawanej z budżetu złotówki 40 groszy to wydatki
oświatowe. Potrzeba racjonalnego,
gospodarnego spojrzenia. Natomiast
ciężko będzie utrzymać klasy, które
będą liczyć po 4-5 czy 7 uczniów, a
z takimi zaczynamy mieć do czynienia. Sposób nauczania w tych klasach, wbrew pozorom, jest trudniejszy, również dla uczniów, ponieważ
baza dydaktyczna większych szkół
jest lepsza niż szkół małych, trudno
kupować nowoczesny sprzęt dla 4-7
uczniów w klasie. Jednak nie wiem,

łoby zlikwidować niektórych
spółek i wrócić w znowelizowanej formie do tego, co było
wcześniej – utworzyć wydział
komunalny? Może byłoby to
bardziej transparentne i generowało mniej kosztów, nie
byłyby potrzebne Rady Nadzorcze ani inne dodatkowe instytucje, bo część zadań przejąłby urząd...
Nie zgadzam się z tym, to byłby
krok do tyłu. To „trąci myszką”, a nie
współczesnym rozwiązywaniem problemów komunalnych. Gdyby przyjąć taki sposób myślenia, wszystkie
samorządy – a mamy ich w kraju

Burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus
skąd pomysł i informacje, że jakaś
szkoła miałaby być likwidowana, nie
pracujemy w tej chwili nad żadnym
takim projektem. Co więcej, na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kępnie na
mój wniosek dokonano autopoprawki, wprowadzając do budżetu środki
na zaprojektowanie boisk ze sztuczną
nawierzchnią przy szkołach podstawowych w Hanulinie, Myjomicach,
Olszowie i Kierznie.
W ostatnim czasie głośnym tematem stała się podwyżka dla
prezesa Zarządu Spółki „Wodociągi Kępińskie”. Czy będą również podwyżki dla prezesów
pozostałych spółek komunalnych w gminie?
Nie. W pozostałych spółkach,
których gmina jest dominującym
udziałowcem, prezesi zarabiają minimum tego, co stanowi ustawa z
9 czerwca 2016 roku o zasadach
kształtowania wynagrodzeń osób
kierujących niektórymi spółkami,
uchwalona przez Sejm. Ustawa jest
precyzyjna w tym zakresie i to ona
reguluje zasady wynagradzania
prezesów spółek komunalnych, wyrażone jako krotność przeciętnego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w
czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Przeciętny mieszkaniec nie
rozumie, po co istnieją spółki
komunalne. Czy nie należa-

około 2,5 tysiąca – powinny likwidować spółki komunalne, natomiast
każdy z nich coraz bardziej rozwija
się w kierunku działalności poprzez
spółki prawa handlowego. To, że
spółki powinny być zlikwidowane,
to rozumowanie błędne, irracjonalne, bez uzasadnienia. Wokół tego
pojęcia wyrosły jakieś mity, niezrozumienia. Działanie spółek komunalnych jest też w pełni transparentne,
każda informacja dotycząca spółek
publikowana jest w KRS, BIP, na
stronach internetowych spółek, a
każdy obywatel ma prawo zapytać o
sprawy dotyczące spółki komunalnej.
Również Rady Nadzorcze i Zarządy
działają transparentnie. Inwestycje
realizowane poprzez spółki komunalne w sposób czytelny rozwiązują
sprawę VAT-u. Gdybyśmy powołali
wydział komunalny, np. kryta pływalnia kosztowałaby gminę i podatników 34 miliony, a nie 28 milionów
złotych – takich przykładów można
podać wiele. Z kolei spółka „Wodociągi Kępińskie” przez ostatnie 10 lat
nie zmieniła taryf wodno-kanalizacyjnych, ponieważ jest prowadzona
racjonalna gospodarka. Mówienie
więc w sposób negatywny o realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej właśnie przez spółki jest kompletnym nieporozumieniem.
A czy tak duża spółka jak „Projekt Kępno” jest potrzebna?
Czy jej zadań nie można podzielić na inne podmioty?

Tygodnik Kępiński 21 lutego 2019

Nie można. Spółka „Projekt
Kępno” budowała krytą pływalnię
„Qarium Kępno”, podpisała umowę
z bankiem – emitentem obligacji,
zarządza krytą pływalnią i realizuje
zadania jej dotyczące, zarządza też
halą widowiskowo-sportową, boiskami ze sztuczną nawierzchnią i innymi obiektami sportowymi na terenie
gminy, a także administruje targowiskiem miejskim i Strefą Płatnego
Parkowania. Rozmawiamy na temat
kolejnych inwestycji, które spółka
mogłaby realizować jako inwestor
zastępczy. Zadań spółki zdecydowanie nie można przydzielić innym
podmiotom, ponieważ tylko „Projekt
Kępno” zajmuje się kompleksowo
zadaniami związanymi ze sportem,
rekreacją i promocją gminy, a tym samym musi być podmiot, który będzie
się tym zajmował.
A czy Strefa Płatnego Parkowania bilansuje się?
Nie.
Czy padła więc propozycja podniesienia stawek opłat parkingowych?
Przede wszystkim analizujemy
sprawę dotyczącą rozszerzenia Strefy
Płatnego Parkowania. Nie mówimy
na razie o konkretnych ulicach. Docelowo miałaby też zostać zmieniona
organizacja ruchu na niektórych ulicach w Kępnie. Kiedyś jako parking
bezpłatny służył parking przy „Intermarche” i „CH Sedal”, teraz te firmy
wprowadziły opłaty parkingowe.
Rozmawiamy z PKP Nieruchomości
S.A. o przejęciu całego terenu Dworca Zachodniego, żeby tam stworzyć
bezpłatny parking. Kiedy zostanie
uruchomiony buforowy parking bezpłatny w tym lub innym miejscu, zostanie też poszerzona Strefa Płatnego
Parkowania.
Pozostając przy kwestii opłat –
kolejną sprawą, dość bulwersującą dla mieszkańców, jest tzw.
opłata śmieciowa. Każdy patrzy na swój domowy budżet i
dla wielu ceny te są za wysokie.
Opłata śmieciowa, którą każdy
z nas płaci, składa się z dwóch części, co dla wielu jest niezrozumiałe.
Na cenę za odpady składa się koszt
transportu, którym obecnie w gminie
Kępno zajmuje się firma „PETER”,
oraz koszty zagospodarowania odpadów, co należy do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie.
Ceny nie mogą być niższe, ponieważ
to ludzie odbierają odpady, oni je zagospodarowują, trzeba im za to zapłacić. Transport to również koszty
paliwa. Z kolei ZZO Olszowa przyjmuje odpady po określonej stawce,
ustalanej przez 13 udziałowców. Co
więcej, rząd podniósł opłatę za tonę
składowanych odpadów, to są koszty, które ponosi ZZO. Kiedyś za paliwo RDF, które spółka dostarczała
do cementowni, musiała zapłacić w
granicach 120 zł, dzisiaj jest to 600
zł. Do ZZO Olszowa niedawno płaciliśmy 217 zł za tonę odpadów, dzisiaj
płacimy już 295 zł, a coraz głośniej
mówi się o 360 zł. A odpady możemy zawieźć tylko do ZZO Olszowa,
ponieważ jesteśmy przypisani do tej
regionalnej instalacji w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami i
jesteśmy udziałowcami spółki ZZO
Olszowa. System gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach,
musi się bilansować, nie możemy

dokładać do niego z innych pozycji
budżetu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska stoi na stanowisku, że
jeżeli ktoś płaci 8 zł lub mniej za odpady, to coś jest nie tak z systemem.
My mamy 11 zł i pokrywamy wszelkie koszty, ceny są realne. Przypomnę, że kiedy zostałem burmistrzem,
wychodziliśmy z zapaści, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami. Zderzyliśmy się z pozostawionym przez
poprzednią władzę deficytem na poziomie pół miliona złotych, tę dziurę
trzeba było załatać, dlatego była podwyżka z 8 na 11 zł. Umowa z firmą
„PETER” kończy się 30 czerwca br.,
niedługo będziemy więc ogłaszać
przetarg na odbiór odpadów i zobaczymy, z jakimi stawkami wystartują
firmy. Będzie miało to bezpośrednie
przełożenie na opłatę śmieciową. W
Ostrzeszowie był już przetarg, ceny
wzrosły o 30-40%. Mówienie więc o
obniżce jest nierealne.
Porozmawiajmy o czystości
powietrza w gminie Kępno.
Podczas ostatniej sesji podjęto
decyzję o zakupie czujników do
pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Każdy wie, że to powietrze
jest w bardzo złym stanie. Gmina prowadzi akcje ulotkowe,
rozwiesza plakaty i bilbordy,
chodzą dzieci z balonikami...
Czy nie lepszym rozwiązaniem
byłaby wymiana pieców u osób
mieszkających w centrum Kępna bądź podłączenie ich do
sieci ciepłowniczej? To nie jest
tania sprawa, wielu mieszkańców na to nie stać. Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej stworzył
program „Czyste powietrze”,
ale to ogromne koszty.
Ten program jest bardzo trudny
do wdrożenia, bo wymaga zaangażowania od zainteresowanego własnych środków finansowych, wymaga opracowania dokumentacji... Jako
samorząd walczymy ze smogiem, ale
zanieczyszczenia pochodzą również
z innych gmin czy powiatów, dlatego
chciałbym, aby każdy samorząd w
powiecie kępińskim i w powiatach sąsiednich robił tyle samo dla czystego
powietrza, co my. Trzy lata temu wymyśliłem „Kępno wolne od smogu”,
wpadliśmy na pomysł, aby z budżetu
Gminy, bez wsparcia ze środków zewnętrznych, dopłacać mieszkańcom
do podłączania się do sieci ciepłowniczej lub gazowej, a tam gdzie nie
ma takiej możliwości – do wymiany
pieców. Stwarzamy warunki, rozbudowujemy sieć ciepłowniczą, jest
już w całym Rynku, docieramy do
ul. Warszawskiej i Poniatowskiego,
mamy dokumentację na kolejne rozbudowy, więc chętni właściciele budynków mogą się podłączać. Każdy
z nas płaci podatki i mają one służyć
poprawie jakości życia, ale nie możemy ludziom dawać na tacy gotowego
rozwiązania – dajemy wędkę, a nie
rybę. Organizowaliśmy kilka spotkań
proekologicznych, ale zainteresowanie mieszkańców było mizerne. Powstaną nowe sieci gazowe w Hanulinie, Klinach, Krążkowach, Olszowie,
będziemy zachęcać mieszkańców,
aby podłączyli się do nich. Koszty
związane z podłączeniem do sieci
ciepłowniczej lub gazowej są porównywalne do ceny starego pieca czy
węgla, ale potrzeba przede wszyst-
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kim zmiany mentalności ludzi i przekonania, że taki sposób ogrzewania
jest lepszy, bo inaczej Polska będzie
oparta o węgiel jeszcze przez 3040 lat i wiele w tym zakresie się nie
zmieni. A konferencje, ulotki, bilbordy czy plakaty też są potrzebne, mają
zwiększać świadomość, ponieważ
już od najmłodszych lat trzeba uczyć
dzieci segregacji odpadów i dbałości
o środowisko. Takie akcje były, są
i będą przez Gminę kontynuowane.
Musimy być świadomi i uświadamiać innych, że trujemy sami siebie,
swoich bliskich i wszystkich dookoła. Godne pochwały jest to, że ludzie
coraz bardziej zaczynają interesować
się swoim najbliższym otoczeniem
i informują straż miejską lub policję
o nieruchomościach, gdzie mogą być
palone śmieci. Straż miejska interweniuje w wielu sprawach, prowadzimy
kontrole, weryfikujemy, reagujemy
na każde wezwanie, nie bagatelizujemy żadnego przypadku.
Zgłaszane są również zakłady
pracy?
Straż miejska ma prawo kontrolować osoby indywidualne. Kontrolami
zakładów pracy i firm zajmuje się
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kępnie.
Czy w namierzeniu osób palących śmieci nie pomógłby
zakup drona do pomiaru zanieczyszczeń? Czujnik nie wyłapie
poszczególnych „trucicieli”.
Dron jest jednym ze sposobów
walki z „trucicielami” powietrza. To
kolejny etap w dążeniu do poprawy
jakości powietrza w działalności proekologicznej Gminy. Moim celem jest
również to, aby wszystkie budynki
komunalne, oświatowe, samorządowe były podłączone do sieci gazowej
lub cieplnej, aby korzystały z energii
odnawialnej. Wiele mamy jeszcze do
zrobienia w tym zakresie.
Przejdźmy do tematu współpracy. Jak układa się Panu współpraca z nowym starostą?
Nie mieliśmy dotychczas typowo
roboczego spotkania, dopiero się ono
odbędzie.
Czy zaproponuje Pan staroście
jakieś wspólne inwestycje?
Została już skierowana informacja do starosty, jakie wspólne inwestycje drogowe interesują Gminę
Kępno. Myślimy m.in. o ul. Osińskiej
i Osinach, Rzetni i ul. Dworcowej, na
którą starostwo ma już gotową dokumentację.
A jak Pan ocenia współpracę z
kępińskimi posłankami?
Mam tylko kurtuazyjne spotkania, żadnych roboczych spotkań jeszcze nie było.
Wszyscy dobrze wiedzą o tarciach między Gminą z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kępnie.
Jak obecnie wygląda współpraca ze wszystkimi jednostkami
OSP?
Jestem prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kępnie. Na 10
jednostek OSP w Gminie Kępno z
9 bardzo dobrze się współpracuje.
Ubolewam, że w dalszym ciągu z
jedną jednostką nie ma współpracy, o czym może świadczyć choćby
fakt, iż na 10 jednostek 9 z nich poinformowało nas o terminach zebrań
sprawozdawczych. Niestety, tylko
jednostka z Kępna takiej informacji
nie przekazała. Przypomnę, że działalność jednostek OSP finansowana
jest z budżetu Gminy, na który składają się wszyscy mieszkańcy miasta
i gminy Kępno, a podczas takich zebrań Zarząd jednostki składa m.in.
sprawozdanie finansowe. Do chwili
obecnej nie doszło też do podpisania
umowy użyczenia pomiędzy Gminą
a OSP w Kępnie, a jednostka działa
cały czas na majątku gminnym.
Myślał Pan o tym, żeby z nimi
porozmawiać i dojść do porozumienia?
Zapewniam, że mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców
miasta i gminy Kępno, cały czas byłem i jestem otwarty na współpracę
ze stowarzyszeniem OSP Kępno, o
czym świadczą niejednokrotne deklaracje z mojej strony, jako burmistrza, wypowiedzi na różnych spotkaniach czy też nieraz kierowane
przeze mnie pisma w tej sprawie do
Zarządu OSP. Przekazuję w miarę
możliwości, zgodnie z uchwalonym
budżetem, środki na działalność jednostki, dążę do porozumienia, ale nikogo nie da się zmusić. Musi być wola
drugiej strony – a jej wciąż brakuje.
Czy są planowane jakieś większe zakupy lub inwestycje dotyczące ochotniczych straży
pożarnych?
Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Kępnie będziemy na ten temat
rozmawiać. Myślimy np. o średnim
samochodzie ratowniczo-gaśniczym,
jednak nie chciałbym na razie mówić,
dla jakiej konkretnie jednostki, bo
jest na to jeszcze za wcześnie.
A jak Pan ocenia pracę jednostek kultury podlegających
Gminie?
Jednostki kultury realizują swoje
zadania i plany bardzo dobrze. Jednak
ta ocena należy przede wszystkim do
mieszkańców, czy są zadowoleni z
poziomu kultury w Kępnie, czy to,
co proponuje Kępiński Ośrodek Kultury, muzeum czy biblioteka, spełnia
ich oczekiwania. Osobiście, w miarę
posiadanego czasu, uczestniczę w
wydarzeniach organizowanych przez
te jednostki i jedne wypadają lepiej,
drugiej – gorzej, nie raz wydaje mi
się, że można by zrobić coś lepiej, taniej. Dzielę się swoimi odczuciami na
spotkaniach z jednostkami kultury co
wtorek, gdy w nich uczestniczę.
Jak radzi sobie muzeum?
Pani dyrektor muzeum wraz ze
swoją kadrą ma coraz lepsze pomysły,

które urozmaicają ofertę muzeum.
Działa Rada Muzeum, która wspiera
działalność jednostki. Pojawiają się
coraz ciekawsze inicjatywy i inne
spojrzenie na historię Kępna. Bardzo
mi to odpowiada i mam przekonanie,
że mieszkańcom również.
Kończy się kadencja dyrektor
Kępińskiego Ośrodka Kultury.
Kto zostanie nowym dyrektorem?
Został ogłoszony konkurs, który
wyłoni dyrektora na kolejne 3 lata.
Między Panem a prezesem Polonii Kępno był konflikt. Jak
w obecnej chwili układa się
współpraca z Zarządem?
Prezes klubu powinien być apolityczny. Natomiast nie miało to
żadnego wpływu na sytuację klubu.
Przypomnę, że piłka nożna i ręczna
otrzymały bardzo duże dotacje na
2019 rok, większe w stosunku do
lat ubiegłych, a pan Szubert jest aktualnie członkiem Kępińskiej Rady
Sportu.
Niedawno otwarta została kryta
pływalnia „Qarium Kępno”. Czy
to trafiona inwestycja, która
cieszy się dużym powodzeniem
mieszkańców i gości?
Tak, zdecydowanie. Wykonujemy na bieżąco analizy i będziemy
informować o ich wynikach.
A jak Panu, jako mieszkańcowi,
podoba się ta inwestycja? Czy
jest coś, co chciałby Pan zmienić?
Swoje uwagi, dotyczące np. czystości, przekazuję na bieżąco prezes
spółki i zmiany są natychmiast wdrażane. Uważam, że bardzo dobrym
pomysłem było oddzielenie basenu
pływackiego od części rekreacyjnej.
Dotarły do nas informacje, że
osoby, które saunują po godzinie 20.00, wychodzą z sauny
nago i są obserwowane przez
osoby w strojach kąpielowych,
a nawet dzieci. Czy mógłby Pan
się do tego odnieść?
Jest regulamin funkcjonowania strefy saun, ogólnodostępny na
stronach internetowych i w obiekcie.
Mówi on, w jakim wieku i kiedy dzieci mogą przebywać w saunach. Ja takich sygnałów nie mam, ale „jeszcze
się taki nie narodził, co by wszystkim
dogodził”, zawsze będą głosy i na
„tak”, i na „nie”. A sauny cieszą się
coraz większym zainteresowaniem,
niektórzy przyjeżdżają do Kępna
specjalnie w tym celu, by poprawnie
z nich korzystać.
Na koniec pytanie z innej beczki. Czy uważa Pan, że nazwanie
nowego hotelu w Rynku niemiecką nazwą „Kempen” jest
dobre?
Na tę nazwę samorząd nie miał
i nie ma najmniejszego wpływu,
podobnie jak na inne nazwy, jakie
przyjmują przedsiębiorcy, określając,
pod jakim szyldem czy nazwą zamierzają działać, prowadzić swoją działalność gospodarczą.

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 19%
NIE WIEM - 1%
TAK - 80%
( Wyniki na dzień 20.02.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

9 lutego 2019 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Kępnie ruszył projekt „I-grając z ogniem”, którego realizatorem jest działające przy bibliotece Stowarzyszenie
Kulturalne Euro-Art

I-grają z ogniem

Tematem przewodnim projektu
jest teatr ognia. Młodzież pod okiem
doświadczonego trenera będzie doskonalić swoje umiejętności fizyczne
i ćwiczyć, aby uelastycznić swoje ciała oraz dopracować ruchy. Ogniowe
show wymaga bowiem dużej precyzji
i dobrej koordynacji, a także odwagi
oraz zapału do działania.
Na pierwszym spotkaniu członkowie grupy zapoznali się ze sobą,
podzieli projektowe zadania, stworzyli kontrakt współpracy. Powstało
też kilka dodatkowych pomysłów,
które obecnie już są realizowane.

ich współpracy, lepszego poznania
swoich możliwości oraz umiejętności innych członków grupy. Dzięki
umiejętnie dobranym ćwiczeniom
członkowie projektu nie tylko wesoło spędzili czas, ale także poprzez
zabawę lepiej się poznali i stworzyli
spójną drużynę.
Koordynatorem projektu jest
Tomasz Nawrocki, instruktor Hufca ZHP Kępno. Na kolejnych zajęciach młodzi ludzie zapoznają się ze
sprzętem wykorzystywanym podczas
pokazów teatrów ognia i zaczną ćwiczenia fizyczne.
Zajęcia integracyjne z młodzieżą poprowadził
M. Konieczny z Manufaktury Przyszłości

Zajęcia integracyjne prowadził
Mateusz Konieczny z Manufaktury
Przyszłości, który jako doświadczony trener potrafi ciekawymi zabawami szybko i skutecznie zintegrować
nową grupę. Młodzież doświadczała
na zajęciach różnych niespodziewanych sytuacji i wykonywała zadania, które miały na celu nauczyć

Projekt „I-grając z ogniem” jest
realizowany dzięki pozyskaniu przez
Stowarzyszenie Kulturalne Euro-Art
dofinansowania w Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
- „Równać Szanse 2018 - Regionalny
Konkurs Grantowy”, realizowanym
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 		
Oprac. bem

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

PYŁ PM 2.5 (µg/m3)
– % NORMY

PYŁ PM 10 (µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

70 (282%)
82 (327%)
89 (357%)
60 (239%)
191 (762%)
169 (676%)
62 (246%)

97 (194%)
115 (230%)
128 (255%)
81 (161%)
274 (548%)
239 (479%)
84 (168%)

Zła
Zła
Zła
Zła
Bardzo zła
Bardzo zła
Zła

13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
Oznaczenie kolorów:

Wspaniała

Dobra

Bywało lepiej

Zła

Bardzo zła

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

informacje
Kępińska .Nowoczesna zamierza skierować do Rady Miejskiej interpelację o zajęcie się projektem uchwały w sprawie sfinansowania przez samorząd Gminy Kępno szczepień
przeciwko wirusowi HPV, będącego najczęstszą przyczyną
zachorowań na raka szyjki macicy

Bal karnawałowy w Przedszkolu Samorządowym nr 2 oraz Żłobku Miejskim w Kępnie

W wielobarwnym świecie bajek i fantazji

Postulują o sfinansowanie
szczepień przeciwko HPV
O inicjatywie złożenia projektu
uchwały w tej sprawie poinformowali w Kępnie poseł .Nowoczesnej
Adam Szłapka oraz przewodniczący kępińskiego Koła ugrupowania
Marcin Tyc.
- Na razie jesteśmy jeszcze na
etapie szacowania kosztów, natomiast na przykładzie Ostrowa
Wielkopolskiego i miast, gdzie te
szczepienia przez Rady Miasta już

dlatego my chcemy wykorzystać samorządy, aby do tego czasu, kiedy
zmieni się władza w Polsce, zostało
to zrealizowane – powiedział. Zakomunikował też, że taka propozycja
złożona została również w Ostrowie
Wielkopolskim. – W Ostrowie koszty, które oszacowaliśmy to około 200
tysięcy rocznie, a jednocześnie ze
statystyk wiemy, że 5 kobiet rocznie
w Ostrowie umiera na raka szyjki

.Nowoczesna wystąpiła z projektem sfinansowania
szczepień przez samorząd miasta i gminy Kępno

są wprowadzane, możemy wykoncypować, że mniej więcej są to koszty
około 60-100 tysięcy złotych, aby
zaszczepić jeden rocznik czy dzieci
w wieku 11-13 lat w naszej gminie.
To jest naszym celem na najbliższe
tygodnie, aby ta uchwała pojawiła
się w Radzie Miasta – tłumaczył M.
Tyc, wskazując też na wysoką skuteczność takich szczepień. - Jest to
inwestycja w przyszłość naszych
dzieci, przyszłość naszego społeczeństwa i myślę, że Rada Miasta
przychyli się do naszego postulatu.
Poseł A. Szłapka mówił, że jest to
projekt, który .Nowoczesna chce realizować w całej Polsce. - W zasadzie
powinien to być projekt rządowy, no
ale rząd na razie się tym nie zajmuje
i nie reaguje na apele w tej sprawie,

macicy. W związku tym koszt 200
tysięcy po to, aby zabezpieczyć się
na przyszłość to jest żaden koszt.
W zasadzie miasto powinno zrobić
wszystko, aby takie pieniądze wygospodarować, tym bardziej, że w
budżecie samorządowym to nie są
duże pieniądze - stwierdził poseł. Profilaktyka jest zawsze tańsza niż
leczenie.
.Nowoczesna nie dysponuje jeszcze statystykami dotyczącymi liczby
zachorowań na raka szyjki macicy w
naszej gminie.
- Zbieramy dane dotyczące zachorowań i przedstawimy je za około
3 tygodnie. Na razie jest to propozycja i tu chodzi o deklarację zaangażowania – poinformowano.
bem

Sprzedam
działkę
w Kępnie,
pod blok.

Tel. 518 010 013
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Bal karnawałowy dla to przed- terów – Supermana, Spidermana,
szkolaków dzień niezwykły i od daw- Batmana... uf! Aż trudno zliczyć i
na wyczekiwany. Jest atrakcją bardzo wymienić wszystkich!
lubianą przez dzieci, dostarczającą
Aby uwiecznić te piękne, niecoim wielu przeżyć i radości. Tak też dzienne stroje, dzieci miały okazję
było 31 stycznia br. w Przedszkolu zapozować do zdjęcia grupowego
Samorządowym nr 2 oraz Żłobku oraz zdjęć indywidualnych.
Miejskim w Kępnie, gdzie odbył się
Następnie wszyscy udali się na
bal karnawałowy.
przedszkolny hol, gdzie czekał na
Tego dnia już od rana w przed- nich wodzirej, który wprowadził
szkolu pojawiały się kolorowe posta- w radosny nastrój oraz zachęcał do
cie. Dzieci i panie w niezwykłych, wesołej zabawy. Dzieci świetnie
kolorowych przebraniach
trudno
było rozpoznać. W
salach przedszkolnych można było
spotkać
piękne
wróżki i królewny,
urocze biedronki
i pszczółki, przyjazne koty i całkiem niegroźnych
piratów, dzielnych
policjantów i strażaków, postacie z Kolorowe stroje towarzyszyły
bajek i filmów, a dzieciom przez cały dzień
także superboha-

się bawiły, uczestnicząc wspólnie
ze swoimi paniami w zabawach, a
uśmiech nie znikał z twarzy, nawet
mimo chwilowego zmęczenia. Po
udanej zabawie na dzieci czekał słodki poczęstunek, który szybko zniknął
ze stołów.
To był radosny i bardzo udany
dzień, wspólna zabawa przyniosła
wiele radości przedszkolakom i żłobkowiczom, a także paniom.
Oprac. KR

Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie przygotowała dla czytelników walentynkowe niespodzianki

Przez książkę do serca

Jak każdego roku, w szczególny
dzień – walentynki, 14 lutego br. Samorządowa Biblioteka Publiczna im.
Marii z Fredrów hr. Szembekowej w
Kępnie sprawiła swoim czytelnikom
niespodziankę.
W bibliotece najpiękniejsze romanse oznaczone były czerwonym
serduszkiem, które przyciągały
uwagę oraz zachęcały do ich wypożyczenia i przeżycia walentynkowej
miłości.
Ponadto bibliotekarki każdą spotkaną, zakochaną parę, spacerującą
po kępińskim Rynku, obdarowały
książką do wspólnego czytania. Dodatkiem do książek były serduszka
wykonane przez panie z Piątkowego
Klubu Robótek Ręcznych, działającego
przy bibliotece.
Oprac. KR

Bibliotekarki obdarowywały zakochanych
przechodniów książkami o miłości

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
Zapraszamy do czytania i komentowania!
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Wiceminister zdrowia oraz dyrektor wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z wizytą w SPZOZ w Kępnie

Wiceminister zdrowia w kępińskim szpitalu

Wiceminister zdrowia Józefa
Szczurek-Żelazko oraz Agnieszka Pachciarz - dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ przyjechały
do Kępna na zaproszenie wiceminister Andżeliki Możdżanowskiej w
piątek, 15 lutego br. Celem wizyty
było zapoznanie się z funkcjonowaniem kępińskiej placówki, a także
znalezienie rozwiązania problemów,

mian Marciniak oraz dyrektor szpitala w Ostrowie Wielkopolskim Dariusz Bierła.
W asyście starosty kępińskiego
Roberta Kieruzala i wicestarosty
Alicji Śniegockiej goście odwiedzili
szpital, gdzie spotkali się z dyrekcją
i obejrzeli m.in. lądowisko, oddział
nefrologiczny, nowy tomograf oraz
część bloku operacyjnego.

Goście obejrzeli m.in. lądowisko, oddział nefrologiczny,
nowy tomograf i część bloku operacyjnego

z którymi boryka się obecnie oraz
omówienie kwestii związanych z jej
rozwojem.
W wizycie w Kępnie uczestniczyli także poseł na Sejm RP Tomasz
Ławiniczak, dyrektor Wydziału
Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu Da-

Następnie w siedzibie Starostwa
Powiatowego doszło do spotkania z
członkami Zarządu Powiatu Kępińskiego, po którym odbyła się konferencja prasowa.
Spotkanie z dziennikarzami rozpoczął starosta R. Kieruzal. - Chcę
w tym momencie definitywnie i sta-

nowczo zdementować jakiekolwiek
informacje, które miałyby być związane z wyjściem szpitala z tzw. sieci,
prywatyzacją szpitala, bo już też takie
słyszałem doniesienia. To jest nieprawda. Moim zadaniem było właśnie spowodowanie takiej sytuacji,
jaka jest dzisiaj, gdzie spotykamy się
i rozmawiamy merytorycznie o pewnych szansach, oczywiście też zagrożeniach, ale przede wszystkim
o możliwości rozwoju szpitala
kępińskiego. (…) Mam nadzieję, że tym sygnałem uspokoimy mieszkańców, którzy są
zaniepokojeni, a takie sygnały
do nas docierają - mówił starosta, stanowczo zaprzeczając
doniesieniom o możliwości
wyjścia kępińskiej placówki z
sieci szpitali. - Nie ma takiej
możliwości. To, co się pisze,
to, co się słyszy, to, co się czyta
w komentarzach, ma się nijak
do rzeczywistości.
Zaskoczenia doniesieniami o możliwości „wypadnięcia” szpitala w Kępnie z sieci
nie ukrywała też dyrektor
wielkopolskiego oddziału NFZ A.
Pachciarz. – Żeby wypaść z sieci,
która, jak państwo zapewne wiecie,
gwarantuje kontrakt bez konkursu,
trzeba się naprawdę wysilić. Rzeczą,
o którą należy się zatroszczyć, (…),
to jest poziom realizacji umowy. Jeśli ktoś zrealizuje umowę ryczałtową

Starosta kępiński spotkał się z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie z
okazji obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Święto pracowników urzędu pracy
Starosta Robert Kieruzal spotkał się z pracownikami Powiatowego
Urzędu Pracy w Kępnie 28 stycznia
br. W okolicznościowej uroczystości
uczestniczył również przewodniczący
Rady Rynku Pracy Wiktor Gruszka.
Podczas spotkania pracownikom PUP
przekazane zostały życzenia, listy
gratulacyjne oraz kwiaty.
Wcześniej w ramach obchodów
stulecia publicznych służb zatrud-

mocji zatrudnienia oraz kreowanie
wysokich standardów usług na rynku
pracy.
- Dziś Powiatowe Urzędy Pracy stoją przed nowymi wyzwaniami
rynku pracy, a setna rocznica publicznych służb zatrudnienia jest
doskonałą okazją do podkreślenia
ogromnego znaczenia i roli urzędów
pracy w obsłudze podmiotów rynku
pracy. Doceniam zaangażowanie

Pracownikom PUP w Kępnie przekazane zostały
życzenia, listy gratulacyjne oraz kwiaty

nienia Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej zorganizowało
jubileuszową konferencję, w trakcie
której dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Kępnie Iwona Rataj odebrała dyplom dla urzędu. Dziękowano w
nim za rzetelną pracę na rzecz pro-

pracowników urzędu oraz rzetelną
realizację zadań na rzecz lokalnej
społeczności, o czym świadczą wysokie efekty działań oraz oceny i
czołowe pozycje w rankingach – powiedział podczas spotkania starosta
R. Kieruzal.

Przewodniczący Rady Rynku
Pracy W. Gruszka przypomniał, że
100 lat temu na mocy dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego
z 27 stycznia 1919 r. powołano państwowe urzędy pośrednictwa pracy i
opieki nas wychodźcami. Podkreślił
przy tym, że niewiele jest instytucji,
które mają tak długą historię swojego
funkcjonowania.
Podsumowując spotkanie, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy podziękowała gościom za pamięć oraz
za ciepłe i życzliwe słowa skierowane
do wszystkich pracowników.
- Wprawdzie obecna praca służb
zatrudnienia wykracza daleko poza
tradycyjne rozumienie roli, jaką wypełnialiśmy przez wiele lat, to zadań
dzisiaj nie brakuje. Współczesne
urzędy pracy swoją działalnością
służą już nie tylko osobom bezrobotnym i poszukującym zatrudnienia, ale również przedsiębiorcom
i cudzoziemcom, a także ludziom
młodym, dbającym o swój rozwój
edukacyjny i zawodowy - mówiła I.
Rataj. - Świadomi swojej społecznej
służby, staramy się dobrze wykonywać złożone i często niedoceniane
zadania. Nie boimy się wyzwań, z
pasją i zaangażowaniem staramy się
skutecznie odpowiadać na potrzeby
i oczekiwania klientów, wdrażając
nowe rozwiązania promujące zawodową aktywność.
Oprac. bem

poniżej 98% lub nie będzie dbał o
procedury szpitalne, to jest ryzyko,
że jego ryczałt się zmniejszy – wyjaśniła, informując jednocześnie, że
wykonanie umowy przez kępiński
szpital za drugie półrocze 2018 roku
wynosi nieco ponad wymagane 98%,
co potwierdzić musi jeszcze weryfikacja centralna.
Wiceminister zdrowia podkreśliła, iż priorytetem zawsze jest bezpieczeństwo mieszkańców i jakość
udzielanych świadczeń. – W związku
z tym, że docierały do nas sygnały,
że są problemy z funkcjonowaniem
szpitala w Kępnie na zaproszenie
pani minister Andżeliki Możdżanowskiej postanowiłam przyjechać, aby
porozmawiać na miejscu o tych problemach, z którymi państwo na co
dzień się borykacie – powiedziała J.
Szczurek-Żelazko. - Dzięki temu zaproszeniu i możliwości obecności w
tym szpitalu miałam okazję zobaczyć

kwotami, które trafiają do szpitali
powiatowych. Wielkie ukłony dla
osób, które tak dbają o tę jednostkę.
Wskazywała też na możliwości
rozwoju kępińskiej placówki. - Rozmawialiśmy o nowych obszarach,
które można by było tutaj uruchomić. Priorytetem rządu premiera
Mateusza Morawieckiego jest poprawa opieki nad osobami zależnymi, seniorami, osobami niepełnosprawnymi. Mamy duży deficyt tego
typu placówek w Polsce, oddziałów
typu dziennego czy opieki środowiskowej. W toku tej dyskusji powstał
pomył, aby właśnie na terenie państwa powiatu zastanowić się nad
możliwością uruchomienia takich
ośrodków. To po pierwsze jest nowa
jakość, jeżeli chodzi o opiekę nad
seniorami i osobami niepełnosprawnymi w powiecie, a z drugiej strony
szansa dla szpitala – powiedziała wiceminister zdrowia.

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym dyskutowano o sposobach rozwiązania problemów,
z którymi obecnie boryka się szpital i omawiano kwestie związane z jego dalszym rozwojem

wiele bardzo dobrych inwestycji, które powstały dzięki współpracy wielu
wspaniałych ludzi: samorządowców,
posłów, pani minister, pracowników
szpitala. Inwestycji, które gwarantują państwa bezpieczeństwo. Lądowisko, które jest jednym chyba z lepiej
zlokalizowanych i przygotowanych
miejsc do przetransportowywania
pacjentów jest tego dowodem.
Wiceminister powiedziała, iż jest
również pod wrażeniem niedawno
uruchomionych pracowni diagnostycznych. - To nie byłoby możliwe,
gdybyście państwo nie współpracowali na co dzień tak dobrze. Byłam
zaskoczona wręcz środkami, które
zostały pozyskane przez Powiat dzięki współpracy z posłami. Dotacja z
budżetu państwa, łącznie na ponad 7
milionów złotych przy inwestycjach,
to są kwoty, które nie są normalnymi

Na potencjał lądowiska dla śmigłowców ratunkowych zlokalizowanego na dachu szpitala w Kępnie,
wskazywała sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju A.
Możdżanowska. Ma ono kluczowe
znaczenie w kontekście współpracy
kępińskiego SPZOZ ze szpitalem w
Ostrowie Wielkopolskim. – Musimy
wykorzystać potencjał naszego lądowiska czy Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego, bo to jest zaledwie 10
minut drogi śmigłowcem, a pacjent
uzyskuje specjalistyczną pomoc medyczną i tak naprawdę prawie, że
gwarancję 100% powrotu do zdrowia
- zaznaczyła A. Możdżanowska, podkreślając rolę współpracy placówek
szpitalnych wykorzystujących potencjał kadry medycznej, infrastruktury
czy wysokiej jakości świadczeń specjalistycznych.		
bem

Sprzedam

działkę
o pow. 5000 m2
pod hotel.
Tel. 509 933 748
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Policja

Straż pożarna
Fot. OSP Myjomice-Ostrówiec

Kolejni nietrzeźwi kierujący zostali zatrzymani przez
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie

Kierowcy na „podwójnym gazie”
28 stycznia br., około godziny
15.30, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie udali się do
Mikorzyna. - Z informacji, jaką otrzymali od dyżurnego kępińskiej jednostki, po miejscowości miał jeździć
pojazd, którego kierujący mógł być
nietrzeźwy. Funkcjonariuszom udało
się zatrzymać wskazane auto – mówi
oficer prasowa KPP Kępno sierż. Justyna Niczke. Kierującego volkswagenem, 44-letniego mieszkańca powiatu kępińskiego, poddano badaniu
na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu. Mężczyzna wydmuchał
blisko 3 promile.
Następnego dnia, około godziny
6.30, w miejscowości Jankowy doszło
do kolizji, której sprawca jechał na
„podwójnym gazie”. Policjanci, którzy
udali się na miejsce zdarzenia, ustalili,
że kierujący fordem, 64-letni mieszkaniec Kępna, jadąc w kierunku Baranowa, zjechał na przeciwległy pas
i zderzył się z prawidłowo jadącym
audi, którym kierował 29-letni mieszkaniec gminy Trzcinica. Kępnianin w
wydychanym powietrzu miał ponad
1,5 promila alkoholu.
3 lutego br., około godziny 8.20,
policjanci z Posterunku Policji z Trzcinicy zatrzymali w Laskach kolejnego
nietrzeźwego kierującego. - 47-letni
mieszkaniec powiatu kępińskiego
kierował oplem, mając w organizmie
ponad 2,3 promila alkoholu – relacjonuje funkcjonariuszka.
Tego samego dnia, około godziny 12.30, policjant Rewiru Dzielnicowych udał się do Myjomic, gdzie
kierujący volkswagenem, 68-letni
mieszkaniec powiatu kępińskiego,
nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i wjechał
do rowu. Na miejsce zadysponowano
straż pożarną. - Kiedy strażacy dojechali we wskazane miejsce, zastali
pojazd w rowie, wewnątrz którego nadal znajdowała się przytomna osoba
poszkodowana. Działania strażaków
polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowcy, który
następnie został zabrany przez Zespół
Ratownictwa Medycznego do szpitala
– poinformował rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie kpt. Jarosław

Kucharzak. Od kierującego volkswagenem mężczyzny była wyczuwalna
woń alkoholu, nie poddał się on jednak badaniu na zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu. W związku
z powyższym mężczyźnie pobrano
krew do badań w celu ustalenia stanu
trzeźwości.
4 lutego br., około godziny 1.20,
funkcjonariusze kępińskiej policji zatrzymali do kontroli pojazd marki Renault. Jak okazało się w trakcie kontroli, 27-letni obywatel Ukrainy także
kierował pojazdem na „podwójnym
gazie”. W wydychanym powietrzu
mężczyzna miał blisko 1,5 promila.
Kierujący został zatrzymany w policyjnym areszcie, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty kierowania
po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości.
- Pamiętajmy, kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po
użyciu alkoholu (od 0,2‰ do 0,5‰
alkoholu we krwi lub od 0,1 mg do
0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza) stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu lub
grzywny. Z kolei prowadzący pojazd
mechaniczny w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5‰ alkoholu we krwi
lub powyżej 0,25 mg alkoholu w 1
dm3 wydychanego powietrza) popełnia przestępstwo, za które grozi kara
grzywny, kara ograniczenia wolności
lub pozbawienia wolności do 2 lat.
W obu tych przypadkach sąd orzeka
zakaz prowadzenia pojazdów. Pomijając odpowiedzialność karną, jaką
poniesie nieodpowiedzialny kierowca, należy podkreślić, że stanowi on
poważne zagrożenie dla innych użytkowników dróg. Alkohol w znaczny
sposób zaburza właściwe widzenie i
obniża sprawność psychomotoryczną
osób go spożywających. Dlatego nietrzeźwy kierowca stanowi śmiertelne
niebezpieczeństwo na drodze. Nigdy
nie prowadź pojazdu po alkoholu i
nie wsiadaj do samochodu z nietrzeźwym kierowcą! Każde podejrzane
zachowanie kierowcy, który porusza
się drogą i może stwarzać zagrożenie, należy natychmiast zgłosić odpowiednim służbom – podsumowała
sierż. J. Niczke.
Oprac. KR

Sprzedam

działkę
w chojęcinie,
20m od asfaltu
o pow. 1 ha.

Tel. 731 200 552
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Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze powiatowej P5680 w Nowej Wsi Książęcej

Nie żyje rowerzysta.
Sprawca uciekł, ale sam zgłosił się na komendę

W niedzielę, 17 lutego br., przed
godziną 21.00, dyżurny Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie został
poinformowany o wypadku na drodze powiatowej P5680 w Nowej Wsi
Książęcej. Doszło tam do potrącenia rowerzysty. - Policjanci, którzy
pracowali na miejscu zdarzenia
wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Kępnie, ustalili, że jadący
rowerem, 64-letni mieszkaniec gminy Bralin, poruszając się prawidłowo w terenie zabudowanym, został
potrącony przez samochód osobowy
marki Renault Scenic, którego kierujący nie zatrzymał się, aby udzielić
poszkodowanemu pomocy i odjechał
w kierunku miejscowości Domasłów. Rowerzysta w wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu
– poinformowała oficer prasowa KPP
Kępno sierż. Justyna Niczke.
Po licznych komunikatach w lokalnych mediach sprawca zgłosił się sam

do KPP Kępno. - Dzięki współpracy
policjantów z lokalnymi mediami,
od samego rana otrzymywaliśmy
informacje w tej sprawie. Mieszkańcy m.in. typowali pojazdy, które
mogły brać udział w tym zdarzeniu.
Kilkanaście minut po godzinie 9.00

sprawca wypadku zgłosił się do
jednostki sam. Pragniemy podziękować obywatelom za tak godną postawę w próbie zatrzymania sprawcy wypadku – podsumowała sierż.
J. Niczke.
KR

W wyniku odniesionych obrażeń rowerzysta
zmarł na miejscu. Fot. KPP Kępno

Pracowity poranek dla służb ratowniczych

Niespokojny piątek na drogach

Poranek 8 lutego br. był bardzo
pracowity dla wszystkich służb ratowniczych z powiatu kępińskiego.
Około godziny 7.30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o
wypadku na drodze Biadaszki-Donaborów. Na miejsce udały się zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Słupia pod Kępnem i
OSP Opatów. - Kiedy strażacy dotarli
na miejsce, zastali ciągnik siodłowy
z naczepą po zderzeniu z samochodem osobowym. Poszkodowana została kierująca samochodem osobowym, 28-letnia mieszkanka powiatu
kępińskiego, którą zajęły się osoby
postronne. Strażacy udzielili poszkodowanej kwalifikowanej pierwszej pomocy, a po przybyciu Zespołu
Ratownictwa Medycznego została
ona zabrana do szpitala w Kępnie.
Dodatkowo strażacy prowadzili
działania mające na celu ograniczenie wycieku paliwa ze zbiornika ciągnika siodłowego, który uległ uszkodzeniu. Pozostałe paliwo następnie
wypompowano do zbiorników przenośnych – poinformował rzecznik
prasowy KP PSP Kępno kpt. Jarosław Kucharzak. Do zdarzenia zadysponowani zostali też policjanci,
którzy ustalili, że kierujący ciągnikiem siodłowym marki DAF wraz z
naczepą na łuku drogi nie dostosował
prędkości do warunków panujących
na drodze, w wyniku czego wpadł w
poślizg i zjechał na przeciwległy pas
ruchu, doprowadzając do zderzenia
z prawidłowo jadącym w kierunku
Biadaszek fordem.
W czasie trwania działań, około godziny 7.49, wpłynęło kolejne
zgłoszenie o wypadku, tym razem w
Rychtalu, na zjeździe do Zgorzelca,
gdzie zderzyły się dwa samochody
osobowe. 36-letnia mieszkanka gminy Rychtal, jadąc seatem, wykonała
nieprawidłowy manewr skrętu i doprowadziła do zderzenia z kią, którą
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kierowała 33-letnia mieszkanka powiatu kępińskiego. Do akcji skierowano JRG Kępno, JRG Namysłów, OSP
Rychtal i OSP Krzyżowniki, a także
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. W zderzeniu
niewielkich obrażeń doznały cztery
osoby, w tym dwoje dzieci. Przybyły
na miejsce ZRM przetransportował
wszystkie te osoby do szpitala. Na
szczęście nikt nie potrzebował hospitalizacji, dlatego zdarzenie uznano za
kolizję, a sprawczyni została ukarana
mandatem karnym.

O godzinie 8.51 strażacy otrzymali kolejną informację o zdarzeniu
drogowym. Na drodze Mroczeń-Laski doszło do dachowania samochodu
osobowego. Jak ustalili policjanci, kierujący pojazdem marki Rover, 28-letni mieszkaniec gminy Trzcinica, nie
dostosował prędkości do warunków
panujących na drodze, w wyniku
czego auto dachowało, zatrzymując
się na przydrożnym polu. Na miejsce
skierowane zostały zastępy z JRG
Kępno, OSP Laski, OSP Mroczeń i OSP Trzcinica oraz policjanci

Na drodze Mroczeń - Laski doszło do dachowania
samochodu osobowego. Fot. KP PSP Kępno

Zaledwie 9 minut po otrzymaniu informacji o zdarzeniu w Rychtalu, do SKKP wpłynęła kolejna
informacja o potrzebie udzielenia
pomocy przedmedycznej osobie
przy ul. Berwińskiego w Kępnie, do
której, z uwagi na rozdysponowanie
załóg ZRM, czyli brak karetek, leci
śmigłowiec Lotniczego Pogotowania
Ratunkowego. - Strażacy udzielili
osobie poszkodowanej kwalifikowanej pierwszej pomocy i zabezpieczyli
lądowisko dla śmigłowca na boisku
przy Liceum Ogólnokształcącym nr
1 w Kępnie. Po wylądowaniu lekarz
podjął decyzję o transporcie tej osoby drogą powietrzną do szpi tala w Ostrowie Wielkopolskim.
Strażacy z JRG Kępno oraz OSP
Kępno pomogli w transporcie poszkodowanego do śmigłowca – relacjonuje kpt. J. Kucharzak.

i ZRM. - W zdarzeniu poszkodowany
został kierowca, który opuścił pojazd
samodzielnie przed przybyciem służb
ratunkowych. Działania strażaków
to po raz kolejny udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu, który następnie został
przewieziony przez ZRM do szpitala
w Kępnie – mówi kpt. J. Kucharzak.
Kierowca był trzeźwy.
To jednak nie koniec zdarzeń
tego dnia. Około godziny 13.00 do
kolejnego zdarzenia drogowego doszło na ul. Kwiatowej w Kępnie.
37-letni mieszkaniec gminy Perzów,
kierujący peugeotem, nie zachował
bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu i doprowadził do
zderzenia z oplem, którym kierował
35-letni mieszkaniec gminy Bralin.
Sprawcę ukarano mandatem karnym.
KR

Informacje

wiadomości

W Dzień Św. Walentego w bibliotece szkolnej Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjra
Henryka Sucharskiego w Kępnie można było wybrać sobie kandydata, z którym spędzi
się romantyczny wieczór…

Reprezentanci Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
w Kępnie na Zlocie Chorągwi Wielkopolskiej

14 przystojniaków na 14 lutego Weekend pełen zabawy

W bibliotece szkolnej Liceum
Ogólnokształcącego nr I im. mjra
Henryka Sucharskiego w Kępnie
w Dzień Św. Walentego można było
wybrać sobie kandydata, z którym
spędzi się romantyczny wieczór…

Tajemniczymi przystojniakami okazali się bohaterowie literaccy i pisarze! Na dziewczyny, które zaciekawił
specjalny komunikat nadany przez
szkolny radiowęzeł przez nauczyciela
bibliotekarza, czekały w bibliotece

Na dziewczyny, które zaciekawił komunikat
z radiowęzła czekały walentynkowe książki

zapakowane i przewiązane wstążką
(czerwoną oczywiście!) książki –
każda wyglądała tak samo – widniał
na niej zarys postaci mężczyzny otoczony czerwonymi serduszkami! Na
ich odwrocie można było odnaleźć
wiersz, który mniej lub bardziej tajemniczo charakteryzował bohatera
książki lub jej autora – na tej podstawie trzeba było dokonać wyboru…
Na niezdecydowane dziewczyny
czekała walentynkowa ławeczka, na
której można było w spokoju oddać
się rozmyślaniom na temat słuszności dokonywanego właśnie wyboru.
Prawie wszyscy przystojniacy trafili
wprost z półek biblioteki do domów
czytelniczek na romantyczny wieczór
przy ciastku i herbatce! Czekamy teraz na gorące relacje, dotyczące tego,
czy wybranek okazał się wart przeczytania… Paulina Pacyna-Dawid

W dniach od 13 do 19 stycznia 2019 r. czterech nauczycieli Technikum nr 1 Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalych nr 1 w Kępnie wzięło udział w job shadowig w Rimini we Włoszech

Job shadowing nauczycieli we Włoszech
Przedsięwzięcie pt. „Na podbój
Europy – czyli europejska jakość
kształcenia zawodowego” realizowano w ramach projektu „Ponadnarodo-

sektor kształcenie i szkolenia zawodowe. Dzięki programowi nauczyciele
Anna Paluszek, Marzena Kalinowska, Piotr Kwapisz i Ewelina Mali-

Uczestnicy projektu dzielili się
doświadczeniem we Włoszech

wa mobilność uczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego”
realizowanego ze środków PO WER
na zasadach Programu Erasmus+

nowska poznali system kształcenia
we Włoszech oraz zdobyli wiedzę
na temat zatrudnienia zawodowego
w branży ekonomicznej i informa-

tycznej za granicą oraz podwyższyli
swoje umiejętności językowe. Mobilność miała ułatwić przejście z etapu
nauki do praktyki. Nauczyciele wzięli udział w obserwacji pracy włoskich
szkół i zakładów pracy. Odwiedzili
też m.in.: firmę informatyczną – EX
NOVO COMPUTER, która specjalizuje się w naprawie, sprzedaży i serwisie sprzętu komputerowego i szkołę Istituto Tecnico Economico Statale
„R. Valturio” w Rimini.
Nad poprawnym przebiegiem
wizyty czuwały z ramienia szkoły:
koordynator projektu Agnieszka
Krysiak i Anna Gawrońska, natomiast z ramienia partnera projektu
firmy Sistema Tourismo tutor Vasiliki Karagkouni, która zadba również
o naszych uczniów w maju podczas
praktyk i drugiej wizyty nauczycieli.
W ostatnim dniu pobytu nauczyciele wzięli udział w ramach przygotowania kulturowego w wycieczce
do Wenecji. Był to miły i kulturalny
akcent wizyty we Włoszech.
Agnieszka Krysiak

Kultura spod pióra
Piotr Wieczorek – przewodniczący Kępińskiego Koła Literatów.
Podpisuje swoje utwory jako ajpiotr,
mieszka w Mroczeniu. Pierwszy
wiersz opublikował w „Głosie Kęp-

na” 25.10.1996 r. Udziela się jako
autor tekstów i fotografii na kilku
grupach poetyckich na Facebooku.
Jego wiersze znalazły się w kilku
antologiach, a aforyzmy w „Po-tyczkach aforystów trzecich” wydanych
przez Wielkopolski Oddział Związków Literatów Polskich (2018). Autor i współautor literatury fachowej
dotyczącej gospodarki finansowej
jednostek sektora publicznego i rachunkowości budżetowej współpracujący z Wydawnictwem Beck i
grupą INFOR, certyfikowany trener.
Współpracownik instytucji kultury,
szkół artystycznych, realizator różnych projektów kulturalnych, w tym
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

i nauki dla harcerzy

Harcerze odwiedzili
wiele ciekawych miejsc

50-osobowa reprezentacja Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
w Kępnie przeżyła weekend pełen
wrażeń. Od 15 do 17 lutego br. kępińscy przedstawiciele uczestniczyli
w Zlocie Chorągwi Wielkopolskiej,
która zgromadziła prawie 2 tysiące
harcerzy z całej Wielkopolski.
Harcerze przywieźli stamtąd
mnóstwo ciekawych zajęć,
odwiedzili różne miejsca i
poznawali historię oraz zawiązali całe mnóstwo nowych
znajomości. Sobotnia gra na
terenie miasta, gdzie poznali
miejsca oraz historię związaną
z powstaniem wielkopolskim,
popołudniowe zajęcia z bu-

dowania urządzeń z kartonu (które
działały!), zajęcia sportowe z krav
magi czy też poznanie od podszewki
pracy dziennikarskiej w studiu TVP3
na długo pozostaną w pamięci kępińskich harcerzy.
Oprac. KR

Młodzież przywiozła z wydarzenia
wiele ciekawych wspomnień

Narodowego. Juror w różnych konkursach literackich i recytatorskich w
okolicy zamieszkania. Instruktor harcerski (w stopniu podharcmistrza).

jazda
trudy podróży ukryte czekają
góry miraż y zamknięte zostają
wraca pamięć za każdym razem
wyrzutów sumienia – do widzenia
wyraz poruszy obszarem zamętu
dłuto katuszy zbliża do zakrętu
jazda spokojna wydarzeń brak
zerknę w lusterko wsteczne – serdeczne

Sprzedam

działkę w sycowie
w centrum
o pow. 3000 m2.

Tel. 731 200 552

Tygodnik Kępiński 21 lutego 2019

9

Region

wywiad tygodnia
GONIEC PERZOWSKI
luty 2019, nr 8 (861)
Z wójt gminy Perzów Danutą Froń rozmawiamy o wyzwaniach czekających samorząd w
rozpoczynającej się pięcioletniej kadencji, najpilniejszych potrzebach oraz o rewolucji,
która miała miejsce na terenie gminy

„Zależy mi na zadowoleniu
mieszkańców naszej gminy”
W ostatnich wyborach zdecydowanie wygrała Pani wyścig do
fotela wójta gminy Perzów. Co
stanowi dla Pani priorytet na najbliższe 5 lat?
Po pierwsze, chciałabym podziękować wyborcom, bo muszę przyznać, że
okazane przez nich zaufanie przyniosło
mi wiele radości i utwierdziło w przekonaniu, że moja praca na rzecz gminy
Perzów przynosi rezultaty. Wynik wyborów dał mi wiele satysfakcji i motywacji do dalszych działań na najbliższe
lata, które planuję wspólnie zarówno z
pracownikami urzędu, jak i Radą Gminy. Sama przecież niczego nie byłabym
w stanie zrobić, a jest tych rzeczy wiele.
A te najważniejsze, na których
realizacji najbardziej Pani zależy?
Na pewno jest to kanalizacja, zależy mi bowiem na tym, aby cała
gmina Perzów była skanalizowana. Celem jest zmodernizowanie sieci kanalizacyjno-wodociagowej. Kolejne ważne
zadanie to budowa przedszkola
w Trębaczowie. No i, oczywiście, drogi oraz chodniki w
gminie – tutaj zawsze jest bardzo wiele potrzeb.
Jakie cele zamierza Pani
zrealizować jeszcze w tym
roku?
Rozpoczynamy budowę
przedszkola w Trębaczowie.
Przymierzamy się do projektu
i chcemy przesunąć środki potrzebne na ten cel. Chciałabym
też, żeby jeszcze w tym roku
udało nam się wkopać pierwszą łopatę na placu budowy.
Wójt
Mamy też zlecone projekty
na kanalizację dwóch miejscowości: Trębaczów i Słupia pod Bralinem. Nie ukrywam, że to będzie dla nas
olbrzymie wyzwanie logistyczne i finansowe. Jednak praca w samorządzie
to przecież mierzenie się z kolejnymi,
coraz większymi wyzwaniami.
Kanalizacja i wodociągi to temat
ważny, bo na tle pozostałych gmin powiatu kępińskiego dostępność do sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej
ciągle
pozostawia u nas wiele do życzenia. W
związku z tym konieczne jest przeznaczenie na ten cel bardzo dużych środków z budżetu.
W ostatnich latach zarządzana
przez Panią gmina rozwinęła się
gospodarczo, wzrosły też dochody budżetu i w przeliczeniu na
jednego mieszkańca należą one
do najwyższych w powiecie kępińskim. Jak wygląda tegoroczny budżet Gminy Perzów i na co
przede wszystkim wydatkowane
będą gminne środki?
Wydatki budżetu Gminy Perzów
na 2019 rok to około 21 milionów. Duża
część, bo około 37% z nich, to wydatki
oświatowe. W tym roku zabezpieczamy
też środki na sieć wodociągową i kanalizacyjną, przedszkole w Trębaczowie i
drogi. Kwotę 300 tysięcy złotych przeznaczamy na fundusz sołecki.
Jeżeli chodzi o inwestycje oświatowe w tym roku planujemy również
termomodernizację szkoły w Perzo-
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wie. Inwestycja ta obejmuje ocieplenie
budynku, wymianę okien i drzwi oraz
docieplenie dachu. Całość musi być
wykonana i przewidujemy, że koszt
tego zadania wyniesie około 700 tysięcy złotych.
Czy w tym przypadku Gmina będzie posiłkować się środkami zewnętrznymi?
Mieliśmy nadzieję na otrzymanie
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, niestety, w tym momencie nie
ma programu, w ramach którego można by otrzymać takie środki. Wcześniej
była możliwość otrzymania do 25%
kosztów takiej inwestycji. Obecnie istnieje jedynie możliwość zaciągnięcia
pożyczki, jednak mając w perspektywie tak dużą inwestycję kanalizacyjną,

gminy Perzów Danuta Froń
musimy się do niej przygotować i nie
chcemy zadłużać gminy, zaciągając
nawet stosunkowo niewielkie zobowiązania. To wszystko trzeba przecież
spłacać.
Ile wynosi obecnie dług Gminy?
Jest to koło 3 milionów złotych, co
stanowi 14% budżetu. Muszę tu zaznaczyć, że są to zobowiązania pozostawione jeszcze przez moich poprzedników,
ja nie zaciągnęłam żadnego kredytu.
Jedyna zaciągnięta przeze mnie pożyczka z WFOŚ-iu na kanalizację w
Turkowach jest częściowo, bo w 25%,
umarzalna i jest to bardzo korzystne.
Czy są szanse na dofinansowanie zewnętrzne budowy przedszkola w Trębaczowie?
Oczywiście, będziemy się o takie
wsparcie starać, ale nie ukrywam, że
dotacje na inwestycje w sferze oświatowej jest bardzo ciężko zdobyć. Udało nam się to jednak w przypadku sali
gimnastycznej w Trębaczowie i być
może będzie też szansa na zewnętrzne
wsparcie budowy przedszkola. Liczymy również na to, że ewentualna nadwyżka środków WFOŚiGW wesprze
planowaną termomodernizację szkoły
w Perzowie.
Obecnie na terenie gminy działają dwa zespoły szkół: w Perzowie
i Trębaczowie. A co dzieje się z
budynkami, które pozostały po
zlikwidowanych szkołach w Do-

masłowie i Miechowie? W jaki
sposób zostały one zagospodarowane?
W budynku w Miechowie mamy filię przedszkola, do której może uczęszczać do 25 dzieci, a także oddział biblioteki. W Domasłowie otworzyliśmy
Dzienny Dom Seniora. Planujemy też
remont górnego piętra budynku i zastanawiamy się, na jaki cel najlepiej
go przeznaczyć. Muszę przyznać, że
jestem szczęśliwa, iż udało się zagospodarować ten budynek, który wybudowany został przez mieszkańców. Już
nie niszczeje i można powiedzieć, że
został on przywrócony do życia. Na ten
cel udało nam się pozyskać 280 tysięcy
złotych dofinansowania z ministerstwa,
a 170 tysięcy złotych przekazaliśmy z
budżetu Gminy.
Kolejne nasze pytanie dotyczy gospodarki śmieciowej na terenie gminy. Jak
kształtują się stawki za
wywóz śmieci? Czy wzrosną one w związku z ogłoszeniem nowego przetargu na transport?
Stawki będą na pewno
wyższe. Obecnie wynoszą około 8 złoty od osoby za śmieci
segregowane. Do tego dochodzą ulgi. W górę poszła opłata
na tzw. bramce w Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów.
Musimy też wywozić więcej
frakcji śmieci i uwzględnić to w
przetargu na ich wywóz. To na
pewno spowoduje podwyżkę.
Oczywiście, będziemy starać
się, by mieszkańcy gminy płacili możliwie mało za wywóz
śmieci. Zależy mi na zadowoleniu mieszkańców naszej gminy. Chcemy, żeby po prostu dobrze im się żyło.
Wzrost stawek jest jednak nieunikniony, wynika bowiem z przepisów, a
Gmina nie może dopłacać do gospodarki śmieciowej. To musi nam się bilansować, a nie ma możliwości dopłacania,
jak do wody czy kanalizacji.
Jak wygląda sytuacja ze studnią
głębinową w Słupi pod Bralinem?
Odziedziczyłam tę studnię wykopaną jeszcze przez moją poprzedniczkę. Były pewne problemy z poziomem
wody, ale obecnie sytuacja się ustabilizowała i poziom znajduje się na stałym
poziomie zgodnie z dokumentacją. To
jest studnia rezerwowa, w razie dużych
ubytków w studniach funkcjonujących.
Obecnie w planach mamy modernizację
studni w Trębaczowie i Perzowie. Badania wody w studniach są systematycznie
prowadzone i wyniki są prawidłowe.
A czy zamierzacie inwestować w
gminną oczyszczalnię ścieków?
Cały czas inwestujemy, bo mamy
oczyszczalnię biologiczną i musimy o
nią dbać, aby spełniała wszystkie parametry. Nie musimy się jednak martwić o jej pojemność, bowiem nawet po
przyłączeniu kanalizacji Trębaczowa i
Słupi nie będziemy mieć żadnego problemu. Pojemność tej oczyszczalni w
zupełności nam wystarczy
Jakie są najpilniejsze potrzeby,
jeżeli chodzi o inwestycje dro-
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gowe? Które drogi zamierzacie
wyremontować jeszcze w tym
roku?
Bardzo potrzebujemy remontu
dróg powiatowych i dlatego cały czas
rozmawiamy na ten temat ze starostą i
Zarządem Powiatu.
A jak układa się współpraca z nowym starostą?
Myślę, że bardzo dobrze i liczę, że
te fundusze, o których rozmawialiśmy,
zostaną na remont dróg powiatowych w
naszej gminie przekazane.
O których drogach rozmawiacie?
Chodzi o odcinki dróg powiatowych w Perzowie, Miechowie i Trębaczowie, które wymagają nakładek.
Planujemy też wykonanie projektów
chodników przy drogach powiatowych
w Domasłowie i Trębaczowie. To będą
wspólne inwestycje Gminy Perzów i
Powiatu Kępińskiego. Starosta Robert
Kieruzal zadeklarował, że dołoży środki na te zadania. Zdaję sobie sprawę,
że Powiat ma duże wydatki, ale mam
nadzieję, ze fundusze przeznaczone na
inwestycje na drogach powiatowych
spłyną sprawiedliwie do wszystkich
gmin. Gdybyśmy co roku mogli wykonywać sukcesywnie odcinki tych dróg,
które najbardziej potrzebują modernizacji, to w widoczny sposób przełożyłoby się na stan dróg w gminie.
Jeżeli natomiast chodzi o drogi
gminne, to napisaliśmy wnioski do
Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie dróg kamiennych w Perzowie,
Trębaczowie i Kozie Wielkiej. Są to
drogi dojazdowe do pól. Planujemy też
dokończenie parkingu i kawałka drogi
asfaltowej w Trębaczowie przy szkole, gdzie w ubiegłym roku otwarliśmy
kompleks sportowy.
Czekamy też na ogłoszenie programu rządowego, w ramach którego moglibyśmy pozyskać środki na budowę
dróg.
Gmina Perzów jest beneficjentem
wielu programów, pozyskując w
ich ramach środki zewnętrzne. Z
jakich źródeł i na co pozyskujecie
fundusze?
Ze względu na wysoki dochód na
mieszkańca pozyskujemy raczej dotacje rządowe niż unijne, choć oczywiście staramy się o fundusze ze wszystkich możliwych źródeł. Aplikujemy na
przykład o pieniądze z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” ogłaszanego
przez Urząd Marszałkowski.
Wracając jeszcze do dochodu na
mieszkańca, to on tak naprawdę nie
odzwierciedla sytuacji gminy, bo wysoki dochód wcale nie przekłada się
na nieograniczone środki budżetu. A
ze względu na ten wysoki dochód, do
tej pory jako jedyna gmina w powiecie,
płaciliśmy do budżetu państwa tzw. janosikowe. Teraz dołączyła do nas gmina Baranów.
Czy są zamiary modernizowania i
zwiększania zasięgu oświetlenia
w gminie?
Cały czas to robimy. Część wiosek
ma już nowe oświetlenie – wymienione na oprawy ledowe. Tak oświetlony
jest na przykład cały odcinek „ósemki”
w Słupi. Do wymiany zostały jeszcze
tylko punkty oświetlenia w Turkowach. Co roku też, w miarę możliwości, dokładamy punkty oświetleniowe
na podstawie składanych wniosków.
Mamy też coraz większe udziały w
spółce Oświetlenie Uliczne, co roku
przekazując na ten cel od 40 do 60 tysięcy złotych.
W gminie Perzów działa jedyny
w gminach wiejskich powiatu kępińskiego Gminny Ośrodek Kultury. Jak ocenia Pani wójt działalność tej placówki?
Obecnie GOK jest dobrze zarządzany i współpraca z panią dyrektor

układa się bardzo dobrze. Myślę, że
mieszkańcy też widzą, że jest chęć
działania i zaangażowanie w działania
na rzecz kultury. Udało nam się przeprowadzić remont sali w GOK, która
dziś naprawę prezentuje się świetnie i
posiada odpowiednie zaplecze, dzięki
czemu możemy organizować w niej
wiele wydarzeń. Pozostały do wykonania jeszcze drobne prace, takie jak
wymiana drzwi. Pozyskiwane są środki na organizowanie imprez i zapewnianie oferty spędzania czasu przez
najmłodszych, ale i starszych mieszkańców.
A jak wygląda działalność strażaków ochotników?
Cały czas staramy się doposażyć
nasze jednostki OSP, a mamy ich w
gminie sześć. Wiemy, że jednostki w
Trębaczowie i Turkowach chciałyby
zakupić nowe samochody, są to jednak ogromne koszty. Złożone zostały
wnioski na samochody w Trębaczowie
i lekki w Domasławie i czekamy na odpowiedzi, bo sami, bez dofinansowań,
nie jesteśmy w stanie takich samochodów zakupić. Co roku na remonty remiz
przeznaczane są środki z funduszu sołeckiego.
Na terenie gminy prężenie działają
też Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Koła Gospodyń
Wiejskich. Możemy się również pochwalić zespołem „Perzowianie”.
Czy w gminie planuje się budowę
nowych mieszkań komunalnych
lub socjalnych, a może zaadaptowanie na ten cel istniejących
obiektów?
Myśleliśmy o zaadaptowaniu przybudówki byłej szkoły w Domasłowie
na mieszkania komunalne. Mamy też
działki, na których można by wybudować chociażby niewielki obiekt z
mieszkaniami komunalnymi właśnie.
Ostatnio w Perzowie stworzone zostały
też dwa mieszkania socjalne.
Czy jest Pani zadowolona ze stanu ochrony zdrowia na terenie
gminy?
Mamy ośrodek zdrowia prowadzony przez naszego doktora, który dostosował go do wymogów ministerialnych
i stara się zabezpieczyć dostęp do usług
zapewniając opiekę lekarzy z zewnątrz.
Wszyscy wiemy, jak trudno jest zapewnić opiekę lekarzy rodzinnych, bowiem
wszędzie brakuje lekarzy z takimi
uprawnieniami. Ponadto planowana
jest budowa potrzebnego parkingu przy
ośrodku.
Na zakończenie chciałbym zapytać, jak Pani wspomina udział w
„Kuchennych rewolucjach” przeprowadzanych w jednej z restauracji gminy Perzów?
Było to nowe i wspaniałe doświadczenie kulinarne. Nasza gmina słynie z
wielu dobrych restauracji. Ja uważam,
że prowadząca program Magda Gessler
to fachowiec w swojej dziedzinie i na
pewno dba, aby po przeprowadzonej
przez siebie rewolucji kuchnia i obsługa w restauracji stały naprawdę na
wysokim poziomie. Jej działania mogą
wydawać się czasami kontrowersyjne,
ale są po prostu skuteczne. Myślę, że
godne naśladowania jest preferowane
przez nią bazowanie na produktach lokalnych. Oczywiście, trzymam kciuki
za sukces restauracji, w której odbyły
się „Kuchenne rewolucje”. Cieszy mnie
zresztą dobra renoma wszystkich lokali
gastronomicznych w gminie Perzów.
Każdy z nich ma swoją kuchnię, która
przyciąga smakoszy również spoza naszej gminy. Podsumowując - w naszej
gminie można nie tylko dobrze zjeść,
ale przede wszystkim dobrze żyć.
Rozmawiali:
M. Łapa i M. Bendzińska
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Pałac, w którym od 1951 roku mieści się siedziba Leśnego Zakładu Doświadczalnego w
Siemianicach, wraz z otaczającym go parkiem wrócić ma w ręce jego przedwojennych
właścicieli. Po wieloletnim procesie decyzję reprywatyzacyjną w tej sprawie wydał wojewoda wielkopolski

Reprywatyzacja pałacu w Siemianicach
Cele i zadania postawione przed
Terenowe zaplecze
poznańskiej uczelni
nim, nie zmieniały się w zasadzie
Leśny Zakład Doświadczalny w od momentu jego powołania. Należą
Siemianicach jest integralną częścią do nich: tworzenie i utrzymywanie
Uniwersytetu Przyrodniczego w Po- bazy niezbędnej do prowadzenia baznaniu. Powołany do życia w 1951 roku jako Ośrodek Doświadczalnictwa
Leśnego im. Juliana Marchlewskiego, w 1958 roku
przemianowany został na
Leśny Zakład Doświadczalny. Miał być i jest do
tej pory terenowym zapleczem Wydziału Leśnego
oraz w mniejszym stopniu
innych wydziałów macierzystej uczelni. Poza
działalnością dydaktyczno-badawczą realizowane
są tu zasady zrównoważonej gospodarki leśnej.
Zakładem nieprzerwanie
od zarania jego historii
aż do 1992 roku kierował
Janusz Michocki. Funk- Iwo Gałecki piastuje funkcję dyrektora Leśnego Zakładu
cję dyrektora objął po nim Doświadczalnego w Siemianicach od 1992 r.
Iwo Gałecki, który piastuje ją do dnia dzisiejszego.
dań terenowych z szeroko pojętego
Już od 1946 roku Rada Wydzia- leśnictwa i drzewnictwa oraz dziełu Rolniczo-Leśnego poznańskiego dzin pokrewnych, a także zapewUniwersytetu wskazywała na potrze- nienie warunków do prowadzenia
bę posiadania przez uczelnię nadle- terenowych zajęć dydaktycznych dla
śnictw doświadczalnych do prowa- studentów Wydziału Leśnego, którzy
dzenia prac naukowo-badawczych odbywają tu praktyki i ćwiczenia teoraz dydaktyki. Poszukiwano w tym renowe. Kolejne to wdrażanie wynicelu obszaru leśnego o maksymalnie ków ukończonych badań naukowych
dużym zróżnicowaniu siedliskowym, z zakresu leśnictwa i drzewnictwa,
przy czym uwagę od samego począt- wzorcowe prowadzenie gospodarku zwrócono na Nadleśnictwo Pań- ki leśnej z uwzględnieniem potrzeb
stwowe Rychtal.
lasów o specjalnym przeznaczeniu.
- Siedlisko dla nas leśników jest Ważnym aspektem jest też prowawypadkową warunków glebowych, dzenie szerokiej działalności eduwodnych i klimatycznych, geolo- kacyjnej społeczeństwa w zakresie
gicznych i te lasy idealnie te warun- przyrodniczo-leśnym.
Samofinansujący się Zakład
ki spełniają. Właściwie mamy tutaj
- Jesteśmy zorganizowani powszystkie typy lasów, jakie występują na niżu i na wyżynach Polski. Nie dobnie do klasycznego nadleśnictwa
ma tylko, z oczywistych względów, w Polsce, chodzi bowiem o to, żeby
lasów górskich. Okazało się, że ide- student, który u nas spotyka się po
alny obiekt do prowadzenia badań raz pierwszy z jednostką strukturali dydaktyki znajduje się 200 kilome- ną leśnictwa, wiedział, co zastanie
trów od Poznania – tłumaczy dyrek- później w pracy zawodowej – wyjaśnia I. Gałecki.
tor LZD I. Gałecki.
Nadleśnictwo Siemianice jest poNiezwykle ważnym czynnikiem,
skłaniającym do wyboru akurat tego dzielone na 6 leśnictw zarządzanych
miejsca, był fakt, że jest to jedyny w przez leśniczych.
W skład LZD wchodzi Gospogranicach powojennej Polski obszar,
gdzie wszystkie podstawowe gatunki darstwo Szkółkarskie Dobrygość,
drzew lasotwórczych występują w w którym produkowane są drzewa
ich naturalnym zasięgu. Ma to funda- i krzewy ozdobne. Z rosnących tam
mentalne znaczenie dla prowadzenia rododendronów i azalii szkółka słybadań leśnych. - Gdyby tu, w okoli- nie w całej Polsce. Zakład to także
cach Siemianic, postawić cyrkiel zaplecze warsztatowo-transportowe,
i zakreślić koło mniej więcej o pro- produkcja drewna kominkowego w
mieniu pięćdziesięciu, góra sześć- Siemianicach oraz duże gospodardziesięciu kilometrów, to wszystko stwo łowieckie.
W ubiegłym roku oddano do
jest w naturalnym zasięgu – podkreużytku nową salę bankietą w naleśla I. Gałecki.
Obszar działalności LZD Siemia- żącym do LZD Dworze Myśliwskim
nice obejmuje blisko 6000 hektarów w Ustroniu. Dwór spełnia rolę bazy
usytuowanych na styku trzech woje- hotelowej, z której korzystać mogą
wództw: wielkopolskiego, opolskie- studenci i naukowcy. Ubiegłoroczna
inwestycja otwiera też szersze pergo i łódzkiego.

spektywy wykorzystania tego obiektu w celach komercyjnych, do organizacji różnego rodzaju imprez czy
konferencji.
Zakład działa na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego,
co oznacza, że wszelkie
koszty działalności ponosi z własnych wpływów.
– Jesteśmy przedsiębiorstwem, które przynosi
dochód. Za ubiegły rok
wypracowaliśmy dochód
w wysokości około 300
tysięcy złotych, ale w
2017 roku to było ponad
milion złotych. Nasze
ubiegłoroczne dochody
uszczupliła inwestycja w
Ustroniu, którą sami sfinansowaliśmy – wyjaśnia
I. Gałecki.
W Leśnym Zakładzie
Doświadczalnym
Siemianice zatrudnione
są 33 osoby. Pion administracyjny stanowi 14 osób
pracujących w pałacu.
Zabytkowy zespół
parkowo-pałacowy
do zwrotu
LZD od momentu powstania w
1951 roku mieści się w zabytkowym
zespole parkowo-pałacowym. Pałac
w Siemianicach został wybudowany
w 1835 roku przez Piotra hr. Szembeka. W 1894 roku został całkowicie
przebudowany w stylu neorenesansowym. Jest to budynek piętrowy,

Zakład od momentu powstania w 1951 roku mieści się
w zabytkowym zespole parkowo-pałacowym

tyckim przeszedł w ręce Szeptyckich
- tłumaczy dyrektor I. Gałecki, dodając, że starania rodziny Szeptyckich o
odzyskanie pałacu i otaczającego go
parku trwały już od 7 lat.
- Rodzina Szeptyckich kwestionowała przejęcie przez państwo po
II wojnie światowej zespołu parkowo-pałacowego w Siemianicach,
jak również położonego nad Prosną
dworku w Wesołej, także znajdującego się w naszej administracji.
Doszukiwali się wad prawnych w
przejęciu tych obiektów przez Skarb
Państwa, dlatego że według bierutowskiego dekretu o reformie rolnej
nacjonalizacji czy upaństwowieniu
powinny podlegać tylko te części
majątków rolnych, które bezpośrednio służyły produkcji rolnej.
Spadkobiercy wskazywali zatem, że
skoro w pałacu czy dworku nie było
kantoru, biura, w którym zajmowano się sprawami gospodarstwa,
to nie powinno to podlegać upaństwowieniu. Według nich pałac i
dworek służyły jedynie jako obiekty
mieszkalne, w których przebywali i
nocowali członkowie ich rodziny –
relacjonuje dyrektor Zakładu w Siemianicach.
Na przełomie września i października ubiegłego roku wojewoda
wielkopolski wydał decyzję, w której
stwierdził, że według niego decyzja
o upaństwowieniu pałacu w Siemianicach została podjęta z naruszeniem

W pomieszczaniach zabytkowego pałacu jeszcze
przez rok będzie działał pion administracyjny LZD

podpiwniczony z użytkowym poddaszem. Otacza go park o powierzchni
4,49 ha, pochodzący z okresu gospodarowania rodziny Szembeków.
Utworzony został na bazie istniejącego drzewostanu, po którym pozostały
ślady w postaci okazałych dębów czy
klonów. Park był starannie pielęgnowany, a drzewostan wzbogacany i
uzupełniany przez kolejnych właścicieli. - Pałac należał do rodziny
Szembeków, a po małżeństwie Jadwigi Szembekowej z hrabią Szep-

ówcześnie obowiązującego prawa i w
związku z tym powinien on pozostać
w rękach prywatnych. Decyzja wojewody w sprawie dworku w Wesołej
miała zostać podjęta do końca grudnia, a ostatecznie jej wydanie przesunięto do końca czerwca bieżącego
roku.
Nieoficjalnie wiadomo, że zainteresowany zakupem od rodzinny
Szeptyckich nieruchomości w Siemianicach jest już lokalny przedsiębiorca.

Za rok przeprowadzka
Jak informuje dyrektor I. Gałecki, podjęta już została decyzja o budowie nowej siedziby LZD na działce
nieopodal pałacu - pomiędzy pałacowym parkiem a szkołą w Siemianicach. - Odwoływać się od decyzji
wojewody nie było sensu, ponieważ
nie jesteśmy w stanie udowodnić, że
w pałacu prowadzono działalność
związaną z produkcją rolną – mówi.
– Wstrzymałoby to jedynie na jakiś
czas zwrot pałacu i parku. Wiem,
że rodzina Szeptyckich jest teraz na
etapie wydzielenia parku z pałacem
z dużej działki geodezyjnej, a następnie założą księgę wieczystą i będą
chcieli, oczywiście, fizycznego zwrotu tego kompleksu.
Zakład już wcześniej uzyskał
konieczną do rozpoczęcia inwestycji
tzw. decyzję o warunkach zabudowy. Natychmiast po wydaniu decyzji o zwrocie majątku zlecony został
też projekt nowej siedziby LZD. - Z
punktu widzenia czystej ekonomii
dzierżawa czy kupno pałacu i parku
od nowych właścicieli nie byłoby dla
nas korzystne. Koszt zakupu to prawdopodobnie minimum 2, 3 miliony
złotych, a wiemy doskonale, że w
taki zabytkowy obiekt trzeba by włożyć drugie tyle – mówi dyrektor, podkreślając, iż nowy obiekt ma kosztować około 2 miliony złotych (projekt,
budynek, droga dojazdowa, parking,
tereny zielone) i przez najbliższe lata
nie będzie on wymagał dodatkowych
nakładów finansowych. – Jeszcze w
lutym powinniśmy mieć już fizycznie
projekt łącznie z wszystkimi potrzebnymi kosztorysami i będziemy ogłaszali przetarg. Budujemy w ciągu
roku i najdalej na wiosnę 2020 roku
chcemy się przeprowadzić – wyjaśnia. - Wstępnie rozmawialiśmy już
z rodziną Szeptyckich, że możemy
natychmiast wydać im park i zostawić sobie tylko dojazd do pałacu.
Opuszczamy natomiast pokoje gościnne, strych, i piwnice. Do wiosny
przyszłego roku dzierżawić będziemy
tylko ten dojazd i ten trzon biur, który musi funkcjonować.
W nowej siedzibie o powierzchni 460 – 470 metrów kwadratowych
planuje się zastosowanie technologii
ogrzewania opartej na pompie ciepła,
rozwiązanie bardziej ekologiczne i
ekonomiczne w porównaniu do działającej w pałacu kotłowni węglowej.
Nowoczesna infrastruktura ma też
zapewnić wszelkie potrzebne udogodnienia, w tym wykorzystywane
na potrzeby dydaktyczne systemy
audiowizualne. - Oczywiście, że żal
się wyprowadzać, ponieważ od 1951
roku ten pałac był siedzibą naszego
Zakładu – przyznaje I. Gałecki. Sentyment jest olbrzymi, ale nie ma
na to rady. Decyzja zapadła. m, bem
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Promocja zgromadziła wielu gości i mieszkańców
Wodzicznej - bohaterów monografii

16 lutego br. odbyła się promocja książki historycznej zatytułowanej „Moja Wodziczna”
autorstwa Bożeny Henczycy. Publikację współfinansował Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Natomiast spotkanie zorganizowało Towarzystwo Społeczne „Tilia”, którego
prezesem od 10 lat jest B. Henczyca

Promocja w klimacie dawnych lat
Właściwe spotkanie promocyjne,
które miało miejsce w sali Domu Ludowego, poprzedziła msza święta
w kościele pw. Najświętszej Marii
Panny Nieustającej Pomocy w Wodzicznej. Eucharystię - w intencji
byłych i obecnych mieszkańców Wodzicznej - odprawił ks. kan. Wiesław
Cieplik.
W drugiej części spotkania zebrani minutą ciszy uczcili pamięć
byłego premiera Jana Olszewskiego,
którego pogrzeb odbywał się w dniu
promocji. Tego dnia do Wodzicznej

przybyli goście z całej Polski, m.in.
szef wielkopolskiej PO - Rafał Grupiński, poseł ziemi śląskiej - Tomasz
Głogowski, poseł Ziemi Opolskiej
– Tomasz Kostuś, marszałek województwa opolskiego – Andrzej
Buła. Obecny na spotkaniu sołtys,
Tadeusz Tomalik, dziękując organizatorom za wieczór, humorystycznie
stwierdził: Tylu posłów to w Wodzicznej jeszcze nie było. Promocja
przyciągnęła też wielu mieszkańców
Wodzicznej – bohaterów powstałej
książki – fakt ten niejednokrotnie

Autorka Bożena Henczyca prezentuje mieszkańcom
ich historie zawartą w książce pt. „Moja Wodziczna”

podkreślała autorka nowej publikacji - dyrektorów, prezesów, sołtysów,
radnych z gminy Trzcinica, radnych
powiatowych z Tomaszem Gatnerem na czele, prezesów zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i organizacji. Na
początku powitano też gospodarza
gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika z małżonką.
Gościem tego dnia był Jerzy
Fedorowicz, aktor, poeta, reżyser i
polityk, który czytał fragmenty promowanej książki „Moja Wodziczna”.
Zgromadzeni mogli usłyszeć też pieśni w wykonaniu kępińskiego Chóru
Męskiego Cantamus oraz piosenki w
aranżacji szkolnego Chóru Zespołu Szkół w Trzcinicy prowadzonego
przez Renatę Adamską.
- Od zawsze nosiłam się z zamiarem napisania książki historycznej
o Wodzicznej – mówiła Bożena Henczyca, wprowadzając zebranych w
tajniki powstawania nowego tekstu.
Trzy jubileusze obchodzone w 2018
roku dały mi olbrzymią motywację
do tego, aby dzieło stworzyć. Rok
2018 był wyjątkowym rokiem, bowiem obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę,
90-lecie posadzenia naszej Lipy Wolności oraz 10-lecie istnienia i działalności Towarzystwa Społecznego
„Tilia”. Dzieje Wodzicznej sięgają
XII wieku, natomiast pierwsze zapisy

W ramach realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski” kontynuowane są prace wewnątrz obiektu

Trwają prace w Laskach

Na powierzchni 467,78 metrów
kwadratowych znajdą się sale dydaktyczne, każda z własną łazienką
i pomieszczeniem na pomoce dydaktyczne i zabawki. Zaplanowano

wierzchni na spotkania integracyjne
lub środowiskowe.
Kolejnymi pomieszczeniami są
pokoje logopedy, pielęgniarki, personelu, a także pomieszczenia socjalne

Zakończenie prac planowane jest
do 28 czerwca 2019 r.

kuchnię wraz ze wszystkimi magazynami i pomieszczeniami pomocniczymi. W obiekcie znajdzie się
jadalnia wraz z dużym holem i systemem drzwi rozsuwanych umożliwiających stworzenie dużej po-
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i techniczne zgodnie z obowiązującymi wymogami. Budynek zaprojektowany został w technologii energooszczędnej, w tym z systemem
odzysku ciepła, podobnego do tych
zastosowanych w obiektach przed-

szkola i biblioteki w Trzcinicy oraz
zmodernizowanego Zespołu Szkół
w Laskach.
Na tę inwestycję Gmina Trzcinica pozyskała w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego”, Działania 9.3.
„Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”,
Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie
w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 środki zewnętrzne w
wysokości 999.957,19 złotych (maksymalnie można było wnioskować o
1.000.000,00 złotych).
Gmina pozyskała też środki na
projekt „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu
Samorządowym w Laskach”, którego
całkowita wartość wynosi 157.987,50
złote, a dofinansowanie 134.289,37
złote. W ramach przygotowań do
realizacji tego projektu trwają prace
nad ustaleniem zakresu rzeczowego
i wyposażenia pomieszczeń oraz zakupu pomocy dydaktycznych.
Oprac. bem
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na temat miejscowości pojawiły się
w 1400 roku. Jednak zapewne nie te
informacje - umieszczone w pierwszej części książki zatytułowanej
„Historia Wodzicznej” – wzbudzały
tego dnia największe zainteresowanie. Intencją autorki stało się spisanie
dziejów wszystkich mieszkańców
Wodzicznej. Pragnęłam, aby książka
była nie tylko historią miejscowości.
Chciałam, aby stała się pomnikiem
dla naszych przodków i pamiątką
naszego życia, dlatego postanowiłam ująć w publikacji wszystkie
rodziny zamieszkujące Wodziczną
wraz z ich historiami rodzinnymi
– wyjaśniała Bożena Henczyca. Autorka, odwiedzając mieszkańców
swojej miejscowości, otrzymała od
nich niemało materiału, w tym nie
tylko wspomnienia, ale i zdjęcia, dokumenty i różnego rodzaju pamiątki
po swoich przodkach. Korzystając z
tych źródeł, nie chciałam tylko wyłuskiwać faktów. Pragnęłam pokazać
emocje, odczucia ówczesnych ludzi
oraz klimat dawnych lat. I zapewne
rozdział „Historie rodzin” (stu pięciu
posesji) zapełnił sobotni wieczór niejednej rodziny w Wodzicznej. Takie-

go spędzenia reszty wieczoru życzyła
też autorka swoim czytelnikom. Jestem dumna z naszej historii, dumna
z Was i dumna z faktu, że mieszkam
razem Wami w Wodzicznej. Choć
moje losy zawodowe rzucają mnie w
różne strony (Perzów, Warszawa), to
nie wyobrażam sobie innego miejsca
na mój dom. Bo moim domem jest
Wodziczna. Słowa te zostały życzliwie przyjęte przez zgromadzonych.
Tego wieczoru nie obyło się też
bez podziękowań skierowanych przez
autorkę m.in. do mieszkańców Wodzicznej - bohaterów nowej publikacji - oraz polonistów, którzy według
niej ukształtowali jej literackie pióro:
Zofii Marcinkowskiej i Włodzimierza Mazurkiewicza.
Spotkanie zakończyły rozmowy
autorki ze zgromadzonymi gości,
można było uzyskać wówczas jej autograf. Organizatorzy zaprosili też zebranych na poczęstunek w stylu retro.
Wieczór niewątpliwie potwierdził słuszność przekonania Cypriana
Kamila Norwida, które lansuje publikacja, a mianowicie słów: Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć,
skąd się przyszło. Grażyna Gatner

W Aniołce Pierwszej odbyły się wybory sołtysa i Rady Sołeckiej

Zebranie sołeckie
w Aniołce Pierwszej

W trakcie zebrania podsumowano kadencję 2014-2018
w sołectwie Aniołka Pierwsza. Fot.: Ewelina Smyrek

Sołtysem sołectwa Aniołka
Pierwsza został ponownie Ryszard
Gaze, a członkami Rady Sołeckiej:
Kazimierz Bednarek, Paweł Więcek, Stanisław Jendrasiak, Ewelina
Smyrek, Bartosz Ostrowski i Karolina Więcek. Wyboru pogratulował
im obecny na zebraniu wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik.
Podczas zebrania, które odbyło
się 5 lutego 2019 r., sołtys R. Gaze,
podsumował też minione 4 lata w
sołectwie Aniołka Pierwsza. Wśród

podjętych inicjatyw i zrealizowanych
w tym okresie inwestycji wymieniono modernizację dróg w Aniołce
Pierwszej oraz w kierunku Aniołka
Parcele, a także dalszą modernizację
oświetlenia ulicznego. Remontowano
oraz uzupełniano wyposażenie Domu
Ludowego, w którym zamontowano
centralne ogrzewanie. Doposażono
również plac zabaw, a jednostka OSP
w Aniołce Pierwszej otrzymała nowy
wóz pożarniczy.
Oprac. bem
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Kolejna Sportowa Sobota na obiektach sportowych w Rychtalu

Najlepsi zawodnicy
zostali nagrodzeni

Sportowe zmagania
na zasadach fair-play
Sportowe Soboty na obiektach
sportowych w Rychtalu już na stałe wpisały się w kalendarz imprez
rekreacyjno-sportowych dla lokalnej społeczności. To czas, w którym każdy, kto tylko zechce, może
przyjść do hali sportowej lub na
„Orlik” i skorzystać z zaproponowanych przez animatorów zajęć. Można
także skupić na własnych formach
usprawniania fizycznego.

16 lutego br. odbyła się już druga Sportowa Sobota w tym roku.
- Dominowały rozgrywki piłkarskie
dzieci i młodzieży, gry koszykarskie
i siatkarskie, tenis stołowy oraz ćwiczenia na siłowni. Dopisała pogoda,
dlatego z hali sportowej przenieśliśmy się na „Orlik” – mówi animator Piotr Nasiadek. Większość
dyscyplin rozpoczęła się równolegle,
jednak sporym zainteresowaniem

Sportowe soboty cieszą się dużym
zainteresowaniem młodych piłkarzy

cieszyły się rozgrywki piłkarskie, w których zespół Sport Team
– w składzie: Filip Stanisławczyk,
Stanisław Ostrysz, Jakub Nizioł,
Jakub Bizunowicz, Mateusz Włodarczyk, Maciej Grzelak, Kevin
Bizunowicz, Maciej Sewina i Filip
Rogaliński – pokonując Orliki, stał
się liderem zawodów. Najlepszym
strzelcem rozgrywek został Maciej
Sewina, a najlepszym bramkarzem
– Patryk Barzyk. Zaraz po zmaganiach piłkarskich przeprowadzono
konkurs rzutów karnych, w którym
pierwsze miejsce uzyskał M. Sewina,
drugie – Bartłomiej Kubiec, a trzecie – Dominik Piontek.
Spotkania rekreacyjne na rychtalskich obiektach sportowych zawierają
także aspekt profilaktyczny. - Bezpośredni kontakt z przeciwnikiem wywołuje często wiele emocji, dlatego
też przebieg sobotnich zajęć odbywał się w atmosferze poszanowania
przeciwnika oraz nacechowany był
zasadą gry fair play – podkreśla
P. Nasiadek. - Dziękujemy uczest-

Tomasz Pawłowski, zwany Tomkiem Wędrowniczkiem, odwiedził Urząd Gminy w Rychtalu

Wizyta niecodziennego gościa w urzędzie
Pierwszy dzień lutego br. w Urzędzie Gminy w Rychtalu rozpoczęła
wizyta niecodziennego gościa, którym
był Tomasz Pawłowski, zwany Tom-

kiem Wędrowniczkiem. Gość przybył
do Rychtala dzięki uprzejmości wójt
gminy Perzów Danuty Froń, która
osobiście przywiozła T. Pawłowskie-

Od lewej: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu Dorota DirbachPoprawa, wójt gminy Rychtal Adam Staszczyk, Tomasz Pawłowski – Tomek Wędrowniczek,
zastępca wójta Elżbieta Łubieńska-Kopeć i skarbnik Krystyna Skiba-Liebner

go do rychtalskiego ratusza, by przedstawić mu nowego wójta gminy Rychtal Adama Staszczyka.
Tomek Wędrowniczek od kilkunastu lat odwiedza jednostki samorządu
terytorialnego na terenie całego kraju.
Jak sam mówi, jest bardzo szczęśliwy,
że po raz kolejny dotarł do Rychtala i
miał możliwość poznać nowego włodarza tej pięknej gminy.
Z danych posiadanych przez
Tomka Wędrowniczka wynika, że A.
Staszczyk jest 831 wójtem, którego
odwiedził po raz pierwszy. Ostatnia
wizyta tegoż gościa miała miejsce w
gminie Rychtal kilka lat temu. Dane
wskazują też, że Elżbieta Łubieńska-Kopeć jest 491 zastępcą wójta. Statystyki oraz ilość zgromadzonej przez
Wędrowniczka pamiątkowej dokumentacji jest niezwykle imponująca.
Na zakończenie tego miłego spotkania wykonano pamiątkowe, wspólne zdjęcie, następnie T. Pawłowski
udał się wraz z wójtem w odwiedziny
do pobliskiego Baranowa.
Oprac. KR

nikom za liczny udział, a młodzieżowym sędziom za pomoc w
realizacji sobotniego przedsięwzięcia. Zachęcamy także wszystkich
tych, którzy jeszcze nie skorzystali
z oferty zajęć, do czynnego udziału
w zaproponowanych przedsięwzię-

ciach. Wszelkie zapowiedzi imprez
rekreacyjno-sportowych oraz relacje
znajdziecie państwo na moim profilu
na Facebooku, stronie www.rychtal.pl
oraz w lokalnej prasie – podsumował
animator.
Oprac. KR

Karnawałowy bal przebierańców w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu

Kolorowo i radośnie
w przedszkolu
Wyobraźnia rodziców, którzy przygotowali
przebrania dla swoich pociech, nie miała granic

Karnawał to okazja do zabawy,
tańca i radości. Ważnym elementem
tego czasu są bale. Również w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu
odbył się wyczekiwany przez dzieci
karnawałowy bal przebierańców.
W środę, 6 lutego br., od samego
rana do przedszkola przychodziły
dzieci przebrane w kolorowe przebrania. Pomysłowość rodziców nie miała
granic. Przygotowali oni dla swoich
pociech bardzo ciekawe stroje karnawałowe. Na balu, obok księżniczek,
wróżek, rycerzy, strażaków, policjantów, piratów i żołnierzy, pojawiły się
postaci z ulubionych bajek i filmów
dla dzieci. Po wielkiej prezentacji

strojów rozpoczęły się tańce przy
rytmach wesołej muzyki, przeplatane zabawami i korowodami. Oczywiście znalazło się również coś dla
spragnionych i zmęczonych – chwila
relaksu przy wspólnym poczęstunku
i pamiątkowe zdjęcia.
Do domu dzieci wracały bardzo
zmęczone, ale i szczęśliwe, dzieląc
się z rodzicami swoimi przeżyciami.
Bal umożliwił dzieciom spędzenie
czasu w miłej i wesołej atmosferze.
Wspólna zabawa przyniosła wiele
radości przedszkolakom, a to było
głównym celem balu. Kolejny bal już
za rok!
Oprac. KR

Wspólna zabawa przyniosła
dzieciom mnóstwo radości
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W styczniu tego roku Koronę Maratonów Świata zdobył baranowianin Karol Kremer. W
ten sposób zameldował się w elitarnym gronie niespełna 400 biegaczy, którzy przebiegli
maratony w Europie, Azji, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Afryce, Australii i
na Antarktydzie. W tej grupie jest około 20 Polaków. Ten wyczyn zajął mu trzy lata

Karol Kremer zdobywcą
Korony Maratonów Świata

KORONA MARATONÓW ŚWIATA
KAROLA KREMERA:

15 maja 2016 r. – Kraków
18 września 2016 r. – Sydney
20 stycznia 2017 r. – Dubaj
23 kwietnia 2017 r. – Agadir (Maroko)
26 sierpnia 2017 r. – Stavanger (Norwegia)
24 września 2017 r. – Berlin
3 czerwca 2018 r. – Rio de Janeiro (Brazylia)
17 czerwca 2018 r. – Banff (Kanada)
15 stycznia 2019 r. – Antarktyda
19 stycznia 2019 r. – 50 km Punta Arenas (Chile
)

Ambitny maratończyk z Barano- wyglądają zupełnie inaczej – tłumawa – Karol Kremer – nie zwalnia czy. - Skąd wzięło się moje przekotempa i zapowiada, że w tym roku nanie, że biegać można w każdym
ukończy ultramaraton górski wśród miejscu na Ziemi? Jedynym ogranorweskich fiordów. A w sierpniu niczeniem może być tylko własna
zmierzy się z (niemal) niemożliwym wyobraźnia. Jeżeli jednak ktoś po– siedem maratonów w siedem dni w trafi sobie wyobrazić, że po kilku lasiedmiu krajach afrykańskich.
tach intensywnych treningów może
Poszło o zakład
ukończyć każdy maraton, to biegowa
Karolowi można wierzyć na sło- kariera i droga do Korony Maratowo, że postawi na swoim i ten szalony nów Świata stoi otworem! Mnie udaplan zrealizuje bez pudła. Przecież ło się tego dokonać w niecałe trzy
trzy lata temu też wszystko
zaczęło się od podrażnionej
ambicji. Pojechał z kolegami
do Zakopanego, a tam, pod
skocznią, doszło do sporu,
który dla Karola zakończył się
wielkim triumfem. - Koledzy
kpili, że taki „szczypior”, jak
ja, który nigdy nie zajmował
się wyczynowym sportem, nie
zdoła ukończyć maratonu, że
to jakiś żart, by w trzy miesiące przygotować się do takiego
biegu. „Załóżcie się” – zaproponowałem. Przygotowania
zakończyłem w kwietniu, a
pierwszy maraton pobiegłem
w Krakowie w maju 2016 r.
Zawziąłem się. Oczywiście,
że koledzy ruszyli za mną do
Krakowa, ale chyba tylko po
to, by odebrać wygrany zakład. Pomylili się – przypomiKarol Kremer ma na swoim koncie,
na z dumą.
Na wariackich papierach wiele biegowych sukcesów
Nasz bohater nie ukrywa,
że do pierwszego maratonu przygo- lata. Jako amator-biegacz czuję się
towywał się na wariackich papierach. w jakiś sposób biegowo spełnionym
- Biegałem bez trenera, trzy razy w – cieszy się.
tygodniu po 10-15 km, ale sporo czyCenny dodatek
do podróżowania
tałem, łyknąłem trochę Internetu.
Karol nie lubi rozgłosu, zgiełku,
A jak już zacząłem, to narastało we
mnie przekonanie, że trzeba biec da- dlatego nie marzy o największych,
lej. Teraz pracuję z profesjonalnym prestiżowych światowych imprezach.
trenerem, więc moje przygotowania - Nie ciągnie mnie do Bostonu czy
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Nowego Jorku, choć berliński maraton zaliczyłem – uśmiecha się. - Mój
plan został tak przygotowany, bym
mógł wziąć udział w maratonach w
miejscach, w których jeszcze nie byłem, by odwiedzić nieznane mi kraje
i miasta – objaśnia maratończyk. Karol twierdzi, że bieganie stanowi cenny dodatek do podróżowania. Australia to dla niego niezwykła życzliwość
miejscowych, Dubaj to drapacze
chmur, piasek, pustynia i rozpalony
asfalt. Miasto o dwóch twarzach, Maroko, wspomina z
racji niezwykłej orientalnej
kuchni. Brazylijskie Rio kojarzy mu się ze wspaniałą zabawą, a Kanada z monumentalną
przyrodą, bo trasę biegu wytyczono w parku narodowym. I
wreszcie Antarktyda. Surowa
i niedostępna. - Najtrudniej
było w Dubaju ze względu na
różnicę temperatur. U nas
sroga zima, a tam prawie plus
czterdzieści – przypomina.
Apetyt rośnie
w miarę jedzenia
Karol w trzy lata zdobył
Koronę Maratonów Świata.
Aby osiągnąć taki sukces,
nie wystarczy w dowolnym
momencie i miejscu pokonać
dystans 42,195 km. Uczestnik
musi wziąć udział w zorganizowanej imprezie, po której
jego nazwisko znajdzie się na
liście uczestników z wynikami. Maratończyk z Baranowa od
pewnego czasu współpracuje z poznańskim biurem podróży „Logos
Travel”. W zdobyciu Korony Maratonów Świata nie liczy się przy tym
wynik, a jedynie samo ukończenie
trasy, choć każdy, kto biega, wie, że
maraton, to wcale nie jest łatwy do
osiągnięcia dystans. Z drugiej strony
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im więcej spędza się czasu na bieganiu, tym ma się wobec siebie większe
wymagania.
Trzeba mieć marzenia
Europa, Australia, Azja, Afryka,
obie Ameryki, Antarktyda – już za
nim. Trzeba jednak od razu dodać, że
lista osiągnięć maratończyka z Muratora jest znacznie dłuższa. Karol
w ciągu trzech lat ukończył bowiem
aż 13 maratonów, w tym, już po Antarktydzie, niejako „po drodze”, pokonał morderczy dystans 50 km w
chilijskim Punta Arenas. A wcześniej
„3 marathons 3 countries 3 days”: 18
sierpnia 2018 r. – Azerbejdżan, 19
sierpnia 2018 r. – Armenia, 20 sierpnia 2018 r. – Gruzja. Nie zrobiła na
nim wrażenia nawet czająca się tam
wojna. - Do tej pory chodziło o to, by
maraton tylko ukończyć. Teraz chcę
być coraz szybszy – zapowiada.
Oby nie za gorąco!
Chociaż Karol zrealizował wyzwanie, które na swoim koncie ma
zaledwie grupka Polaków, pozostaje
osobą skromną. O jego wyczynie do
tej pory wiedzieli jedynie najbliżsi,
przyjaciele i koledzy. Przebiegnięcie
maratonów na każdym z kontynentów pozwala doświadczyć skrajnych
warunków biegania. Czy są miejsca
na naszym globie, gdzie biega się łatwiej i miejsca, gdzie biega się trudniej? Czy są to piaszczyste i suche
ziemie Afryki, czy może zmarznięte

i skute lodem krainy Antarktydy?
- Najlepiej się biega, gdy jest się
przygotowanym. A najtrudniej biega się wtedy, gdy człowiek nie zdąży
się przygotować lub nabrać sił na
kolejny maraton. Poza tym, moim
zdaniem, najlepiej biega się w miejscach, w których temperatura nie
jest zbyt wysoka – mówi nasz bohater.
Siedem maratonów
w siedem dni
Zdobycie Korony Maratonów
Świata nie oznacza, że teraz czas
zawiesić buty na kołku, bo cel został osiągnięty. Jak podkreśla, nadal jest wiele biegowych wyzwań,
którym warto sprostać, a przy tym
móc odkrywać ciekawe miejsca na
świecie. - Nadal poszukuję nowych,
ciekawych miejsc na niesamowite,
biegowe przeżycia. Każdy, kto rozpoczął swoją przygodę z bieganiem,
zna te uczucia i nie wyobraża sobie
lepszego sposobu na dostarczenie
codziennej dawki endorfin. Bieganie
długodystansowe kształtuje charakter, wyrabia kondycję, uczy pokory,
ale też wytrwałości w dążeniu do
celu – stwierdza. Ambitny maratończyk z Baranowa nie zwalnia tempa
i zapowiada, że w tym roku ukończy
ultramaraton górski wśród norweskich fiordów. A w sierpniu zmierzy
się z niemożliwym. Siedem maratonów w siedem dni w siedmiu krajach
afrykańskich. Powodzenia!
ems

Przez tydzień, od 12 do 18 stycznia br., dzieci z gminy Baranów spędzały sportowe ferie w Zakopanem, a dokładniej
w Murzasichlu na zimowisku sportowym przygotowanym
przez firmę „TRANSPORTERTravel”. Wspaniała aura i doskonała organizacja złożyły się na imprezę, której dzieci
długo nie zapomną. Zimowisko dofinansowane zostało
przez wójta gminy Baranów ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zimowisko w Murzasichlu

Zwiedzanie Krakowa było jedną
z wielu atrakcji podczas zimowiska

Od pierwszego dnia – śnieg, śnieg
i śnieg. Lepszych warunków dla podopiecznych nie można było sobie
wymarzyć. Oprócz narciarstwa i zawziętych treningów czas urozmaicały coraz to inne atrakcje. Każdy znalazł coś dla siebie: kulig w magicznej
Narnii, degustacja oscypków, zwiedzanie Wadowic i Krakowa, konkursy z nagrodami. Nie zabrakło
czasu na ognisko, jak i inne śniegowe zabawy, jazdę na łyżwach, bitwy
śnieżne, zjazdy saneczkowe, dyskoteki, wieczory filmowe, konkursy z
nagrodami, naukę jazdy na nartach,
treningi karate i piłkarskie, wyjazd
na basen (gorące termy „Bania”), lodowisko, klimatyczny wieczór legend

przy kominku i opowieści o historii
i ciekawostkach Zakopanego, piesze
wycieczki połączone ze zwiedzaniem, zajęcia plastyczne, dyskoteki i
konkursy z nagrodami. Spora grupa
uczestników zimowiska zanotowała
na swoim koncie pierwsze sukcesy na
narciarskim stoku. Niezapomniane
wrażenia pozostawiły w pamięci wycieczki do: Zakopanego, zwiedzanie
Krupówek, Wielkiej Krokwi, Krakowa i Wadowic z Muzeum Jana Pawła
II. Dzieci z pewnością wyniosły z
wyjazdu nowe umiejętności, przyjaźnie, które zostaną utrzymane oraz
fantastyczne wspomnienia, które pozostaną jak najdłużej.
ems

cd. KURIERA BARANOWA na str. 15

Region
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cd. KURIERA BARANOWA ze str. 14

Sportowe środowisko gminy Baranów z utęsknieniem wyczekuje chwili otwarcia hali sportowej w
Baranowie i póki co korzysta z gościnności wójta gminy Łęka Opatowska. W miniony weekend, 16 i
17 lutego br., blisko 200 młodych piłkarzy wzięło udział w trzech halowych Turniejach Piłki Nożnej
„Słupia 2019” o Puchar Wójta Gminy Baranów. Zawody zostały rozegrane w sobotę i niedzielę w hali sportowej w Łęce Opatowskiej

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Samorządowym
w Mroczeniu

WYNIKI TURNIEJU

Puchar Wójta Baranowa…
w Łęce Opatowskiej
W sobotę, 16 lutego br., rywalizowały zespoły w kategorii 2004 i młodsi.
W stawce pięciu drużyn bezkonkurencyjny okazali się piłkarze z Baranowa
i Mroczenia grający w barwach Orła
Mroczeń, którzy wygrali ten turniej
bez porażki.
W niedzielne przedpołudnie do
walki przystąpili futboliści z roczników 2007 i młodsi. W tej grupie najlepsi okazali się piłkarze Strażaka Słupia
I. Baranowski zespół zajął 4. miejsce.
Przypomnijmy, że w tym zespole zagrał tylko jeden piłkarz z rocznika
2007. Strzegący bramki Fabian Paduch spisał się znakomicie. Zdobył tyle
samo punktów, co Strażak Słupia, więc

o miejscu w tabeli zadecydował bezpośredni pojedynek.
Od 14.00 do walki przystąpili najmłodsi – chłopcy z roczników
2010/2011. W stawce sześciu zespołów
najlepiej spisali się piłkarze Maratona
Czajków. Zespół Pionier Baranów był
najmłodszą ekipą w całej stawce. Drużyny grały w systemie „każdy z każdym”.
Wszyscy uczestnicy turniejów
otrzymali medale i dyplomy, a trzy
najlepsze drużyny w każdej kategorii
– puchary. Królowie Strzelców, Najlepsi Bramkarze i Zawodnicy otrzymali
statuetki.
ems

Kategoria 2004/2005:
1. Orzeł Mroczeń
2. MKS Wołczyn
3. Strażak Słupia II
4. Strażak Słupia I
5. Wielkopolanin Siemianice
Król Strzelców
Piotr Jarych (Orzeł Mroczeń)
Najlepszy Bramkarz
Kacper Hłądzyński (Orzeł Mroczeń)
Najlepszy Zawodnik
Krystian Tyra (Strażak Słupia I)
Kategoria 2008/2009:
1. Strażak Słupia I
2. AP Wieruszów
3. Strażak Słupia II
4. Orzeł Mroczeń
5. Gal Gaz Galewice
6. Płomień Opatów
Król Strzelców
Mikołaj Piszczałka (AP Wieruszów)
Najlepszy Bramkarz
Oskar Janus (Strażak Słupia I)
Najlepszy Zawodnik
Tobiasz Świtoń (Strażak Słupia I)
Kategoria 2010/2011:
1. Maraton Czajków
2. Strażak Słupia I
3. Łużyczanka
4.Trzcinica
5. Strażak Słupia II
6. Pionier Baranów
Król Strzelców – Jan Rusak (Czajków)
Najlepszy Bramkarz
Adam Lenort (Pionier Baranów)
Najlepszy Zawodnik
Antoni Heliński (Czajków)
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Inauguracja nowej kadencji sołtysów
prowadzonych wyborów w pięciu sołectwach wybrano nowych sołtysów:
Działosze – Ewelina Krawczyk,
Tabor Mały – Błażej Myśliński,
Weronikopole – Paulina Pastusiak,
Chojęcin-Parcele – Krystyna Kosik i Bralin – Aleksandra Maciej.
W pozostałych sołectwach funkcję
sołtysa nadal pełnić będą: Adam
Hełmiński – Nowa Wieś Książęca,
Artur Jędrzejak – Czermin, Małgorzata Klofta – Mnichowice, Justyna

Wójt P. Hołoś (po lewej), przewodniczący Rady M. Markiewicz (po prawej)
i sekretarz E. Pieles (na dole po prawej) z sołtysami z gminy Bralin

Od 17 stycznia do 8 lutego br. na
terenie gminy Bralin odbywały się
spotkania sprawozdawczo-wyborcze,
mające na celu wyłonić sołtysów poszczególnych sołectw. Mieszkańcy,
po wysłuchaniu sprawozdań z dotychczasowej działalności sołtysów,
mieli za zadanie wybrać nowego włodarza wioski oraz Radę Sołecką na
kadencję 2019-2024. W wyniku prze-

Kabot – Gola, Stanisław Niechciał
– Nosale, Małgorzata Wrzalska
– Chojęcin i Zofia Węgrzynowicz
– Tabor Wielki. Wójt podkreślił, że
bardzo cieszy wysoka frekwencja
na spotkaniach wyborczych. Daje to
możliwość wsłuchania się w potrzeby
mieszkańców.
Podczas uroczystości inauguracyjnej włodarz gminy wraz prze-

13 lutego br. seniorzy z Klubu
Seniora w Mroczeniu, na zaproszenie
pedagogów i dzieci z przedszkola w
Mroczeniu, uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Pedagodzy wraz z dziećmi z przedszkola w Mroczeniu przygotowali
część artystyczną oraz drobne upo-

minki dla seniorów. Część artystyczna obejmowała wiersze o tematyce
Dnia Babci i Dziadka oraz piosenki
i występy taneczne w wykonaniu najmłodszych.
Seniorzy miło spędzili czas w
gronie dzieci z przedszkola, na koniec spotkania rozdali pociechom
słodkie upominki.
Oprac. KR
Spotkanie upływało
w miłej atmosferze

VI sesja Rady Gminy Bralin

Spotkanie wójta gminy Bralin Piotra Hołosia z sołtysami

14 lutego br. odbyło się wyjątkowe, inaugurujące nową kadencję,
spotkanie wójta gminy Bralin Piotra
Hołosia z sołtysami. W uroczystości
udział wzięli również: przewodniczący Rady Gminy Bralin Marek Markiewicz oraz sekretarz gminy Bralin
Ewelina Pieles. Na początku spotkania wójt podziękował wszystkim pełniącym do tej pory funkcję sołtysa za
pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zebrań wyborczych.

Dzieci – seniorom

wodniczącym Rady Gminy Bralin
M. Markiewiczem oraz sekretarz E.
Pieles wręczyli sołtysom, którzy w
kolejnej kadencji nie będą już pełnili
swojej funkcji, pamiątkowe, grawerowane dyplomy, dziękując im za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców.
Z kolei sołtysi, którzy po wyborach
będą nadal pełnili swoją funkcję, oraz
nowo wybrani sołtysi otrzymali listy
gratulacyjne z okazji uzyskanego
mandatu. - Serdecznie gratulujemy
oraz życzymy powodzenia i satysfakcji z pracy wykonywanej na rzecz
mieszkańców i lokalnego środowiska, a także bardzo dobrej współpracy z władzami samorządowymi gminy - podkreślił wójt.
Dalsza część spotkania była poświęcona omówieniu bieżących spraw
dotyczących gminy Bralin. Wójt
poinformował, że ogłoszony został
przetarg, mający wyłonić wykonawcę
kanalizacji w Mnichowicach, a w najbliższych dniach ogłoszony zostanie
przetarg dotyczący remontu elewacji
budynku Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bralinie. Sołtysi zostali poinformowani również o kolejnych badaniach profilaktycznych dla
mieszkańców gminy Bralin, które
odbędą się w marcu. Ogłoszenia o
nadchodzących badaniach pojawią
się na stronie Urzędu Gminy Bralin
oraz w poszczególnych sołectwach za
pośrednictwem sołtysów. M. Gudra

Radni obradowali

Radni zgodnie przyjęli
wszystkie projekty uchwał

13 lutego br. na kolejnej sesji zebrała się Rada Gminy Bralin. W programie obrad znalazły się uchwały:
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na
lata 2019-2039, w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji
z budżetu Gminy Bralin z przeznaczeniem na realizowane w 2019 r.
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytku
sakralnym – kościele parafialnym pw.
Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej, w sprawie zarządzenia poboru
w drodze inkasa od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego
oraz opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, a także w sprawie zatwierdzenia na 2019
r. planu pracy Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Bralin. Radni uchwalili
wszystkie uchwały podjęte w trakcie
sesji.
Podczas sesji wójt podsumował
także spotkania sprawozdawczo-wyborcze odbywające się w poszczególnych sołectwach oraz podziękował
sołtysom za pomoc i zaangażowanie
w organizacji tych spotkań. Następnie radna Anna Czajka odczytała
wniosek dotyczący zagospodarowania terenu położonego przy Zespole
Szkół im. Ks. Michała Przywary i
Rodziny Salomonów w Nowej Wsi
Książęcej. Wniosek był odniesieniem do wstępnego projektu z lutego
2016 r., zakładającego budowę boiska
sportowego oraz parkingu samochodowego w obrębie placówki. Radna
zaproponowała ponowne rozważenie
możliwości wykupienia przez gminę
gruntu przy szkole.
M. Gudra
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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 działkę o pow. 63 arów - Mielęcin. Tel. 604 115 337.
(TK 41/02/19)
Sprzedam działki mieszkaniowe Kępno,
ul. Walki Młodych (2 ha, 30 ar).
Tel. 791 644 644.
(TK 38/02/19)

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

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe,
nowe - Kępno, Os. Grafitowe, kompleksowo
wyposażone, cena 1500 zł + opłaty.
Tel. 792 879 550.
(TK 43/02/19)

Sprzedam seicento, rok 2000.
Tel. 510 285 430.
(TK 50/02/19)
Sprzedam suzuki ignis, rok 2005, diesel,
stan bardzo dobry. Tel. 663 446 484.
(TK 42/02/19)
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 maszynę do wycinania kartonów.
Tel. 604 229 671.
(TK 47/02/19)
Sprzedam drewno opałowe - liściaste, iglaste. Tel. 510 183 522.
(TK 25/01/19)
różne
Oddam meble pokojowe za darmo.
Tel. 570 788 727.
(TK 53/02/19)

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

Sprzedam działki mieszkaniowe, Trzcinica,
od 11 arów. Tel. 791 644 644.
(TK 38/02/19)

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

Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)

Do wynajęcia lokal 38 m2 na handel lub
usługi - Os. Kopa. Tel. 510 285 430.
(TK 49/02/19)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Sprzedam budynek biurowy o pow. 281 m2
w centrum Kępna, ul. Ks. Nowackiego 1.
Tel. 791 644 644.
(TK 38/02/19)

Sprzedam działkę 70 arów - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 31/01/19)

Do wynajęcia pawilon mieszkalny dla
2 osób. Niezależne wejście, pełne wyposażenie, C.O. Tel. 730 139 312.
(TK 51/02/19)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
szukam do wynajęcia mieszkania
w Kępnie. Tel. 606 757 246
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

Zatrudnimy STOLARZA
lub POMOCNIKA STOLARZA
MONTAŻYSTĘ KRZESEŁ
lub osobę do przyuczenia zawodu.
Zajmujemy się produkcją stelaży
krzeseł i mebli tapicerowanych.

Gwarantujemy dobrą pracę i płacę.
Więcej informacji pod nr tel. 501 601 168
lub w siedzibie firmy:
Zakład Stolarsko-Tapicerski s.c.,
Józef i Przemysław Jędrysiak,
Szklarka Mielęcka 8a, 63-600 Kępno.

Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 603 504 919.
(TK 52/02/19)
Tynki gipsowe, cementowo-wapienne.
Tel. 792 770 054.
(TK 35/02/19)
Murowanie budynków, remonty, tynkowanie
naszynowe i tradycyjne, elewacje budynków,
wykańczanie wnętrz. Tel. 608 187 829.
(TK 28/01/19)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
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)
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)

Firma Novotex w Taborze Wielkim
zatrudni osobę na stanowisko

mechanik pojazdów
samochodowych.
Dobre warunki pracy i płacy.
Kontakt: 603 940 767.

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Administracyjna
„DOMANIN” w Domaninie 9 ogłasza przetarg
na sprzedaż kotłowni w Rogaszycach.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
złożenie oferty w biurze Spółdzielni
do dnia 4.03.2019 r. do godz. 18:00.
Cena wywoławcza wynosi 150.000,00
(sto pięćdziesiąt tys. 00/100).
Kotłownie można oglądać po wcześniejszym
uzgodnieniu pod nr 662 293 461.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo
odstąpienia od przetargu bez podania przeczyny.  

Zarząd Spółdzielni

Sprzedam 5 rojów pszczół.
Tel. 510 176 111.
(TK 40/02/19)
Kupię ziemniaki żółte i czerwone z okolic
Kępna. 12 zł za worek. Tel. 727 429 270.
(TK 36/02/19)
Sprzedam: TUR C-330, rozrzutnik obornika
„Tandem” oraz mieszalnik pasz + śrutownik.
Tel. 604 964 368.
(TK 18/01/19)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)

sprzedam

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
praca
Firma ogólnobudowlana w Marszałkach
zatrudni pracowników na stanowiska: kierowca kat. C, operatorów koparek, murarzy,
cieśli, dekarzy, brukarzy, pomocników brukarzy, pracowników ogólnobudowlanych.
Wynagrodzenie od 3,5 do 7 tys. Praca
na miejscu: Marszałki. Tel. 691 198 352.
(TK 38/02/19)

działkę rekreacyjną,

lipka koło kępna, o pow. 1 ha.
Tel. 731 200 552
do Wynajęcia mieszkanie
w centrum Kępna.
KONTAKT: 606 365 377.
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Poszukuję opiekunki dla osoby niepełnosprawnej, na kilka godzin dziennie.
Tel. 601 844 544.
(TK 37/02/19)
Podejmę się opieki nad osobą starszą.
Tel. 538 429 264.
(TK 29/01/19)
motoryzacja
Sprzedam samochód osobowy VW passat
kombi, zielony metalik, rok 2000, 110 KM,
1.9 TDi, stan b. dobry. Tel. 502 385 248.
(TK 48/02/19)
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Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.

Ogłoszenia

reklamy

ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie

Sprzedam

(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.

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

działkę w bralinie
o pow. 7000 m2
pod budowę hali
(produkcja, magazyny).

Tel. 518 010 013
FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

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

do wynajęcia

GS „SCh” w Bralinie
sprzeda samochód marki

lokal handlowo-usługowy

FORD
TRANSIT,

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

rok produkcji 2012.

Tel. 604 824 980.

kontakt: 600 959 111.

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

usługi elektryczne i elektromechaniczne

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

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

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

Telefon: 514 288 733

Korepetycje

z języka polskiego.
Tel. 606 365 377
Tygodnik Kępiński 21 lutego 2019
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Recenzje

reklamy

Sprzedam

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Michael Connelly - „Punkty zbieżne”

działkę w bralinie
z pozwoleniem
na budowę,
pod 31 mieszkań,
ul. malinowa.

Tel. 731 200 552

Mija pół roku, odkąd Harry Bosch rzucił pracę w policji Los Angeles. Zdecydował się na ten
ruch, aby uniknąć zwolnienia dyscyplinarnego i by z pomocą ekscentrycznego adwokata Mickeya
Hallera pozwać Departament Policji. I choć nie znalazł się w tej sytuacji na własne życzenie, Harry
musi sam przed sobą przyznać, że ma ona pewne dobre strony. Do czasu… Pewnego dnia Haller prosi
Boscha o pomoc w jednej z prowadzonych spraw. Harry znów znajduje się w dobrze znanym sobie
świecie, próbując rozwikłać szczególnie zagadkowe morderstwo. Różnica polega na tym, że teraz
pracuje na rzecz oskarżonego, Da’Quana Fostera. I największym problemem nie jest to,
że prokuratora dysponuje „żelaznymi dowodami” obciążającymi Fostera. Po przejściu
na „ciemną stronę mocy”, jak określali to byli koledzy Harry’ego, staje on w obliczu
zdrady wszystkich zasad, którymi kierował się w dotychczasowej karierze zawodowej.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Monika Śmigielska - „Kuchenny kredens.
Polska kuchnia przedwojenna”
Dom zaczyna się w kuchni, a najlepsze historie pisane są smakiem. Przejadły ci się baby ganoush, wegańskie desery i cudowne diety celebrytek? Wieczorem do nowego odcinka ukochanego
serialu zjadłabyś krem szodonowy, mleczko z cukrem palonym lub leguminę z sera? Razem z Moniką Śmigielską wróć do polskiej tradycji kulinarnej. Wystarczy, że otworzysz „Kuchenny kredens”
i swoją lodówkę. To właśnie w tej – innej niż wszystkie – książce kulinarnej znajdziesz dawne, oryginalne receptury na frykasy, które niegdyś królowały na stołach naszych babć. Dowiesz się, jak w
swojej kuchni odtworzyć zapomniane polskie smaki. Zakosztujesz aromatycznej pieczeni huzarskiej,
zjesz krem mrożony z kasztanów, zrobisz kluski saskie i forszmak. Autorka bloga kulinarnego „Kuchenny kredens” przypomina, że kuchnia stanowi serce każdego domu, a posiłek jest spotkaniem
przy wspólnym stole z tymi, których kochamy. Ich uśmiech, smaki i zapachy pamiętamy z własnego
dzieciństwa. Teraz odkryjesz je na nowo.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jilly Cooper - „Jeźdźcy”

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

prośba o pomoc

Jake’a Lovella, pod którego magicznym dotykiem miękną najtrudniejsze konie i kobiety, napędza do działania nienawiść do atrakcyjnego ulubieńca tłumów, arystokraty Ruperta Campbell-Blacka. Dwaj rywale podbierają sobie konie, wypijają morze alkoholu w kolejnych stolicach Europy, a ich
wrogość w końcu z całą siłą wybucha na olimpiadzie w Los Angeles, co przynosi przerażające skutki... Jedna z najbardziej popularnych książek obyczajowych w historii Wielkiej Brytanii.„Jeźdźcy”
ukazują kulisy świata zawodów jeździeckich – sportu, w którym dzielne konie zbliżają się do ludzi,
zaś ludzie zachowują się jak zwierzęta.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 8
SPONSORZY NAGRÓD:

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 27 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. Michael Connelly - „Punkty zbieżne”,
2. Monika Śmigielska - „Kuchenny kredens.
Polska kuchnia przedwojenna”,
3. Jilly Cooper - „Jeźdźcy”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 7 nagrody otrzymuj¹:

Irena Jokiel (Kuźnica Słupska),
Czesława Henicz (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Czeka cię udany i spokojny tydzień. Jeśli znajdziesz czas na zastanowienie i chwilę refleksji,
wtedy znajdziesz wyjście z kłopotów i odzyskasz
wewnętrzną równowagę.

Byk 21 IV – 21 V
Twój nastrój w tym tygodniu będzie bardzo
zmienny. Możesz przesadnie wyolbrzymiać kłopoty, a nawet obawiać się działań, jakie podejmie
pewna osoba. Zaufaj swojej intuicji!

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Pokonasz przeciwnika, z którym od dawna nie
dajesz sobie rady. Nie przemocą, ale łagodnością, sprytem i mądrością udowodnisz sobie i
innym, co potrafisz. W miłości masz szanse nawiązać bardzo namiętny flirt.

6.
7.

Apteka „Nowa” - 21.02.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 22.02.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 23.02.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 24.02.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 25.02.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 26.02.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 27.02.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

Więcej informacji uzyskać
można u managera
restauracji pod nr tel.:
690 820 925, 62 / 78 299 52
lub osobiście w siedzibie
firmy Restauracja Piaski 1a.

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

Rak 23 VI – 22 VII

Sprzedam

Uważaj, bo twoje relacje z pewną inteligentną
i władczą kobietą mogą się w tym tygodniu pogorszyć. Sprzeciwisz się jej lub zapomnisz o jej
prośbie, z czego mogą wyniknąć kłopoty.

działkę w bralinie
pod 20 mieszkań,
ścisłe centrum
ul. ogrodowa.

Lew 23 VII – 22 VIII
Czekają cię spokojniejsze, ale bardzo udane dni.
Wykonasz swoje obowiązki, odwiedzisz znajomych, ale najlepiej czuć się będziesz w samotności. Przypomnisz sobie o swoim hobby, sięgniesz po ulubione książki i filmy.

Panna 23 VIII – 22 IX

Pojawi się szansa na pomyślne załatwienie
spraw urzędowych lub zawodowych. Nie zwlekaj, bo szczęście ci sprzyja. Twoja szczerość,
odwaga i zapał zostaną docenione. Nie próbuj
iść na skróty.

Tel. 509 933 748
FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Waga 23 IX – 23 X
Czeka cię radość, uznanie i miła niespodzianka.
Jeśli jesteś samotny, to możesz spotkać kogoś,
kto zawróci ci w głowie. Jeśli jesteś w związku,
czekają cię namiętne chwile. W miłości staniesz
się pewny siebie.

Skorpion 24 X – 21 XI
Dzięki korzystnemu zbiegowi okoliczności unikniesz trudnej sytuacji lub kary za własne niedociągnięcia. Bądź jednak ostrożny i nie prowokuj
w tym tygodniu swoich przeciwników.

ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wskutek lekkomyślności lub lenistwa możesz
stracić szansę lub zrazić do siebie osobę, na której ci zależy. W pracy przygotuj się do ważnego
zadania i staraj się nie ryzykować. Sprawa, na
której ci zależy może opóźniać się i komplikować.

Wodnik 20 I – 18 II
Czeka cię zwycięstwo w sporze lub korzystne
rozstrzygnięcie trudnej sprawy. Twoja cierpliwość i wiara zostaną wynagrodzone. Poczujesz,
że warto się było starać i zbierzesz efekty swojej
pracy.

Ryby 19 II – 20 III
Ktoś zarzuci ci, że wcale nie interesujesz się jego
sprawami. To może być przyjaciel lub inna, bliska
ci osoba, która próbuje nawiązać z tobą kontakt.
Wysłuchaj jej i zastanów się, czy aby nie ma racji.
Bądź w tym tygodniu bardziej życzliwy.

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

Ktoś zachęci cię do flirtu lub zaprosi na sympatyczną imprezę. Będziesz się dobrze bawić,
nabierzesz pewności siebie i dystansu do codziennych kłopotów. Dla zamężnych osób karta
zapowiada dobre wiadomości.

Koziorożec 22 XII – 19 I

I OG£OSZE
PRZYJMUJEMY
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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
20
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FOT: Przemysław Zimoch (fotografia-mpfoto.pl)

NR 8/2019 (797)

zice 28 (14)
MKS Victoria Świebod
26 (15)
o
KKS Polonia Kępn
ta Stani-

k (7), Aga
Polonia: Angelika Walcza
ńska (5), Weronika
wro
Sko
lina
Pau
szewska (6),
pner (2), Martyna
Przewdzięk (5), Karolina Tre
Kukotko, Kamila
ika
ron
Orzechowska (1), We
ka, Alicja Noculak,
Filecka, Natalia Czarczyńs
, Katarzyna Fras,
Oliwia Duchnik, Julia Kukuła
a Jokiel. Trener:
Juli
yś,
Marta Walczak-Hadr
Grzegorz Markiewicz.

Mimo dobrej gry

porażka w Świebodzicach

Piłkarki ręczne Polonii Kępno przegrały wyjazdowe spotkanie 10. kolejki drugiej ligi z Victorią Świebodzice mimo że młode kępnianki rozegrany bardzo dobre spotkanie. Do końcowego sukcesu kępińskiemu zespołowi zabrakło niewiele, bowiem jeszcze na
siedem minut przed końcem, biało-niebieskie prowadziły jedną bramką. Mecz był bardzo wyrównany, ale w końcówce podopieczne
Grzegorza Markiewicza popełniły kilka błędów i przegrały, 26:28 (15:14). Polonia otrzymała łącznie 24 minuty kary, a przeciwniczki
zaledwie 8. Najwięcej bramek dla zespołu z Kępna zdobyła Angelika Walczak (7). Jedno trafienie mniej zaliczyła Agata Staniszewska. Po pięć bramek rzuciły Paulina Skowrońska i Weronika Przewdzięk, dwie Karolina Trepner, a jedną Martyna Orzechowska. W
najbliższą sobotę, 23 lutego w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Gwiazd Piłki Ręcznej w Kępnie Polonia zmierzy się z rezerwami
Zagłębia Lubin. Początek spotkania o godzinie 16:00.

Pochodzący ze Świby Rafał Kurzawa, który pod
koniec stycznia trafił na półroczne wypożyczenie
do FC Midtjylland, nie wybiegł na boisko podczas
poniedziałkowej inauguracji drugiej części sezonu duńskiej Superligi

22. kolejka |wiosna 2019
Piast Gliwice – Lech Poznań . ...................– 4:0
Legia Warszawa – Cracovia .....................– 0:2
Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze . ............– 3:1
Korona Kielce – Lechia Gdańsk . ..............– 0:0
Zagłębie Lubin – Miedź Legnica . .............– 3:0
Jagiellonia – Wisła Płock .........................– 1:0
Zagłębie Sosnowiec – Arka Gdynia ..........– 3:2
Wisła Kraków – Śląsk Wrocław ................– 1:0
1. KS Lechia Gdańsk
22 46 36:18
2. KP Legia Warszawa
22 42 35:22
3. Jagiellonia Białystok
22 39 38:29
4. MKS Korona Kielce
22 35 27:24
5. GKS Piast Gliwice
22 34 32:25
6. MKS Pogoń Szczecin
22 34 32:27
7. KKS Lech Poznań
22 33 33:29
8. MKS Cracovia SSA
22 33 24:22
9. Wisła Kraków SA
22 32 34:31
10. KGHM Zagłębie Lubin
22 30 36:33
11. MZKS Arka Gdynia
22 25 33:33
12. WKS Śląsk Wrocław
22 21 29:31
13. MKS Miedź Legnica
22 21 21:41
14. KS Górnik Zabrze
22 20 26:40
15. Wisła Płock SA
22 20 30:39
16. Zagłębie Sosnowiec SA
22 15 27:49

NASI
w LIGACH
Rafał Kurzawa
(FC Midtjylland)
Superligaen

22. kolejka | wiosna 2019
FC Midtjylland – Aalborg BK – X:X
NA BOISKU: nie pojawił się
(poza meczową 18-tką)
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

22. kolejka | wiosna 2019
Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze – 3:1 (2:1)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

22. kolejka | wiosna 2019
Zagłębie Lubin – Miedź Legnica – 3:0 (2:0)
NA BOISKU: 1-77 minuta
Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

22. kolejka | wiosna 2019
Zagłębie Lubin – Miedź Legnica – 3:0 (2:0)
NA BOISKU: 63-90 minuta

Odłożony debiut Kurzawy w Danii
Rafał Kurzawa były piłkarz Zgody Olszowa, Sokoła Świba i Marcinków Kępno, po przejściu do FC Midtjylland nie otrzymał szansy
debiutu w duńskiej Superlidze. W poniedziałek jego nowy klub pokonał na inaugurację drugiej części sezonu Aalborg BK 2:1 (1:0).
Dla świbianina zabrakło miejsca w meczowej osiemnastce i spotkanie z Aalborgiem musiał oglądać z perspektywy trybun. Kolejne
spotkanie wicelider duńskiej Superligi rozegra w najbliższą niedzielę. Być może podczas starcia z Aarhus były pomocnik Górnika
Zabrze otrzyma szansę pierwszego występu w nowych barwach.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Ostatnia prosta przygotowań do wiosny.
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Sport

piłka nożna

Co słychać u rywali

Piłka nożna >>> Zimowe przygotowania drużyn z okręgu kaliskiego na ostatniej prostej.
W ciągu minionego tygodnia rozegrano kilkadziesiąt spotkań kontrolnych

Polonii Kępno i Orła Mroczeń?
Już niebawem 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.

MGKS Tulisia Tuliszków
Dopiero 29 stycznia do zajęć po noworocznej
przerwie wrócili piłkarze siódmej drużyny grupy trzeciej Ligi Międzyokręgowej. W trakcie
przygotowań drużyna rozegra pięć meczów
sparingowych. W zasadzie przed piłkarzami
z Tuliszkowa pozostały już tylko cztery jednostki kontrolne, bowiem w miniony weekend
tuliszkowianie rozegrali pierwszy test-mecz
podczas zimowych przygotowań. Nie wypadł
on zbyt kolorowo bowiem Tulisia przegrała z
LKS-em Ślesin aż 0:7. Podczas zimowych
przygotowań Tulisia rozegra jeszcze sparingi
z Termami Uniejów (22 lutego), Victorią Ostrzeszów (2 marca), Górnikiem Kłodawa (10 marca) oraz Zrywem Dąbie (16 marca). Pierwszym
poważnym testem rywala Orła będzie inaugurujący start Ligi Międzyokręgowej wyjazdowy pojedynek z Polonusem Kazimierz Biskupi.
Wiosną drużynę z Tuliszkowa czeka już tylko walka w lidze. Tulisia pożegnała się bowiem z Pucharem Polski na szczeblu okręgowym. Tuliszkowianie przegrali w ćwierćfinale z Wilkami Wilczyn.

MKS Victoria Września
Coraz bliżej finiszu są również przygotowania przeciętnie spisującej się jesienią Victorii
Września. Przypomnijmy, że rundę jesienną
Victoria zakończyła na jedenastym miejscu
w tabeli ze stratą osiemnastu punktów do lidera, Lubuszanina Trzcianka. 4 grudnia piłkarze odbyli ostatni trening, na którym trener
Tomasz Bekas zaserwował piłkarzom Beep
Testy, które pokazały wytrzymałość fizyczną
zawodników po rundzie jesiennej. Na pierwszych zajęciach, po pięciotygodniowej przerwie gracze z Wrześni zameldowali się 8 stycznia. Podopieczni Tomasza Bekasa od 19 stycznia
rozgrywają mecze kontrolne, które stanowią przerywnik między ciężkimi treningami. W pierwszym z nich Victoria pokonała w Gnieźnie trzecioligowego Górnika Konin 2:1. W pierwszej stolicy Polski odbywają
się także pozostałe gry kontrolne wrzesińskiego zespołu. W drugim
tegorocznym sparingu czwartoligowiec uległ Wełnie Skoki 1:2, by w
kolejnym test-meczu zrehabilitować się na SKP Słupca i tym razem
zwyciężając 2:0. W dwóch kolejnych meczach kontrolnych gracze z
Wrześni grali ze zmiennym szczęściem. Najpierw przegrali 2:3 z Obrą
Kościan, a następnie zremisowali 2:2 z trzecioligową Polonią Środa
Wielkopolska. Także remisem 2:2 zakończyło się sobotnie spotkanie
z Czarnymi Czerniejewo. W najbliższą sobotę Victorię czeka ostatni
sprawdzian przed startem rozgrywek ligowych. W próbie generalnej
wrześnianie zmierzą się z GKS-em Dopiewo.

MKS Olimpia Koło
Ostatnia drużyna rozgrywek czwartej ligi nie ma
większych szans na zapewnienie sobie utrzymania na kolejny sezon. Gracze z Koła nie zamierzają jednak składać broni i już od 7 stycznia
rozpoczęli przygotowania przed startem drugiej
części sezonu. Rozgrywanie meczów kontrolnych gracze Olimpii rozpoczęli 26 stycznia, od
przegranego meczu z GKS-em Sompolno 3:5.
Grający na co dzień w lidze międzyokręgowej
rywal był teoretycznie najłatwiejszym przeciwnikiem Olimpii podczas
zimowych sparingów. Pozostałe mecze kontrolne drużyna Tomasza
Mikusika rozegrała z zespołami występującymi na co dzień w czwartej lidze. Wszystkie swoje spotkania kolanie rozgrywają na wyjazdach.
Dwukrotnie sparingi odbywały się we Włocławku, a raz w Uniejowie,
Byczynie i Zduńskiej Woli. Ostatni sprawdzian Olimpia zaplanowany
ma na 23 lutego. Gracze Olimpii w próbie generalnej przed startem
rozgrywek ligowych zmierzą się z Pogonią Zduńska Wola. W poprzednich sparingach kolska Olimpia zremisowała z Mazurem Gostynin 1:1.
Takim samym rezultatem zakończyło się sobotnie starcie z Włocłavią
Włocławek. W pierwszym meczu o punkty w 2019 roku piłkarze z Koła
zagrają na własnym terenie z Pogonią Nowe Skalmierzyce.
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Ostatnia prosta przygotowań
Piłkarska wiosna zbliża się wielkimi krokami. Już za nieco ponad tydzień ruszy runda
rewanżowa w grupie Wielkopolskiej czwartej ligi, a nieco ponad dwa tygodnie pozostały
z kolei do inauguracji piłkarskiej wiosny w rozgrywkach trzeciej ligi. Podczas minionego
tygodnia swoje spotkania kontrolne rozegrały prawie wszystkie drużyny występujące na tych szczeblach rozgrywkowych. Zespoły rozgrywają więc sparingowe ostatki
w okresie przygotowawczym.
Kibice w regionie na start wiosny
muszą jeszcze chwilę poczekać. Ligowa kawalkada powróci na boiska
okręgu w pierwszy weekend marca.
Wtedy właśnie po raz pierwszy o
punkty w 2019 roku zagrają czwartoligowi przedstawiciele okręgu kaliskiego. Póki co kibice muszą emocjonować się występami swoich drużyn
w meczach kontrolnych. Pracowite
dni mają za sobą gracze najwyżej
sklasyfikowanego i zarazem najlepszego obecnie zespołu okręgu kaliskiego, KKS-u Kalisz. Podopieczni
Dariusza Marca najpierw podejmowali trzecioligowego Sokoła Aleksandrów Łódzki, by parę dni później
sprawdzić się na tle drugoligowej
Skry Częstochowa. Rywalem kaliszan w piątym tegorocznym meczu
kontrolnym byli gracze z Aleksandrowa Łódzkiego. Mimo ogromnej
przewagi jaką kaliscy piłkarze mieli
przez niemal cały meczu, zakończył
się on remisem. KKS wyszedł na
prowadzenie w 84. minucie za sprawą trafienia Mateusza Żebrowskiego. Radość gospodarzy nie trwała
jednak długo, bowiem już po 180
sekundach rzut karny na gola zamienił Aleksander Ślęzak. Kaliszanie
od samego początku prezentowali się lepiej niż rywal. Od początku
imponowali łatwością dochodzenia
do sytuacji strzeleckich, jednak zdecydowanie gorzej wyglądała ich finalizacja. Najdogodniejsze sytuacje
w pierwszej odsłonie zmarnowali
Hubert Antkowiak, który dobijał
uderzenie Marcina Radzewicza i Gabriel Vidal Gonzalez, po którego
uderzeniu piłka nieznacznie minęła
słupek bramki gości.
Gole padły w drugiej połowie,
a właściwie w ostatnich jej fragmentach. W 84. minucie prawym
skrzydłem zerwał Mateusz Żebrowski
i skutecznym uderzeniem wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.
Radość kaliszan nie trwała jednak
długo. Po zaledwie trzech minutach
Pavlo Hordijczuk nieprzepisowo zatrzymał Jakuba Rozwandowicza, a
arbiter wskazał na jedenasty metr.
Z rzutu karego nie pomylił się Aleksander Ślęzak. Mimo wielu dogodnych sytuacji kaliszanie nie potrafili
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pokonać silnego rywala, jakim niewątpliwie była drużyna prowadzona
przez Sławomira Majaka, pracującego przed kilkoma laty w Calisii
Kalisz. Trzy dni później rywalem
kaliszan była drugoligowa Skra Częstochowa. Piłkarze KKS-u zaliczyli
niezwykle udany sprawdzian i na
własnym terenie ograli drugoligowca, zwyciężając 1:0 po trafieniu Huberta Antkowiaka. Mecz wzbudził
spore zainteresowanie, bowiem szósty zimowy sparing kaliszan oglądało
prawie dwustu kibiców.
Przygotowania do rundy wiosennej kończą też powoli podopieczni
Piotra Garbarka i Pawła Janasa
z Jaroty Jarocin. Drugiemu z trzecioligowych przedstawicieli okręgu pozostał już tylko jeden mecz kontrolny.
Do tej pory ekipa z Jarocina wygrała
trzy mecze, dwa zremisowała i dwa
razy przegrała. Na ten bilans złożyło
się między innymi ostatnie sparingowe starcie jarocinian z Piastem Żmigród. Mecz z trzecioligowym Piastem, prowadzonym przez doskonale
znanego z boisk ekstraklasy Ediego
Andradiny, zakończył się bezbramkowym remisem. W pierwszych fragmentach meczu gra toczyła się głównie w środku pola. Zespół z Jarocina
groźniej zaatakował w 18. minucie.
Wtedy też na bramkę gości uderzał
Mateusz Dunaj. Jego strzał po ziemi
obronił golkiper ze Żmigrodu. Znakomitą okazję do zdobycia gola miał
również Miłosz Kowalski, który w
polu karnym został sfaulowany, ale
arbiter nie dopatrzył się przewinienia.
Chwilę później wychowanek jarocińskiego klubu opuścił plac gry i został
zmieniony przez zawodnika testowanego. Przewaga jarocińskiej drużyny
nie podlegała dyskusji. W 35. minucie
groźnie strzelał Szymon Piekarski.
Tym razem futbolówka odbiła się od
słupka i rywale mogli ponownie odetchnąć z ulgą. Po krótkiej przerwie
z dobrej strony pokazali się Dunaj i
Piekarski. Obaj z dystansu próbowali
zdobyć pierwsze trafienia dla swojej
ekipy. Sporo się działo w końcówce
spotkania. Rywale częściej przedostawali się pod bramkę JKS-u, ale
ich próby były bardzo nieskuteczne.
Gospodarze postraszyli w końcówce.

Daniel Tomaszewski z prawej strony
był bliski przelobowania bramkarza,
a jeden z graczy testowanych trafił
prosto w poprzeczkę. Ostatecznie w
przedostatnim pojedynku kontrolnym w okresie przygotowawczym
padł bezbramkowy remis.
Ostatni tydzień przyniósł sporą dawkę meczów sparingowych w
wykonaniu czwartoligowych przedostawicieli naszego regionu. Kolejny sparing, a w nim oczekiwane
zwycięstwo odnieśli gracze kępińskiej Polonii. Mimo iż trener Bogdan
Kowalczyk nie mógł skorzystać z
kilku zawodników, to kępnianie nie
mieli problemów z pokonaniem LZS-u Piotrówka, przed laty solidnego
trzecioligowca, a obecnie przedstawiciel Opolskiej Klasy Okręgowej.
Biało-niebiescy zwyciężyli wyraźnie, bo 7:1. Dwie bramki w tym spotkaniu zdobył testowany Leonardo
Ifedirichukwu Okeke. Pozostałe
bramki dla kępińskiej drużyny zdobyli Łukasz Walczak, Bernard Fai
Ndukong, Witold Kamoś, Karol
Latusek oraz zawodnik gości, który
zanotował samobójcze trafienie.
BAS

Wyniki ciekawszych sparingów

KKS Kalisz – Skra Częstochowa . ..............– 1:0
Jarota Jarocin – Piast Żmigród ................– 0:0
Polonia Kępno – LZS Piotrówka ...............– 7:1
Victoria Ostrzeszów – Zenit Międzybórz ...– 2:1
Motor Praszka – Orzeł Mroczeń . .............– 3:2
KKS Kalisz – Sokół Aleksandrów Ł. ..........– 1:1
Ostrovia Ostrów – Tur Turek ....................– 3:3
Pogoń Nowe S. – Piast Błaszki .................– 6:1
Victoria Laski – Strażak Słupia . ...............– 9:3
LKS Jankowy – KS Hanulin . ....................– 7:4
Prosna Kalisz – KS Karsznice ...................– 6:4
Centra Ostrów – Odolanovia ....................– 1:2
Stal Pleszew – Polonus Kazimierz ............– 2:3
Astra Krotoszyn – Krobianka Krobia ........– 1:9
Pogoń Trębaczów – KS Rogaszyce . ..........– 4:2
Zawisza Łęka O. – KS Osiek ....................– 6:0
Orzeł Galewice – Płomień Opatów ...........– 3:4
Sokół Świba – Marcinki Kępno (JM) . .......– 3:5
GKS Rychtal – Start Namysłów ................– 1:5
Prosna Chocz – GKS Żerków ....................– 6:5
LZS Cielcza – Raszkowianka ....................– 2:2
Astra Krotoszyn – Krobianka Krobia ........– 1:9
Żaki Taczanów – Żaki Taczanów (JS) .......– 9:3
Korona-Pogoń – Piast Czekanów .............– 2:6
Czarni Dobrzyca – Biały Orzeł .................– 1:1

Historia

piłka nożna

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej opublikował ostateczną wersję terminarza rozgrywek rundy wiosennej Wielkopolskiej Ligi Juniora A2. Piłkarze Marcinków
po zimowej przerwie powrócą na boiska 6 kwietnia

Juniorzy

Piłka nożna >>> Po kilkunastu latach bezskutecznych
prób zmiany przepisów może nastać końcowy efekt zadowalający, uprawiający sport dzieci i młodzieży, a także
wielu działaczy, trenerów, a przede wszystkim zawodników
amatorów

Przełom w zakresie
badań dla sportowców

poznali

ostateczny

terminarz

Znane są już dokładne i ostateczne terminy piłkarskiej rundy wiosennej. Wiadomo już
kiedy się ona zacznie i skończy w ligach młodzieżowych. Prowadzący rozgrywki Wielkopolskiej Ligi Juniora Starszego (A2), Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ich wznowienie
zaplanował na 6 kwietnia, a zakończenie na 15 czerwca. Do rozegrania jest dziewięć
kolejek. Wiosną ani jedna z nich nie odbędzie się w tygodniu.
Wydział Gier Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej, który prowadzi rozgrywki Wielkopolskiej Ligi
Juniorów przedstawił ramowy terminarz spotkań na rundę wiosenną. Piłkarze drużyn występujących w Wielkopolskiej Lidze Juniora Starszego
A2 na ligowe boiska wrócą w sobotę,
6 kwietnia, a ostatnią 18. kolejkę zaplanowano na 15 czerwca. Pierwszy
mecz rundy wiosennej Marcinki
Kępno rozegrają przed własną publicznością z Ostrovią 1909 Ostrów
Wielkopolski. Rewanżowe starcie z
ostrowskim zespołem zaplanowano
właśnie na pierwszą sobotę kwietnia.
Sezon 2018/2019 juniorzy Marcinków zakończą 8 czerwca, również
domowym meczem ze Zjednoczonymi Trzemeszno. Co prawda ostatnia
kolejka sezonu ma zostać rozegrana
15 czerwca, ale w ostatniej serii kępnianie otrzymają walkower za mecz
z wycofanym z rozgrywek Sokołem

Kleczew. W sumie, wiosną podopieczni Jacka Falszewskiego rozegrają cztery wyjazdowe spotkania.
Taką samą ilość meczów kępnianie
stoczą również na własnym stadionie.
Na boiskach rozgrywek w klasie A2,
oprócz kępińskich Marcinków, zobaczymy jeszcze tylko jeden zespół
reprezentujący okręg kaliski. Obok
Marcinków w rozgrywkach wystąpi jeszcze młodzież Ostrovii 1909
Ostrów Wielkopolski. Dodajmy, że
inauguracyjne starcie z Ostrovią 1909
Ostrów Wielkopolski będzie dla Marcinków 346. spotkaniem na szczeblu
wojewódzkim. Kępińskie Marcinki
debiutowały w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Juniora Młodszego w
sezonie 2006/2007. Premierowe spotkanie kępnian na tym szczeblu rozgrywkowym przypadło na 15 sierpnia 2006 roku, a w swoim debiucie w
tej lidze piłkarze Marcinków podejmowali Polonię 1912 Leszno. Mecz

no
Wiosenne mecze Marcinków Kęp
10. kolejka
11. kolejka
12. kolejka
13. kolejka
14. kolejka
15. kolejka
16. kolejka
17. kolejka
18. kolejka

6.04.2019
14.04. 2019
27.04. 2019
11.05. 2019
18.05.2019
25.05.2019
1.06.2019
8.06.2019
15.06.2019

12:00
11:00
12:00
12:00
15:00
14:00
12:00
13:00
-

Marcinki Kępno – Ostrovia Ostrów
Obra Kościan – Marcinki Kępno
Marcinki Kępno – Sparta Konin
Marcinki Kępno – Korona Zakrzewo
Lider Swarzędz – Marcinki Kępno
Kotwica Kórnik – Marcinki Kępno
Kania Gostyń – Marcinki Kępno
Marcinki Kępno – Zjednoczeni Trzemeszno
Sokół Kleczew – Marcinki Kępno – 0:3 wo.

zakończył się zwycięstwem młodych
kępnian 2:1, a historyczne bramki dla
Marcinków zdobyli wówczas Michał
Górecki oraz Arkadiusz Kozłowski. W sobotę, 6 kwietnia, kępiński
klub rozpocznie drugą część swojego
dwunastego sezonu występów w tych
prestiżowych rozgrywkach. Takiej
sztuki w okręgu kaliskim udało się
dokonać jeszcze tylko Jarocie Jarocin,
która obok kępińskich Marcinków,
ma najdłuższy staż w tej lidze. Do
tej pory kępińska drużyna zajmowała
odpowiednio: 7, 11, 6, 2, 11, 10, 2, 2
oraz trzykrotnie trzecie miejsce. Najlepszym był jednak sezon 2009/2010.
Wtedy Marcinki w silnej, szesnastozespołowej lidze, były rewelacją sezonu, zdobywając wicemistrzostwo
Wielkopolski. Kępnianie w całym
sezonie okazali się gorsi jedynie od
Lecha Poznań, późniejszego wicemistrza Polski. W poprzednim sezonie
2017/2018, w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Juniorów Młodszych i
Starszych najwyższe lokaty, spośród
drużyn reprezentujących kluby okręgu kaliskiego, zajęli piłkarze Marcinków Kępno oraz Jaroty Jarocin (w
juniorze starszym). Marcinki Kępno
wywalczyły drugie miejsce w rozgrywkach grupy pierwszej Wielkopolskiej Ligi Juniora Młodszego.
BAS

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przyjmuje aplikacje na bezpłatne
wejściówki na marcowy mecz młodzieżówki z reprezentacją Serbii. Będzie to pierwszy
etap przygotowań do czerwcowych Mistrzostw Europy

WZPN zaprasza na mecz z Serbią
Już 26 marca odbędzie się kolejny mecz reprezentacji Polski w Wielkopolsce. Tym
razem kibice będą mogli oglądać w akcji przygotowującą się do udziału w Mistrzostwach Europy reprezentację U-21, która w Grodzisku Wielkopolskim zmierzy się z
Serbią. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zaprasza kluby do składania zamówień na
bezpłatne bilety na to spotkanie.

Młodzieżówka w listopadzie
pokonała w dwumeczu barażowym
Portugalię i w znakomitym stylu
awansowała do turnieju finałowego
Mistrzostw Europy, który w czerwcu zostanie rozegrany we Włoszech.
Podopieczni Czesława Michniewicza zmierzą się wówczas w ramach
rozgrywek grupy A z gospodarzami, Hiszpanią oraz Belgią. Marcowe
mecze kontrolne będą pierwszym

etapem bezpośrednich przygotowań
do mistrzostw Starego Kontynentu.
Najpierw 21 marca Polacy zmierzą
się na wyjeździe z Anglią, z kolei 26 marca podejmą w Grodzisku
Wielkopolskim Serbię. Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej dysponuje pulą
bezpłatnych biletów dla klubów na to
spotkanie. Zainteresowani proszeni
są o przesłanie zgłoszenia mailowego ze skrzynki klubowej w domenie

@wielkopolskizpn.pl. Wiadomość
należy wysłać na adres bilety@wielkopolskizpn.pl, podając obok nazwę
klubu dane osoby odpowiedzialnej za
dystrybucję po stronie klubu i zamawianą liczbę wejściówek (nie więcej
jednak niż 30 sztuk). Liczba biletów
jest ograniczona, a o ich przyznaniu
decyduje kolejność zgłoszeń. Aplikować o bezpłatne wejściówki można
do końca lutego.		
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W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją aktów
prawnych regulujących kwestie obowiązkowych badań lekarskich dla sportowców, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przedstawił bieżący stan działań w temacie.
Rozmowy na szczeblu władz polskiej piłki i ministerstw, których sprawa dotyczy, prowadzone są od kilku
miesięcy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu senatora RP i zarazem Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej, Mieczysława Golby, a także
wiceministra sprawiedliwości, Marcina Warchoła oraz całego Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
wypracowane zostały propozycje
nowych regulacji, które otrzymały
pozytywną opinię wszystkich zainteresowanych stron i planowo mają
wejść w życie 1 marca 2019 roku. 3
stycznia 2019 roku, podczas omawiania zakresu nowego rozporządzenia,
zastanawiano się nad zasadnością
złożoności procesu uzyskania orzeczenia. Dotąd bowiem, by otrzymać
orzeczenie lekarskie, sportowiec musiał odwiedzić kilku specjalistów. Nasuwały się pytania, „czy to fikcja?” i
„czy tak było?”. Spotkanie zakończono zapewnieniem, że również te niefortunne zapisy zostaną pozmieniane
i wkrótce będzie gotowe nowe rozporządzenie w sprawie wydawania
orzeczeń lekarskich amatorsko uprawiającym sport. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 stycznia
br., zmieniającego rozporządzenie w
sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom
orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia
oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń, to
najlepsze potwierdzenie, że te słowa
nie zostały rzucone na wiatr. Nowe
przepisy wprowadzają trzy kluczowe zmiany w przypadku badań dotyczących piłki nożnej. Pierwsza z
nich zakłada rozszerzenie grupy osób
uprawnionych do wydania zdolności
lekarskiej o lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej, na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego
oraz posiadanej dokumentacji medycznej. Zaznaczyć należy przy tym,
że, jeżeli lekarz podstawowej opieki

zdrowotnej stwierdzi, iż zasób badań
niezbędnych do dokonania prawidłowej oceny wykracza poza wyżej
wskazany zakres bądź jest to niezbędne dla prawidłowej oceny i możliwości bezpiecznego uczestnictwa
we współzawodnictwie sportowym,
wówczas lekarz wyda skierowanie
do specjalisty w celu wydania orzeczenia. Kolejna zmiana zakłada ograniczenie liczby niezbędnych badań
specjalistycznych i diagnostycznych
(ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości
wzroku przy pomocy tablic Snellena,
badanie ortopedyczne, badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem, pomiary antropometryczne, badanie morfologii krwi
obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym, oznaczenie stężenia glukozy w
surowicy krwi i badanie ogólne moczu). Ostatnia ze zmian wprowadzi
zmianę częstotliwości wykonywania
badań do 12 miesięcy oraz dodatkowo co sześć miesięcy badania ogólnego, ortopedycznego i pomiarów
ortopedycznych u zawodników do
16. roku życia, jeśli wymaga tego ich
stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa. Podsumowując, nowe
przepisy mają sprawić, że sportowcy
będą mieli lepszy i łatwiejszy dostęp
do badań lekarskich w szczególności
w mniejszych miejscowościach. W
piłkę nożną gra się wszędzie, więc nie
można tego utrudniać. 103 instytucje,
do których projekt rozporządzenia
został skierowany do konsultacji,
miały czas na wniesienie uwag do
końca stycznia. Coś, co jeszcze niedawno wydawało się nierealne, staje
się rzeczywiste. Po wielu latach funkcjonowania fikcji związanej z badaniami, udało się doprowadzić prawie
do finału projekt nowego rozporządzenia. Do czasu wejścia w życie nowych przepisów obowiązywać będą
dotychczasowe regulacje dotyczące
przeprowadzania badań.
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i liga wojewódzka juniora a2
SEZON 2018/2019 RUNDA WIOSENNA 2019

i liga wojewódzka trampkarza c2 GRUPA 2
SEZON 2018/2019 RUNDA WIOSENNA 2019
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