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23 lutego br. Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie świętowało 30-lecie istnienia. W
uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, rodzice przedszkolaków oraz mieszkańcy Mikorzyna i okolic.
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- forum dyskusyjne,
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Niespokojne
pogranicze
Zbliżał się zmierzch, gdy 16 grudnia
1946 roku las w okolicy Piotrówki
wybrzmiał skrzypieniem w śniegu
dziesiątków wojskowych butów. Kilkudziesięciu ludzi z bronią gotową do
strzału przeczesywało las. Żołnierze
KBW i funkcjonariusze UB z Kępna wiedzieli, że gdzieś w tym lesie
znajduje się bunkier, leśny schron, w
którym ukrywają się partyzanci. Dwa
kolejne oddziały otaczały okolice i
przeszukiwały Piotrówkę, Igancówkę i
sąsiednie wsie. Osaczały okolice. Partyzanci byli w pułapce
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Sprawca napadu na aptekę Wręczono medal
zatrzymany w policyjnym pościgu
„Pro Patria”
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Umowa na audyt w szpitalu
Władze powiatu podpisały umowę na przeprowadzenie
audytu oraz sporządzenie programu naprawczego dla
kępińskiego szpitala
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Zabawa w świecie Disney’a
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Informacje

aktualności
Starosta kępiński Robert Kieruzal wspólnie z wicestarostą Alicją Śniegocką wręczyli medal ,,Pro Patria” pani Marii Wychowaniec-Smyk

Wręczono medal „Pro Patria”
Włodarze powiatu kępińskiego
przekazali medal w imieniu wojewody wielkopolskiego Zbigniewa
Hoffmanna podczas uroczystości,
która odbyła się w poniedziałek, 18
lutego br., w Starostwie Powiatowym
w Kępnie.
Maria Wychowaniec-Smyk jest
aktywnym członkiem Zarządu Okręgowego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Krakowie. Z Batalionami Chłopskimi związany był
także jej mąż Dionizy. Oboje przez
lata działali na rzecz byłych żołnierzy
tej formacji i ich rodzin.
- To wyjątkowy zaszczyt móc wręczyć medal osobie, która tyle dobrego
zrobiła dla naszej ojczyzny - mówił
starosta Robert Kieruzal. - Bez wątpienia osoby takie, jak pani Maria
Wychowaniec-Smyk mogą być przykładem dla młodego pokolenia.
Medal „Pro Patria” został ustanowiony zarządzeniem kierownika
Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych 1 września
2011 roku. Uhonorowane nim mogą
być osoby i instytucje „za szczególne

zasługi w kultywowaniu pamięci o
walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Medal nadawany jest
na podstawie udokumentowanych
wniosków naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar repre-

sji, a także organów administracji
rządowej i samorządowej szczebla
wojewódzkiego i powiatowego oraz
polskich placówek dyplomatycznych
i attachatów wojskowych.
Oprac. bem

Umowa na audyt w szpitalu

Włodarze powiatu kępińskiego wręczyli medal pani Marii
Wychowaniec-Smyk w imieniu wojewody wielkopolskiego

Bal karnawałowy w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Zabawa w świecie Disney’a

Dzieci bawiły się
z rodzicami i bliskimi

Władze powiatu podpisały umowę na przeprowadzenie audytu oraz sporządzenie programu naprawczego dla kępińskiego szpitala

W sobotę, 23 lutego br., w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod
Kępnem po raz kolejny odbył się wspaniały bal karnawałowy pod patronatem starosty kępińskiego. Ta cykliczna impreza adresowana jest
do dzieci z niepełnosprawnością i ich bliskich. Tym razem przyciągnęła ponad 200 dzieci z powiatu kępińskiego. Uroczystego otwarcia balu,
w towarzystwie dyrektor szkoły Beaty Lebek, dokonali goście, m.in.:
starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka, poseł Bożena Henczyca, członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: Krystyna
Możdżanowska i Marek Potarzycki oraz przedstawiciele gmin.
Imprezę, jak co roku, rozpoczęła parada uczestników w baśniowych strojach. Organizatorzy zadbali o piękną, disney’owską scenerię
– był nawet zamek z paryskiego Disneylandu, a na zabawę przybyły
postacie z przeróżnych bajek. W tak magicznym otoczeniu o zabawę
nie trudno, więc tańczących na parkiecie nie brakowało. Dzieci bawiły
się wraz z rodzicami, a do pląsów przyłączyli się zaproszeni goście.
Posypały się konfetti, a do zabawy zachęcały Myszki Mickey i Minnie. Karnawałowy bal w Słupi to już tradycja. Zaprezentowane stroje
w dużej mierze wypożyczone zostały w salonie kostiumów karnawa-

Umowę z firmą „Formedis” na
przeprowadzenie audytu w SPZOZ w
Kępnie oraz sporządzenie programu
naprawczego dla kępińskiego szpitala podpisano w środę, 20 lutego br., w
siedzibie Starostwa Powiatowego w
Kępnie.
Dokument parafowali ze strony Powiatu Kępińskiego starosta Robert Kieruzal oraz wicestarosta Alicja Śniegocka. „Formedis” reprezentował partner
zarządzający - Piotr Magdziarz.
„Formedis” to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku usług
medycznych. Zajmuje się kompleksową
obsługą podmiotów medycznych.
Firma wyłoniona została w drodze zapytania ofertowego spośród kilku złożonych ofert. Audyt kosztować

ma 48.600,00 zł netto i potrwa 45 dni.
Pierwsze wyniki postępowania audytowego powinny być znane do końca
marca.
- Audyt działalności szpitala zostanie przeprowadzony między innymi
w zakresie analizy finansowo-ekonomicznej oraz operacyjnej szpitala, w
tym obszaru współpracy z NFZ, analizy posiadanych przez szpital planów
inwestycyjnych, a także wdrożonych i
planowanych zmian w funkcjonowaniu. Jest niejako wstępem do podjęcia
kolejnych działań i wdrożenia planów
naprawczych, mających poprawić kondycję finansową placówki, a także poprawić jakość świadczonych przez nią
usług – komentuje starosta R. Kieruzal.
Oprac. bem

łowych, który mieści się w budynku
Sedalu w Kępnie, Inicjatorzy doskonale wiedzą, jak połączyć integrację z
zabawą i sprawić dzieciom mnóstwo
radości. Przy wspaniałej muzyce, ze
słodkimi upominkami i w cudownej
atmosferze dzieci bawiły się do samego końca.
W tym samym czasie odbywały
się także warsztaty kosmetyczne dla
mam oraz spotkania rodziców. Udało
to się dzięki realizacji projektu „Po
prostu razem – integracja przez zabawę”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
„Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”, który realizowało Stowarzyszenie „Apertus”. Nie zabrakło także

stoiska „Erasmus+”, przy którym
można było zobaczyć efekty pracy w
ramach międzynarodowej wymiany.
- Podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie balu należą się
wszystkim pracownikom szkoły, którzy co roku przygotowują przepiękną scenerię. Pasja, z jaką pracują
nauczyciele w naszej szkole, jest nastawiona nie tylko na przekazywanie
wiedzy, ale przede wszystkim na kreatywny rozwój uczniów. Pragniemy
także dać dzieciom radość i sprawić,
że lata spędzone w szkole na długo
pozostaną w ich pamięci. Robimy to
wspólnie z gronem rodziców, którzy
nasze działania bardzo wspierają –
podsumowała B. Lebek.
Oprac. KR

Uczestnicy balu wcielili się
w przeróżne postacie z bajek i filmów
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Wiadomości

informacje
Lista osób wspierających
placówkę jest długa

30-lecie istnienia Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie

Od 30 lat bawią, uczą i wychowują
23 lutego br. Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie świętowało
30-lecie istnienia. W uroczystości
udział wzięli zaproszeni goście, rodzice przedszkolaków oraz mieszkańcy Mikorzyna i okolic.
Jubileuszowe uroczystości rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu
przedszkola. Gości przywitała dyrektor Iwona Kołodziejczyk, która
następnie, wspólnie z nauczycielami

i rodzicami, przypomniała bogatą historię oraz osiągnięcia przedszkola na
przestrzeni lat, czemu towarzyszyła
prezentacja multimedialna.
- Jubileusz 30-lecia przedszkola to bardzo ważna chwila dla nas
wszystkich. Dostrzeganie czasu jest
cudownym darem dojrzałości. W
przedszkolu zmagamy się z zadaniami, które nie tylko wymagają czasu,
ale i wiedzy. Z codziennych radości

dzieci budzi się nasza siła. Dzisiejsza uroczystość jest próbą weryfikowania dorobku. Jest też okazją do
osobistego zmierzenia się z jej tradycją, systemem wartości i wypracowaną renomą. Każdy jubileusz to
połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością.
Wokół przedszkola zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne,
poszukujące najlepszych rozwiązań

oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby
dzieci. Nie sposób wymienić wszystkich tych osób, nie sposób wyliczyć
także tego, co zrobiły dla naszego
przedszkola. Nazwiska wielu z nich
widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum
przedszkolnym. Długa jest lista

lorowych strojach prezentowały swoje umiejętności i talenty.
Nie mogło też zabraknąć wielu
życzeń i prezentów od przybyłych
gości i przyjaciół przedszkola, m.in.
wizytatorów Kuratorium Oświaty
w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu
Małgorzaty Wanzek i Wioletty

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Biblioteka moich marzeń” w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie
Przedszkolaki zaprezentowały piękny,
bogaty program artystyczny

tych, którzy na trwałe zaznaczyli
się na kartach historii przedszkola,
którzy je tworzyli, rozwijali i wspierali – mówiła dyrektor I. Kołodziejczyk.
Następnie bogaty program artystyczny przedstawiły tamtejsze
przedszkolaki, które w pięknych, ko-

Woźniak, wicestarosty Alicji Śniegockiej oraz naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu
Miasta i Gminy w Kępnie Małgorzaty Frali-Kędzior. Każdy z gości
mógł również dokonać pamiątkowego wpisu do kroniki przedszkolnej.
KR

Wymarzona biblioteka uczniów
20 lutego br. w tymczasowej
siedzibie Samorządowej Biblioteki
Publicznej im. Marii z Fredrów hr.
Szembekowej w Kępnie przy ul. Solidarności odbyło się rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego pn. „Biblioteka moich marzeń”.
Konkurs adresowany był do
uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów. Zadaniem uczestników
konkursu było wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, dotyczącej
wyobrażeń związanych z wyglądem
bądź wyposażeniem nowej biblioteki.
Uczestnicy konkursu rywalizowali ze
sobą w dwóch grupach wiekowych.
W sumie na konkurs wpłynęło 167
prac.
Prace konkursowe oceniane były
przez trzyosobowe jury w składzie:

naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Gminy Kępno Małgorzata Frala-Kędzior (przewodnicząca),
dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej

Karolina Różewska oraz bibliotekarz Maria Zięba. Po przeanalizowaniu wszystkich prac jury nagrodziło najlepszych.
Oprac. KR

WYNIKI KONKURSU
Kategoria klas IV-VI:
1. Maja Kukuła (Szkoła Podstawowa nr 3 w Kępnie, kl. IV d)
2. Kacper Zadka (Szkoła Podstawowa nr 3 w Kępnie, kl. V a)
3. Kacper Lipiński (Szkoła Podstawowa w Mikorzynie, kl. IV b)
Wyróżnienia: Martyna Kowalczyk, Jakub Magot, Magdalena Górczak, Kacper Wawrzynia
k,
Kacper Klajn, Angelika Słupianek, Klaudia Jokiel, Bartosz Cecota, Patryk Duchnik,
Agata Marczak, Kacper Kubicar, Martyna Wylęga, Liliana Wencel, Maksymilian Poprawa
Kategoria klas VII-VIII i III klasa gimnazjum:
1. Dagmara Michalczyk (oddział gimnazjalny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kępnie, kl. III
a)
2. Zuzanna Wiśniowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie, kl. VII c)
3. Bartosz Żarnowski (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie, kl. VII b)
Wyróżnienia: Eryk Dobień, Marta Korczak, Paulina Wabnic, Hanna Krymiec,
Wiktoria Tyc, Hanna Gruszka

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 19%
NIE WIEM - 1%
TAK - 80%
( Wyniki na dzień 27.02.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

Dzieci w kolorowych strojach
zaprezentowały swoje talenty

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

20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02

37 (149%)
58 (230%)
92 (368%)
120 (480%)
44 (177%)
78 (311%)
43 (173%)

54 (107%)
77 (154%)
131 (262%)
169 (337%)
61 (123%)
104 (208%)
61 (123%)

Bywało lepiej
Zła
Zła
Bardzo zła
Bywało lepiej
Zła
Bywało lepiej

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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Informacje

historia
Zbliżał się zmierzch, gdy 16 grudnia 1946 roku las w okolicy Piotrówki wybrzmiał skrzypieniem
w śniegu dziesiątków wojskowych butów. Kilkudziesięciu ludzi z bronią gotową do strzału przeczesywało las. Żołnierze KBW i funkcjonariusze UB z Kępna wiedzieli, że gdzieś w tym lesie znajduje
się bunkier, leśny schron, w którym ukrywają się partyzanci. Dwa kolejne oddziały otaczały okolice
i przeszukiwały Piotrówkę, Ignacówkę i sąsiednie wsie. Osaczały okolice. Partyzanci byli w pułapce

Niespokojne pogranicze
Półtora roku wcześniej, wiosna
1945 roku. Przez Kępno, Wieluń i
Kluczbork dopiero co przeszedł front.
Tereny przedwojennego polsko-niemieckiego pogranicza wciąż były
niespokojne: na zachód maszerowali
żołnierze sowieccy, jechały ciężarówki i czołgi. Inni czerwonoarmiści
zostali w miastach i wioskach: ścigali
po lasach niedobitki żołnierzy Wehrmachtu i wywozili na wschód to, co
uznali za cenne na „poniemieckich”
terenach. Do rodzinnych domów wracały tysiące osób. Przyjeżdżali wysiedleńcy, zmuszeni przez Niemców
do wyjazdu na teren Generalnego
Gubernatorstwa, wracali uciekinierzy przed frontem, Polacy wcieleni
do wojska niemieckiego (w nadgranicznych gminach wiele osób przymusowo wpisywano na volkslistę i
wcielano do Wehrmachtu), robotnicy
przymusowi i więźniowie obozów
koncentracyjnych, którzy mieli szczęście przeżyć. Przyjeżdżali też wysiedleńcy ze wschodu i ci, którzy chcieli
na „Dzikim Zachodzie” (jak go wówczas nazywano) ukryć się przed władzami. Na pograniczu panował chaos:
nikt nie wiedział, czy po zakończonej
wojnie tereny te trafią do Polski czy
Niemiec. W strefie przyfrontowej najwyższą władzą był radziecki dowódca, dopiero po nim powstające organy
„ludowej”, komunistycznej władzy.
Janek z milicji
Wśród tych, którzy wiosną 1945
roku wracali na dawne pogranicze
był Jan Gonera, urodzony w Laskach koło Kępna. Gdy wybuchła
wojna, miał 17 lat. Zdążył skończyć
7 klas szkoły powszechnej (więcej
niż przeciętny mieszkaniec przedwojennej wsi) i pracował jako robotnik.
W 1941 r. za publiczne śpiewanie
polskiego hymnu został aresztowany
przez Niemców i trafił do obozu w
Oświęcimiu. Niewielu z osadzonych
w pierwszych latach funkcjonowania
obozu miało szczęście dożyć końca
wojny, jemu jednak się udało. Uwolniony wiosną 1945 roku, wrócił do rodzinnych Lasek. Wkrótce wstąpił do
tworzącej się Milicji Obywatelskiej i
został mianowany komendantem posterunku w Miodarach w powiecie
namysłowskim. Do MO wstępowało
w tym czasie wielu młodych ludzi,
w tym także dawni partyzanci z AK.
Wierzyli, że po przejściu frontu, na
nowo odrodzi się niepodległa Polska.
A na tym niespokojnym obszarze ktoś
musiał pilnować porządku.
Leśni od „Otta”
Gdy J. Gonera wstępował do Milicji, wielu jego rówieśników wybrało
inną drogę: partyzantkę. Nie godząc
się z rządami komunistów i ich popleczników, szli do lasu: starsi, którzy
podczas wojny działali w AK i NSZ,
wracali do partyzantki, młodsi, którzy
podczas wojny mieli po 16-17 lat, szli
śladami starszych kolegów. Czasem
do oddziałów wstępowały całe grupy
młodych ludzi z sąsiednich wiosek
– koledzy, którzy znali się od lat. Innych do konspiracji zepchnęła groźba
represji, np. aresztowań za działalność
w podziemiu podczas wojny. Jednym z
nich był Ludwik Statkiewicz z Ignacówki: podczas wojny wywieziony na
roboty przymusowe, wrócił w 1945
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roku do rodzinnej wsi. Gdy zagrożono
mu aresztowaniem – bezpieka dowiedziała się, że poluje z poniemieckim
karabinem – postanowił ukrywać się.
Wkrótce natknął się na partyzantów i
postanowił przyłączyć się do nich. W
lesie przyjął pseudonim „Mech”.
Oddział, do którego przystąpił
Statkiewicz, powstał na dawnym pograniczu, w okolicach Kępna, Sycowa
i Namysłowa. Dowodził nim 22-letni
Franciszek Olszówka „Otto” z Pisarzowic, który podczas wojny zdezerterował z służby w Wehrmachcie
i wstąpił do AK, gdzie dosłużył się

liście, skierowanym do wieluńskiej
bezpieki „Otto” pisał, że ubolewa nad
zabiciem, cywilów na ciężarówce i
podkreślał, że dwie z osób, które zginęły w Bolesławcu, zastrzelono z powodu prowadzenia działalności rabunkowej (o rodzinie Kohnów F. Olszówka
nie wspominał).
W szeregach KWP
Wiosna 1946 roku. J. Gonera nadal pracuje jako funkcjonariusz MO
w Miodarach. L. Statkiewicz ukrywa
się w okolicach Wielunia. Oddział
„Otta” na przełomie 1945 i 1946 r.
został rozproszony, sam Olszówka

Ludwik Statkiewicz ps. Mech. Fot. IPN Poznań

stopnia kaprala. Zaraz po wojnie
wstąpił do milicji (podobnie jak J. Gonera), jednak wkrótce zdezerterował,
wrócił do konspiracji i zorganizował
oddział. Partyzanci rozbijali siedziby
władzy: zdobywali posterunki milicji, rozbrajali funkcjonariuszy MO i
żołnierzy, ścierali się z żołnierzami wojska i KBW. Rozrzucali ulotki
o antykomunistycznej treści. Uwalniali aresztowanych kolegów, jak w
Kępnie, gdzie 22 listopada 1945 r.
partyzanci opanowali gmach powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, uwalniając zatrzymanych towarzyszy (w
akcji zginęło 8 funkcjonariuszy UB
oraz rodzina komendanta).
Partyzanci żywili się z rekwizycji
w komunistycznych spółdzielniach i
z tego, co dostali i kupili od chłopów.
Wielu mieszkańców okolicy z życzliwością pomagało partyzantom, których traktowała podobnie jak podczas
wojny „leśnych” z Armii Krajowej
i którzy często bronili ludności przed
rabunkami pospolitych przestępców i
nadużyciami władzy. Oddziały działały w tej samej okolicy, z których
pochodzili ich żołnierze – wiele osób
pomagało więc nie anonimowym „leśnym”, ale kolegom i znajomym.
Działalność „Otta” miała też ciemne karty: w październiku 1945 r. partyzanci zastrzelili dwunastu niemieckich
cywilów, którzy odkryli położenie ich
leśnych kryjówek. Do tragicznych wydarzeń doszło 29 listopada 1945 r. w
Bolesławcu: miejscowość została opanowana przed oddział, w jednej z kamienic z rąk „leśnych” zginęła pięcioosobowa żydowska rodzina Kohnów.
Kolejnych czterech Żydów zginęło na
skraju miasta: jadąc ciężarówką od
strony Wielunia, nie zatrzymali się na
wezwanie czujki obstawiającej miasto;
partyzanci zaczęli strzelać. Tego dnia
zginęły jeszcze trzy kolejne osoby.
W napisanym po tych wydarzeniach

zginął 8 lutego w rodzinnych Pisarzowicach. Jego ludzie podzielili się:
część została w okolicach Namysłowa, Sycowa i Kępna; największa grupa, którą dowodził zastępca „Otta”,
Stanisław Panek „Rudy”, skierowała
się w powiat wieluński.
Tymczasem na początku kwietnia
z posterunku w Miodarach zniknęło dwóch milicjantów, broń i motocykl. Zginęli, porwali ich partyzanci?
Wręcz przeciwnie.
Dlaczego po blisko roku służby w
MO komendant posterunku J. Gonera
i jego podkomendny Leon Powroźnik z Piotrówki zdecydowali się zdezerterować ze służby? W śledztwie
L. Powroźnik tłumaczył się, że zbiegł
z powodu niedostatku, a J. Gonera
twierdził, że uciekł, gdyż pracująca
w milicyjnej kuchni kobieta zaszła
w ciążę; później podczas rozprawy
sądowej tłumaczył, że obaj pojechali do chorej matki Gonery i po drodze spotkali partyzantów, którzy siłą
zmusili ich do wstąpienia do oddziału.
W rzeczywistości po kilku dniach od
dezercji z milicji J. Gonera i L. Powroźnik natknęli się na partyzantów
„Rudego”. Niemal od razu wstąpili w
szeregi „leśnych”. Jeszcze w kwietniu
zaczęli działać w szeregach oddziału:
w Rychtalu rozbroili komendanta MO,
zarekwirowali pieniądze ze stacji kolejowej oraz ostrzelali patrol milicji
(obyło się bez strat po obu stronach).
Warto w tym miejscu podkreślić:
to niezwykle rzadki przypadek, by były
więzień obozu koncentracyjnego – J.
Gonera w Auschwitz spędził ponad 3
lata – zaangażował się w taką działalność. Wielu dawnych więźniów po latach spędzonych w obozie miało kłopoty z funkcjonowaniem na wolności (dziś
psycholodzy nazywają to KZ Syndromem lub syndromem poobozowym).
Po kilku dniach J. Gonera trafił pod nowe dowództwo. S. Panek
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„Rudy”, który nie chciał powiększać
liczebności swego oddziału, skierował nowych ochotników do Alfonsa
Olejnika „Romana”, „Babinicza”
(używał dwóch pseudonimów), który
w powiecie wieluńskim tworzył nowy
oddział podległy Konspiracyjnemu
Wojsku Polskiemu.
Twórcą KWP był Stanisław Sojczyński „Warszyc” – przed wojną
nauczyciel i podporucznik rezerwy,
podczas niemieckiej okupacji oficer
AK w Obwodzie Radomsko i dowódca Kedywu, wsławiony akcją odbicia
więźniów z więzienia w Radomsku
(otrzymał za to Order Virturi Militari; w 1946 r. z tego samego więzienia, prowadzonego już przez UB,
ponownie odbił swoich żołnierzy).
Tworząc KWP, S. Sojczyński opierał się na ludziach, których znał już
wcześniej – przede wszystkim byłych
akowcach. Jednocześnie jego organizacja składała się przede wszystkim z
chłopów. Jako były nauczyciel „Warszyc” był opiekuńczy w stosunku do
swoich ludzi, troszczył się o nich i
wychowywał. Pracował u podstaw,
wydając konspiracyjne gazety i ulotki, w których opisywał komunistyczny system. Podkreślał rolę dyscypliny
w oddziałach.
W jego ślady poszedł 25-letni A.
Olejnik „Babinicz”, który przed wojną uczył się w Szkole Podoficerów
dla małoletnich i wojskową edukację
kontynuował w konspiracyjnej podchorążówce NSZ; również w konspiracji w 1944 r. poznał S. Sojczyńskiego. Wiosną 1946 r. zaczął tworzenie
nowego oddziału, podległego KWP.
„Warszyc” nadał mu kryptonim „Jastrzębie”. W kwietniu 1946 r. było
ich około dwudziestu: w większości
młodych, 20-25-letnich chłopaków z
okolicy. Gonera, który przyjął pseudonim „Śmiały”, razem ze swym
byłym milicjantem L. Powroźnikiem
„Dawidem” znaleźli się w drużynie,
w której skład weszli także: Wacław
Antoniak „Wierzba” z Łubnic koło
Wielunia, i Józef Pietak „Grab”.
Później do ich grupy przybyli kolejni
ochotnicy: Jan Idziak „Mrugała”
ze Stogniewa oraz Tadeusz Ślusarek
„Rączka”, dezerter z UB (!) w Namysłowie. Dołączył także Edmund Hys
„Jodła” z Rychtala – wcześniej partyzant w grupie „Otta”, którego do ponownego przystąpienia do partyzantki namówił jeden z kolegów, który już
działał w KWP.
Dowódca „Śmiały”
Pociągi to się tak robiło: oddział
stawał od stacji jakieś półtora kilometra czy dwa w polu, przeważnie
zalesionym. Trzech ludzi szło w nocy
na stację, cichutko wskakiwali do lokomotywy no i jedziemy normalnie…
Tam gdzie oddział stał dawał sygnał-latarka, no to maszynista musiał
się zatrzymać. Oni go pilnowali pod
lufą, a myśmy szorowali przez wszystkie wagony. Broń żeśmy zabierali,
mundury czasem… - wspominał po
latach Andrzej Sikorski „Jędruś”,
jeden z partyzantów „Babinicza”. Oddział A. Olejnika kilkukrotnie zatrzymywał pociągi i rozbrajał jadących
nimi żołnierzy. Rozbił posterunki milicji w Białej, Złoczowie, Lipiu i Pajęcznie, Kilkakrotnie ścierał się z patrolami milicji i obławami. W akcjach
oddziału rzadko ginęli milicjanci:
„Babinicz” trzymał się wytycznych
„Warszyca”, aby „karać rękę, a nie ślepy miecz”: milicjantów i szeregowych
przedstawicieli władzy rozbrajać, karać chłostą i rekwizycjami, strzelać do
wyższych funkcjonariuszy bezpieki,
tych, którzy dawali się we znaki miejscowej ludności, lub podczas walki, w
obronie własnej.

„Jastrzębie” działali aktywnie
przez kilka miesięcy, poruszając się
i obozując w lasach koło Praszki, Parzymiechów i Pajęczna, na skraju kilku powiatów województw: łódzkiego,
kieleckiego i śląskiego. Utrudniali w
ten sposób akcje bezpiece – informacje o oddziale wolno krążyły między
siedzibami bezpieki. Z biegiem czasu
pętla się zaciskała: pod koniec czerwca bezpieka aresztowała „Warszyca”
i sztab KWP (S. Sojczyński został
skazany przez sąd wojskowy na karę
śmierci), w sierpniu oddział „Babinicza” zaskoczony przez obławę utracił
obozowisko, część broni i wyposażenia. Wobec trudnej sytuacji i braku
rozkazów, na początku września Olejnik rozpuścił oddział na meliny. Jan
Gonera „Śmiały” został wówczas dowódcą kilkuosobowej sekcji. Razem
z towarzyszami ukryli się w dobrze
znanych sobie okolicach Kępna.
Ostatni akt
Kolejny miesiąc J. Gonera i jego
koledzy spędzili w wykopanym w
okolicach Kępna i Ignacówki leśnym
schronie. Z początkiem października
przybył do niego W. Antoniak „Wierzba” z wiadomością, że oddział ponownie się mobilizuje. Drużyna „Śmiałego” stawiła się na zbiórce w okolicach
Lipia. Z 60 osób – tylu liczył oddział
jeszcze w maju – zostało ich zaledwie
26. Pozostali odeszli z grupy: zwolnieni przez dowódcę lub zdezerterowali;
kilkunastu aresztowano. Ci, którzy pozostali, przygotowywali się na nadejście zimy: zdobywali zapasy żywności
i ponownie zatrzymali pociąg wiozący żołnierzy, zdobywając pistolety i
płaszcze. W pierwszych dniach listopada „Babinicz” rozpuścił oddział na
meliny. Planowali zebrać się ponownie
1 kwietnia 1947 r., ale wówczas mało
kto już wierzył, że się to uda.
Wśród ludzi, którzy jesienią 1946
roku chcieli jeszcze walczyć, byli J.
Gonera „Śmiały” i L. Statkiewicz
„Mech”, który po kilku miesiącach
samodzielnego ukrywania się, postanowił przyłączyć się do większego
oddziału. Dołączył do grupy „Śmiałego”, która ponownie jak przed paroma tygodniami, ponownie znalazła
się w okolicach Kępna. Ukrywali się
w siedmiu: „Śmiały”, „Mech”, Jan
Idziak „Mrugała”, Leon Powroźnik
„Dawid”, Edmund Hys „Jodła”, Wacław Antoniak „Wierzba” i Mieczysław Kokot „Świstak”. Trójka lub
czwórka z nich przebywała w lesie,
w leśnym schronie nazywanym bunkrem, pozostali mieli przygotowane
schronienie pod domem rodzinnym
Statkiewiczów w Ignacówce.
Mimo trudnej sytuacji drużyna
„Śmiałego” nie zaprzestała działalności. Jesienią 1946 r. dokonali kilku
rekwizycji, zabierając m.in. pieniądze
i ubrania z państwowych urzędów:
majątku w Laskach, urzędu w Rychtalu, oraz ze spółdzielni. Partyzanci
uważali, że zabierając towary z urzędów, upaństwowionych spółdzielni i
gospodarstw, uderzają nie w chłopów,
lecz w aparat państwowy. Pod koniec
listopada z ich rąk zginęły dwie osoby:
18 listopada zastrzelono Jana Powagę
z Pomian, którego uznano za niebezpiecznego dla grupy współpracownika bezpieki. J. Gonera zeznawał na ten
temat podczas rozprawy: Statkiewicz
nalegałby Powagę zabić, jako niebezpiecznego dla bandy [t.j. oddziału]. Ja
jednak nie chciałem się zgodzić. (...)
Miałem prawo zastrzelić nam niewygodnego człowieka, ale na to musiało
się zgodzić dwóch ludzi cywilnych z
danej miejscowości, składając swoje
podpisy. Inaczej przedstawiał to wydarzenie L. Statkiewicz: [Powagę]
zabraliśmy do bunkra w lesie i ja tam
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chciałem by przyrzekł, że nas nie będzie zdradzał. Wtedy Śmiały dał rozkaz zabicia Powagi,
co też uczynił Jodła. Jeszcze inaczej śmierć Powagi przedstawiał E. Hys: Zabiłem Jana Powagę
trzema strzałami z pistoletu. (...) Wiadomo mi, że
Mech miał z nim osobiste porachunki i namówił
Śmiałego by jego zastrzelić. Kilka dni później, 23
listopada, z rozkazu „Śmiałego”, zginął Antoni
Gawiński – członek komisji gospodarczej świadczeń rzeczowych.
Obława na partyzantów ruszyła rankiem 16
grudnia. 70 żołnierzy wojska i KBW oraz funkcjonariuszy UB przeszukiwało wsie i lasy wokół
Kępna, Ignacówki i Rychtala. Aresztowano osoby
uznane za współpracowników partyzantów i poszukiwano miejsca, w którym ukrywali się „leśni”. Po kilku godzinach obławy wojsko natknęło się na wędrującego lasem mężczyznę, który
wskazał, gdzie przed paru dniami widział dwóch
uzbrojonych ludzi. Leśny schron został otoczony.
W chwilę później ze schronienia wyskoczyli partyzanci. Na próżno próbowali przebić się przez
pierścień obławy. Gdy trafiony przez żołnierzy
zginął „Świstak”, „Wierzba” i „Dawid” poddali
się. Przesłuchiwani, wskazali miejsce, gdzie znajdują się ich koledzy. „Śmiały”, „Mech”, „Jodła” i
„Mrugała” zostali aresztowani. Szóstkę partyzantów przewieziono do aresztu bezpieki w Kępnie.
Proces
Wielokrotnie przesłuchiwani w śledztwie partyzanci przyznali się do swej działalności. Opisywali kolejne akcje, których dokonywali wraz z oddziałami „Otta” i „Babinicza”. Jednocześnie – co
trzeba podkreślić – zeznawali przede wszystkim
o swoim udziale w akcjach; pytani o kolegów z
innych grup oddziału, najczęściej podawali tylko
pseudonimy lub nazwiska tych, którzy już nie żyli.
Śledztwo i proces były krótkie: niecały miesiąc
trwało sporządzenie aktu oskarżenia, a rozprawa
w trybie doraźnym przed Wojskowym Sądem Re-

jonowym w Poznaniu odbyła się półtora miesiąca
po aresztowaniu - 7 lutego 1947 r. Przewodniczył
jej mjr. Jan Zaborowski. Nie przesłuchano dodatkowych świadków, a za dowody w sprawie posłużyła broń, amunicja i biało-czerwone opaski z literami KWP, zarekwirowane podczas aresztowania.
Tego samego dnia zapadł wyrok: kara śmierci dla
wszystkich oskarżonych.
W tajnej opinii skład sędziowski pisał: Wszyscy skazani na łaskę nie zasługują, gdyż są jednostkami aspołecznymi i usunięcie ich ze społeczeństwa jest wskazane, gdyż należeli do bandy
wyjątkowo niebezpiecznej i groźnej dla porządku
prawnego w Państwie.
Osadzeni w więzieniu w Poznaniu „Śmiały”
i jego towarzysze skierowali jeszcze prośby o
łaskę do prezydenta Bolesława Bieruta. J. Gonera pisał: Jestem narodowości polskiej i religii
rzymsko-katolickiej. Ukończyłem 7 klas szkoły powszechnej. W roku 1941 aresztowali mnie
Niemcy i osadzili w obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu, skąd zwolniono mnie z chwilą
oswobodzenia. Po powrocie do kraju pełniłem
funkcję komendanta MO, do bandy leśnej dostałem się pod przymusem. (...) Ubolewam teraz nad
moim niewłaściwym postępowaniem i bardzo
żałuję swego czynu. Zwracam się do Obywatela
Prezydenta z gorącą prośbą o ojcowskie przebaczenie i darowanie mi życia w drodze łaski.
Prośby te jednak nic nie dały. 18 lutego w
więziennej kaplicy skazani po raz ostatni przyjęli
komunię świętą. Następnego dnia, po południu
19 lutego – akurat wypadała Środa Popielcowa –
wykonano kary śmierci na J. Gonerze „Śmiałym”,
W. Antoniaku „Wierzbie”, J. Idziaku „Mrugale”,
L. Powroźniku „Dawidzie”, E. Hysie „Jodle”, L.
Statkiewiczu „Mchu”.
Miejsc ich pochówku nie znamy do dziś.
Krzysztof Pięciak, IPN Kraków

Sejm przyjął 22.02.br. ustawę, która zakłada ustanowienie 14 kwietnia
państwowym Świętem Chrztu Polski. Za głosowało 279 posłów, przeciw było 125, od głosu wstrzymało się 14 posłów. Teraz ustawa w sprawie nowego święta trafi do prac w Senacie

Nowe święto

Fresk na sklepieniu kępińskiego kościoła przedstawiający chrzest Mieszka I, w tle możemy zobaczyć
postacie historyczne, m.in. jego żonę Dobrawę, z tego wydarzenia

Grupa posłów wnioskodawców postuluje, aby nowe święto „zachęciło obywateli
Polski do refleksji i wywieszenia w tym dniu
flag biało-czerwonych”.
Podkreślają również, że projekt nie
przewiduje ponoszenia żadnych kosztów finansowych, nie pociąga za sobą obciążenia
budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Święto to nie będzie
dniem wolnym od pracy.
Jak przekonywał sprawozdawca poseł
Dariusz Piontkowski (PiS), podczas pierwszego czytania projektu na sejmowej komisji
kultury większość posłów uznała, że upamiętnienie przyjęcia chrztu przez Mieszka I
jest ważne.
Nowe święto ma na celu przywrócić w
świadomości Polaków moment, kiedy państwo polskie zaistniało na mapie Europy.

Zauważyć tu należy, że na stropie kępińskiego kościoła pw. św. Marcina namalowany
jest fresk upamiętniający to kwietniowe wydarzenie Roku Pańskiego 966 r. oraz płaskorzeźba przywołująca pamięć obchodów parafialnych 1000 lecia chrztu Polski, natomiast
przed kościołem krzyż poświęcany tym milenijnym wydarzeniom. Wówczas 22 kwietnia 1966 r. nastąpiło pierwsze nawiedzenie
kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej,
w uroczystości wzięło udział kilka tysięcy
parafian. Gremialnie w tym czasie okna kępnian i ulice zostały odświętnie udekorowane
(wystawiono obrazy Matki Boskiej oraz innych świętych), zapalono świece lub oświetlono, była to jedna z większych wówczas
powszechna demonstracja wiary katolickiej,
wobec wprowadzonego systemu komunistycznego.			
m

Rozmyślania o radości
Co da ci więcej radości:
nagła wygrana miliona w loterii
którą roztrwonisz,
czy sto tysięcy
wypracowane z satysfakcji i spełnienia,
które rozkwita w realizowanych marzeniach?
Zakupione rezydencje, pałace,
stworzone przez nie twoich architektów,
czy dają ci więcej radości
niż dom stworzony przez siebie,
może pełen niedoskonałości,
ale pełen ciebie, twojej bliskości?
Czy spojrzenie, dźwięk, zapach,
pełnia zdrowia
wywołując euforię
w twojej duszy

choć nie są tylko twoją własnością
mogą być wielką radością?
Czy zakupione piękno,
które będziesz miał przy sobie
da ci więcej radości
da ci więcej duchowości i oparcia
niż przywiązany przyjaciel
akceptujący ciebie z miłością?
Kto lub co da ci więcej radosci,
kto lub co da ci więcej?
Może już wiem
i jestem pełen radości...
A TY?
Józef Frąckowiak, Kliczków, 17.02.2019 r.

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie
zaprasza na

„DRZWI OTWARTE”,
w sobotę, 2 marca 2019 r., godz. 10:00–12:30.
Tygodnik Kępiński 28 lutego 2019
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Liczba zachorowań na wirus grypy w powiecie kępińskim w ostatnich dniach stopniowo maleje

Nie daj się grypie!

Przełom lutego i marca to okres jednak niektóre objawy mogą utrzyzwiększonej zachorowalności na wi- mywać się znacznie dłużej. Wystęrus grypy i choroby grypopodobne, pująca w przebiegu grypy gorączka
które dotykają również mieszkańców może być bardzo wysoka, szczególpowiatu kępińskiego. Choć liczba nie u małych dzieci. Podobne dolechorych stopniowo maleje, nie można gliwości, choć z niższą gorączką, poprzewidzieć, czy nie nastąpi ponow- wodują także inne rodzaje wirusów
ny wzrost, dlatego informujemy, co i bakterii, zatem rozpoznanie grypy
warto wiedzieć o wirusie grypy oraz na podstawie samych objawów jest
jak uchronić się przed zachorowa- utrudnione. Nieleczona grypa częniem.
sto prowadzi jednak do poważnych
Czym jest grypa?
powikłań, mogących spowodować
Grypa jest poważnym, wiruso- uszczerbek na zdrowiu, a nawet zgon,
wym zakażeniem dróg oddechowych, dlatego bardzo ważne jest jej rozpocharakteryzującym się największą znanie i skuteczne wyleczenie.
umieralnością. Grypa występuje seGrypa a przeziębienie
– jak je rozróżnić?
zonowo (zimowe miesiące roku) i jest
Chociaż grypa jest chorobą popowszechna na całym świecie. Grypa
sezonowa występuje każdego roku w wszechną, występuje o wiele rzadziej
okresie epidemicznym i wywołują ją niż przeziębienie. Pojęcie „grypy”
wirusy grypy występujące u ludzi – wielokrotnie jest nadużywane. W
najczęściej są to wirusy podtypów sezonie grypowym, oprócz wiruH1N1 i H3N2, czasem jest to
wirus H1N2. Czas trwania, nasilenie, początek i szczyt sezonu grypowego może być różny i
wpływa na to wiele czynników,
jednak w Polsce duża zachorowalność na grypę i choroby
grypopodobne przypada na luty
i marzec. Według Światowej
Organizacji Zdrowia każdego
roku na całym świecie na grypę
choruje około 10% dorosłych i
30% dzieci. Rezerwuarem wirusa grypy są ludzie oraz niektóre zwierzęta. Wirusy grypy
ludzkiej łatwo namnażają się i
przenoszą przez kontakt z chorą osobą – zakażenie następuje
drogą kropelkową lub wskutek
kontaktu ze skażonymi przedmiotami czy poprzez brudne Państwowy powiatowy inspektor
sanitarny w Kępnie Wanda Lepka
ręce.
Okres wylęgania grypy wynosi średnio 2 dni, jednak może to być sów grypy, krążą również inne winawet tydzień. Oznacza to, że czas, rusy, wywołujące choroby układu
jaki upływa od narażenia na kontakt oddechowego, np. rinowirusy czy
z wirusem grypy do pojawienia się wirusy RSV. Jak odróżnić grypę od
objawów, wynosi 1-4 dni. Większość przeziębienia? Objawy grypy pojadorosłych może zarażać już 1 dzień wiają się nagle – w przeciwieństwie
przed oraz 3-5 dni po wystąpieniu do przeziębienia, które rozwija się
objawów, z kolei u dzieci okres zaka- stopniowo. Grypie towarzyszy barżalności to kilka dni przed oraz do 10 dzo wysoka temperatura, bóle głowy,
dni po wystąpieniu objawów. Ozna- mięśni i stawów oraz dreszcze – rzadcza to, że możemy stanowić źródło ko występuje katar, ból gardła czy
zakażenia nie tylko po wystąpieniu kaszel, które u osób przeziębionych
objawów, ale nawet nie wiedząc o stanowią objaw dominujący. - Kiedy
tym, że wkrótce zachorujemy. Co występuje wysoka gorączka, nawet
więcej, osoby z upośledzoną odpor- 40 stopni Celsjusza, oraz typowy
nością mogą być źródłem zakażenia objaw kliniczny, czyli bóle mięśni i
stawów, może to wskazywać na grynawet kilka tygodni czy miesięcy.
Corocznie obserwuje się zmiany pę. Nie musi być ani kaszlu, ani kaantygenów szczepów wirusa. Prze- taru. Z kolei przy przeziębieniu nie
chorowanie grypy daje krótkotrwałą ma tak wysokiej temperatury, jest za
odporność – do kilku miesięcy i jedy- to katar, kaszel, ból gardła. Kiedy te
nie w stosunku do tego typu wirusa, objawy pojawią się przy grypie, przeważnie to już konsekwencje niewylektóry wywołał chorobę.
czonej grypy – podkreśla państwowy
Pierwsze symptomy
Wśród głównych objawów wy- powiatowy inspektor sanitarny w
mienia się: wysoką gorączkę, bóle Kępnie Wanda Lepka. - Najbardziej
mięśniowe i stawowe, a także uczucie niebezpieczne są powikłania pogryrozbicia i osłabienia. Chorobie cza- powe – dodaje.
Ciężkie przypadki grypy oraz
sem towarzyszyć może też ból głowy,
katar, kaszel czy ból gardła. U młod- powikłania są wskazaniem do hospiszych dzieci najczęstsze symptomy to talizacji, szczególnie, gdy występuje
gorączka i ból brzucha. Czasami ob- bardzo wysoka gorączka, pojawiają
serwuje się też wymioty i biegunkę o się cechy zapalenia płuc lub objałagodnym nasileniu. Grypa zwykle wy ze strony ośrodkowego układu
mija samoistnie po około 7 dniach, nerwowego (np. drgawki, zapalenie
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mózgu). Na ciężki przebieg grypy
wskazuje również zaostrzenie chorób
przewlekłych.
U większości pacjentów nie ma
konieczności wykonywania badań
w celu wykrycia wirusa grypy, ponieważ choroba przebiega stosunkowo łagodnie i ustępuje bez leczenia.
Metody diagnostyczne stosuje się na
zlecenie lekarza u chorych, którzy są
hospitalizowani z powodu ciężkiego
przebiegu grypy.
Lekceważenie grypy
może skutkować powikłaniami
Niezmiernie ważne jest, aby nie
lekceważyć grypy, gdyż każde zakażenie niesie ze sobą ryzyko poważnych powikłań, mogących prowadzić
nawet do zgonu. Leczenie powinno być podjęte już po wystąpieniu
pierwszych objawów.
Największe ryzyko wystąpienia
powikłań dotyczy osób,
posiadających
osłabiony
system odpornościowy. Do
tej grupy należą: dzieci poniżej 5. roku życia, dorośli
w wieku powyżej 65. roku
życia, kobiety w ciąży, osoby z nadwagą lub otyłością
(BMI większe niż 40) oraz
osoby cierpiące na przewlekłe choroby: serca, płuc,
nerek, wątroby, choroby
krwi, choroby metaboliczne
(np. cukrzyca), niedobory
odporności (np. zakażenie
wirusem HIV).
Do najczęstszych powikłań pogrypowych należą:
wtórne bakteryjne zapalenie płuc i grypowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzelików, zaostrzenie chorób
przewlekłych, angina wywołana paciorkowcem, sepsa, zespół
Reye’a, zapalenie mięśnia sercowego,
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśni, niewydolność wielonarządowa, encefalopatia,
poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego. - Powikłania mogą być różne,
jednak każde niesie ze sobą ryzyko
zgonu. Jest więc bardzo istotną rzeczą, aby nigdy nie lekceważyć grypy,
a nawet przeziębienia – zaznacza
dyrektor PSSE Kępno.
Jak walczyć z grypą
i uniknąć powikłań?
U osób chorych na grypę wskazany jest przede wszystkim odpoczynek w łóżku, przyjmowanie dużej
ilości płynów, duża ilość snu oraz
izolacja chorego od otoczenia, a także
stosowanie leków przeciwbólowych,
przeciwgorączkowych i przeciwwirusowych (stosowanie antybiotyków,
rutozydów i witaminy C nie przynosi
żadnych efektów). - Aby ustrzec się
powikłań, należy koniecznie wyleżeć
grypę, wygrzać się. Jeżeli nieodpowiednio zachowamy się w trakcie
choroby, czyli nie zostaniemy w łóżku co najmniej 7 dni, nie odchorujemy w domu oraz nie zastosujemy
leczenia, narażamy się świadomie
na powikłania pogrypowe – ostrzega
W. Lepka.
Ważne jest również obserwowanie chorego i szybka reakcja w
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razie pojawienia się powikłań bądź
zaostrzenia objawów grypy, co wymaga hospitalizacji. Chory powinien
pilnie znaleźć się w szpitalu, gdy pojawią się objawy: krwioplucie, ślina
zabarwiona na różowo, kłopoty z oddychaniem (przyspieszony oddech,
ciężki i głośny oddech, brak tchu,
uczucie ściskania w klatce piersiowej,
ból w płucach), obecność na skórze
sinych lub krwistych plamek, zasinienie obszaru wokół ust oraz samych
ust, skąpomocz (połączony z suchością w ustach i zawrotami głowy), zasłabnięcia podczas próby wstawania,
problemy z chodzeniem i poruszaniem rękami będące konsekwencją
osłabienia mięśni, niskie ciśnienie
krwi, wysoka temperatura (powyżej
40 stopni Celsjusza), majaczenie, letarg, utrata przytomności, drgawki i
zaburzenia świadomości. Pacjenci, u
których wysoka gorączka utrzymuje
się dłużej niż 3 dni lub pojawia się
ponownie po kilku dniach przerwy,
powinni jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. To, jak przebiega
grypa oraz jakie objawy jej towarzyszą zależą od ogólnego stanu pacjenta
– ponad połowa infekcji może mieć
bezobjawowy przebieg.
Wzrost zachorowań
czy ich spadek?
W bieżącym roku w powiecie
kępińskim zwiększoną ilość zachorowań na grypę odnotowywano od połowy lutego. W szczytowym okresie
zachorowań ilość chorych wynosiła
około 700, obecnie liczba ta spadła
do około 500. Zauważyć więc można stopniowy spadek ilości zachorowań na grypę, co jednak nie musi
oznaczać końca sezonu grypowego.
- Sezon zachorowań na grypę trwa
zwykle od połowy lutego do połowy
marca. Ilość sezonowych zachorowań na grypę jest sinusoidalna, nigdy nie wiadomo, jak sytuacja będzie
prezentować się w kolejnych dniach.
W jednym tygodniu jest mniej zachorowań, w kolejnym więcej, wkrótce
jednak wirus słabnie i następuje
znów spadek ilości chorych. To zależy od wielu czynników: jaka jest
pogoda, jak się zachowują ludzie,
czy zostali zaszczepieni... – wyjaśnia
dyrektor PSSE Kępno. Na czas sezonu grypowego w kępińskim szpitalu
obowiązuje zakaz odwiedzin.
Z danych epidemiologicznych powiatu kępińskiego za 2018 rok wynika, że nastąpił ogólny spadek zachorowań. W przedziale wiekowym 0-14
lat liczba chorujących spadła z 5757
na 5196. Wśród chorujących 36 osób
było hospitalizowanych w związku z
objawami ze strony układu oddechowego. Z kolei w przedziale powyżej
14. roku życia chorych było 4774, a
hospitalizowanych – 2. Jak sytuacja
w powiecie prezentować się będzie
w roku bieżącym, tego na razie nie
wiadomo.
Jak podaje Państwowy Zakład
Higieny, w okresie od 16 do 22 lutego
br. w Wielkopolsce na grypę zachorowało 33.028 osób, a w całym kraju – 199.472 osób. Z powodu grypy i
powikłań pogrypowych w tym okresie zmarło 19 osób w Polsce, z czego
3 – w Wielkopolsce, a od początku
roku – 67 osób w Polsce, w tym 14 w
Wielkopolsce.
W powiecie kępińskim wystąpił
również jeden przypadek zachorowania na wirus typu AH1N1 (tzw.
„świńska grypa”). - Do szpitala trafił
mężczyzna z ciężką grypą, typ wirusa

został oznaczony jako AH1N1. Chory początkowo był leczony w izolacji
na oddziale intensywnej terapii, jednak wrócił już do zdrowia i nie ma
żadnych skutków ubocznych – podkreśla dyrektor PSSE Kępno.
Profilaktyka
na pierwszym miejscu
Jak można uchronić się przed
zachorowaniem na grypę? Ryzyko
zachorowania zwiększają: brak odpowiedniej higieny, przebywanie w
pobliżu bądź bezpośredni kontakt z
osobą chorą lub skażonymi przedmiotami i przebywanie w dużych
skupiskach ludzi (szczególnie w
okresie grypy sezonowej). - Trzeba
koniecznie pamiętać o częstym myciu rąk, unikać skupisk ludzi, a jeśli
to niemożliwe – zasłaniać się od osób
chorych. Jeśli jednak zachorujemy,
zasłaniajmy usta podczas kasłania
czy kichania, aby nie roznosić wirusa – mówi W. Lepka.
Jedną z zasad profilaktyki jest
dobrze zbilansowana dieta, bogata w
witaminy i minerały. Szczególne znaczenie mają witaminy C, E oraz beta-karoten, znajdujące się w świeżych
warzywach i owocach. Bazę diety
powinny stanowić produkty zawierające duże ilości białka. Jadłospis
powinien uwzględniać też produkty
bogate w błonnik i składniki mineralne, takie jak żelazo, magnez, cynk
i selen. Nie zapominajmy też o spożywaniu odpowiedniej ilości wody, a
także mleka.
Organizm człowieka wzmacnia
odpowiednia ilość wypoczynku i
snu, dzięki czemu organizm jest wypoczęty, a jego odporność – wzmocniona. Na profilaktykę składa się
również aktywność fizyczna. - Należy też ubierać się odpowiednio do
pogody, ponieważ wychłodzenie organizmu ułatwia rozwój wirusów w
organizmie – dodaje.
Szczepienie
najlepszą metodą
zapobiegania grypie
Najskuteczniejszym elementem
profilaktyki, a więc najlepszą ochroną przed grypą jest szczepienie. Sezonowe mają znaczenie nie tylko w
zmniejszeniu ryzyka zachorowania i
jej groźnych powikłań, ale wpływają również na łagodniejszy przebieg
ewentualnej choroby. Szczepionki
mają na celu zapobieganie grypie,
zwłaszcza u osób, które należą do
grupy podwyższonego ryzyka powikłań pogrypowych. Ponadto szczepienie zalecane jest u wszystkich
osób po ukończeniu 6. miesiąca życia. Szczepienia powinny być przyjmowane przed sezonem wzmożonego
zachorowania na grypę. Konieczne
jest zakwalifikowanie przez lekarza.
Szczepionka przeciw grypie zawiera
nieaktywną lub znacznie osłabioną postać wirusa, która powoduje
powstanie przeciwciał chroniących
przez zachorowaniem, a sama nie
wywołuje choroby. Odporność rozwija się zazwyczaj w ciągu 3 tygodni
od podania szczepionki, a utrzymuje
się nawet do 12 miesięcy. Okres ważności szczepionki wynosi jeden sezon
grypowy.
Liczne badania naukowe i obserwacje po podaniu szczepionki wykazały, że są one bezpieczne. Należy
jednak pamiętać, że szczepionka nie
zabezpiecza całkowicie przed wirusem grypy i jej powikłaniami, dlatego jest tylko jednym z elementów
profilaktyki.		
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Warsztaty tworzenia ekologicznych kremów zorganizowane zostały w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

Eko-Kremy w ramach projektu „Eko-My!”

Od 1 listopada 2018 roku do 31
marca 2019 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie intere-

Zajęcia z wytwarzania kremów naturalnych
odbyły się w ramach projektu „Eko-My!”

sująca się ekologią grupa młodzieży
realizuje projekt z programu Równać Szanse. „Eko-My!” to działania,
do których młodzi ludzie zapraszają
różnych partnerów: dzieci, młodzież,
dorosłych i seniorów. Co miesiąc
uczestniczki projektu organizują inne
działania.
Był już „Festiwal kanapek” w
Szkole Podstawowej nr 2, warsztaty
recyklingu ubrań w bibliotece, a teraz
przyszła kolej na zajęcia z tworzenia
kremów ekologicznych. Do współpracy przy tym wydarzeniu uczestniczki projektu zaprosiły kobiety z
bibliotecznej „Strefy Kobiet”.
17 lutego 2019 r. w bibliotece
powiatowej odbyły się zajęcia z wytwarzania kremów naturalnych, które
prowadziła doświadczona naturoterapeutka Katarzyna Tokarz z Wrocławia. Własnoręcznie wykonane kremy
nie zawierają konserwantów i można

je wykonać ze specjalnie dobranych
do swojej cery składników. Nie są
trudne w wykonaniu, ale wymagają
precyzji i cierpliwości w mierzeniu
składników.
Na
początku
spotkania
prowadząca omówiła właściwości
poszczególnych składników
oraz
przybliżyła
uczestnikom sposób
tworzenia
kremu.
Następnie każda z
kobiet,
biorących
udział w spotkaniu,
zrobiła własny krem,
który mogła zabrać ze sobą do domu.
Uczestniczki były bardzo zadowolone ze spotkania, padło też kilka nowych propozycji na kolejne warsztaty
w bibliotece.

- Muszę przyznać, że te zajęcia
okazały się niezwykle inspirujące i
ciekawe – mówi jedna z uczestniczek
kępińskich eko-warsztatów. - Okazało się, że przy zachowaniu pewnych
zasad i przestrzeganiu wytycznych
dotyczących proporcji łączonych
składników, można samodzielnie
stworzyć krem dedykowany potrzebom swojej skóry. Co ważne, taki naturalny specyfik nie zawiera żadnych
zbędnych chemicznych dodatków i
zapewnia prawdziwie ekologiczną
pielęgnację – zaznacza.
Projekt „Eko-My!” realizowany
jest dzięki funduszom pozyskanym z
Konkursu Ekologicznego Programu
Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i
Młodzieży i sfinansowanego z darowizny S.C. Johnson.
Oprac. bem

Kultura spod pióra
Monika Banaś – poetka, mieszkanka
Baranowa. W 2007 r. zadebiutowała
tomikiem poezji „Popłynę szeptem
(Ministura – Kraków). Współautorka
antologii „Oaza Szeptów” (Kraków
2008) oraz „Ogrodowe” pejzaże”
(Kraków 2009). W 2014 r. wydała
tomik „Daj płynąć obłokom” (Miniatura), który został zgłoszony do
wrocławskiej Nagrody Literackiej
Silesius w kategorii Książka Roku.
W wieku 9 lat pisała krótkie opowiadania i bajki. Smak poezji poznała w
14. roku życia. Pierwsze utwory zamieszczano w gazetkach szkolnych.
Autorka wieczorków poetyckich
w naszej małej ojczyźnie. Zdobyła
doświadczenie na kilku portalach
poetyckich najpierw jako uczestnik,
następnie moderator i administrator. Juror w Biesiadach Literackich
w Kępnie dla młodzieży szkolnej,
konkursie recytatorskim dla dzieci
w Łęce Opatowskiej oraz konkursie
poetyckim dla dorosłych w Trzcini-

cy. Z Kingą Szczupak jako laureatką
biesiad dla młodzieży podjęła współpracę, wydając w 2016 r. tomik „Spowiedź czarownic”. 31 marca 2017 r. w
Kępińskim Ośrodku Kultury odbył
się również wspólny wieczór autorski. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Kępińskiego Koła Literatów.
quo vadis
małą porcją odmierzasz życie
zdrobniale pieszcząc chwile
ponoć piękne
choć nie czujesz
ich treści
co stanowią pełnię życia
te upojne
nazywasz szczęściem
wszystko jedno
dla ciebie
czy uczucie
zostawisz przyjaźnią
która budzi się
w kolejnych łzach
lecz ich strumień wysycha
jak wiara w ludzi
pozostajesz w kontakcie
z własną bezradnością
łudząc się
w poszukiwaniu
sensu utopii
tylko Bóg całuje wyschnięte
źródła i wybaczeniem
dokonanym przez akt
pokory
* wiersz do obrazu Piotra Krajewskiego

Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców

Własnoręcznie wykonane kremy nie zawierają konserwantów i można je
wykonać ze specjalnie dobranych do typu cery składników

„Cała Polska czyta dzieciom” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

Kocie opowieści dla najmłodszych

Niespodzianką było pojawienie się
prawdziwych rudych kotów

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie, 19 lutego 2019 r.,
odbyła się kolejna impreza czytelnicza dla dzieci z kępińskich przedszkoli w ramach akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”.
Tym razem tematem spotkania
był „Międzynarodowy Dzień Kota”,
obchodzony co roku 17 lutego, a w
kępińskiej bibliotece gościły dzieci z
Przedszkola Samorządowego nr 5 w
Kępnie i Przedszkola Sióstr Boromeuszek.
Do biblioteki przybyli również
ciekawi goście, którzy przeczytali
dzieciom wiersze o kotach. Lektorami byli: Alicja Śniegocka, wicestarosta kępiński, podkom. Gabriela
Kurzawa-Szuba z Komendy Powia-

towej Policji w Kępnie oraz kpt. Jarosław Kucharzak z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie.
Do biblioteki przybyli ciekawi goście, którzy
przeczytali dzieciom wiersze o kotach

Dzieci po wysłuchaniu wierszy
chętnie odpowiadały na zadawane im
przez gości zagadki. Niespodzianką
było pojawienie się prawdziwych rudych kotów – przywiezionych przez
dyrektora PBP Wiesława Walasa. Na
koniec mali uczestnicy imprezy pokolorowali portrety kotów. Imprezę w
bibliotece wspierała wolontariuszka
Nikola Raczyńska, która malowała
dzieciom twarze na kolorowo.
W Polsce „Dzień Kota” obchodzony jest od 2006 roku. Ma on
podkreślić znaczenie kotów w życiu
człowieka, uwrażliwić na niesienie
pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś
dom, ale go straciły, a także zwrócić
uwagę ludzi na często trudny koci los.
Oprac. bem

Walczyli o mistrzowski tytuł
13 lutego 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie odbyły się
Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce
Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych.
Do turnieju w kategorii dziewcząt
i chłopców przystąpiły reprezentacje
dwóch szkół z naszego powiatu, które
rozegrały mecze w ramach XX Licealiady 2018/2019 r.
W kategorii dziewcząt zwyciężyła
reprezentacja Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych nr 1, za którą uplasował
się zespół z Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie. Natomiast wśród
chłopców mistrzostwo wywalczyli koszykarze z LO nr I, a na drugim miejscu
znaleźli się przedstawiciele ZSP nr 1.
Podsumowania i wręczenia pamiątkowych pucharów i dyplomów dla
uczestniczących w turnieju drużyn dokonała w imieniu starosty kępińskiego
Roberta Kieruzala dyrektor ZSP nr 1
w Kępnie Bogumiła Drobina.
Oprac. bem

Mistrzowskie zespoły odebrały
pamiątkowe puchary
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Policja

Straż pożarna

Fot. KP PSP Kępno

Kierujący samochodem marki Honda potrącił pracownika
patrolu S8, który w tym czasie zabezpieczał miejsce poprzedniej kolizji

Potrącenie pracownika
patrolu drogi S8
24 lutego br. drodze ekspresowej
S8, na 106 km trasy, kierujący mercedesem, 70-letni mieszkaniec województwa łódzkiego, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze,
wpadł w poślizg i uderzył w bariery
ochronne. Mężczyźnie nic się nie stało,
został ukarany mandatem karnym.
Chwilę później, około godziny
8.30, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie otrzymał informację
o wypadku, do którego doszło w tym
samym miejscu. Policjanci, którzy
udali się na miejsce zdarzenia, ustalili, że kierujący samochodem marki
Honda, 20-letni mieszkaniec Sieradza,
jadąc w kierunku Wrocławia, również

nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego wpadł w poślizg i potracił
pracownika patrolu S8, który w tym
czasie zabezpieczał miejsce poprzedniej kolizji. - 33-letni mieszkaniec
Ostrowa Wielkopolskiego z obrażeniami ciała został przewieziony przez
Zespół Ratownictwa Medycznego do
szpitala w Kępnie – poinformowała
oficer prasowa KPP Kępno sierż. Justyna Niczke.
Sprawca wypadku oraz pracownik patrolu S8 byli trzeźwi. Dalsze
czynności w tej sprawie prowadzi
KPP Kępno wspólnie z Prokuraturą
Rejonową w Kępnie.
KR

Zdarzenie drogowe na drodze wojewódzkiej nr 482 („stara
ósemka”) przy zjeździe do restauracji McDonald’s

Zderzyły się trzy samochody
20 lutego br., około godziny
16.45, na obwodnicy Kępna, przy
zjeździe do restauracji McDonald’s,
doszło do zdarzenia drogowego z
udziałem trzech pojazdów. Jak ustalili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, kierująca
oplem, 52-letnia mieszkanka gminy
Czastary, chcąc skręcić z obwodnicy w kierunku marketu „Netto”, nie
ustąpiła pierwszeństwa przejazdu

okazało się jednak, że w zdarzeniu
biorą udział trzy samochody – opel,
citroen i mercedes, a poszkodowana
została jedna osoba. Działania strażaków polegały na udzieleniu osobie poszkodowanej kwalifikowanej
pierwszej pomocy, zabezpieczeniu
uszkodzonych pojazdów oraz zastosowaniu sorbentu na rozlane płyny
eksploatacyjne. Przybyły na miejsce
Zespół Ratownictwa Medycznego

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w pościgu zatrzymali sprawcę napadu na właścicielkę apteki w Mikorzynie. 34-latek z Ostrzeszowa trafił już do policyjnego
aresztu, a za usiłowanie dokonania rozboju grozi mu nawet 12 lat więzienia

Sprawca napadu na aptekę
zatrzymany w policyjnym pościgu

11 lutego br., około godziny
10.30, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie, że w Mikorzynie doszło do napadu na właścicielkę miejscowej apteki.

niej wydanie pieniędzy. Sterroryzowana kobieta wybiegła na zaplecze,
a następnie przez okno uciekła z
budynku, wzywając pomocy. Zdezorientowany całą sytuacją napastnik,

Do szybkiego złapania napastnika przyczyniła się
postawa mieszkańców Mikorzyna. Fot. KPP Kępno

- Zamaskowany mężczyzna wszedł
do budynku i kierując w stronę właścicielki przedmiot przypominający
broń palną, usiłował wymusić na

nie zabierając żadnych przedmiotów, uciekł z miejsca. Wcześniej jednak porzucił i ukrył odzież, w której
dokonał napadu – relacjonuje oficer

prasowa KPP Kępno sierż. Justyna
Niczke.
Policjanci od razu udali się na
miejsce zdarzenia. W pościgu na drodze pomiędzy Mikorzynem a Domaninem PKP funkcjonariusze zatrzymali uciekającego sprawcę. - Do tak
szybkiego złapania napastnika bez
wątpienia przyczyniła się postawa
mieszkańców Mikorzyna. To oni natychmiast po napadzie udzielili pokrzywdzonej pomocy, zaalarmowali
policję, a także doskonale współpracowali z oficerem dyżurnym, przekazując mu na bieżąco istotne szczegóły, dotyczące sprawcy, jak i kierunku
jego ucieczki – podkreśla funkcjonariuszka.
Policjanci, pracując nad sprawą,
odnaleźli miejsce, w którym 34-latek
z Ostrzeszowa ukrył odzież, w której
dokonał napadu, maskę oraz pistolet
pneumatyczny, którym sterroryzował pokrzywdzoną. Mężczyzna trafił
do policyjnego aresztu. Został mu
przedstawiony zarzut usiłowania dokonania rozboju, za co grozi kara do
12 lat więzienia.
Oprac. KR

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Trzcinicy zatrzymali 34-latka i jego 21-letnią partnerkę z
Rychtala, którzy - grożąc swojemu znajomemu - zmusili go do wydania telewizora. Oboje
zostali aresztowani na okres 3 miesięcy

Grozili nożem – trafili do aresztu

Dzielnicowi z Posterunku Policji z Trzcinicy, dzięki bardzo dobrej współpracy z mieszkańcami,
w trakcie wykonywania swoich codziennych zadań ustalili, że 5 lutego br., w godzinach wieczornych,
w jednym z mieszkań w Rychtalu
doszło do napadu na 24-letniego
mieszkańca. Funkcjonariusze od
razu postanowili dowiedzieć się
czy informacja, którą uzyskali od
obywateli, jest prawdziwa. - Policjanci potwierdzili, że do mieszkania pokrzywdzonego przyszli jego

znajomi – 34-letni mężczyzna i
jego 21-letnia partnerka. Aby dostać się do środka, mężczyzna wybił
szybę w drzwiach wejściowych do
mieszkania, a następnie otworzył
zamknięte na klucz drzwi. Strasząc
pokrzywdzonego nożem, para zażądała od niego pieniędzy. Z związku
z tym, iż pokrzywdzony nie miał
przy sobie gotówki, napastnicy zabrali z jego mieszkania telewizor o
wartości 300 zł – relacjonuje oficer
prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kępnie sierż. Justyna Niczke.

Jak dowiedzieli się dzielnicowi,
pokrzywdzony bał się o swoje życie,
dlatego też nie zgłosił od razu tego
faktu na policję. - Dopiero po zatrzymaniu napastników przez funkcjonariuszy opowiedział on o przebiegu całego zdarzenia. Mężczyzna i
kobieta usłyszeli już zarzuty rozboju
oraz naruszenia miru domowego –
dodała policjantka. Sąd Rejonowy
w Kępnie przychylił się do wniosku
prokuratora i zastosował wobec nich
3-miesięczny areszt.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe na drodze krajowej nr 11 w okolicach Opatowa

Tir z karmą dla zwierząt wypadł z drogi

Kierująca oplem nie ustąpiła pierwszeństwa i uderzyła
w citroena. Uszkodzeniu uległ też mercedes. Fot. KP PSP Kępno

jadącej citroenem, 24-letniej kępniance. - Zderzenie było na tyle silne,
że uszkodzeniu uległ także pojazd
marki mercedes, którego kierująca,
37-letnia mieszkanka gminy Łęka
Opatowska, w tym momencie chciała wyjechać na obwodnicę – wyjaśniła oficer prasowa KPP Kępno sierż.
Justyna Niczke.
Na miejsce zadysponowano strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
- Otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów, na miejscu
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przewiózł poszkodowanego do szpitala. Po czynnościach policji jezdnia
została posprzątana i przywrócono
ruch na drodze w obu kierunkach –
poinformował rzecznik prasowy KP
PSP Kępno kpt. Jarosław Kucharzak. Do kępińskiego szpitala ZRM
zabrał pasażera jednego z pojazdów na szczęście mężczyzna nie wymagał
dłuższej hospitalizacji.
Kobieta, która spowodowała kolizję, została ukarana mandatem karnym.
KR

W piątek, 22 lutego br., o godzinie
15.57, dyżurny Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o wypadku ciągnika siodłowego z
naczepą na drodze krajowej nr 11 w okolicach Opatowa. - Na miejscu strażacy zastali pojazd leżący w rowie na boku. Nikt
nie odniósł obrażeń, a przewożony towar
nie stwarzał zagrożenia – była to karma
dla zwierząt. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz uszkodzonego samochodu. Uszczelniono również uszkodzony zbiornik paliwa, a następnie przepompowano olej
napędowy do zbiorników przenośnych
– powiadomił rzecznik prasowy KP PSP
Kępno kpt. Jarosław Kucharzak.
Oprac. KR
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Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł
obrażeń. Fot. OSP Łęka Opatowska

Reklama

wiadomości

SMOG - STOP!
W obawie o zdrowie naszych małych
mieszkańców, Stowarzyszenie Uśmiech
prowadzi kampanię społeczną przeciw
smogowi. Akcja jest skierowana
do przedszkolaków, uczniów i rodziców.
Każdy z nas powinien pamiętać jakim
zagrożeniem jest zanieczyszczenie
powietrza.

Każdego roku z tego powodu
umiera w Polsce ponad 40 tysięcy osób.
Gmina Kępno jest położona na terenie powiatu, który znajduje się w niechlubnej czołówce obszarów z wysoce przekroczonymi normami zanieczyszczenia
powietrza, co przekłada się na wysoki odsetek zachorowalności na choroby
nowotworowe. Głównym czynnikiem powodującym to zjawisko jest spalanie
niedozwolonych substancji w paleniskach domowych.
Bardzo ważna jest odpowiednia edukacja, nie tylko wśród najmłodszych.
Jednym z elementów projektu jest konkurs na hasło i logo o tematyce walki ze
smogiem. Stowarzyszenie prezentuje hasła nadesłane przez przedszkolaków
w ramach konkursu, będące apelem skierowanym do dorosłych, aby pozwolili
im rosnąć zdrowo i kolorowo.
Palenie śmieci blokuje rozwój dzieci
Niech dym z komina kwiaty przypomina
Żyjesz między nami nie pal odpadami
Dorośli się zapominają i dzieci zatruwają
Rosnę zdrowy gdy mój świat jest jak tęcza kolorowy
Gdy palisz śmieci smutne sa nasze dzieci
Mamo tato nie pal śmieci, bo trujecie wszystkie dzieci
Chroniąc przyrodę chronisz siebie
Gdy o powietrze dbasz - zdrowe życie masz!

Michał Hanke (grupa VI),

Przedszkole Samorządow
e nr
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Projekt Stowarzyszenia Uśmiech pn.

Pozwólcie nam rosnąć zdrowo i kolorowo
mający na celu wzrost świadomości o skutkach zanieczyszczenia powietrza, włączając w kampanię
społeczną dzieci i młodzież, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski.

Stowarzyszenie Uśmiech / nr KRS 0000 21 98 12 / www.usmiech.kepno.pl

Popierając akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, Przedszkole Samorządowe w Rychtalu zorganizowało spotkanie „Rodzice czytają dzieciom”

echo rychtala
luty 2019, nr 8 (875)
Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu Kępińskiego w Piłce Koszykowej, w ramach
XX Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Emocje koszykarskie w hali sportowej

20 i 21 lutego br. w rychtalskiej
hali sportowej rozegrano Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu
Kępińskiego w Piłce Koszykowej,
w ramach XX Igrzysk Młodzieży Szkolnej. - Dwa dni zmagań
koszykarskich, pełnych emocji i
zaangażowania zawodników oraz
nauczycieli, stworzyły klimat charakterystyczny dla typowej, zdrowej rywalizacji sportowej młodych
ludzi – podkreślił animator Piotr
Nasiadek.
W pierwszym dniu rozegrano
mistrzostwa żeńskie, które wyłoniły grupę finałową. Pierwsze miejsce
zajęły dziewczęta ze Szkoły Podsta-

wowej nr 3 im. Przemysła II w Kępnie, drugie – zawodniczki ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w
Mroczeniu, a trzecie – koszykarki
ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Bralinie.
W klasyfikacji chłopców, rozgrywających mecze w drugim dniu
zawodów, na pierwszym miejscu
uplasował się zespół ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczeniu, na drugim – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Przemysła II w
Kępnie, a na trzecim – Szkoła Podstawowa w Rychtalu. Puchary i dyplomy
w mistrzostwach szkół wręczył wójt
gminy Rychtal Adam Staszczyk,

dziękując wszystkim za zaangażowanie i stworzenie dobrego widowiska
koszykarskiego.
Jak co roku, Rychtal jest gospodarzem wielu powiatowych imprez
międzyszkolnych. Już niebawem
cztery dni igrzysk młodzieży szkolnej w ramach półfinałów i finałów
siatkarskich dziewcząt i chłopców
oraz dwudniowe rozgrywki grupy
młodszej wynikające z kalendarza
XX Igrzysk Dzieci – Szkoły Podstawowe. Bezpośrednimi organizatorami imprez są: gminny koordynator
sportu P. Nasiadek i animator Dominik Makowski.
Oprac. KR

Rodzice zabrali dzieci
w świat bajek

Głośne czytanie dziecku już od
najmłodszych lat ułatwia samodzielne czytanie i kształtuje ten nawyk
przez całe życie. Wspólne czytanie
z dzieckiem chroni przed uzależnieniem od telewizji, buduje więź między dorosłym i dzieckiem.
O tych zaletach czytania dzieciom doskonale wiedzą rodzice pociech z Przedszkola Samorządowego
w Rychtalu. Wielokrotnie przychodzą oni do przedszkola nie tylko
po to, aby przyprowadzić i odebrać
swoje pociechy, ale także po to, aby
poczytać im bajki. Są to chwile bar-

dzo przez dzieci wyczekiwane - i
dla przedszkolaków, które chętnie
i uważnie słuchają nowych bajek, i
dla dziecka, którego rodzic odwiedza
szkołę – bo to duma i wyróżnienie.
11 lutego br. chętni do czytania
rodzice odwiedzili wszystkie grupy
przedszkolne. Po wysłuchaniu bajek
dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych, śpiewały piosenki i wykonywały prace plastyczne tematycznie
związaną z treścią wysłuchanych bajek.
Takie akcje z pewnością kontynuowane będą w rychtalskim przedszkolu niejednokrotnie. Oprac. KR

Dzieci z uwagą słuchały bajek
czytanych przez rodziców
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Region

gmina
wieści znad pomianki
luty 2019, nr 9 (911)
Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Kępińskiego

18 lutego br. gminę Łęka Opatowska odwiedził marszałek
województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wizyta związana była z podpisaniem umowy o pomoc finansową na realizację operacji pt. „Nowoczesna baza rekreacyjna w Piaskach”

W Piaskach powstanie
baza rekreacyjna
W Piaskach podpisano umowę na dofinansowanie zadania, w ramach
którego zagospodarowany zostanie teren wokół sali OSP

Tenisowe mistrzostwa powiatu
W niedzielę, 3 lutego 2019 r. w
hali sportowej w Łęce Opatowskiej
rozegrano Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Kępińskiego.
Turniej oficjalnie otworzył i powitał zawodników wójt gminy Łęka
Opatowska Adam Kopis wspólnie z
sołtysem wsi Łęka Opatowska, wice-

Wyniki rywalizacji

Kobiety:
Stempin - Piaski
Anna
1.
2. Weronika Krysiak - Siemianice
Słupska
3. Magdalena Sobolewska - Kuźnica
Sołtysi:
1. Artur Jędrzejak - sołtys wsi Czermin
2. Piotr Jajczyk - sołtys wsi Tabor Mały
owska
3. Dariusz Gąszczak - sołtys Łęka Opat
Zawodnicy amatorzy:
1. Jan Kasendra - Kępno
2. Kamil Derdak - Biadaszki
em
3. Bogdan Górecki - Słupia pod Kępn
Zawodnicy zrzeszeni w klubach:
1. Paweł Gottfried - Łęka Opatowska
2. Paweł Skotnik - Siemianice
em
3. Władysław Kącki - Słupia pod Kępn

przewodniczącym Rady Powiatu Kępińskiego Dariuszem Gąszczakiem.
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kępińskiej reprezentował jego prezes
Stanisław Niechciał.
Nad prawidłowym przebiegiem
rozgrywek czuwał sędzia główny
turnieju Mieczysław Skotnik.
Organizatorami turnieju byli:
Urząd Gminy Łęka Opatowska, Starostwo Powiatowe w Kępnie, sołtys i

Rada Sołecka Łęki Opatowskiej. Organizatorzy dla obecnych na turnieju
zawodników i przybyłych gości przygotowali posiłki regenerujące oraz
ciasto i kawę.
Dyplomy i puchary ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Kępnie
najlepszym zawodniczkom i zawodnikom turnieju wręczył starosta Robert Kieruzal.
Oprac. bem

Triumfatorzy w poszczególnych kategoriach otrzymali
dyplomy i puchary ufundowane przez Powiat Kępiński

Celem projektu jest rozwój infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej
i uatrakcyjnienie obszaru Lokalnej
Grupy Działania „Wrota Wielkopolski”, poprzez budowę nowoczesnej
bazy rekreacyjnej w Piaskach. Dzięki
temu powstać ma miejsce spotkań,
organizacji imprez plenerowych kulturalno-rekreacyjnych, sportowych i
festynów.
Wartość planowanego przedsięwzięcia wynosi 80.558,00 zł, z czego
kwota pozyskanej dotacji to 51.59,00
zł. Pozostałe wydatki w kwocie
29.299,00 zł zostaną sfinansowane ze
środków budżetu Gminy Łęka Opatowska.
Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu przy sali OSP w

Piaskach poprzez budowę wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem,
montaż 3 podwójnych urządzeń siłowni zewnętrznej, stołu do gry w
piłkarzyki oraz stołu do gry w warcaby/chińczyka, utwardzenie terenu,
a także zakup namiotu, zestawów
biesiadnych, koszy na śmieci i stojaka na rowery.
Zadanie realizowane będzie w
ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Oprac. bem

Uczniowie zagłosowali za „kolorowymi piątkami”
Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego „Gmina przyjazna rodzinie”

Rodzinnie i sportowo
w Łęce Opatowskiej

Kolorowa szkoła
demokracji w Opatowie

Uczniowie opatowskiej podstawówki wzięli udział w głosowaniu
w sprawie wprowadzenia w szkole dnia bez mundurka

Zwycięzcom wręczono dyplomy i puchary ufundowane przez wójta gminy Łęka Opatowska
W sobotę, 9 lutego 2019 r., w hali sportowej w Łęce Opatowskiej rozegrany został Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego „Gmina przyjazna rodzinie”. Turniej oficjalnie otworzył wójt Adam Kopis. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia główny turnieju Mieczysław Skotnik.
Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy i puchary ufundowane przez
wójta A. Kopisa.
Oprac bem
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Wyniki rywalizacji:
1. Waldemar i Cezary Nawrot
2. Paweł i Szymon Skotnik
3. Jan Kasendra i Michał Mega
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18 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej w Opatowie w ramach Szkoły
Demokracji programu Centrum Edukacji Obywatelskiej odbyło się głosowanie uczniów w sprawie wprowadzenia w szkole dnia bez mundurka,
czyli tzw. „kolorowych piątków”.
Celem programu jest zwiększenie
udziału uczniów i uczennic w życiu
szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Dodatkowo

w głosowaniu głos zabrali rodzice,
którzy w specjalnie przygotowanych
ankietach wypowiedzieli się na ten
temat.
Samorząd Uczniowski przygotował lokal wyborczy oraz karty do
głosowania. W głosowaniu zarówno
rodzice, jak i uczniowie wszystkich
klas postanowili, iż w szkole zostaną
wprowadzone „kolorowe piątki”.
Oprac. bem

Region

gmina
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy została zaprezentowana podczas konferencji w Koźminie Wielkopolskim, w której udział wzięło ponad 100 bibliotekarzy z całego województwa

G£OS TRZCINICY
luty 2019, nr 9 (1075)
4 lutego 2019 r. w Kuźnicy Trzcińskiej odbyło się zebranie sołeckie

Wybrano sołtysa i Radę Sołecką
Kolejnym punktem zebrania
był wybór sołtysa i Rady Sołeckiej.
Sołtysem została ponownie wybrana
A. Bartkowiak, a członkami Rady
Sołeckiej zostali: Zbigniew Hoja,
Marek Ogórek, Barbara Ogórek,
Ryszard Idzikowski, Piotr Olek i
Zofia Śniada.
Obecny na zebraniu wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik pogratulował wyboru, podziękował za podejmowane działania i inicjatywy na
rzecz mieszkańców oraz całej gminy.
Przedstawił również plany i zamierzenia na 2019 rok.
Oprac. bem

A. Bartkowiak nadal będzie pełnić
funkcję sołtysa Kuźnicy Trzcińskiej

Uczestników zebrania powitała sołtys Anna Bartkowiak, która
przedstawiła sprawozdanie z działań
i inwestycji podjętych w sołectwie
Kuźnica Trzcińska w latach 20142018. Wśród inwestycji minionej
kadencji wymieniła m.in. budowę
dwóch dróg oraz mostu, a także dalszą modernizację oświetlenia ulicznego. Ważną inwestycją była modernizacja i remont Domu Ludowego,
w tym montaż centralnego ogrzewania, nowego sufitu, oświetlenia,
remont łazienek oraz remont i doposażenie kuchni. Zmodernizowano
również pomieszczenie siłowni.

Podczas zebrania podsumowano
minioną kadencję

6 lutego 2019 r. w Laskach odbyło się zebranie sołeckie

Podsumowano inwestycje
minionej kadencji
Obecnych powitał sołtys Zygmunt Podejma, który przedstawił
sprawozdanie z podjętych działań i
inwestycji w latach 2014-2018 w sołectwie Laski.
Wśród nich można wymienić
budowę ulic: Czereśniowej (kierunek stadion sportowy), Osiedle Spółdzielcze (kierunek była gorzelnia),
wewnętrznej w ZS w Laskach, Osiedle Nowe i łączącej ulicę Mostową z
Czereśniową. Powstały chodniki na
ulicach Głównej, Zamkowej i Osiedle Spółdzielcze. Zmodernizowano
oświetlenie uliczne w Laskach, Granicach i Borku. Wybudowano odcinki wodociągów w Granicach i na
Osiedlu Nowym.
W tym okresie kontynuowano
budowę stadionu sportowego, wykonując oświetlenie i pawilon sportowy
wraz z utwardzeniem terenu. Oddano
do użytku plac zabaw. Największym
zadaniem była kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkól w La-

skach oraz rozpoczęcie przebudowy
z rozbudową przedszkola. Powstała
nowa bieżnia lekkoatletyczna wraz ze
skocznią w dal. W Domu Ludowym
w Laskach wykonano nowy dach
wraz z ekranami. Doposażono także
ten obiekt.
Udzielona została dotacja na
remont kościoła parafialnego. Wy-

remontowano garaże OSP oraz zakupiono potrzebny sprzęt i wyposażenie. Z sukcesem podjęto działania,
mające na w celu włączenie jednostki
OSP Laski do Krajowego Systemu
Ratowiczo-Gaśniczego. Dofinansowano również remont Posterunku
Policji w Laskach.
Kolejnym punktem zebrania był
wybór sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem sołectwa Laski została Karolina Giel, a członkami Rady Sołeckiej:
Krzysztof Waloszczyk, Tomasz Samulski, Lucyna Piasecka, Mateusz
Oleś, Janusz Żłobiński, Barbara
Bednarek, Anna Białek, Justyna
Muszalska, Tadeusz Radliński i
Piotr Piechocki.
Głos zabrał też wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, który omówił
gminne plany i zamierzenia na bieżący
rok. Dziękował też za dotychczasową
działalność na rzecz lokalnej społeczności, gratulując i życząc powodzenia
nowej sołtys oraz osobom wybranym
do Rady Sołeckiej.
Oprac. bem

Przedstawiono sprawozdanie z działań i inwestycji, które
zostały zrealizowane w sołectwie Laski w latach 2014-2018

Zaprezentowano
bibliotekarskie inicjatywy
8 lutego br. w Koźminie Wielkopolskim odbyła się konferencja i
zjazd bibliotekarzy z Wielkopolski
pod hasłem „Biblioteka bez granic”.
Wzięło w nim udział ponad 100 bibliotekarzy z całego województwa.
Hasło przewodnie tego zjazdu
nawiązywało do niezwykle zróżnicowanych działań, jakie prowadzą
biblioteki publiczne. Do udziału w
konferencji, jako prelegentka, została
zaproszona Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Trzcinicy. Podczas sesji stolików eksperckich zaprezentowała trzcinicką
bibliotekę oraz omówiła cykl działań
dla najmłodszych czytelników pt.
„Książkowe inspiracje dla dzieci”.
Podczas zjazdu BiblioLAB-u w
Koźminie Wielkopolskim bibliotekarze poruszali m.in. tematy związane
z projektowaniem oferty dla różnych
grup odbiorców, prowadzeniem sesji
filmowych w bibliotekach i wprowadzaniem do instytucji elementów
grywalizacji w postaci gier miejskich.
Nie zabrakło również zagadnień dotyczących wykorzystania nowych
technologii, znaczenia kreatywności
w podejmowanych działaniach oraz
wizerunku samego bibliotekarza czy
współpracy z mediami.

Dyrektor biblioteki w Trzcinicy R. Gość
zaprezentowała jej działania

Podczas prelekcji zostały zaprezentowane programy i platformy,
które mogą umożliwić uczestnikom
wielowymiarowy rozwój (tj. program
Erasmus+, Platforma Komisji Europejskiej EPALE, portal i działania
Sieci LABiB). Spotkanie zakończyła
dyskusja na wybrany przez uczestników temat dotyczący znaczenia komunikacji w pracy bibliotekarza oraz
digitalizacji zbiorów w praktyce.
Organizatorami wielkopolskiego
BiblioLAB-u była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
w partnerstwie Gminnej Biblioteki
Publicznej w Rozdrażewie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski. Oprac. bem

Zebranie sołeckie we wsi Pomiany odbyło się 8 lutego br.

Sołeckie zebranie w Pomianach
Po powitaniu uczestników zebrania sołtys Piotr Kaczmarzyk przedstawił sprawozdanie z działań i inwestycji zrealizowanych w sołectwie
w minionych 4 latach.
Wśród inwestycji kadencji 20142018 wymieniono modernizację
drogi powiatowej Trzcinica-Kuźnica
Trzcińska oraz drogi Pomiany-Krok.
Przeprowadzony został remont pałacu w Pomianach. Zmodernizowano
Dom Ludowy wraz z zapleczem kuchennym. W ramach prac remontowych wykonana została nowa elewacja, przeprowadzono remont łazienek
oraz malowanie. Wykonano wiatę
wraz z utwardzeniem placu.
Kolejnym punktem zebrania był
wybór sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem sołectwa Pomiany na nową kadencję został P. Kaczmarzyk, a członkami Rady Sołeckiej wybrani zostali:
Danuta Parzonka, Robert Dinant,

Jerzy Ilski, Krzysztof Kałus, Stanisław Szymała oraz Iwona Pawlik.
Podczas zebrania zasłużony
mieszkaniec Pomian i były prezes
tamtejszej jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej Jan Rudnicki uhonorowany został Złotym Medalem
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Medalem udekorował go wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik.
Oprac. bem

Jan Rudnicki uhonorowany został Złotym
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 13
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gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
luty 2019, nr 9 (1185)
O inwestycjach, planach i życiu gminy Bralin z nowym wójtem Piotrem Hołosiem rozmawiali Mirosław Łapa i Katarzyna Rybczyńska

„Wspólnie musimy działać dla mieszkańców”
Wróćmy do wyborów samorządowych. Wygrał Pan ze swoim
kontrkandydatem z przewagą
179 głosów. Czy spodziewał się
Pan zwycięstwa?
Startując w wyborach trzeba zakładać, że robi się to po to, aby wygrać. To jest gra drużynowa, w wyborach ze mną udział brała dość duża
grupa ludzi, którzy stanowili mój komitet wyborczy, pracowali przy kampanii, angażowali się. Gdyby ci ludzie
z moich oczu choć przez moment
wyczytali zwątpienie bądź niewiarę,
udzieliłoby im się to. Dlatego musiałem być pewny i przekonany, choć
skala sukcesu zaskoczyła mnie.
Czyli był Pan zaskoczony?
Osoba, która startuje przeciwko
wójtowi urzędującemu już kilka kadencji ma trudną sytuację i prawie
nigdy nie będzie faworytem. Wynik
zdecydowanie mnie satysfakcjonuje,
a nawet przerasta moje wyobrażenie.
Zdobyliśmy przecież jeszcze 7 mandatów radnych.
Zna Pan tę gminę, ponieważ
jest Pan jej mieszkańcem, zna
Pan potrzeby Bralina. Jaki jest
główny cel, priorytetowa inwestycja, którą chciałby Pan zrealizować w ciągu tej kadencji?
W moich ambicjach i planach muszę
brać poprawkę na możliwości. Zdecydowanie priorytetem na tę kadencję
jest budowa hali sportowej w Bralinie. Jesteśmy jedyną gminą, która
takiego obiektu nie posiada. Uważam,
że taką gminę, jak Bralin, stać na to,
aby ten obiekt był nowoczesny i pełnowymiarowy. Hala w założeniach
ma być przede wszystkim obiektem
dydaktycznym, ma służyć młodzieży
i realizacji zajęć wychowania fizycznego, dlatego będzie zlokalizowana
w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej
w Bralinie i będzie z nią połączona.
Jesteśmy na etapie finalizacji zakupu
gruntu pod budowę. W gminie Bralin mamy optymalną sieć szkolną –
tylko dwie szkoły. Szkoła w Nowej
Wsi Książęcej jest nieduża, ma małą
halę sportową na potrzeby swoich
wymogów. Szkoła w Bralinie, nawet
na standardy kępińskie, jest szkołą
średnią bądź dużą. Nie wyobrażam
sobie, abyśmy budowali taki obiekt i
postawili na półśrodki, rozwiązania
pośrednie. Hala całkowicie zabezpieczy potrzeby. A jeśli ma tak być, musi
sprostać oczekiwaniom pod każdym
względem.
A jaki najważniejszy cel stawia
sobie Pan na najbliższy rok?
Do budżetu Gminy Bralin wprowadziłem autopoprawki. Tym sposobem umożliwiłem sobie zrealizowanie pewnych przedsięwzięć, których
nie było w budżecie konstruowanym
jeszcze przez mojego poprzednika.
Dzięki poprawkom jesteśmy w stanie zrealizować m.in. skanalizowanie i wymianę sieci wodociągowej
w Mnichowicach. Jest to zadanie realizowane przy wsparciu ze środków
zewnętrznych, o które zabiegał mój
poprzednik. Projekt był przygotowywany w 2017 r., o środku zewnętrzne

12

aplikowano w 2018 r. Obecnie ogło- i dostarczania wody. Przepisy zabraszony jest przetarg, wyłaniamy wy- niają Gminom zarabiania na świadkonawcę. Niestety, musieliśmy zwe- czeniu tego typu usług, w związku z
ryfikować koszty i dołożyć prawie pół czym stawki powinny wynikać wymiliona złotych, aby zrealizować tę łącznie z kalkulacji kosztów. Gmina
inwestycję. Dokładając do tego środki może do tego dopłacać, choć uważam,
z Wielkopolskiej Odnowy Wsi i fun- że nie powinna. Powinniśmy robić
duszu sołeckiego, mamy szansę, że ta to tak dokładnie i precyzyjnie, aby
miejscowość będzie pierwszą global- mieszkańcy płacili za wodę, którą
nie uporządkowaną, w pełni skanali- zużywają i za ścieki, które odprowazowaną i zwodociągowaną.
dzają. Im ten system jest szczelniejCzy inne miejscowości w gmi- szy, dokładniejszy, tym mniejsze są
nie Bralin też zostaną
skanalizowane?
Urząd Marszałkowski
ogłosił kolejny nabór na zadania kanalizacyjne. Skanalizowanie Mnichowic to
wydatek rzędu 2 milionów
złotych. W 2019 r. musimy
tę inwestycję zamknąć i rozliczyć. Natomiast są jeszcze
środki do pozyskania. Mamy
dokumentację na kanalizację
Chojęcina. Jesteśmy gotowi,
aby aplikować i w następnej
kolejności przystąpić do ka- Wójt gminy Bralin P. Hołoś
nalizowania Chojęcina.
Planowane są również jakieś koszty. Wówczas środki, pozyskane z
większe inwestycje drogowe?
różnych źródeł, które posiada gmina,
W przypadku realizacji dużych można wykorzystać na inwestycje.
projektów finansowanych przy udzia- A ile obecnie mieszkańcy płacą
le środków zewnętrznych, przygo- za śmieci?
towanie dokumentacyjne, wykupy
Są trzy czynniki wpływające na
gruntów i uzgodnienia takiej inwe- wysokość opłat za śmieci: koszt zastycji trwają dłużej niż ich realiza- gospodarowania, koszt wywozu oraz
cja. Potrzebne jest skomunikowanie ilość odpadów, ponieważ na „bramce”
przedszkola z ul. Kościuszki. Ko- w Zakładzie Zagospodarowania Odnieczne jest też wykonanie ul. Polnej padów w Olszowie płacimy od tony.
czy ul. Południowej, gdzie powstaje Po pierwsze, na zmianę stawki, któduże osiedle. Aby zrealizować te in- rą do tej pory mieliśmy, czyli 8 zł od
westycje, musimy być przygotowani mieszkańca, wpływ miała zmiana tadokumentacyjnie i dokonać zakupu ryf, które obowiązują w ZZO Olszowa
niezbędnych gruntów. Rada Gminy W grudniu, jako udziałowiec Spółki,
wprowadziła do budżetu 143 tysiące brałem udział w zebraniu, podczas
złotych po stronie wydatków na re- którego podjęto uchwałę dotyczącą
alizację dokumentacji na tego typu wysokości stawek. Stawki na każdy
zadania. Do 30 listopada można też asortyment wzrosły. Po drugie, w rabyło wnioskować o dofinansowanie dykalny sposób na cenę wpływa ilość
budowy lub przebudowy dróg dojaz- wywiezionych śmieci, która lawinodowych do gruntów rolnych. Złożyli- wo rośnie. Śmieci jest coraz więcej.
śmy siedem propozycji. Dotyczą one: Po trzecie, bardzo znaczący wpływ
ul. Strażackiej w Bralinie, ul. Ks. Jana na cenę będzie miał koszt transportu
Ćwiejkowskiego w Bralinie, drogi śmieci. Tę usługę świadczy niezależdojazdowej wzdłuż ul. Lipowej do ny podmiot, który wygrał przetarg
nowego cmentarza, drogi w Taborze 3 lata temu, do czerwca obowiązuje
Wielkim przy przejeździe kolejowym, umowa i jestem pewien, że koszt tych
dwóch odcinków drogi w Nowej Wsi usług zmieni się. Wcześniej ogłosimy
Książęcej i jednego odcinka drogi w przetarg, aby te usługi dobrze sprzeChojęcinie. W zależności od wyso- dać. Zaproponowałem Radzie Gminy,
kości dofinansowania, wybierzemy z aby od marca stawki w gminie Bralin
nich te, które będziemy realizować w wynosiły 12,50 zł od mieszkańca. Jest
to stawka, która gwarantuje nam statym roku.
Wracając do tematu wodocią- bilność do końca roku, ponieważ ustagów i kanalizacji – czy jest Pan wodawca znów myśli o zmianie ustazadowolony z obowiązujących wy o wywozie śmieci i nie wiemy, co
obecnie w gminie Bralin taryf będzie obowiązywać od 2020 r. Stawka ta gwarantuje nam też refundację
wodno-kanalizacyjnych?
Obecnie stawka za wodę dla stycznia i lutego, ponieważ wówczas
osób fizycznych wynosi 2,53 zł/m 3 obowiązywały stare stawki i musieliz dofinansowaniem z budżetu gmi- śmy dopłacać z budżetu. Uwzględnia
ny 8 gr/m 3, czyli mieszkańcy płacą też wzrost ceny za transport oraz po2,45 zł/m 3. Podmioty gospodarcze szerzenie asortymentu odbieranych
płacą 2,50 zł/m 3. Od pewnego czasu śmieci o papier i resztki pochodzenia
są to stawki ustalane przez Państwowe roślinnego.
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nie obawia się Pan, że po przedo którego wysyłamy bilans kosztów, targu okaże się, że opłaty bęjakie ponosimy z tytułu pozyskiwania dzie trzeba jeszcze podnieść,
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bo transport będzie droższy, niż
zakładano?
W 2018 r. bilans śmieciowy w
gminie Bralin zamknął się kwotą 80 tysięcy złotych na minusie. Gmina na koniec roku, aby zbilansować gospodarkę
śmieciową, musiała dołożyć z budżetu.
Jeśli taka sytuacja miałaby zaistnieć
również w tym roku, będę zwracał się
do Rady i przekonywał mieszkańców,
że kolejna podwyżka jest uzasadniona.
Natomiast z moich rozeznań wynika,
że kalkulacja jest tak sporządzona, że
powinno nam to wystarczyć i zamknąć
problem śmieci.
Jedną z największych i najważniejszych inwestycji w gminie
Bralin jest gazyfikacja. Budowa
sieci gazowej rozpocznie się
jeszcze w tym roku. Na jakim
etapie jest inwestycja?
Jestem w stałym kontakcie z wykonawcą. Mamy tę szczęśliwą sytuację, że dokumentacja na teren Bralina
jest całkowicie gotowa, zatwierdzona,
ze wszystkimi pozwoleniami. Jedyne
problemy, jakie wystąpiły w przypadku realizacji dokumentacji, to
3-4 przypadki osób, które z jakichś
względów miały wątpliwości co do
przejścia linii, kwestionowały potrzebę tej inwestycji itd. Wraz z radną
sołectwa Chojęcin, którego ta sprawa
dotyczyła, zaangażowałem się w to i
udało nam się wszystko wyprostować. Mam zapewnienie wykonawcy,
że kiedy tylko pogoda na to pozwoli,
rozpocznie się inwestycja gazyfikacji
Bralina.
Czyli jeszcze w tym roku, kiedy
inwestycja się zakończy, wszyscy mieszkańcy będą mogli
podłączyć się do sieci?
Mało tego – już w trakcie inwestycji. Kiedy inwestycja będzie realizowana na danej ulicy i zostanie ten
odcinek zakończony, mieszkańcy już
w tym momencie będą mogli wyegzekwować od wykonawcy, jeśli będzie
ich na to w tym momencie stać, aby
doprowadzono do nich przyłącze.
To samo będzie dotyczyć gminnych instytucji, np. przedszkola?
Na dzień dzisiejszy przedszkole funkcjonuje na gaz butlowy, jednak docelowo wszystkie instytucje
publiczne będą podłączone do sieci
gazowej. Projekt budowy nowej hali
również będzie uwzględniał podłączenie do sieci gazowej.
Jest to działalność proekologiczna i antysmogowa...
Jestem odbiorcą wielu sygnałów
dotyczących stanu powietrza w Bralinie i okolicach, podejmujemy w tej
dziedzinie wiele działań. Gazyfikacja
to działanie kompleksowe, które wychodzi naprzeciw potrzebom i które
w znaczący sposób wpłynie na jakość
powietrza.
Czy w tym roku planuje Pan jakieś inwestycje oświatowe?
Budowa hali sportowej pochłonie
niebagatelne środki. Przy budżecie
gminy, takim jak nasz, który zamyka
się w blisko 30 milionach złotych, wydatek rzędu kilku milionów złotych
zmusi nas do zaciśnięcia pasa i kumulacji środków na tak duże zadanie.
Nie mniej jednak, widzę potrzeby i
będę starał się wykonywać etapami
wszystkie inwestycje oświatowe. Planuję, aby w szkołach w gminie warunki do nauki i pracy były optymalne.
Zmiany wymaga przede wszystkim
zaplecze dotyczące zajęć sportowych
i spędzania przerw. Na chwilę obecną
przy żadnej z tych szkół nie mamy boiska z prawdziwego zdarzenia, jedyna

pozostałość to boisko ze sztuczną nawierzchnią, które było budowane wiele lat temu i nadaje się już do remontu
oraz asfaltowe boisko przy szkole w
Bralinie. Nie mamy też żadnego zaplecza do uprawiania lekkiej atletyki
ani możliwości, aby prowadzić bezpieczne zajęcia wychowania fizycznego na zewnątrz. Są tereny do dyspozycji w okolicy szkoły, myślę jednak, że
byłoby to nieuzasadnione, gdybyśmy
próbowali zagospodarowywać ten teren w przededniu tak dużej inwestycji.
Budowa hali spowoduje też, że tereny
te będą narażone na perturbacje. Natomiast przy szkole w Nowej Wsi Książęcej jest teren zielony, który wymaga
ogrodzenia, zabezpieczenia, zaopatrzenia w podstawowy sprzęt do lekcji wychowania fizycznego. Poza tym
inwestycje oświatowe dotyczyć będą
też programu dożywiania w szkołach.
Są wnioski dyrektorów, szkoły chcą
włączyć się w programy dożywiania.
W placówkach, w których będzie taka
możliwość, będą kuchnie, a gdzie
takiej możliwości nie ma – jadłodajnie, w których na zasadzie cateringu
dzieci mogłyby korzystać z posiłków.
Chcemy skorzystać także z rządowego programu – nasze dofinansowanie
będzie rzędu 20%, więc to pieniądz,
po który warto się schylić.
A czy w zakresie oświetlenia
ulicznego i chodników planowane są jakieś inwestycje na bieżący rok?
Podczas zebrań sołeckich wnioski na temat chodników pojawiały się
praktycznie w każdej miejscowości.
Potrzeb jest całe mnóstwo. Na pewno
będziemy realizować takie inwestycje
w bieżącym roku, ponieważ jeśli nie
będziemy robić tego sukcesywnie,
problem będzie nawarstwiał się i będzie coraz większy kłopot. W samym
Bralinie jest kilka miejsc, w których
chodniki nie są skończone, urywają
się nagle, musimy to zinwentaryzować i zmienić (np. ulice Nowa, Miodowa, Przemysława, Jodłowa). Na
pewno będzie trzeba też się przymierzyć, co zdeklarowałem już w rozmowie ze starostą, do naprawy i poprawienia chodników w Mnichowicach
po zakończeniu prac kanalizacyjnych.
Zgodnie z umową zawartą ze starostą,
w inwestycjach drogowych, realizowanych na drogach powiatowych,
będziemy partycypować w prawie
50%. To nowe reguły. Na spotkaniu
dotyczącym przedsięwzięć wspólnych gminy i powiatu starostwo zaproponowało pięć zadań. Przystałem
na nie, ponieważ wpisują się również
w moje priorytety. Jest to m.in. przebudowa drogi między Bralinem a
Mnichowicami. Przystałem na tę propozycję pod warunkiem, że integralną
częścią przebudowy będzie budowa
ścieżki rowerowej. Będę przekonywał
Radę Gminy, aby partycypować w
tej inwestycji. Z kolei na oświetlenie
uliczne mamy w budżecie zaplanowane środki rzędu 81 tysięcy złotych.
Chciałbym tę sieć modernizować pod
względem energooszczędności. Wymaga to dużych nakładów, dlatego
będziemy realizować to odcinkami,
sukcesywnie.
Są wspólne inwestycje ze starostwem, jest więc i współpraca.
Sądzi Pan, że układa się ona
prawidłowo?
Myślę, że potrzeba czasu. Mamy
5 lat na to, żeby przekonać się do siebie i aby wspólnie robić wiele rzeczy.
Nie mogę oceniać tej współpracy po
deklaracjach, tylko po tym, co razem
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zrobimy. Jestem otwarty, chciałbym,
aby ta współpraca była jak najlepsza
i zobaczymy, jak wyjdzie to w praktyce. To nasze wspólne dobro, wspólnie musimy działać dla mieszkańców,
a oni mają prawo wymagać zarówno
ode mnie, jak i starosty.
A jak układa się Panu współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi?
W gminie Bralin jest 7 jednostek.
Jesteśmy już po kilku zebraniach
sprawozdawczych, jeżdżę na każde z
nich, ponieważ muszę posiąść wiedzę,
która do tej pory nie była mi potrzebna. Chcę poznać specyfikę tego środowiska, potrzeby strażaków, stan jednostek. Wydatki, które przeznaczamy
na realizację zadań z zakresu ochrony
przeciwpożarowej, wynoszą około
150 tysięcy złotych rocznie. Propozycję planu wydatków przygotowuje
nam Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bralinie i na jego
podstawie, po analizie, uwzględniamy
środki w budżecie. Staramy się zabezpieczać pieniądze na zakupy sprzętowe oraz na szkolenia, ponieważ strażacy to nie są już amatorzy – muszą
mieć oni uprawnienia, certyfikaty,
przeszkolenia. Inwestowanie w jednostkę musi być równoległe z inwestowaniem w potencjał ludzki. Jeżeli
nie będziemy mieli wykwalifikowanej
załogi, to nic nie da, że będziemy mieć
piękne remizy, drogie samochody i
najnowszy sprzęt.
Planowane są jakieś większe
zakupy dla ochotniczych straży
pożarnych w roku bieżącym?
W październiku 2018 r. na ręce
mojego poprzednika straż pożarna
złożyła zapotrzebowanie na 152 tysiące złotych. W budżecie na 2019 r.
po stronie wydatków na ochronę przeciwpożarową przewidziana została
kwota 146.650 złotych. Te wydatki są
dokładnie rozpisane na poszczególne
zadania, przede wszystkim sprzęt i
bieżące funkcjonowanie jednostek.
Czy jednostki zgłaszały zapotrzebowanie na nowe samochody ratowniczo-gaśnicze?
W każdej jednostce zgłaszana jest
taka potrzeba, jednak to bardzo duży
wydatek. OSP Bralin, która funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, dysponuje jednym ze
starszych wozów w powiecie kępińskim. Jednostka ma dwa samochody,
ale jeden, choć nadal sprawny, jest
już sędziwy i należałoby go wymienić. Dzisiaj wóz spełniający wszystkie standardy to koszt około miliona
złotych. Gdyby dofinansowanie zewnętrzne było pewne, wówczas możemy się do tego sukcesywnie przygotowywać. To wydatek znaczący dla
naszego budżetu.
Skoro jesteśmy przy temacie
bezpieczeństwa – na terenie
gminy Bralin funkcjonuje posterunek policji. Jak wygląda
współpraca z mundurowymi?
Traktuję bezpieczeństwo całościowo, a nie wyłącznie przez pryzmat
służb mundurowych. W tej kwestii to
bezpieczeństwo, które zapewnia policja, jest wręcz kluczowe, dlatego cieszę się, że na terenie gminy powstał
posterunek współfinansowany przez
Gminę. Czeka nas jeszcze postawienie masztu antenowego. Rozmawiałem też z komendantem na temat
wsparcia zakupu radiowozu. Kiedy

będziemy na etapie dzielenia nadwyżki budżetowej, niewykluczone, że
będziemy starać się wesprzeć policję
w zakupie nowego radiowozu, aby ten
posterunek był kompletny. Współpraca z policjantami jest bardzo dobra, a
mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie.
W ubiegłym roku do użytku
został oddany nowy budynek
przedszkola w Bralinie. Co planuje Pan zrobić w starym budynku po przedszkolu?
Mimo, że jesteśmy po otwarciu
nowego przedszkola, dwa oddziały
nadal mamy w starym budynku. Nie
mieszczą się one w nowym przedszkolu. Zamierzeniem mojego poprzednika było wykorzystanie części
pomieszczeń w starym budynku na
stworzenie strefy aktywnego wypoczynku dla seniorów oraz przeniesienie biblioteki gminnej. Wiąże się to
ze sporymi wydatkami i przygotowaniem mocnej dokumentacji, ponieważ
standardy i wymagania w stosunku do
tego typu obiektów są znaczące. Niewykluczone, że wrócimy do tego pomysłu. Na dzień obiekt jest zagospodarowany, funkcjonuje, przebywają
tam dzieci, jest personel. Jaki będzie
finał tej sytuacji, trudno jest na dzień
dzisiejszy przewidzieć.
To tymczasowe rozwiązanie?
Powiem szczerze, że nie rozumiem, jaki był zamysł i założenie mojego poprzednika. Nie rozmawialiśmy
na ten temat. Ograniczenia przestrzeni spowodowały, że to przedszkole
jest za małe i nie może pomieścić
wszystkich dzieci.
Czy mieszkańcy składają dużo
wniosków o mieszkania komunalne? Czy myśli Pan o budowie
bloku komunalnego i zwiększeniu potencjału tych mieszkań?
Na dzień dzisiejszy gmina Bralin nie dysponuje żadnym zasobem
mieszkań socjalnych i komunalnych.
Oczywiście, jest kolejka zainteresowanych, natomiast nie mamy mieszkań, którymi moglibyśmy dysponować. Jest to problem i gdyby było nas
stać, na pewno warto byłoby się pokusić o pozyskanie takich mieszkań. Natomiast dopóki nie zrealizujemy kluczowych inwestycji, będzie to trudne.
Bralin jako jedyna miejscowość
w powiecie kępińskim posiada
sekcje kolarskie. Czy w jakiś
sposób Gmina zamierza wspierać ich działalność?
Chcę jak najwięcej możliwości
i kompetencji oddać ludziom, aby
mogli oni je realizować, ponieważ
pasjonaci zrobią to najlepiej. W gminie działa jedna samodzielna szkółka kolarska i jedna, która jest sekcją
przy Ludowym Klubie Sportowym.
Kiedy zostałem wójtem, w drodze
autopoprawki zwiększyłem wydatki
na współpracę ze stowarzyszeniami,
również szkółki kolarskie. W przypadku jednej z nich zwiększyłem
dotację z 60 na 70 tysięcy złotych,
natomiast dotacja na drugą szkółkę
wynosi 20 tysięcy złotych w ramach
zapotrzebowania, jakie złożyła. Założyłem na początku, że z roku na
rok będę tę kwotę zwiększał, aby za
3-4 lata dojść do kwoty, która będzie
satysfakcjonująca i dla tych podmiotów i dla mnie. Będziemy wspierać
wszelkie formy aktywności fizycznej,
ponieważ Bralin stoi piłką nożną i kolarstwem.

Skoro wspomniał Pan o piłce
nożnej...
W tym roku mamy wspaniałą
rocznicę, 100-lecie istnienia klubu.
Nie ukrywam, że to ogromny atut,
że taka gmina, jak Bralin, ma jeden
klub piłkarski. Zrobię wszystko, aby
ten klub funkcjonował najlepiej, jak to
możliwe. Dołożę też wszelkich starań,
aby w 2020 r. przeprowadzić rewitalizację obiektu LKS-u. Festyn „Pożegnanie lata”, organizowany wspólnie
z powiatem, w tym roku po raz ostatni
będzie odbywać się w Bralinie, ponieważ w 2020 r. stadion ma być remontowany. Chcę, aby stadion w całości
służył mieszkańcom. Przebudujemy
ten obiekt w sposób znaczący, zaopatrzymy go w bieżnię, skocznię, plac
zabaw, alejki spacerowe. Chcę, aby
ten klub, jedyny w gminie, miał możliwie najlepsze warunki.
Czy nie uważa Pan, że ten klub
powinien grać w okręgówce?
Ambicja w sporcie i chęć zwycięstwa jest bardzo ważna, ponieważ
rywalizacja to fundament sportu.
Jednak nie to jest najważniejszym
celem. Uważam, że najlepszym jest
granie w A-klasie, kiedy gra się własną młodzieżą, trenuje się z tymi
młodymi ludźmi, kiedy w szkółkach
piłkarskich uczy się dzieci. Stoję na
stanowisku, że należy wspierać ten
klub w każdych działaniach. Bardzo
się cieszę i jestem dumny z tego, że
doprowadzono w tej gminie do sytuacji, że wśród 11 zawodników, którzy
wychodzą na boisko, jest tylko jeden
czy dwóch graczy spoza naszej gminy. A wynik? Pewnie, że będzie mnie
cieszył, ale nie jest najważniejszy.

Niedawno ustalony został kalendarz imprez w gminie Bralin.
Jakie ciekawe wydarzenia gmina zaplanowała dla mieszkańców?
Nie będę wymieniał pojedynczych zadań, ponieważ nie chcę
nikogo ani niczego pominąć. Przyjęliśmy 62 zadania do realizacji w
planie naszych imprez na cały rok. Są
to wydarzenia sportowe, kulturalne,
pożarnicze, konkursy, rozrywka, obchody świąt państwowych... Kalendarz ustalany jest w celu rezerwacji
miejsca odbywania się wydarzeń, aby
nie kolidowały one ze sobą. Gmina
będzie wspierać te imprezy i pomagać
organizatorom technicznie oraz finansowo.
Gmina Bralin jest jedyną, która
posiada zabytek klasy zerowej
(Kościół na Pólku). Oprócz tego
są jeszcze inne zabytki sakralne
na terenie gminy. Czy zamierza
Pan w jakiś sposób wspierać
ich renowację?
W budżecie gminy na 2019 r. zapisaliśmy po stronie wydatków kwoty
niezbędne na prace konserwatorskie
w Kościele Parafialnym w Nowej Wsi
Książęcej oraz na remont elewacji zabytkowego budynku byłego ośrodka
zdrowia i opłotowania byłego kościoła
ewangelickiego.
Z jakimi problemami najczęściej
przychodzą do Pana mieszkańcy?
Istotnym problemem dla gminy
Bralin jest to, że na dzień dzisiejszy
gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, w związku
z czym inwestycje budowlane, realizowane przez przedsiębiorców i
mieszkańców, odbywają się w oparciu
o wskazania lokalizacyjne, warun-

ki zabudowy. Budzi to kontrowersje, ponieważ dotyka to wszystkich
mieszkańców. W gminie dominują
problemy dowolności rozbudowy niektórych miejscowości, jak Chojęcin,
które do tej pory były miejscowościami typowo wiejskimi, których atutem
było czyste powietrze, sielska atmosfera i piękne widoki, a dzisiaj jest to
praktycznie zbita zabudowa. Plan
zagospodarowania
przestrzennego
wymaga ogromnych pieniędzy, a jego
opracowanie - czasu.
Poprzedni wójt często miał problem ze znalezieniem wspólnego języka z wieloma radnymi,
przez co atmosfera podczas sesji była nieprzyjemna. Jak wygląda ta sytuacja obecnie?
Nie chcę wypowiadać się na temat
wcześniejszej sytuacji, bo nie jestem
obiektywny. Obecnie sytuacja jest dobra. Jestem zadowolony z tej współpracy, radni się spierają, głosują inaczej, ale widzę atmosferę współpracy,
chęć działania i porozumienia. Mam
nadzieję, że dalej będzie się to tak toczyło, ponieważ z kłótni niczego nie
zbudujemy.
Po objęciu stanowiska zatrudnił
Pan już nową sekretarz w urzędzie. Czy zamierza Pan przeprowadzić dalszą reorganizację w
urzędzie?
Od miesiąca marca obowiązywać będzie nowy regulamin organizacyjny urzędu. Pracuję nad nim z panią
sekretarz i nie przewiduję większych
zmian personalnych. Obserwuję pracę na poszczególnych stanowiskach,
mam pewne przemyślenia i kilka rzeczy zmienię, ale dla usprawnienia, a
nie rewolucji kadrowej. Wszystko wymaga zaangażowania i czasu, którego
wciąż brakuje.
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Podczas zebrania sołeckiego w Trzcinicy, 10 lutego 2019 r., przedstawiono sprawozdanie z podjętych w sołectwie w latach 2014-2018 działań i inwestycji oraz przeprowadzono wybory sołtysa i Rady Sołeckiej

Krzysztof Ostrowski ponownie sołtysem Trzcinicy
Wśród inwestycji minionej kadencji sołtys Krzysztof Ostrowski
wymienił budowę dróg w Aniołce
Drugiej, Jeleniej Głowie, w Trzcinicy - ulica Młyńska, modernizację
dróg powiatowych Trzcinica-Sie-

zaspokajająca potrzeby edukacyjno-kulturalne i społeczne w Trzcinicy”.
W 2014 roku oddano do użytku nową
siedzibę przedszkola.
Utwardzono place przy Urzędzie Gminy Trzcinica, przy stadionie

Mieszkańcy ponownie obdarzyli zaufaniem K. Ostrowskiego,
powierzając mu funkcję sołtysa na kolejne 5 lat

mionka-Jelenia Głowa oraz Trzcinica-Pomiany. Powstały odcinki
chodników w Trzcinicy na ulicy
Pocztowej, Kościelnej, Szkolnej i
Jana Pawła II.
Oddając do użytku nową siedzibę biblioteki zakończono realizację
zadania „Wielofunkcyjna placówka

sportowym i w dwóch miejscach na
ulicy Szkolnej. Powstała sieć światłowodu i pierwszy etap sieci gazowej
w miejscowości Trzcinica. Doposażono kompleks sportowy „Orlik”.
Zakończyła się budowa sceny i altan
na stadionie sportowym. Powstał plac
zabaw.

Zakupiony został duży wóz pożarniczy i rozbudowano garaż jednostki OSP. Doposażono Dom Ludowy i pawilon sportowy. Wykonano
prace renowacyjne drugiej studni
głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody.
W latach 2014-2018 modernizowano i uzupełniano oświetlenie
uliczne. Największym zadaniem było
rozpoczęcie pierwszego etapu „Budowy kanalizacji sanitarnej w tym
rozdzielenie sieci ogólnospławnej
oraz budowa systemu zaopatrzenia
w wodę wraz z odtworzeniem dróg w
miejscowości Trzcinica”, który objął
część ulicy Jana Pawła II oraz ulice
Zamkową, Mostową, Ks. Białka, Kościelną i część Pocztowej.
Sołtysem sołectwa Trzcinica
ponownie wybrano K. Ostrowskiego, a członkami Rady Sołeckiej
zostali: Zygmunt Frąszczak, Andrzej Gawiński, Andrzej Ilski,
Eugeniusz Jakubczak, Zdzisław
Mikołajczyk, Zbigniew Olejnik,
Andrzej Ozdoba, Stanisław Polowy, Edward Rybak, Stanisław
Trzęsicki i Piotr Zimoch. Wyboru pogratulował im wójt Grzegorz
Hadzik.
Oprac. bem
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kurier baranowa
luty 2019, nr 9 (1104)
W siatkówkę trudno gra się na podwórku, bo w przeciwieństwie do piłki nożnej, oprócz umiejętności, potrzebne jest trochę zaplecza. Zasady gry wymagają przyswojenia, a sędziowanie nie należy
do łatwych. Ale siatkówka to przepiękny sport wymagający siły i techniki, specyficznej taktyki,
oryginalnych zagrań. Poza tym ten sport nie należy do łatwych, potrzeba dużej pracy, skupienia
i wytrwałości na treningach. Polskie dzieci kochają siatkówkę. Kochają ją również dziewczynki i
chłopcy w Baranowie, Mroczeniu, Donaborowie, Słupi i Łęce Mroczeńskiej. A za co? Przeczytajcie
wypowiedzi uczestników I Mistrzostw Gminy w Minisiatkówce Dziewcząt i Chłopców, które rozegrane zostały 19 i 20 lutego br. w sali gimnastycznej szkoły w Łęce Mroczeńskiej

Za co kochamy siatkówkę?
Paulina: Siatkówkę lubię za emocje. Tutaj nikt nie
udaje – przegrasz, jest ci smutno, to płaczesz. Po wygranej jest niesamowita radość, okrzyki, łzy szczęścia. Na
pewno są to też wspaniałe akcje, szybkie piłki, niesamowite obrony.
Marcin: Siatkówka dostarcza nam tyle sprzecznych
uczuć: jest radość po każdym zdobytym punkcie, zwycięskim meczu i całym turnieju, kiedy emocje są chyba
najsilniejsze, w szczególności, kiedy naszym siatkarzom
uda się wywalczyć jakiś medal. Ale jest też smutek, kiedy,
niestety, zwycięstwa nie uda się uzyskać, a jedna piłka,
jeden punkt, mogą przesądzić o przegranej.
Martyna: To taka „przyjaciółka”, dla mnie najlepsza na poprawę humoru. Kiedy jest mi smutno, włączam
sobie mecz i od razu lepiej się czuję.
Kacper: Siatkówkę kocham za wspaniałych siatkarzy i siatkarki, za ich charaktery, to, co pokazują na parkiecie, poza nim, za walkę, charakter, to, co poświęcają i
to, co dają innym, za wielkie serce.
Ania: Siatkówka jest sportem wyjątkowym, który oddaje i przekazuje emocje, są to także wspaniali zawodnicy, którzy pokazują nam, jak wiele można poświęcić dla
czegoś, co jest dla nas tak ważne.
W obu turniejach w Łęce Mroczeńskiej udział wzięli
prawdziwi pasjonaci tej gry, a przy tym absolutni debiutanci. Proszę spojrzeć choćby na zespoły z Baranowa.

Nie mają gdzie ćwiczyć, siatkówkę znają chyba tylko z
telewizji, ale niewykluczone, że niektórzy grali latem w
plażówkę na „Orliku”. I mimo tych niebagatelnych przeszkód, siatkarki Joanny Durlej wywalczyły 2. miejsce.
W mistrzostwach widzieliśmy to wszystko, o czym mówiły dzieci: autentyczny entuzjazm, wspaniałych kibiców, łzy szczęścia, małe smuteczki i wspaniałą zabawę.
Po zakończeniu swoich zmagań siatkarki rzuciły wyzwanie reprezentantom gospodarzy, którzy następnego
dnia mieli stanąć w szranki swoich zawodów. Wynik
tego starcia naprawdę jest sprawą drugorzędną. Liczyła
się odwaga i entuzjazm.
5 i 6 marca br. najlepsze teamy mistrzostw zmierzą
się w walce o awans do finału powiatowego z zespołami
z sąsiednich gmin. W kategorii chłopców reprezentować
nas będzie zespół z Łęki Mroczeńskiej, a wśród dziewcząt – Donaborów.
		
ems
WYNIKI MISTRZOST W

Chłopcy:
1. Łęka Mroczeńska, 2. Słupia, 3. Donaborów
4. Mroczeń, 5. Baranów
Najlepszy zawodnik:
Marcin Nagorzański (Łęka Mroczeńska)
Dziewczęta:
1. Donaborów, 2. Baranów, 3. Mroczeń
Najlepsza zawodniczka: Martyna Hojeńska (Donaborów)

I Mistrzostwa Gminy w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców

Szczypiorniak po donaborowsku

Hala sportowa w Donaborowie co
rusz ujawnia skrywane dotąd zalety.
Okazuje się, że można w niej grać nie
tylko w tenisa ziemnego, badmintona,
ale i w szczypiorniaka. W I Mistrzostwach Gminy w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców najlepiej radziły sobie
piłkarki ręczne z Mroczenia i handbaliści z Łęki Mroczeńskiej. Niewątpliwą
ozdobą turniejów rozegranych 12 i 13
lutego br. był mecz finałowy chłopców.
W regulaminowym czasie odnotowano remis, a tytuł mistrzowski powędrował do Łęki Mroczeńskiej dopiero
po trzeciej serii rzutów karnych.
1 marca br. donaborowska hala
sportowa gościć będzie uczestników
Finału Powiatowego Chłopców w Piłce Ręcznej. 		
ems
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WYNIKI MISTRZOSTW
Chłopcy: 1. Łęka Mroczeńska, 2. Donaborów,
3. Grębanin, 4. Baranów, 5. Słupia, 6. Mroczeń
Dziewczęta: 1. Mroczeń, 2. Donaborów
3. Baranów, 4. Słupia
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Czy i was nawiedzają szkolne koszmary z dzieciństwa? Lekcje wychowania plastycznego
wprost z taniego horroru, np. ruska plastelina, którą trzeba było trzy dni ogrzewać w
dłoniach, aby dało się z niej cokolwiek uformować. Na szczęście imperium runęło i współczesne dzieci wolne są od tych smutnych doświadczeń. I pewnie dlatego coraz więcej
z nich sięga po to wdzięczne tworzywo. A w Łęce Mroczeńskiej mieszka prawdziwy
mistrz. W jego magicznych dłoniach niekształtna bryłka plasteliny zmienia się to w postać
z bajki, to w zaprzęg ciągnięty przez renifery... Ale Joachim Armanowski w tajemnicy
przygotowuje niespodziankę dla swej rodzinnej wsi. Dziś uchyla rąbka tajemnicy...

Sołtys z plasteliny
i cała reszta

Joachim co lubisz robić w wolnym czasie?
Jak każdy chłopak, trochę gram
w nogę.
Czy wiesz kto w ubiegłym roku
zdobył Złotą Piłkę?
Messi?
Niestety, pudło. Tę nagrodę
otrzymał Luka Modric. Przypuśćmy, że koledzy albo twoja
nauczycielka wuefu, pani Natalia, poprosi: „Słuchaj, Joachim,
potrzebuję do naszej drużyny
Messiego...” Pomógłbyś?
Da się zrobić. Najpierw z neta
ściągnę dokładną fotografię. Muszę
dobrać odpowiednie kolory i proporcje. Najtrudniej będzie z twarzą.
A buty?
Małe elementy są najłatwiejsze.
Chociaż kiedyś miałem z nimi trochę
kłopotu. Kuzynka poprosiła mnie,
bym ulepił ją z plasteliny i mocno się
zdenerwowała.
Nie poznała siebie?
Stwierdziła, że dokleiłem jej za
duży nos. Ale to jedyna rzecz, która
jej się nie spodobała (śmiech).
A ten malutki renifer z miniaturowymi oczami? Albo pasek
spinający pelerynę tego stworka? Jak to się robi?
Potrzebne są specjalne narzędzia.
Wyginam je z drutu.
Skąd czerpiesz pomysły?
Lubię rysować, fotografuję. Kiedy coś mnie zaciekawi, staram się to
utrwalić. Wykorzystuję różne techniki, narzędzia i materiały. Ale najbardziej lubię plastelinę, bo to bardzo
wdzięczny materiał. Plasteliny mają
różną konsystencję i kolory. Lepię postacie z bajek, gier i filmów. Czasem
zrobię coś na zamówienie. Koledzy
zamawiają u mnie różne figury, np.
Kevina. Najczęściej są to małe figurki. Pracuję też na zlecenie (śmiech).
„Na pewno tego nie ulepisz” – prowokują mnie koledzy. I tak np. powstał
bizon obsypany brokatem.
A gdybyś miał zrobić coś w
wersji 1:1, np. dyrektora twojej
szkoły?
Wolę nie próbować (śmiech).
Trudniejsza sprawa, bo trzeba sporo
plasteliny, a to kosztuje.
Ubiegłoroczna wystawa twoich
prac wzbudziła spore zainteresowanie.
Pomogła mi pani Lucyna Kulak –
moja wychowawczyni w klasach I-III.

Wiem, że zamierzałeś ulepić z
plasteliny świąteczne prezenty dla całej rodziny. Tata miał
dostać wymarzoną mazdę, a
mama…
...Mama cieszy się nawet z małych rzeczy (śmiech)
Najtrudniejsze zadanie?
Kruk – postać z gry komputerowej. Mnóstwo szczegółów, odstające
elementy, np. skrzydła. Lepiłem go z
trzy godziny.

Gdzie przechowujesz swoje figurki?
Wszędzie (śmiech). W pokojach,
na wszystkich półkach. Część zaparkowaliśmy w piwnicy, bo w domu nie
ma już miejsca. Nie niszczę figur, ale
ulepszam je.
Wspominałeś o jakiejś niespodziance...
No, tak. Mam nadzieję, że pan
sołtys..
Ulepisz sołtysa z plasteliny?
1:1?
Od 6. roku życia pracuję nad makietą Łęki Mroczeńskiej. Jestem już
w połowie, ale zabrakło mi plasteliny.
Może pan sołtys pomoże?
Bardzo na to liczę. Pracuję nad
Domem Ludowym, szkołą, remizą,
kapliczką. Gdybym miał więcej plasteliny, to może zdążyłbym na święta
wielkanocne?
***
Jak widać Joachim to bardzo
skromny chłopak, nie pracuje dla sławy. Ale czyż pomysł makiety Łęki
Mroczeńskiej z plasteliny nie jest
wart wsparcia?
Rozmawiał ems
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XV Karnawałowy Bal Dobroczynny zorganizowało Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów

GONIEC PERZOWSKI
luty 2019, nr 9 (862)

Bal karnawałowy
Sportowe zajęcia dla uczniów po raz piętnasty

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w gminie Perzów

Od stycznia prowadzone są dodatkowe zajęcia SKS dla uczniów
Szkół Podstawowych w Perzowie
oraz w Trębaczowie, a także Gimnazjum w Perzowie. Gmina pozyskała środki zewnętrzne dla 6 grup
zajęciowych. Zajęcia odbywają się
2 razy w tygodniu dla każdej gru-

py. Program współfinansowany jest
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa
Wielkopolskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Gmina Perzów otrzymała również dofinansowanie na realizację
zadań w ramach programu po-

Zajęcia w ramach projektu „Umiem pływać” odbywają się
od lutego do kwietnia na basenie „Qarium” w Kępnie

wszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”. Projekt zakłada prowadzenie nauki pływania dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych
w ilości 20 godzin zegarowych na
dziecko. Z tej formy zajęć pozalekcyjnych skorzystają najmłodsi
uczniowie szkół podstawowych
gminy Perzów. Będzie to 15 uczniów
Zespołu Szkół w Trębaczowie i 30
uczniów Zespołu Szkół w Perzowie. Zajęcia odbywają się od lutego
do kwietnia na basenie „Qarium” w
Kępnie.
Organizowany przez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe projekt dofinansowany
został ze środków Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów w ramach
dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Dzięki pozyskaniu dofinansowania w ramach projektu „Lokalny
Animator Sportu” od 1 marca do 30
listopada br. również na kompleksie sportowym „Orlik” w Perzowie
odbywać się będą zajęcia sportowe
dla dzieci i młodzieży, a także dla
innych grup wiekowych.
Oprac. bem

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”

Dofinansowanie kosztów
zatrudnienia animatorów sportu

Jak co roku dobroczynny bal karnawałowy odbył się w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
Dobroczynny bal karnawałowy
tradycyjnie już odbył się w sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. W sobotę, 16 lutego
br., o godzinie 19:00 prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów Longina Biały powitała uczestników balu,
życząc im wspaniałej zabawy.
Udaną imprezę zapewnił szereg
przygotowanych przez organizatorów atrakcji oraz oprawa muzyczna,
o którą po raz kolejny zadbał zespół
PASJA-BAND. Jak co roku nie zabrakło bogatego menu, w którym
znalazły się smakołyki zarówno dla
amatorów potraw wytrawnych, jak
i łakoci. Szampańska zabawa trwała
do późnych godzin nocnych.
Zarząd Towarzystwa Rozwoju
Gminy Perzów serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom, ludziom

dobrej woli za wsparcie finansowo-rzeczowe przekazane na organizację
kolejnego wieczorku karnawałowego. - Jesteśmy wdzięczni za okazane
serce, życzliwość i zaangażowanie.
Dzięki Państwa pomocy, ofiarności
ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów
- podkreślają organizatorzy.
Wzorem lat ubiegłych dochód
przeznaczony jest na stypendia dla
najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Pieniądze
sfinansują też działania statutowe
stowarzyszenia, takie jak wsparcie
dla organizacji działających na terenie gminy Perzów, przygotowywanie
spotkań dla seniorów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz dzieci.
Oprac. bem

Biblioteka Publiczna w Perzowie po raz kolejny zorganizowała spotkanie przedszkolaków ze słowem pisanym, do
wspólnego czytania zapraszając wójt Danutę Froń

Z książką w przedszkolu
Po raz kolejny zorganizowano
spotkanie najmłodszych z książką

Perzowski „Orlik” został zakwalifikowany do udziału w projekcie
„Lokalny Animator Sportu”
Realizowany przez Fundację
Orły Sportu projekt „Lokalny Animator Sportu” finansowany jest ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Z całej Polski na konkurs wpłynęły 1882 wnioski aplikacyjne. Po
dokonaniu ich formalnej oraz merytorycznej oceny, do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 1800
„Orlików” (w tym obiekt w gminie
Perzów).
Podmioty zatrudniające animatorów na obiektach sportowych, które
zostały zakwalifikowane do projektu
otrzymają dofinansowanie ze środków programu ,,Sport Wszystkich
Dzieci” w wysokości 1200 zł mie-

sięcznie od 1 marca do 30 listopada
2019 r.
W tym okresie w godzinach popołudniowych, na perzowskim kompleksie boisk „Orlik” odbywały się
będą zajęcia sportowe dla dzieci
i młodzieży, a także dla innych grup
wiekowych. Zajęcia prowadzone
będą przez 2 animatorów w łącznym
wymiarze 120 godzin zajęć sportowych w miesiącu. Animatorami sportu w Perzowie są: Grzegorz Kapica
i Radosław Boguś.
Celem projektu „Lokalny Animator Sportu” jest upowszechnianie
aktywności ruchowej wśród dzieci i
młodzieży, a także innych grup wiekowych oraz społecznych, w szczególności osób niepełnosprawnych i

rodzin. Jego realizacja ma stworzyć
możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych jak największej grupie dzieci i młodzieży.
Wśród założeń projektowych jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży
w dostępie do sportu, niezależnie od
statusu materialnego rodziców. Zakłada się również przeciwdziałanie
patologiom społecznym, zwłaszcza
przemocy i agresji interpersonalnej,
a także pomoc środowiskom trudnym
i zubożałym. „Lokalny Animator
Sportu” ma też pomóc w optymalnym wykorzystaniu infrastruktury
sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik
2012”. 		
Oprac. bem

W środowe przedpołudnie, 20
lutego br., pracownice biblioteki wybrały się w odwiedziny z książką do
dzieci z Przedszkola w Trębaczowie.
Do czytania z najmłodszymi zaproszona została wójt gminy Perzów Danuta Froń.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały przeczytanych

przez panią wójt bajkowych opowieści. Głośnemu czytaniu towarzyszyło
malowanie i wspólnie spędzanie czasu w pogodnej atmosferze.
Jak podkreślają bibliotekarki
- Dzięki tym spotkaniom dzieci poprzez bajki rozwijają swoją wyobraźnię oraz poznają wartość słowa pisanego. 		
Oprac. bem
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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 ogródek działkowy, 430 m2 - za
małym dworcem. Tel. 600 326 388.
(TK 59/02/19)
Sprzedam działkę budowlaną 12 arów Bralin, ul. Leśna. Tel. 609 253 481.
(TK 55/02/19)
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 grunt inwestycyjny 3,6 ha - Baranów. Tel. 660 168 343. (TK 65/03/18)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

US£UGI
Naprawa i sprzedaż komputerów i laptopów
w niskich cenach, strony i sklepy internetowe.
Tel. 889 786 700.
(TK 64/02/19)

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

Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 603 504 919.
(TK 52/02/19)

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

Tynki gipsowe, cementowo-wapienne.
Tel. 792 770 054.
(TK 35/02/19)

Sprzedam 5 rojów pszczół.
Tel. 510 176 111.
(TK 40/02/19)
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)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

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)
Sprzedam seicento, rok 2000.
Tel. 510 285 430.
(TK 50/02/19)
Sprzedam BMW, 2002 r., czerwony, automat, cena 6 tys. zł. Tel. 696 646 984.

szukam do wynajęcia mieszkania
w Kępnie. Tel. 606 757 246

Murowanie budynków, remonty, tynkowanie
naszynowe i tradycyjne, elewacje budynków,
wykańczanie wnętrz. Tel. 608 187 829.
(TK 28/01/19)

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

Do wynajęcia mieszkanie 75 m2 na przeciwko
SOR-u. Tel. 733 440 602. (TK 60/02/19)

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)

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

Do wynajęcia pomieszczenie w części piwnicznej. Tel. 733 440 602. (TK 61/02/19)

Zatrudnię murarzy oraz malarzy.
Tel. 608 857 030.
(TK 62/02/19)

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

Do wynajęcia mieszkanie - Murator.
Tel. 880 722 069.
(TK 57/02/19)

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)

Zatrudnię panią na stanowisko sprzedawcy
w sklepie spożywczym - Chojęcin.
Tel. 603 314 900.
(TK 54/02/19)

Sprzedam maszynę do wycinania kartonów.
Tel. 604 229 671.
(TK 47/02/19)

Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 13/01/19)

PRACA opieka w Niemczech, WYSOKIE
zarobki – do 1650€. Tel. 61 666 2993.
(TK 58/02/19)

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

rolnicze

Zakład tapicerski zatrudni stolarzy, szwaczki
i tapicerów. Tel. 602 337 423.
(TK 56/02/19)

Kupię ziemniaki jadalne z okolic Kępna.
Płatność 13 zł za worek. Tel 727 429 270.
(TK 46/02/19)

Poszukuję opiekunki dla osoby niepełnosprawnej, na kilka godzin dziennie.
Tel. 601 844 544.
(TK 37/02/19)

Sprzedam jęczmień jary - 900 zł/tona. Laski
k. Kępna. Tel. 606 854 932.(TK 44/02/19)

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

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)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
Do wynajęcia pawilon mieszkalny dla
2 osób. Niezależne wejście, pełne wyposażenie, C.O. Tel. 730 139 312. (TK 51/02/19)
Do wynajęcia lokal 38 m2 na handel lub
usługi - Os. Kopa. Tel. 510 285 430.
(TK 49/02/19)
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe,
nowe - Kępno, Os. Grafitowe, kompleksowo
wyposażone, cena 1500 zł + opłaty.
Tel. 792 879 550.
(TK 43/02/19)

praca
Firma szkoleniowo-doradcza zatrudni specjalistę d/s BHP do obsługi firm.
Tel. 509 728 617.
(TK 63/02/19)
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Sprzedam suzuki ignis, rok 2005, diesel,
stan bardzo dobry. Tel. 663 446 484.
(TK 42/02/19)
sprzedam

wynagrodzenie od 6000 zł netto
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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.

Oddam meble pokojowe za darmo.
Tel. 570 788 727.
(TK 53/02/19)

Ogłoszenia

reklamy

ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.

pomocników stolarzy

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

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

tel.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

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

sprzedam

lokale
mieszkalne

w Bralinie
przy ulicy Nowej.

do wynajęcia

Telefon: 518 973 923.

lokal handlowo-usługowy

Przedsiębiorstwo

„BIS”

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

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

kontakt: 600 959 111.
usługi elektryczne i elektromechaniczne

Zgłoszenia:

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

pon.-pt. 8.00-14.00.

GS „SCh” w Bralinie
sprzeda samochód marki

FORD
TRANSIT,
rok produkcji 2012.

Tel. 604 824 980.
SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

Telefon: 514 288 733

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:

Zatrudnimy STOLARZA
lub POMOCNIKA STOLARZA
MONTAŻYSTĘ KRZESEŁ
lub osobę do przyuczenia zawodu.

 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

Korepetycje

z języka polskiego.
Tel. 606 365 377

Drodzy Czytelnicy!
Na łamach „Tygodnika Kępińskiego” prezentujemy Wam mieszkańców powiatu kępińskiego, którzy w swym codziennym życiu
wyróżniają się niezwykłym hobby, pasją czy pracą na rzecz innych.
Chcemy pokazać, ilu niezwykłych ludzi mieszka w naszym regionie,
o których warto mówić głośno i zaprezentować szerszemu społeczeństwu. Jeżeli znacie Państwo takie osoby, a nawet rodziny, które odznaczają się czymś szczególnym, prosimy o kontakt z naszą redakcją drogą
telefoniczną, internetową albo osobiście.

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.
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Recenzje

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Anna H. Niemczynow - „Jej portret”

TAPICERÓW

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

tel.:

Maja Preis jest spełnioną kobietą. Odniosła zawodowy sukces, ma wspaniałą rodzinę i piękny
dom. W pogoni za inspiracją, znudzona życiem, wyrusza w samotną podróż. Nieoczekiwanie spotyka miłość sprzed lat. Odżywają dawne wspomnienia i tęsknota za wyidealizowanym uczuciem. Maja
staje przed trudnym wyborem. Jej serce rozpada się na milion kawałków, które próbuje pozbierać, aż
w końcu nie ma już odwrotu…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Zygmunt Kwiatkowski - „Akita. Matka Boża Japońska. Tajemnica objawień”
Agnes Katsuko Sasagawa przyszła na świat w rodzinie buddyjskiej. Po nawróceniu, wstąpiła
do klasztoru i zajęła się nauczaniem katechizmu dzieci japońskich konwertytów. Wkrótce jednak
zaczęła gwałtownie tracić słuch. Badania lekarskie stwierdzały, że jej kalectwo jest trwałe i nie ma
szans wyleczenia. Jednocześnie pojawił się fenomen, którego nie zna nauka, a mianowicie słuch
wewnętrzny. Siostra Agnes otrzymała trzy orędzia Matki Najświętszej, przekazane jej właśnie w ten
nowy sposób. Otrzymała też obietnicę całkowitego wyleczenia z głuchoty, które rzeczywiście nastąpiło na zakończenie serii objawień. Maryja w swoim orędziu z Akita, wezwała nas do uczestnictwa
w misji Miłosierdzia, misji Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Wiernym Jego towarzyszem jest
Maryja, Matka Kościoła. Jest to zadanie dla całego Kościoła w stosunku do świata, dręczonego przez
zło szatana i ludzki grzech. Objawienia w Akita miały potężnych oponentów; powoli znikali z klasztoru pielgrzymi, siostry zostały objęte obowiązkiem milczenia w sprawie. Agnes uznano za osobę
niestabilną psychicznie i odesłano na daleka placówkę z zakazem kontaktu ze światem zewnętrznym.
Po latach, nieoczekiwanie, papież Franciszek wybrał Akita jako jedno z dziesięciu sanktuariów maryjnych na świecie, do misji udzielenia modlitewnego wsparcia jego inicjatywie zatrzymania dalszej
eskalacji wojennej na Bliskim Wschodzie. Do spodziewanych bombardowań nie doszło, a Sanktuarium w Akita otrzymało certyfikat wiarygodności wydany przez najwyższy
autorytet w Kościele Katolickim.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Richard Mabey - „Roślinny kabaret. Botanika i wyobraźnia”
W swojej urzekającej, ciekawej i pełnej wiedzy historycznej i przyrodniczej książce Richard
Mabey przedstawia różne gatunki roślin, które przez wieki rozbudzały wyobraźnię człowieka i
wprawiały go w autentyczny zachwyt. Wiele stron poświęca roślinom, które w różnych momentach
historii przyczyniły się do przemian w nauce, estetyce i rozwoju społecznym ludzkości. Opisuje
rozmaite rośliny, począwszy od chwastów, przez rośliny uprawne i lecznicze, kończąc na takich,
wokół których gromadzą się uczestnicy praktyk religijnych. Przedstawia je wszystkie z jednakową
pasją, niezależnie od tego, czy chodzi o niepozorne kwiaty czy mierzące 100 metrów sekwoje. Pisze
o kulturowym znaczeniu roślin oraz ich praktycznym zastosowaniu. Opisując rośliny jako inspirację
artystów, wychodzi od sztuki paleolitu i prowadzi czytelnika w świat poetów romantycznych. Na
zakończenie swojej książki wspomina o współczesnych rozważaniach na temat „inteligencji roślin”.
„Roślinny kabaret” to opis nadzwyczajnych związków świata roślin ze światem ludzi.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
Krzy¿ówka nr 9

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

TEL. 723 882 777

SPONSORZY NAGRÓD:

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

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 6 marca 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. Anna H. Niemczynow - „Jej portret”,
2. Zygmunt Kwiatkowski - „Akita.
Matka Boża Japońska...”,
3. Richard Mabey - „Roślinny kabaret...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 8 nagrody otrzymuj¹:

Przemysław Gąska (Mroczeń),
Tomasz Hoja (Lipie).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

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

Byk 21 IV – 21 V
W miłości nadchodzą dobre dni. W twoim związku zapanuje więcej zgody i miłości. Poświęć więcej czasu ukochanej osobie, a nawet zorganizuj
romantyczny wyjazd na weekend.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Zaplanuj dobrze czas, jaki przeznaczasz na pracę i obowiązki. Nie udawaj, że zrobisz wszystko
sam, a znajdziesz pomocników. Nie bądź uparty i
posłuchaj, co inni ludzie mają ci do powiedzenia.

6.
7.

Lew 23 VII – 22 VIII

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.

Firma Novotex w Taborze Wielkim
zatrudni osobę na stanowisko

Rak 23 VI – 22 VII
Powiodą się sprawy, na których ci bardzo zależy.
Nie siedź jednak z założonymi rękoma i pomóż
losowi! Przedsięwzięcia, w jakie się teraz zaangażujesz, okażą się korzystne, warto o nie bardziej zabiegać.

Apteka „Na Zdrowie” - 28.02.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 1.03.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 2.03.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 3.03.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 4.03.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 5.03.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 6.03.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.

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

Masz szansę zdobyć ciekawe zadanie, wywalczyć sobie podwyżkę lub lepsze od innych oceny. Choć energii ci nie zabraknie, to powinieneś
panować nad nerwami.

Panna 23 VIII – 22 IX
Staniesz się życzliwy i wyrozumiały, pogodzisz
wrogów i zapobiegniesz kłopotom. Wielką inspirację będzie dla ciebie sztuka, muzyka lub
biografia wybitnej osoby. W miłości szukać będziesz ideału.

I OG£OSZE
PRZYJMUJEMY

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
W tym tygodniu na wszystkie wydarzenia będziesz reagował bardzo emocjonalnie. Ktoś
może cię skrytykować, a ty obrazisz się i nie
będziesz chciał ponownie tykać trudnej sprawy.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Sprawy zawodowe pochłoną cię bez reszty, a
rodzina i przyjaciele będą musieli prosić cię o
odrobinę zainteresowania. Pewna osoba może
zepchnąć na ciebie swoje obowiązki. Bądź wyrozumiały i serdeczny, ale pilnuj swoich spraw.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Bądź ostrożny i nie przywiązuj się do niczego,
co byłoby szkodliwe. W tym tygodniu dostrzeżesz ukryty wymiar różnych spraw i znajomości.
Twoja intuicja znacznie się wyostrzy, ale trudno ci
będzie zaufać jej wskazówkom.

Wodnik 20 I – 18 II
Dużo się nauczysz, choć także zmęczysz. Bądź
konsekwentny, uprzejmy i w razie kłopotów nie
uciekaj się do podstępów. W miłości zapowiada
się więcej spokoju.

Ryby 19 II – 20 III
Pewna sprawa lub znajomość może się w tym
tygodniu zakończyć. Odkryjesz, że wcale tego
nie żałujesz i będziesz cieszyć się swobodą. Nie
ulegaj zachciankom i nie ufaj osobom, które proponują ci szybki, ale podejrzany interes.

W GOD

Uwaga!

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

(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

W miłości stabilny czas, bez wielkich wzlotów i
romantycznych uniesień. Jeśli poznasz kogoś,
daj wam obojgu czas, aby związek się rozwinął.
Nic ci teraz nie grozi i możesz być pewien, że
sporne sprawy wyjaśnią się na twoją korzyść.
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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
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Piłkarska wiosna wraca do regionu

23. kolejka | wiosna 2019
Lech Poznań – Legia Warszawa ...............– 2:0
Górnik Zabrze – Zagłębie Sosnowiec ........– 2:1
Lechia Gdańsk – Wisła Kraków ................– 1:0
Miedź Legnica – Wisła Płock ....................– 2:1
Korona Kielce – Pogoń Szczecin ...............– 1:1
Cracovia – Jagiellonia Białystok ...............– 1:0
Arka Gdynia – Piast Gliwice .....................– 1:2
Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin ...............– 2:0
1. KS Lechia Gdańsk
23 49 37:18
2. KP Legia Warszawa
23 42 35:24
3. Jagiellonia Białystok
23 39 38:30
4. GKS Piast Gliwice
23 37 34:26
5. KKS Lech Poznań
23 36 35:29
6. MKS Korona Kielce
23 36 28:25
7. MKS Cracovia SSA
23 36 25:22
8. MKS Pogoń Szczecin
23 35 33:28
9. Wisła Kraków SA
23 32 34:32
10. KGHM Zagłębie Lubin
23 30 36:35
11. MZKS Arka Gdynia
23 25 34:35
12. WKS Śląsk Wrocław
23 24 31:31
13. MKS Miedź Legnica
23 24 23:42
14. KS Górnik Zabrze
23 23 28:41
15. Wisła Płock SA
23 20 31:41
16. Zagłębie Sosnowiec SA
23 15 28:51

NASI
w LIGACH
Rozpoczyna się runda wiosenna w piłkarskich ligach w regionie. W weekend na ligowe boiska wybiegną
zespoły z grupy wielkopolskiej czwartej ligi oraz czterech uczestników ćwierćfinałów piłkarskiego Pucharu
Polski na szczeblu okręgowym.

FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

W meczu 11. kolejki drugiej ligi piłkarek ręcznych Polonia Kępno nie potrafiła wykorzystać atutu własnej hali w starciu
z rezerwami superligowego Zagłębia Lubin

Rafał Kurzawa
(FC Midtjylland)
Superligaen

23. kolejka | wiosna 2019
Aarhus GF – FC Midtjylland – 1:2 (1:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
(poza meczową 18-tką)
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

23. kolejka | wiosna 2019
Korona Kielce – Pogoń Szczecin – 1:1 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

23. kolejka | wiosna 2019
Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

Zagłębie za silne dla Polonii
Piłkarki ręczne Polonii Kępno przegrały w meczu 11. kolejki drugiej ligi z rezerwami Zagłębia Lubin 26:29. Kępnianki fatalnie weszły
w sobotni mecz. Rywalki wypracowały sobie kilkubramkową przewagę, głównie przez nieskuteczną grę kępnianek. W pierwszej
połowie biało-niebieskie zagrały poniżej swoich możliwości – nieskutecznie w ataku i zbyt wolno w obronie. Obraz gry zmienił się
diametralnie po przerwie, ale skuteczniejsza gra w ofensywie i defensywie nie wystarczyła do odrobienia kilkubramkowej straty
z pierwszej połowy. Najskuteczniejszą zawodniczką w barwach Polonii była Angelika Walczak, która zdobyła osiem bramek. Tyle
samo trafień dołożyła Paulina Skowrońska. Pięć bramek zdobyła Karolina Trepner, trzy Julia Kukuła, a dwie Weronika Kukotko.
Najbliższym rywalem Polonii będzie Sparta Gubin.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Pierwsza odsłona 1/4 finału Pucharu Polski.

23. kolejka | wiosna 2019
Miedź Legnica – Wisła Płock – 2:1 (1:1)
NA BOISKU: 73-90 minuta

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236
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piłka nożna

Piłka nożna >>> Zimowe przygotowania drużyn z okręgu kaliskiego na ostatniej prostej. W ciągu minionego tygodnia rozegrano kilkadziesiąt spotkań kontrolnych
FOT: Norbert Gałązka (kkskalisz.pl)

Piłka nożna >>> Wyjazdowym spotkaniem z osiemnastym zespołem jesieni piłkarze kępińskiej Polonii rozpoczną walkę o punkty w rundzie wiosennej. Spotkanie z
Krobianką Krobia będzie dla biało-niebieskich pierwszym
oficjalnym meczem w tym roku

Czas na decydującą
rozgrywkę

W weekend zespoły występujące w grupie wielkopolskiej czwartej ligi rozpoczną walkę o punkty w rundzie wiosennej. Lubuszanin Trzcianka, Nielba Wągrowiec i Unia Swarzędz – prawdopodobnie wśród tych drużyn należy upatrywać kandydatów do
awansu do trzeciej ligi. W sobotę piłkarze wznawiają rozgrywki
po ponad trzech miesiącach przerwy. Zimą w składzie ligi nie
doszło do żadnych zmian, dlatego też w inauguracyjnej kolejce
wystąpi komplet drużyn.
Po dziewiętnastu kolejkach na
zapleczu trzeciej ligi przewodzi
Lubuszanin Trzcianka. Drużyna z
Trzcianki zgromadziła 44 punkty, o
pięć punktów więcej niż Nielba Wągrowiec. Wicelider zgromadził 39
punktów, a trzecia w stawce Unia
Swarzędz 36. Punkt mniej ma czwarta w tabeli Pogoń Nowe Skalmierzyce. Wiele wskazuje na to, że walka o
pierwsze miejsce premiowane awansem do trzeciej ligi rozegra się między
pierwszymi trzema zespołami. Spośród tego grona wszystkie zespoły
miały okazję występować w trzeciej
lidze. W odróżnieniu od lat poprzednich przerwa zimowa była bardzo
spokojna dla niemal wszystkich klubów. Przypomnijmy, że w ostatnich
latach, przed startem wiosennej części sezonu z gry wypadały kolejne zeProgram 20. kolejki
Sobota, 2 marca 2019 roku
13:00
Polonia Leszno – Orkan Śmiłowo
13:00
Centra Ostrów – Zjednoczeni
14:00
KS Opatówek – Ostrovia Ostrów
14:00
Krobianka Krobia – Polonia Kępno
14:00
Lubuszanin – Unia Swarzędz
14:00
Kotwica Kórnik – Tarnovia Tarnowo
14:00
Olimpia Koło – Pogoń Nowe S.
15:00
Sokół Pniewy – LKS Gołuchów
15:00
Nielba Wągrowiec – Obra Kościan
Niedziela, 3 marca 2019 roku
14:00 Warta Międzychód – Victoria Września
Tabela pierwszej części rozgrywek
1. MKS Lubuszanin Trzcianka 19 44 46:17
2. MKS Nielba Wągrowiec
19 39 32:22
3. SKS Unia Swarzędz
19 36 39:27
4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 19 35 47:32
5. KP Obra 1912 Kościan
19 34 29:18
6. KKS Polonia Kępno
19 34 36:29
7. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 19 32 37:31
8. KS Polonia 1912 Leszno
19 30 27:17
9. LKS Gołuchów
19 27 30:27
10. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 19 27 33:25
11. MKS Victoria Września
19 26 30:25
12. LZS Orkan Śmiłowo
19 26 27:28
13. KS Sokół Pniewy
19 25 25:40
14. MLKP Warta Międzychód 19 24 32:30
15. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 19 23 28:35
16. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 19 19 31:41
17. KS Opatówek
19 18 20:31
18. LZS Krobianka Krobia
19 18 19:44
19. KSS Kotwica Kórnik
19 15 31:47
20. MKS Olimpia Koło
19 5 20:53
Najskuteczniejsi strzelcy
16
15
15
14
13
12
12
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Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Gerard Pińczuk (Warta Międzychód)
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Adam Majewski (Pogoń Nowe S.)

społy. Tym razem do rundy wiosennej zespoły przystąpią w komplecie.
Jedyny nasz czwartoligowiec zmagał
się w zimowym okresie przygotowawczym z problemami kadrowymi.
Kadra biało-niebieskich, choć nieco
osłabiona kontuzjami i zawodowymi
absencjami, nie będzie różnić się od
wyjściowego składu sprzed zaledwie
kilku miesięcy. Problemem kępińskiego klubu, ale nie oszukujmy się
– również większości czwartoligowców – jest brak środków na koncie.
Polonii bardzo daleko do ligowych
potentatów z Trzcianki, Swarzędza,
Wągrowca czy też Nowych Skalmierzyc. Gotówka, a raczej jej brak legła
u podstaw zmian kadrowych, które
obserwowaliśmy w ostatnim czasie.
Puste kasy będą miały najpewniej
wpływ na wyznaczenie ligowych
celów. A tym w przypadku kępnian
będzie utrzymanie w środkowej części tabeli. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego swoją kolejną rundę wiosenną na czwartoligowych boiskach
rozpoczną od wyjazdowego starcia
z Krobianką Krobia, a więc jednym
z ligowych outsiderów. Rundę wiosenną sezonu 2018/2019 zainaugurują
sobotnie starcia w Lesznie, gdzie o
godzinie 13:00 tamtejsza Polonia będzie podejmowała Orkana Śmiłowo
oraz pojedynek Centry Ostrów Wielkopolski ze Zjednoczonymi Trzemeszno. Tego samego dnia zostanie
rozegranych jeszcze siedem spotkań.
W tym dniu najciekawiej zapowiadają się derby okręgu, w których Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski zagra
na wyjeździe z Klubem Sportowym
Opatówek (14:00). O tej samej godzinie rozpocznie się pojedynek Polonii
Kępno z Krobianką Krobia. Pierwsza
seria spotkań zostanie zakończona w
niedzielę, 3 marca. W Międzychodzie
tamtejsza Warta zmierzy się z Victorią Września. Wśród dat, które każdy
kibic kępińskiej Polonii powinien w
kalendarzu zaznaczyć na czerwono,
jako spotkanie z gatunku tych obowiązkowych, powinny znaleźć się: 9
marca (do Kępna przyjeżdża imienniczka z Leszna), 16 marca (wyjazdowe derby regionu z Ostrovią 1909
Ostrów Wielkopolski), 23 marca
(mecz z Tarnovią Tarnowo Podgórne,
mającą w składzie byłych piłkarzy
Lecha Poznań) czy 11 maja, gdy kępiński zespół zmierzy się na własnym
stadionie z Sokołem Pniewy, występującym w pierwszej połowie lat 90tych na szczeblu pierwszej ligi. BAS

Ostatnia prosta przed wiosną
Ligowa wiosna zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższy weekend rusza runda
rewanżowa w czwartej lidze. Podczas minionego tygodnia swoje ostatnie spotkania
kontrolne rozegrały drużyny występujące na tym szczeblu rozgrywkowym. Także po
przygotowujących się od dłuższego czasu drużyn z ligi międzyokręgowej czy klasy
okręgowej na boiska coraz śmielej wkraczają zespoły z Kaliskiej Klasy A i B oraz drużyny młodzieżowe.
Miniony tydzień i weekend dla
czwartoligowych przedstawicieli regionu były ostatnimi terminami na
gry kontrolne. W najbliższy weekend rusza bowiem runda rewanżowa
w nowej czwartej lidze. W ostatnim
zimowym sparingu Polonia Kępno
podejmowała czwartoligowy Start
Namysłów. Dzięki gościnności LZS
Mikorzyn próbę generalną przed
startem rozgrywek ligowych udało
się rozegrać na naturalnej murawie.
Ostatni, zimowy sparing kępnian
zakończył się zwycięstwem biało-niebieskich 1:0. Bramkę na wagę
zwycięstwa strzelił w pierwszym
kwadransie drugiej połowy Wojciech Drygas, który wykończył podanie Nigeryjczyka, Leonardo Okeke. Pojedynki Polonii ze Startem są
już niemal tradycją i odbywają się w
zasadzie przy okazji każdego okresu
przygotowawczego. Sobotni mecz
nie był porywającym widowiskiem.
Sporo było niedokładności i przypadkowych zagrań. Usprawiedliwieniem
dla takiego stanu rzeczy może być
fakt, że oba zespoły po raz pierwszy w tym roku miały okazję zagrać
na naturalnej nawierzchni. Trener
Bogdan Kowalczyk po raz kolejny
nie miał do dyspozycji optymalnego
składu. Urazy w dalszym ciągu leczą
Filip Latusek i Miłosz Konieczny.
Na wyjeździe służbowym przebywa
natomiast Piotr Cierlak, a choroba
zatrzymała Witolda Kamosia. Formę przed decydującą częścią sezonu
sprawdzali także pozostali czwartoligowcy. Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski zremisowała z występującą
szczebel rozgrywkowy niżej Stalą
Pleszew. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, który zdecydowanie bardziej zadowolił drużynę z Pleszewa.
W tygodniu swój ostatni sprawdzian
zaliczyli też gracze z Nowych Skalmierzyc. Pogoń pewnie i wyraźnie
pokonała w nim Victorię Ostrzeszów
4:1, a łupem bramkowym dla czwartej drużyny rozgrywek podzielili
się Przemysław Balcerzak, Daniel
Armatys, Tomasz Kaczmarek oraz
Dawid Kuczyński.
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Nieco więcej czasu na przygotowania mieć będą w tym roku trzecioligowcy, którzy na ligowe boiska
wybiegną dopiero w drugi weekend
marca. Najwyżej sklasyfikowany
zespół okręgu KKS Kalisz miał w
minioną sobotę rozegrać dwa mecze
kontrolne – z LKS-em Gołuchów i
Klubem Sportowym Opatówek. Kontuzje i choroby zarówno zawodników
z pierwszego składu jak i juniorów
sprawiły, że trener Dariusz Marzec
nie dysponował dwoma składami,
które miały wybiec podczas sobotnich sparingów. Sztab szkoleniowy
kaliskiego trzecioligowca podjął decyzję o odwołaniu sparingu z drużyną
z Opatówka. Tym samym kaliszanie
rozegrali tylko spotkanie z LKS-em i
mimo fatalnej skuteczności zwyciężyli 3:0. Na listę strzelców wpisali się
Hubert Antkowiak i Gabriel Vidal
Gonzalez. Ważniejszą informacją dla
kaliskich kibiców był ostatni, głośny
transfer KKS-u. Szeregi trzecioligowca zasilił Ernest Dzięcioł. Ostatnie półtora roku 21-letni zawodnik
spędził w pierwszoligowym Stomilu
Olsztyn. Defensywnie usposobiony
zawodnik już od dłuższego czasu
trenował z ekipą Dariusza Marca.
Jednak dopiero teraz udało się dopiąć
formalności związanych z przeniesieniem zawodnika do najstarszego miasta w Polsce. Nowy nabytek kaliszan
jest wychowankiem Korony Jadów.
Później kontynuował swoją karierę
w Sarmacie Warszawa, UMKS Piaseczno, rezerwach Legii Warszawa,
Pogoni Siedlce, Legionovii Legionowo, a ostatnio w Stomilu Olsztyn.
To właśnie, będąc zawodnikiem tego
ostatniego klubu, otrzymywał powołania do młodzieżowej reprezentacji
Polski U-20, gdzie był jej kapitanem.
W marcu 2018 roku wystąpił w meczach przeciwko Niemcom i Anglii.
Wcześniej rozegrał również trzy spotkania w reprezentacjach U-17 i U-16,
zdobywając cztery gole. Transfer w
ostatnich dniach udało się również
sfinalizować drugiemu z trzecioligowych przedstawicieli regionu. Na stare śmieci postanowił wrócić Krzysz-

tof Matuszak, który ostatnie pół
roku spędził w barwach pleszewskiej
Stali. Jego stary-nowy zespół grał w
weekend towarzysko z rezerwami
Zagłębia Lubin. Spotkanie rozpoczęło się od szybkiej i wyrównanej gry.
W końcówce pierwszej połowy ekipa
z województwa dolnośląskiego częściej utrzymywała się przy piłce, ale
nie przełożyło się to na groźne okazje podbramkowe. W drugiej części
na prowadzenie wyszli przyjezdni,
którzy zaskoczyli defensywę Jaroty.
Tuż po zmianie stron na listę strzelców wpisał się Błażej Czuban. Jarocinianie nie zamierzali się poddawać
i potwierdzili to w 72. minucie, po
tym jak sytuację sam na sam z bramkarzem w dobrym stylu wykorzystał
wprowadzony z ławki – Beniamin
Wrembel. Ostatnie słowo należało jednak do gości z Lubina, którzy
przechylili szalę zwycięstwa na dziesięć minut przed końcowym gwizdkiem arbitra. Autorem tego trafienia
był Massimo Fonseca Hoogerwerf.
Jarota przygotowuje się obecnie do
meczu pucharowego z Piastem Kobylin. Ten pojedynek odbędzie się już w
najbliższą niedzielę.
BAS

Wyniki ciekawszych sparingów
KKS Kalisz – LKS Gołuchów ......................– 3:0
Polonia Kępno – Start Namysłów .............– 1:0
Jarota Jarocin – Zagłębie II Lubin ............– 1:2
Victoria Ostrzeszów – Agroplon Głuszyna .– 2:3
Orzeł Mroczeń – GKS Rychtal ...................– 5:3
Stal Pleszew – Ostrovia Ostrów ................– 1:1
Astra Krotoszyn – Biały Orzeł ..................– 1:3
Odolanovia – Wiwa Goszcz ......................– 9:0
Pogoń Trębaczów – Sokół Bralin ..............– 2:3
LKS Jankowy – Lotnik Twardogóra ..........– 2:6
Prosna Kalisz – Pelikan Grabów ...............– 3:3
Victoria Laski – LZS Trzcinica .................– 16:0
Płomień Opatów – Orzeł Galewice ............– 7:4
Sokół Świba – Prosna Wieruszów .............– 6:2
Prosna Kalisz – LKS II Gołuchów ..............– 1:1
Czarni Dobrzyca – Las Kuczków ...............– 3:3
Liskowiak Lisków – LZS Godziesze ...........– 4:3
Gladiatorzy Pieruszyce – GKS Jaraczewo .. – 2:2
RKS Radliczyce – Jaskiniowiec Rajsko ......– 4:2
LZS Cielcza – Piast Czekanów ..................– 0:4
Prosna Chocz – Victoria Skarszew ............– 2:2
CKS Zbiersk – GKS Sompolno ...................– 1:1

Sport

rozmaitości

Piłka nożna >>> Dwa z czterech meczów ćwierćfinałowych Pucharu Polski zainaugurują piłkarską wiosnę w okręgu kaliskim

W Pucharze Polski nadszedł czas ćwierćfinałów

Już w najbliższą niedzielę Sokół Bralin, jedna z największych rewelacji tegorocznej edycji Pucharu Polski, rozegra ćwierćfinał szczebla okręgowego. Rywalem bralinian będzie trzecioligowy KKS
Kalisz. W drugim pojedynku Jarota Jarocin, drugi z trzecioligowych przedstawicieli regionu, zagra
o awans do najlepszej czwórki z Piastem Kobylin. Ciekawie zapowiadają się również pozostałe
mecze. Zostaną one jednak rozegrane dopiero 13 marca
W ćwierćfinałach Pucharu Polski
na szczeblu okręgu kaliskiego dojdzie do kilku ciekawych pojedynków.
Najciekawiej zapowiada się starcie
Ostrovii 1909 Ostrów Wielkopolski z
Pogonią Nowe Skalmierzyce. Emocji
nie powinno też zabraknąć w meczu
Piasta Kobylin z Jarotą Jarocin oraz
Klubu Sportowego Opatówek z LKS-em Gołuchów. Gratka czeka za to
kibiców regionie, bowiem do sensacyjnego uczestnika ćwierćfinałów,
Sokoła Bralin przyjedzie w najbliższą niedzielę trzecioligowy KKS Kalisz. Przypomnijmy, że pokonując w
1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu
okręgu kaliskiego czwartoligową Polonię Kępno, piłkarze Sokoła Bralin
sensacyjnie wręcz zameldowali się
w ćwierćfinale tych rozgrywek. W
rozgrywkach klasy A bralinianie rozpaczliwie walczą o utrzymanie, ale
za to w rozgrywkach pucharowych

piszą piękną kartę. W rundzie wstępnej Sokół rozbił LZS Mikorzyn, zwyciężając na terenie rywala aż 11:0.
W kolejnej rundzie bralinianie nie
dali szans Victorii Laski, pokonując rywala występującego w klasie
okręgowej 3:0. Pierwszą poważną
przeszkodą na drodze Sokoła wydawało się starcie z Piastem Czekanów,
a więc rywalem występującym dwie
klasy rozgrywkowe wyżej. Kopciuszek pucharowych rozgrywek znów
zagrał bez kompleksów, odprawiając
z kwitkiem wyżej notowany zespół
(wygrana 1:0). Najtrudniejszym spośród wszystkich ubiegłorocznych występów w pucharach miał być pojedynek z Polonią Kępno. Czwartoligowy
rywal zza miedzy rzeczywiście wysoko zawiesił poprzeczkę, ale radosne
chwile znów przeżywali w Bralinie.
O losach awansu zadecydowała akcja
już z drugiej minuty, kiedy to Kamil

Wanzek wykorzystał rzut karny i
jak się okazało dziewięćdziesiąt minut później zapewnił swojej drużynie sensacyjny awans do najlepszej
ósemki rozgrywek. W najbliższą
niedzielę dojdzie do wspomnianych
meczów Sokoła Bralin z KKS-em
Kalisz oraz Piasta Kobylin z Jarotą.
Ich początek wyznaczono na godzinę
12:00. Dziesięć dni później, w środę,
13 marca zostaną rozegrane ostatnie
dwa spotkania, których zwycięzcy
uzupełnią grono półfinalistów.
BAS

Program ćwierćfinałów

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

Piłka nożna >>> Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej są upoważnione do uzgadniania projektów wszystkich tych stadionów, które pozostają poza procesem uzgodnienia realizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej

Opiniowanie i uzgadnianie
projektów budowy przez WZPN

Gwiazdy Sportu
w SKT.NIEDŹWIEDŹ
A. Zmyślony z P. Saletą

2018 rok był obfity w spotkania
z ikonami sportu zarówno polskiego
jak i światowego. Spotkaliśmy się
dwukrotnie z Przemysławem Saletą,
mistrzem świata w kick-boxingu oraz
mistrzem Europy w boksie.
Gdy jesteśmy w temacie boksu
warto również wspomnieć o spotkaniu z legendą polskiego boksu, Andrzejem Gołotą, jest on brązowym
medalistą olimpijskim z Seulu i mistrzostw Europy z Aten, byłym zawodowym mistrzem Ameryki Północnej
federacji IBF oraz czterokrotnym mistrzem Polski w wadze ciężkiej. Kilka
razy otarł się o tytuł mistrza świata.
Podczas naszej wyprawy do Koreii również spotkaliśmy cenione oso-

bistości, a byli to: sekretarz genralny
ITF Sean Yu z siedzibą w Seulu i
Ambasador Polski w Korei, profesor
Piotr Ostaszewski.
Trener Andrzej Zmyślony (4 DAN
Taekwon-do ITF, 1 DAN Taekwon-do
WTF) spotkał swojego pierwszego
trenera i wieloletniego przyjaciela,
aktualnego trenera Kadry Narodowej
Taekwondo WTF Waldemara Łakomego. Wszystkie te spotkania były dla
nas bardzo ważne, obejmowały treningi, konsultacje, omówienie dalszych
wspólnych działań.
W 2019 roku nie zabraknie równie emocjonujących spotkań i wydarzeń.
Red.

Zespół do spraw opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów przypomina o konieczności uzgodnienia projektów budowlanych
stadionów sportowych ze związkiem.
Na mocy uchwały z 30 marca 2016 roku podjętej przez Zarząd
Polskiego Związku Piłki Nożnej,
projekty budowy, przebudowy oraz
modernizacji obiektów wymagają
uzgodnienia przez odpowiednią komórkę PZPN (w przypadku obiektów szczebla centralnego, to jest do
trzeciej ligi włącznie oraz takich, na
których przeprowadzane mają być
mecze o statusie imprezy masowej)

lub Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej (dla obiektów na mecze klas
niższych i bez statutu imprezy masowej). Wskazana uchwała PZPN została wydana w wykonaniu ustawy z 20
marca 2009 roku o bezpieczeństwie
imprez masowych, które to przepisy
przewidują, że projekty budowlane stadionów sportowych podlegają
uzgodnieniu z właściwym związkiem sportowym. Obiekty, które po

wejściu w życie powyższych przepisów zostały zbudowane, przebudowane lub zmodernizowane w oparciu
o stosowny projekt, przejdą pozytywnie proces weryfikacji do rozgrywek
organizowanych przez Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej jedynie, gdy
projekt ten zostanie uzgodniony (zaopiniowany) w wyżej wymienionym
trybie.
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Piłka nożna >>> Już po raz dwunasty odbywać się będą ogólnopolskie rozgrywki Deichmann Minimistrzostwa dziewczynek i chłopców w wieku 7-13
lat. Po raz piąty w historii turniej zostanie rozegrany w Kępnie, gdzie na uczestników czeka kompleks boisk przy ulicy Nowowiejskiego

Zostały ostatnie miejsca na Minimistrzostwa

Z początkiem stycznia ruszyły zapisy do dwunastej edycji Deichmann Minimistrzostw 2019. Potrwają do 22 marca lub do wyczerpania limitu miejsc. Tegoroczne rozgrywki odbędą się w czterech
kategoriach wiekowych: U-13 (2006 i młodsi), U-11 (2008 i młodsi), U-9 (2010 i młodsi) oraz U-7 (2012 i młodsi). W tym roku po raz piąty w historii gospodarzem Eliminacji Krajowych będzie Kępno.
Rozgrywki dwunastej edycji odbędą
się w czterech kategoriach: U-13 (2006 i
młodsi), U-11 (2008 i młodsi), U-9 (2010
i młodsi) oraz U-7 (2012 i młodsi). Przez
pierwsze kilka weekendów rozgrywane
będą spotkania ligowe. Powstała tabela
tradycyjnie zadecyduje o rozstawieniu zespołów podczas fazy pucharowej. Finały
Miejskie odbędą się jak zwykle w drugiej
połowie czerwca. W dalszej kolejności
najlepsze zespoły zakwalifikują się do
Ogólnopolskiego Finału Finałów. Eliminacje Kępińskie tradycyjnie będą odbywały się we wszystkie soboty i niedziele
od kwietnia do czerwca na Kompleksie

Boisk Orlik przy ulicy Nowowiejskiego
w Kępnie. Dodajmy, że dwunasta edycja
turnieju zostanie rozegrana w trzydziestu
sześciu miastach Polski. Po raz piąty w historii gospodarzem będzie Kępno, ale po
raz pierwszy zwycięzca eliminacji w Kępnie wywalczy awans do finału krajowego.
Będzie to największa impreza piłkarska
dla najmłodszych z Kępna i okolic. Zapisy
do tegorocznej edycji turnieju Deichmann
Minimistrzostwa 2019 trwają, ale pozostały już ostatnie miejsca. Zespoły mogą się
zgłaszać do 22 marca. Organizatorzy zachęcają i zapraszają kluby, szkółki piłkarskie i reprezentacje szkół lub „dzikie dru-

żyny” z regionu i okolic do uczestnictwa i
wspólnej zabawy. Koszt udziału zawodnika w Deichmann Minimistrzostwach 2019
wynosi 150 złotych. Jest to opłata jednorazowa pokrywająca koszt stroju nawiązującego do barw narodowych reprezentowanego kraju, jaki każdy zawodnik otrzyma
na własność. W ramach jednorazowego
wpisowego każdy uczestnik zostanie również ubezpieczony od NNW oraz otrzyma
pamiątkowy medal i dyplom. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie
www.kochamsport.pl oraz u koordynatora
rozgrywek kępińskich, Ireneusza Mullera tel. 604-434-913. 		
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liga międzyokręgowa grupa 3 kalisz-konin
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