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Błogosław nam św. Józefie

Pełnych radości i pokoju

Świąt Wielkiej Nocy
oraz wiele pomyślności
i sukcesów wszystkim Klientom,
Kontrahentom oraz Pracownikom
życzy
Zarząd „Intermarche” Kępno

19 marca br. w święto św. Józefa w kościele pod wezwaniem św. Marcina odbyła się uroczysta msza święta w intencji rzemieślników, producentów mebli,
stolarzy oraz ich rodzin.
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Wiadomości

informacje
Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierznie

OSP Kierzno

podsumowała miniony rok
3 marca br. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kierznie. Na spotkaniu, prócz członków OSP Kierzno, pojawili się również zaproszeni

goście, m.in.: burmistrz miasta i gminy Kępno, a zarazem prezes Zarządu
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kępnie Piotr

Psikus, sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kępnie Aneta Szydlik, przedstawiciele Rady
Miejskiej w Kępnie: Alicja Młot,
Eugeniusz Przybył, Tomasz Solecki

Podpisana została umowa pomiędzy spółką „Wodociągi Kępińskie” a Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Spółka zyska środki na inwestycję

12 marca br. w ratuszu, w obecności burmistrza Piotra Psikusa,
prezes Spółki „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. Katarzyna Dudziak
oraz dyrektor Banku Gospodarstwa
Krajowego – Region Wielkopolski Krzysztof Antczak podpisali
umowę na emisję obligacji na kwotę
29.750.000 zł.

lizować temat, czyli podpisać umowę
na emisję obligacji. To pozwoli na
realizację zadań z trzeciego etapu
związanego z uporządkowaniem gospodarki ściekowej – podkreśliła K.
Dudziak.
Projekt zakłada 7 zadań, w ramach których do sieci kanalizacyjnej
zostanie podłączonych około 1.456

Prezes Spółki „Wodociągi Kępińskie” i dyrektor BGK
podpisali umowę na emisję obligacji

Dzięki unijnej dotacji przyznanej
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz podpisanej umowie na emisję
obligacji, projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w
aglomeracji Kępno – etap III” zostanie zrealizowany. - Po kilkumiesięcznej procedurze udało nam się sfina-

nowych użytkowników, wykonana
zostanie budowa kanalizacji sanitarnej o długości około 26 km oraz
modernizacja kanalizacji sanitarnej o
długości około 4 km i remont kanalizacji sanitarnej o długości około 7
km. Łączny koszt projektu wyniesie
58.000.000 zł i realizowany będzie
w latach 2018–2020. - Tych 7 dużych

zadań inwestycyjnych, rozpisanych
w III etapie, będzie realizowanych
bez udziału bieżących środków Spółki „Wodociągi Kępińskie”, ponieważ
mamy środki z NFOŚiGW oraz emisję obligacji z BGK. Bieżące środki
pozwolą Spółce na obsługę tych zadań, które ma do realizacji – wyjaśnił burmistrz P. Psikus.
Proces spłaty obligacji rozłożony został na 64 raty aż do roku 2033.
Prezes „Wodociągów” twierdzi, że
takie rozwiązanie nie powinno sprawić problemów w bieżącym funkcjonowaniu Spółki. Jak zaznaczył
K. Antczak, Bank Gospodarstwa
Krajowego, jako Bank Rozwoju, jest
zainteresowany wspieraniem takich
inwestycji. - Nie jest to nasza pierwsza inwestycja, ale też na pewno nie
ostatnia, którą jako bank mamy
nadzieję na terenie gminy Kępno
finansować. Co do wiarygodności,
oczywiście bank taką wiarygodność
Spółki bada, zanim podejmie decyzję o finansowaniu, i musiała ona
wypaść pomyślnie, pozytywnie, skoro dzisiaj tu jesteśmy i podpisujemy
dokumenty emisji obligacji – mówił
dyrektor BGK.
Burmistrz poinformował również
o złożeniu przez Gminę wniosku o
zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków do Państwowego Gospodarstwa Wodnego
„Wody Polskie”. 		
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i Adam Tęsiorowski, sołtysi pobliskich wsi oraz prezes zaprzyjaźnionej
jednostki OSP Domanin Adam Rybczyński.
Prezes OSP Kierzno Zenon Pietrzak przywitał zebranych, po czym
przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w 2017 roku. Następnie zaprezentowano sprawozdanie
finansowe oraz Komisji Rewizyjnej.
Omówiono także plany na rok bieżący. Zarząd OSP Kierzno jednogłośnie
otrzymał absolutorium za rok sprawozdawczy.
Stan organizacyjny jednostki
OSP Kierzno to 54 osoby: 43 członków zwyczajnych, 10 honorowych i
1 wspierający. W roku sprawozdawczym ubyło 6 członków, przybyło natomiast 3. Jednostka posiada również
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą
Męską (11 członków), która w zawodach sportowo-pożarniczych w ubiegłym roku zajęła 5. miejsce. W tych
samych zawodach Kobieca Drużyna
Pożarnicza wywalczyła 2. miejsce.
W ubiegłym roku OSP Kierzno
uczestniczyła w 9 akcjach ratowniczych. 2 z nich pożary, a 7 - likwidacja miejscowych zagrożeń. Jednostka
prowadzi także działalność prewencyjną, w ramach której zorganizowano 3 pogadanki, w tym 2 dla dzieci i
młodzieży. Druhowie brali też udział

w wydarzeniach organizowanych
przez samorząd, realizując szereg
działań na rzecz lokalnej społeczności. W roku sprawozdawczym odbyło
się 5 posiedzeń Zarządu i 7 innych zebrań. Plany jednostki na 2018 rok to
głównie przyjęcie nowych członków
i dokończenie remontu remizy.
Słowa uznania do strażaków
skierował burmistrz P. Psikus, dziękując też za ich działalność i współpracę. - Mały odsetek pożarów
świadczy o tym, że rola i przeznaczenie zarówno Ochotniczych Straży
Pożarnych, jak i Państwowej Straży
Pożarnej, zmienia się. Pożarów jest
coraz mniej, a przybywa różnego rodzaju zdarzeń, głównie drogowych i
związanych z anomaliami pogodowymi - zauważył. - Dobrze, że macie
MDP, bo to znaczy, że młodzi garną
się do pomocy, do służby i że będzie
komu przekazać „pałeczkę”. Dobrze
też, że pamiętacie o prewencji, bo
zawsze lepiej zapobiegać. Dziękuję,
że uczestniczycie w różnego rodzaju zdarzeniach i niesiecie pomoc
drugiej osobie, dziękuję również za
waszą aktywność w wydarzeniach
kulturalnych – mówił P. Psikus. W
ramach podziękowania wręczył druhom dwie radiostacje nasobne. Życzenia i podziękowania druhom złożyli też pozostali goście.
KR

Spotkanie władz samorządowych z sołtysami

Omawiali
sprawy sołectw

Podczas spotkania przedstawiono
sprawy bieżące dotyczące gminy Kępno

9 marca br. w kępińskim ratuszu
odbyło się spotkanie władz samorządowych z sołtysami. Zebranych powitał burmistrz Piotr Psikus, który z
okazji Dnia Sołtysa złożył przedstawicielom sołectw najlepsze życzenia.
Podczas spotkania omówiono aktualne sprawy prowadzone przez instytucje: Komendę Powiatową Policji
w Kępnie, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie, Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Kępnie, Państwową Inspekcję Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Kępnie, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemio-

logiczną w Kępnie oraz Wielkopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Kępnie.
Przedstawiono również sprawy
bieżące dotyczące inwestycji drogowych, naboru do szkół i przedszkoli,
kontroli segregacji odpadów, kontroli
spalania, wykorzystania sal wiejskich
oraz wydawania kart seniora.
Sołtysi otrzymali także informacje o najbliższych wydarzeniach
takich jak: gminne śniadanie wielkanocne, wizyta gości z partnerskiej
gminy Encs oraz planowanych dożynkach gminnych.
Oprac. KR
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19 marca br. w święto św. Józefa w kościele pod wezwaniem św. Marcina w Kępnie odbyła się
uroczysta msza święta w intencji rzemieślników, producentów mebli, stolarzy oraz ich rodzin

Od rozpoczęcia realizacji programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest w 2013 roku z terenu powiatu kępińskiego usunięto ponad 2 tys. ton azbestu

Trwa akcja usuwania azbestu

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu kępińskiego na lata 2012 - 2032
został opracowany w kwietniu 2012
roku. Był to wynik realizacji przyjętego przez Radę Ministrów Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu w latach 2009-2032, który zastąpił wcześniejszy program usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest.
Głównym celem wdrożenia programu jest oczyszczenie obszaru

ramach programu z terenu powiatu
kępińskiego zostało usunięte 364,06
Mg (ton) wyrobów azbestowych (demontaż 79,353 Mg, odbiór 284,704
Mg). Osoby biorące udział w programie otrzymały dofinansowanie
w wysokości 100% kosztów demontażu, usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających
azbest. Największa ilość szkodliwego
azbestu, blisko 97 Mg, została usunięta z terenu gminy Kępno.

Błogosław nam św. Józefie
Rozpoczynając eucharystię, ks. proboszcz Jerzy Palpuchowski przywitał zebranych oraz wspomniał, że św.
Józef, mimo że cichy i pokorny, jest patronem wielu środowisk, modlimy się do niego, aby wyprosić sobie łaski.
Przypomniał również, że św. Józef jest nie tylko patronem
stolarzy i rzemieślników, ale również licznych stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych, noszących jego imię.

Akcja usuwania azbestu z terenu powiatu kępińskiego
kontynuowana będzie również w 2018 roku

W uroczystej eucharystii uczestniczył
poczet sztandarowy CRzR
Uczestnicy mszy św. odprawionej
w uroczystość św. Józefa

W tej intencji przy obrazie św. Józefa, ufundowanym siedem lat temu przez właściciela Grupy Meblowej HK Henryka Kaczorowskiego, modlili
się zgromadzeni wierni.
W nabożeństwie wśród przedsiębiorców, pracowników z branży meblowej i rzemieślników
uczestniczył poczet sztandarowy Cechu Rzemiosł
Różnych, który reprezentowali: Marek Wróbel,
Kazimierz Rachel i Krzysztof Domagała, wraz
z delegacją, w składzie: Marek Czekała (starszy
Cechu), Stanisław Przybylski (podstarszy Cechu), Józef Klimecki (podstarszy Cechu) i Tadeusz Obalski (członek Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu).
W homilii ks. J. Palpuchowski zaakcentował
rolę pracy w życiu współczesnego człowieka –
Święty Józef jest bardzo tajemniczy, mało o nim
pisze się na łamach ewangelii, ale jest orędownikiem i wspomożycielem rodziny i u niego wypraszajmy sobie potrzebne nam w życiu codziennym
łaski – podkreślał dobitnie proboszcz. Stwierdził
również, że poprzez wstawiennictwo i modlitwę
do św. Józefa powinniśmy prosić o bezpieczeństwo w zakładach pracy, ale również, aby miał
w opiece naszą pracę powszednią, od
której zależy nasz byt. Za to też powinniśmy dziękować Józefowi, choć
dziś to już mało kto potrafi dziękować.
Na zakończenie kazania powiedział:
– Wpatrzeni w św. Józefa modlimy
się szczególnie w tym roku, który w
naszej diecezji poświęcony jest oblubieńcowi Maryi. Niech będzie czczony
w naszych rodzinach i za jego wskazaniem módlmy się do naszego dzisiejszego patrona, aby błogosławił nam w
pracy i w życiu.
Na zakończenie uroczystej celebry
ks. J. Palpuchowski wraz z wiernymi
przed obrazem św. Józefa dziękował
za otrzymane łaski i prosił o dalsze
wsparcie oraz błogosławieństwo w
Ks. J. Palpuchowski modlił się przed obrazem
św. Józefa ufundowanym przez H. Kaczorowskiego codziennej pracy i życiu.
m

powiatu z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Na terenie powiatu kępińskiego jest około 500 tys. m2
płyt azbestowych (około 5,5 tys. ton).
W 2017 roku realizowany był
program „Usuwania z terenu powiatu
kępińskiego wyrobów zawierających
azbest” polegający na demontażu i
usuwaniu z terenu powiatu wyrobów
zawierających azbest. Koordynował
go Powiat Kępiński. Środki finansowe na ten cel pochodziły z budżetu
powiatu (28.409,39 zł) oraz dotacji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
(90.100,10 zł). Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 118.509,83 zł. W

Od początku realizacji programu, tj. 2013 roku, na terenie powiatu
zostało unieszkodliwionych blisko
2.056 Mg wyrobów azbestowych (demontaż 599,57 Mg, odbiór 1.456,26
Mg). Całkowity koszt zadania wyniósł 781.091,40 zł, w tym środki finansowe z WFOŚiGW w Poznaniu 693.008,25 zł, wkład gmin - 16.824,76
zł oraz wkład własny Powiatu Kępińskiego to 71.258,39 zł.
Akcja usuwania azbestu z terenu
powiatu kontynuowana będzie również w 2018 roku - planowane jest
usunięcie 500 Mg (demontaż 200 Mg,
odbiór 300 Mg) wyrobów zawierających azbest.
Oprac. bem

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel .:

Stowarzyszenie „ZDROWIE” na Rzecz Rozwoju Szpitala
w Kępnie zwraca się z prośbą o przekazanie 1 % podatku
na tegoroczny cel stowarzyszenia w ramach akcji
„Ortopedia w szpitalu w Kępnie”. Numer KRS - 0000218700.
Wszyscy zainteresowani dodatkową pomocą finansową
na rzecz rozwoju kępińskiej ortopedii mogą również dokonać
wpłaty środków na konto stowarzyszenia z zaznaczeniem
w tytule wpłaty „Ortopedia w szpitalu w Kępnie”.
Dane do przelewu: numer konta 89 8413 0000 0020 3632 2000 0001,
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie.
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Informacje

wywiad tygodnia
Z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kępnie, lek. wet. Waldemarem Gruszewskim specjalistą epizootiologii, w związku z gwałtownym przyrostem przypadków afrykańskiego
pomoru świń u dzików w 2018 r. w związku z nowym prawem wprowadzonym przez rząd w
celu powstrzymania choroby - epizootii w kraju rozmawia Mirosław Łapa

Czy bioasekuracja zatrzyma pomór świń?

Co to jest afrykański pomór świń?
Afrykański pomór świń(ASF)
to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie
domowe oraz dziki. Wirus jest odporny na procesy gnilne, wysychanie
oraz na niską temperaturę, w mięsie
mrożonych potrafi przetrwać 6 miesięcy. Wirus ASF może przez długi
czas utrzymywać się w zwłokach
padłych dzików, dlatego powinny
być one usuwane ze środowiska. Jest
natomiast podatny ze względu na
budowę osłonki lipidowej na
detergenty i środki odkażające.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku,
z czym choroba ta nie stwarza
zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęściej wprowadzenie
wirusa ASF do obszaru wolnego od choroby, którym jest
powiat kępiński może nastąpić
poprzez przemieszczanie się
dzików, transport mięsa, produktów mięsnych, odpadów
kuchennych i poubojowych,
pochodzących od chorych świń
i dzików. Natomiast najczęstszą
przyczyną zakażenia świń jest
bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi.
W przypadku terenów o wysokim
zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie w powiecie kępińskim są to gminy Kępno, Baranów,
Łęka Opatowska rozprzestrzenienie
się wirusa jest łatwe, za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody
czy narzędzi. Szerzenie się zarazy
naraża naszą gospodarkę krajową na
bardzo duże straty ekonomiczne w
przemyśle mięsnym oraz hodowli,
powodowane wstrzymaniem obrotu
i eksportu świń, mięsa wieprzowego
i produktów z niego pozyskanych, a
także zdziesiątkowaniem pogłowia
świń i kosztami likwidacji ognisk
choroby. Dlatego też choroba jest
groźna i ważne jest podejmowanie
wszystkich możliwych środków celem jej opanowania w naszym kraju.
Czy budowa płotu na granicy wschodniej Polski nie jest
spóźniona ?
Budowa urządzeń lub budowli
służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
które mają być mechaniczną zaporą
przed przedostawaniem się dzików
przez wschodnią granicę RP z Białorusią, Ukrainą i Rosją wynika z tak
zwanej spec ustawy przygotowanej
przez rząd RP. To działanie zostało
poprzedzone ekspertyzami ze strony
Polskiego Związku Łowieckiego i
Inspekcji Weterynaryjnej w związku
z nieprowadzeniem zwalczania ASF
w tych krajach. Może wydawać się
że jest to decyzja spóźniona, ale bezwzględnie jest konieczna, niezależnie
czy Polska otrzyma wsparcie finansowe z Unii Europejskiej.
Gdzie występuje aktualnie afrykański pomór świń w Polsce
i jakie stanowi zagrożenie dla
naszego powiatu?
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Aby przedstawić aktualna sytuację w zakresie występowania ASF
w Polsce należy wyjaśnić dwie definicje związane ze zwalczaniem ASF,
a mianowicie występowanie ASF u
dzików, są to przypadki i występowanie w hodowli świń są to ogniska
choroby. W ślad za tym mówimy o
obszarach zakażonych związanych
z przypadkami ASF u dzików, oraz
o obszarach zagrożenia w których
występują ogniska choroby i przypadki u dzików łącznie, a także o

ka gorączka 41 -42°C, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo
zachowany apetyt i zachowują się
normalnie. Objawom zewnętrznym
takim jak sinica skóry uszu, brzucha i
boków ciała towarzyszą drobne, lecz
liczne wybroczyny w skórze, duszność , pienisty lub krwisty wypływ z
nosa, a także biegunka z domieszka
krwi. Śmiertelność prawie zawsze
wynosi 100% jednakże część dzików
może przeżyć zakażenie, pozostając
nosicielami wirusa.
Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świń?
Po pierwsze należy ograniczyć przede wszystkim dostęp
osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których
znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostatnim czasie – 72 godziny przebywały na obszarach zakażonych
lub zagrożonych w tym na terytorium krajów gdzie wstępuje
ASF lub też brały udział w polowaniach na zwierzęta łowne.
Po drugie zabezpieczyć swoje
gospodarstwo a szczególnie buPowiatowy lek. weterynarii. W. Gruszewski
dynki, w których są utrzymywaostrzega przed wirusem ASF
ne świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i zwierząt
obszarach ochronnych – buforowych domowych w tym przedostawaniem
i obszarach objętych ograniczeniami się dzików, które mogą być bezobdla który na wniosek strony polskiej jawowymi nosicielami wirusa. Po
Unia Europejska określa zasięg tery- trzecie stosować w gospodarstwie
torialny. Na przełomie roku 2017 na procedury sanitarne, polegające na:
2018 wystąpił nowy obszar zakażony dbaniu o czystość sprzętu używanewokół Warszawy i stwierdzono liczne go w gospodarstwie, stosować odprzypadki ASF u dzików po stronie każanie bieżące, używać osobnego
lewobrzeżnej Warszawy. Obszary za- obuwia, odzieży ochronnej oraz nakażone występują aktualnie w woje- rzędzi do obsługi zwierząt, stosować
wództwach: mazowieckie, lubelskie, okresowa deratyzację i dezynsekcję.
podlaskie, warmińsko -mazurskie, a Po czwarte nie wprowadzać do goobszary zagrożenia w tych samych spodarstwa zwierząt niewiadomego
województwach oprócz rejonu War- pochodzenia – bez świadectwa zdroszawy. Ostatnio odnotowano 1626 wia lub wykazujących jakiekolwiek
przypadek ASF u dzików w Polsce od objawy choroby lub osłabienia. Po
roku 2014 a 770 przypadek ASF już piąte karmić świnie paszą zabezw tym roku, oraz 108 ognisko ASF a pieczoną przed dostępem zwierząt
4 ognisko ASF w tym roku(dane na wolno żyjących i nie skarmiać świń
dzień 16.03.2018). W liczbie przypad- odpadkami żywności. Po szóste proków ASF u dzików jest to w tym roku wadzić rejestr środków transportu do
znaczący przyrost w stosunku do przewozu świń wjeżdżających na telat poprzednich. Aktualną sytuację ren gospodarstwa oraz rejestr wejść
można śledzić na stronie internetowej osób do pomieszczeń, w których
Głównego Inspektoratu Weterynarii.
utrzymywane są świnie. Po siódme
Uważa się, że powiat kępiński utrzymywać świnie w odrębnych, zaze względu na swoje położenie przy mkniętych pomieszczeniach, w któgłównych szlakach komunikacyjnych rych są utrzymywane tylko świnie,
szczególnie drogę tranzytową S8 oraz mających oddzielne wejścia oraz nieprzemieszczanie pracowników naro- mających bezpośredniego przejścia
dowości ukraińskiej do tak zwanego do innych pomieszczeń, w których
zagłębia meblowego za pośrednic- są utrzymywane inne zwierzęta kotwem środków transportu jest narażo- pytne np. bydło, owce, kozy. Po ósme
ny stopniu wysokim na zawleczenie wykonywanie czynności związanych
wirusa ASF. Dlatego też, wszystkie z obsługą świń musi być wykonywaosoby utrzymujące świnie powinny ne przez osoby tylko w danym godołożyć wszelkich starań, aby poprzez spodarstwie. Po dziewiąte wyłożyć
swoje świadome działania zapobiegać maty dezynfekcyjne przed wejściami
rozprzestrzenianiu się choroby.
do pomieszczeń, w których są utrzyJak rozpoznać afrykański po- mywane świnie i wyjściami z tych
mór świń, jakie są najczęściej pomieszczeń, przy czym szerokość
objawy ASF?
wyłożonych mat powinna być nie
Choroba najczęściej na przebieg mniejsza niż szerokość danego wyjostry lub nadostry, a okres inkubacji ścia, a długość – nie mniejsza niż 1
od wniknięcia wirusa do wystąpienia m, a także stałe utrzymywać te maty
pierwszych objawów trwa od 3 do 8 w stanie zapewniającym skuteczność
dni. U świń może pojawić się wyso- działania środka dezynfekcyjnego.
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Działania profilaktyczne nie już
tylko zaleceniami a stają się nakazami w całej Polsce od 28 lutego 2018
r. na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to
nowe narzędzie rządu RP w związku
z występowaniem i dalszym dynamicznym rozszerzaniem się na terytorium Polski wirusa afrykańskiego
pomoru świń.
Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń, co należy zrobić?
Należy bezzwłocznie zgłosić
ten fakt do powiatowego lekarza
weterynarii bezpośrednio, albo za
pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem
lub właściwego miejscowego organu samorządu terytorialnego(wójta,
burmistrza). Jest to obowiązek ustawowy, obwarowany sankcja karną.
Po dokonaniu zgłoszenia , do czasu
przybycia urzędowego lekarza weterynarii, hodowca zobowiązany jest
do izolacji w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt.
Powinien wstrzymać się od wywożenia i sprzedaży produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa,
zwłok zwierzęcych, paszy, wody,
ściółki, nawozów naturalnych, a także uniemożliwić dostęp do pomieszczeń w których znajdują się zwierzęta
podejrzane o zakażenie lub chorobę
osobom postronnym.
W związku z wysokim stopniem
zagrożenia ASF-em powiatu
kępińskiego jakie działania są
priorytetowe dla Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej?
Działania podejmowane przez
powiatowego lekarza weterynarii
mają charakter wielokierunkowy.
Skupiamy się przede wszystkim na
działaniach informacyjnych, doradczych i szkoleniach w zakresie
bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie. Nowe narzędzia
wprowadzane tak zwaną spec ustawą
i rozporządzeniami rządu RP w zakresie bioasekuracji mogą wydawać
się trudne, lecz są konieczne do powstrzymania epizootii ASF w Polsce. W obszarze informacji wydrukowano i rozpowszechniano tysiące
ulotek skierowanych do hodowców
i producentów trzody chlewnej jak
również myśliwych, organizując
liczne spotkania i szkolenia. W ulotkach które pojawiły się na przełomie
roku wskazuje się na bardzo ważne
postępowanie wszystkich obywateli
RP w przypadku znalezienia padłego
dzika. W ostatnim czasie w styczniu tego roku przeprowadzono cykl
spotkań – konferencji skierowanych
do rolników ,,Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Serdecznie
dziękuję samorządowcom powiatu
kępińskiego za okazana pomoc przy
organizowaniu spotkań, szkoleń, jak i
rozpowszechnianiu ulotek. Niemniej
ważnym działaniem jest utrzymywanie inspekcji weterynaryjnej w
pełnej gotowości do reagowania na
zagrożenia. Temu służą plany gotowości zwalczania ASF- stale aktualizowane i szkolenia, ćwiczenia – gry
decyzyjne w Powiatowym Zespole
Zarzadzania Kryzysowego przy Staroście podejmowane na wniosek powiatowego lekarza weterynarii celem
współdziałania, koordynacji niezbędnych służb i podmiotów. W ostatnim

okresie w miesiącu marcu postawiono podejrzenie afrykańskiego pomoru świń w jednym z gospodarstw na
terenie gminy Bralin w miejscowości
Mnichowice. Podejrzenie w stadzie
121 świń zostało wykluczone po
otrzymaniu wyników badań z laboratorium referencyjnego Instytutu
w Puławach. Konsekwencje otrzymania wyniku dodatniego i wyznaczenie obszarów zapowietrzonych i
zagrożonych dotknęły by około 700
gospodarstw z łączną ilością 20 tysięcy świń co stanowi 30 % całej populacji świń w powiecie kępińskim.
Paraliż w obrocie świń trwały w tych
obszarach co najmniej 1,5 miesiąca z
koniecznością wykonania we wszystkich stadach badań laboratoryjnych.
Czy hodowcy świń będą kontrolowani przez Inspekcję Weterynaryjna w zakresie nowych
wymogów bioasekuracji i jakie
grożą im konsekwencje?
Od kwietnia 2018 r. – prowadzone będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia wymienionych wymagań. Postępowanie
powiatowego lekarza weterynarii w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - na podstawie przepisów
ustawyo ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt jest następujące: będzie
wydawać decyzje administracyjne z
nakazem usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy, lub
decyzje z nakazem uboju lub zabicia
świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością
uzgodnienia z hodowcą czy świnie
zostaną poddane ubojowi w rzeźni,
czy też ubojowi na użytek własny;
będzie wydawać decyzje z nakazem
uboju lub zabicia świń i zakazem ich
utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym na poczatku; za ubite lub zabite
świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa; nie
wcześniej niż przed upływem roku
od wydania zakazu utrzymywania
świń w gospodarstwie, hodowca
może zgłosić do powiatowego lekarza
weterynarii, że jego gospodarstwo
spełnia wymagania. Jeżeli kontrola
weterynaryjna, przeprowadzona na
wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w gospodarstwie zapewniono
spełnianie wymagań, powiatowy lekarz weterynarii może uchylić decyzję zakazującą utrzymywania w tym
gospodarstwie świń.
Na jakie wsparcie ze strony rządu RP mogą liczyć hodowcy
którzy nie są w stanie zmodernizować gospodarstw pod kontem wymogów bioasekuracji?
Przygotowywany jest program
wsparcia finansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej likwidacji hodowli świń w wyniku
wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wypłata środków finansowych będzie realizowana przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przewidywana wysokość środków pomocowych wynosi 131,40 PLN/za 1 sztukę świni/rok
przez 3 lata za każdy rok nieutrzymywania świń: za każdą świnię, w
gospodarstwach utrzymujących do
50 świń, w gospodarstwach utrzymujących powyżej 50 świń, wsparcie
będzie wypłacane maksymalnie za
50 sztuk.

Szczegółowe informacje są zawarte na stronach: www.wetgiw.gov.pl/ASF
lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie: www.piwkepno.pl
w zakładce Komunikaty i informacje >> Dokumenty Głównego Lekarza Weterynarii - ASF
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Warsztaty Partnerstwa Lokalnego LOWE w Kępnie – „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”

Kolejne spotkanie LOWE

6 marca br. w sali Lokalnej Grupy Działania Wrota Wielkopolski w
Kępnie odbyło się czwarte spotkanie
doradcze z zakresu partnerstwa lokalnego, które zorganizowali: Starostwo Powiatowe w Kępnie, Lokalny
Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 w Kępnie oraz Międzynarodowe
Centrum Partnerstwa „Partners Ne-

kompetencyjną w podziale na partnerów lokalnych, monitoring i ewaluacja jakości świadczonych usług i
działań LOWE oraz wypracowanie
przez partnerstwo lokalnej platformy
współpracy, wymiana doświadczeń i
informacji z partnerami.
Spotkanie prowadziła doradca
Międzynarodowego Centrum Partnerstwa „Partners Network” w Kra-

Celem spotkania było m.in. budowanie partnerstwa
na rzecz edukacji dorosych w oparciu o model LOWE

twork” w Krakowie. Gospodarzem
spotkania była LGD Wrota Wielkopolski w Kępnie.
Głównym celem każdego ze
spotkań doradczych jest budowanie
partnerstwa na rzecz edukacji dorosłych w oparciu o model LOWE oraz
zwiększenie dostępu osób dorosłych
do różnych form uczenia się przez
całe życie w powiecie kępińskim.
Tematem czwartego spotkania doradczego było: personalizacja usług edukacyjnych w LOWE
w oparciu o zdiagnozowaną lukę

kowie Jadwiga Olszowska-Urban,
a uczestnikami spotkania byli m.in.
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie Iwona Rataj (animator
LOWE), koordynator LOWE Edyta Tecław, kierownik Kształcenia
Praktycznego Ewa Jobczyk (animator LOWE), prezes Stowarzyszenia
LGD Wrota Wielkopolski Grzegorz
Grzunka, członek Zarządu Fundacji
„Eudajmonia” Małgorzata Franczak oraz przedstawiciele szkół,
gmin, instytucji, organizacji i lokalni
przedsiębiorcy.

Zaproszonych gości powitali:
prowadząca spotkanie J. Olszowska-Urban, E. Tecław i gospodarz
spotkania G. Grzunka. Prezes LGD
Wrota Wielkopolski zapoznał zebranych z możliwościami pozyskiwania środków finansowych w ramach
ogłoszonego przez LGD konkursu
na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 50.000 zł, na rozwój firmy
– do 100.000 zł oraz wyjaśnił techniczną stronę składania wniosków na
powyższe cele. Koordynator LOWE
E. Tecław podsumowała zasoby zarówno techniczne, jak i ludzkie, jakimi dysponują partnerzy LOWE.
Określiła też potrzeby partnerów i
ich możliwości w zakresie realizacji
celów LOWE. Dziękując wszystkim
za zaangażowanie w partnerstwo,
podkreśliła istotę potencjału, jaki
reprezentują partnerzy i ile korzyści
współpraca partnerów może przynieść lokalnej społeczności.
Realizacja projektów unijnych
wiąże się z koniecznością stwarzania
możliwości dostępu do form edukacji
również osobom niepełnosprawnym.
O tym, jak wspierać niepełnosprawnych i jak przystosowywać usługi
szkoleniowe dla tej grupy odbiorców,
w swoim wystąpieniu omawiała członek zarządu Fundacji „Eudajmonia”
M. Franczak. Natomiast prowadząca
spotkanie J. Olszowska-Urban omówiła wypracowane przez partnerów
platformy współpracy, wymiany doświadczeń i informacji, a także zasady monitoringu, ewaluacji jakości
świadczonych usług i działań LOWE
w Kępnie.
Iwona Rataj

Jolanta i Andrzej Uruski zostali nominowani w XVII edycji Konkursu „Wielkopolski Rolnik
Roku” 2017

Rychtalanie wśród najlepszych rolników

11 marca br. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich w Poznaniu odbyła się
uroczysta gala ogłoszenia wyników
XVII edycji Konkursu „Wielkopolski
Rolnik Roku” 2017. Najlepsi wielkopolscy rolnicy otrzymali statuetki
„Siewcy” oraz nagrodę finansową
w wysokości 10.000 zł. Nagrody
wręczyli: marszałek województwa
wielkopolskiego Marek Woźniak,
wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski
oraz przewodniczący Kapituły Konkursu Grzegorz Skrzypczak.
Gala, podczas której ogłoszeni
zostają najlepsi wielkopolscy rolnicy, od kilku lat cieszy się ogromnym
zainteresowaniem. Nie inaczej było
podczas tegorocznej edycji – poznańską Salę Ziemi MTP wypełniło prawie 2 tysiące osób. W uroczystości
udział wzięli m.in przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Parlamentu Europejskiego i poseł do
Parlamentu Europejskiego Czesław
Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, posłowie na Sejm RP Krzysztof Paszyk
i Zbigniew Ajchler, senator Piotr
Florek, przewodnicząca Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Zo-

fia Szalczyk, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego
Jarosław Rzepa oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wiel-

polski Rolnik Roku” 2017 zgłoszonych zostało 56 gospodarstw rolnych
z 23 powiatów województwa wielkopolskiego. W tegorocznej edycji

Jolanta i Andrzej Uruski
podczas wręczenia nagród

kopolskiego Waldemar Witkowski.
Od pierwszej edycji konkursu
„Wielkopolski Rolnik Roku” zgłoszonych zostało ponad 1.100 gospodarstw, a laureatami zostało 166 osób.
Do XVII edycji Konkursu „Wielko-

konkursu gospodarstwa reprezentowały następujące kierunki produkcji:
roślinny i zwierzęcy (bydło mleczne
i opasowe, trzoda chlewna), warzywnictwo, sadownictwo, drobiarstwo,
hodowla koni, ryb, norek, grzybów.

Autorami publikacji są Łukasz Jastrząb i Joanna Lubierska

„Ofiary terroru i działań wojennych
1939–1945 w Poznaniu”

Książka „Ofiary terroru i działań
wojennych 1939–1945 w Poznaniu”
jest pierwszym tego rodzaju opracowaniem w Polsce, które ukazało się
drukiem. Unikatowa w skali kraju
publikacja ukazała się nakładem PAN
Biblioteki Kórnickiej. Alfabetyczny
wykaz liczy 4783 osób, wśród których
są nie tylko mieszkańcy Poznania, ale
też osoby reprezentujące Wielkopolskę i inne regiony. W książce znajdują
się dane osób, które zginęły w Poznaniu w czasie niemieckich nalotów w
1939 roku, w nalotach aliantów w
1941 i 1944 roku, a także osób zamordowanych w obozie koncentracyjnym
Fort VII, w obozie w Żabikowie, w
areszcie przy ul. Młyńskiej i więzieniu przy ul. Ratajczaka. Ponadto spis
obejmuje nazwiska osób cywilnych,
które zginęły w trakcie wyzwalania
miasta na początku 1945 roku. Dane
ofiar zostały zarejestrowane w poznańskim urzędzie stanu cywilnego
przez Niemców lub zgłoszone przez
rodziny. Zaprezentowana w książce
baza nazwisk jest odwzorowaniem
kartoteki przechowywanej w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w
Poznaniu, w zespole Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Poznaniu. W teczkach są informacje o kolejnych zmarłych wraz z datami narodzin i zgonu, wykonywanym
zawodem, adresem zamieszkania,
przyczyną śmierci oraz danymi osoby zgłaszającej zgon, w tym mieszkańców powiatu kępińskiego.
Łukasz Jastrząb zauważył, że
wpisane przez Niemców informacje
dotyczące przyczyn zgonu osób trzymanych w obozach czy więzieniach
to z reguły ogólne osłabienie czy niewydolność krążenia. Jako przyczynę
śmierci osób, które ginęły w obozie

koncentracyjnym w Forcie VII, podawano często niewydolność serca.
To unikatowe wydawnictwo,
choć na pewno nie kompletne (część
ofiar została zamordowana bez wcześniejszej jakiejkolwiek ewidencji). Dr
Jastrząb podkreślił, że zestawienie
nie zawiera wszystkich cywilnych
ofiar śmiertelnych z lat wojny w Poznaniu, w tym osób, których śmierć
stwierdzono sądownie już po 1945 r.
Według powojennych szacunków, w
Poznaniu w latach 1939-1945 zginęło
około 11-12 tysięcy osób. To świadec-

Powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Kapituła
Konkursu, która posługując się jasnymi i czytelnymi kryteriami oraz
obiektywną i wszechstronną oceną,
wizytowała zgłoszone do konkursu
gospodarstwa, oceniała je i zakwalifikowała 20 najlepszych rolników
jako nominowanych w konkursie.
Wyróżnieni rolnicy prezentowali
wyjątkowo wysoki poziom produkcji
rolniczej, stosowali nowoczesne technologie, odznaczali się dobrą organizacją pracy, wysoką estetyką gospodarstw, uzyskiwali wysokie efekty
ekonomiczne, przejawiali troskę o
środowisko naturalne.
Wśród nominowanych znaleźli
się również rolnicy z powiatu kępińskiego – Jolanta i Andrzej Uruski.
Prowadzą oni gospodarstwo rolne o
powierzchni 120 ha w miejscowości Skoroszów w gminie Rychtal.
Gospodarstwo specjalizuje się w
produkcji roślinnej, w areale 80 ha
zajmuje pszenica, a 40 ha – rzepak.
Z 1 ha upraw gospodarstwo uzyskuje
8 ton pszenicy i 4 tony rzepaku. Nowoczesny park maszynowy ułatwia i
usprawnia pracę rolniczą. W gospodarstwie stosuje się wyłącznie kwalifikowany materiał siewny, który
gwarantuje równomierne plonowanie i jakość uzyskiwanego plonu.
W wyniku szczegółowej analizy
spośród 20 producentów rolnych Ka-

pituła zarekomendowała Zarządowi
Województwa Wielkopolskiego 10
laureatów do tytułu Wielkopolskiego
Rolnika Roku 2017.
W trakcie wystąpień marszałek M. Woźniak oraz wicemarszałek K. Grabowski zwracali uwagę
na to, że Samorząd Województwa
podejmuje bardzo wiele działań, by
zmieniły się obszary wiejskie. - Siedemnaście lat temu zupełnie inaczej
wyglądało wielkopolskie rolnictwo.
Nikt z nas wtedy nie myślał, że zajdą
takie zmiany, że nasza wieś będzie
się tak rozwijała, a wielkopolscy
rolnicy będą aż tak gospodarni i
przedsiębiorczy, także przy wykorzystywaniu unijnych funduszy – mówił wicemarszałek. - Dziękuję wam,
wielkopolscy rolnicy, za waszą ciężką i ofiarną pracę. Ci, którzy pochodzą z wielkopolskich wsi i pracują na
nich, wiedzą doskonale, jak trudna
jest to praca. Zasługuje ona nie tylko na dobre słowa, ale również na to,
aby ją docenić – dodał.
Partnerem przy organizacji finałowej gali była po raz kolejny Wielkopolska Izba Rolnicza. Wszyscy
nominowani otrzymali również listy
gratulacyjne oraz medale z okazji
20-lecia reaktywacji Izb Rolniczych,
które wręczył prezes Wielkopolskiej
Izby Rolniczej Piotr Walkowski.
Oprac. KR

two bestialstwa wojny, jaką zgotowali
Polakom Niemcy i materialny dowód
na popełnione przez nich zbrodnie.
Wieloletnia praca zakończona została
wydawnictwem w formie książkowej, nad którym honorowy patronat
objął wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Druk publikacji
został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Książka została objęta programem „Niepodległa”.
Oprac. na podstawie:
www. poznan.ipn.gov.pl; www.dzieje.pl
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XIV Targi Edukacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

„Nowe” otwarte dla gimnazjalistów
W piątek, 9 marca br., Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Kępnie tradycyjnie otworzył swoje
podwoje dla gimnazjalistów, ich rodziców i nauczycieli.
Gości przywitała dyrektor szkoły Bogumiła Drobina, która zapre-

roku będzie klasa mundurowa, w
której uczniowie, oprócz realizacji
zajęć obowiązkowych, będą odbywać szkolenie wojskowe i zdobywać
umiejętności w zakresie sztuk walki.
Ponadto będą uczestniczyć w obozach szkoleniowych, wycieczkach

Uczniowie prezentowali swoje
wszechstronne umiejętności

zentowała ofertę kształcenia, zasady
rekrutacji oraz najważniejsze osiągnięcia placówki. Uczniowie i nauczyciele przedstawili możliwości
kształcenia w nowym roku szkolnym
w dwóch oddziałach liceum ogólnokształcącego oraz w ośmiu zawodach
technikum.
Nowością w nadchodzącym

do jednostek służb mundurowych i
innych zajęciach specjalistycznych.
Nauczyciele i uczniowie zaprezentowali również bogatą ofertę zajęć
pozalekcyjnych, takich jak np. zajęcia
sportowe w zakresie różnych gier zespołowych, zespół instrumentalny,
zespół wokalny, zespół teatralny, wolontariat, młodzieżowe miniprzedsię-

biorstwo i inne, a także dodatkowe
przygotowania do egzaminów maturalnych i zawodowych.
Tego dnia w szkole unosiły się
kuszące zapachy kulinarne, gdyż
uczniowie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych nie
tylko częstowali przygotowanymi
wcześniej smakołykami (w tym roku
dominowały soki owocowo-warzywne), ale również prezentowali proces
przygotowywania potraw. O wyjątkowy wystrój szkoły zadbali przede
wszystkim uczniowie, uczący się w
zawodach technik architektury krajobrazu i technik organizacji reklamy.
Nauczyciele wychowania fizycznego zaproponowali gimnazjalistom
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o
Puchar Dyrektora ZSP nr 1. W rozgrywkach wzięły udział cztery zespoły, z których najlepszy okazał się
zespół z Gimnazjum w Trzcinicy.
Ogłoszono też wyniki I Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego
„Wolna i niepodległa”, skierowanego
do klas gimnazjalnych.
W targach wzięło udział około
300 gimnazjalistów. Uczniowie ci
uzyskali wszechstronne informacje,
które na pewno ułatwią podjęcie decyzji, dotyczących wyboru ścieżki
kariery zawodowej.
Oprac. KR

Już po raz piąty niemiecka młodzież odbywała praktyki zawodowe w Kępnie w ramach
programu Erasmus + finansowanego przez Unię Europejską

Młodzież z Niemiec na praktykach zawodowych w Kępnie
Celem programu jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, efektywne
wykorzystanie potencjału kapitału
społecznego oraz propagowanie idei
uczenia się przez całe życie. Podczas
realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ szczególną wagę
przywiązuje się do kształtowania
otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauki języków obcych oraz
zdobywania umiejętności przystosowywania się do warunków życia
i pracy w różnych krajach europejskich.

Stacja Kontroli Pojazdów oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
Od 6 do 9 marca 2018 r. przebywali w Kępnie z przewidzianą w
ramach realizacji projektu wizytą
monitorującą: dyrektor szkoły w
Norden – Volker Cammans, koordynator projektu Andreas Nommels
oraz Karen Greve. Delegacja wraz z
dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie odwiedziła wszystkich uczniów w zakładach
pracy. Zarówno praktykanci, jak i
pracodawcy byli zadowoleni z prze-

Umiejętności zdobyte przez uczniów z Niemiec podczas praktyk potwierdzone zostały
certyfikatami wydanymi przez zakłady pracy oraz dokumentem „Europass Mobility”

W tegorocznych praktykach
wzięło udział 12 uczniów szkoły
partnerskiej Conerus-Schule BBS
Norden kształcących się w zawodach:
nauczyciel przedszkola, mechatronik
oraz opiekun osób starszych. Opiekę nad nimi sprawowali niemieccy nauczyciele Ole Weil i Michael
Rost. Młodzież odbywała praktyki
w Przedszkolu Sióstr Boromeuszek w
Kępnie, w Firmie Jasiak Auto Service
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biegu praktyk. Młodzież zapoznała
się z organizacją zakładów pracy oraz
miała możliwość porównania ich z
niemieckimi firmami.
ZSP nr 2 w Kępnie przygotowała
program pobytu oraz zaplanowała dla
młodzieży z Norden bogatą ofertę turystyczno-rekreacyjną. Praktykanci
poznali kępińską placówkę, a także
uczestniczyli w wycieczkach do Wrocławia i Ostrzeszowa (basen, kręgle).

Byli także w Poznaniu, w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau oraz w
Krakowie.
W przedostatnim dniu pobytu,
tj. 16 marca 2018 r., odbyło się seminarium podsumowujące praktyki,
w którym uczestniczyli niemieccy
praktykanci,
współorganizatorzy,
czyli dyrekcja ZSP nr 2 w Kępnie,
przedstawiciele firm zaangażowanych w realizację projektu oraz nauczyciele i uczniowie tej szkoły.
Głównym punktem seminarium
były prezentacje 12 praktykantów,
którzy odbyli trzytygodniową praktykę w kępińskich przedsiębiorstwach, współpracujących z ZSP nr 2
w Kępnie. Z ich relacji wynikało, że
pobyt w Polsce to nie tylko praktyka
zawodowa, ale również pokonywanie barier językowych, poznawanie
regionu, jego kultury i obyczajów.
Umiejętności zdobyte podczas praktyk zostały potwierdzone certyfikatami wydanymi przez zakłady pracy
oraz dokumentem „Europass Mobility”, który będzie służył prezentacji
całokształtu doświadczeń i wiedzy
zdobytej przez jego posiadacza podczas praktyki za granicą.
Uczniowie bogatsi o nowe doświadczenia zawodowe wrócili do
Niemiec w sobotę, 17 marca. Jak
sami stwierdzili, praktyki umożliwiły im porównanie warunków pracy w
Polsce i Niemczech. Dodatkową korzyścią było poznanie innej kultury,
zdobycie nowych doświadczeń, a to
jest przecież niesamowity kapitał na
przyszłość.
Oprac. Ewa Brajer
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Dziesięciu dyrektorów szkół podstawowych podpisało
umowę na dostęp do sieci Internetu w technologii światłowodowej z firmą „INEA” SA

Szkoły z dostępem do
nowoczesnej sieci światłowodowej

Już niebawem w gminie Kępno
rozpocznie się budowa nowoczesnej
sieci światłowodowej. Pierwsze przyłącza zostaną wykonane w szkołach
podstawowych gminy Kępno. W piątek, 2 marca br., dziesięciu dyrektorów szkół podstawowych podpisało
umowę na dostęp do sieci Internetu
w technologii światłowodowej z firmą „INEA” SA. Tym samym szkoły
będą miały dostęp do szerokopasmowego Internetu. To wymóg, aby pla-

westuje w całej Wielkopolsce blisko
500.000.000 zł. Głównym celem
projektu jest dostarczenie usług światłowodowych do miejsc, w których
wcześniej nie były one dostępne.
W ramach działań związanych z
projektem, „INEA” podłączy do swojej sieci blisko 160.000 gospodarstw
domowych, a w samym powiecie
kępińskim będzie ich blisko 3.000.
Obejmą one nie tylko odbiorców
indywidualnych, ale także szkoły

Projekt realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”

cówki oświatowe mogły przystąpić
do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wszystkie przyłącza zostaną wykonane do końca sierpnia br.
Prace będzie prowadziła firma
„INEA”, wielkopolski operator usług
multimedialnych.
Rozpoczynający się właśnie projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” współfinansowanego ze środków
unijnych. To ogromne przedsięwzięcie, w ramach którego operator zain-

i urzędy. Dzięki temu mieszkańcy
uzyskają dostęp do rozbudowanej
sieci najnowocześniejszej technologii
światłowodowej.
Technologia
światłowodowa
gwarantuje, niezależnie od warunków atmosferycznych, niezawodne
połączenie z szybkim Internetem
oraz dostęp do telewizji w najwyższej
jakości obrazu i dźwięku. Światłowód zapewnia też bezpieczeństwo
przesyłanych danych.
Oprac. KR

Od 19 do 21 marca 2018 r. trwał w naszym mieście II Kępiński
Kongres Trzeźwości w Diecezji Kaliskiej pod hasłem „ Budujmy
na rodzinie”

II Kongres Trzeźwości
Pierwszego dnia (19 marca br.)
wykład inauguracyjny nt. Kościoła
w służbie trzeźwości - w sali Domu
Katolickiego w Kępnie - wygłosił
ks. prałat Wiesław Kondratowicz.
Punktem kulminacyjnym poniedziałku była XXII plenerowa Droga
Krzyżowa z Kępna do Grębanina w
intencji trzeźwości polskich rodzin.
O godzinie 19.00 odprawiono uroczystą eucharystię z aktem zawierzenia spraw trzeźwości w ojczyźnie,
diecezji, parafii i rodzinie Matce Bożej Grębanińskiej. Wtorkowe spotkania rozpoczął burmistrz miasta i
gminy Kępno – Piotr Psikus, który
serdeczne powitał przybyłych gości
oraz zainteresowanych wykładami
i warsztatami, organizowanymi w
ramach kongresu. Tego dnia wysłu-

chano wykładów, między innymi:
Bohdana Woronowicza, Teresy Kobrzyńskiej i Katarzyny Właśniak.
Dzień zakończył wieczorny miting
AA i A-Anon grupy Południowej
Wielkopolski. W środę natomiast
uczniowie szkół kępińskich mogli
wziąć udział w warsztatach profilaktycznych, prowadzonych przez Annę
Pietrzak, nauczyciele i wychowawcy
uczestniczyli w zajęciach Katarzyny
Właśniak z Poznania. Nie zabrakło
też oferty dla pedagogów, psychologów, radnych, sołtysów i samorządowców. Atrakcją dla wielu stał się
środowy koncert Anny Pietrzak, solistki zespołu „Partita” z repertuarem
o treściach trzeźwościowych. Więcej
w numerze TK za tydzień.
G.G.
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Rozstrzygnięto konkurs skierowany do uczniów gimnazjum, a zorganizowany dla
uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 20. rocznicy śmierci
Zbigniewa Herberta

Konkurs dla gimnazjalistów
rozstrzygnięty
9 marca 2018 r. w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
podczas XIV Targów Edukacyjnych
ogłoszone zostały wyniki I Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego pn. „Wolna i niepodległa”. Nim
jednak wręczono nagrody i wyróżnienia dyrektor Bogumiła Drobina

przypomniała zebranym gimnazjalistom kilka istotnych faktów związanych z tą - towarzyszącą targom - imprezą. Konkurs ogłoszony został dla
uczczenia dwóch ważnych jubileuszy:
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 20. rocznicy śmierci
Zbigniewa Herberta. Oferta skiero-

Dyrektor Bogumiła Drobina wręczyła
nagrodzonym i wyróżnionym nagrody

wana została do uczniów gimnazjów,
których zadaniem stało się odszukanie
patriotycznego wiersza Herberta i wykonanie do niego oryginalnej ilustracji. Do konkursu nadesłano 23 prace,
wzięli w nim udział uczniowie ze
szkół w Mroczeniu, Opatowie, Bralina
i Kępna. Prace wykonano różną techniką, ich autorzy wykazali się wielką
pomysłowością i inwencją twórczą.
Jury w składzie: dyrektor Bogumiła Drobina, Marzena Kalinowska,
Małgorzata Lisiecka, Beata Wylęga-Grygierzec i Grażyna Gatner
przyznało trzy miejsca:I - Aleksandrze Wodnik z Opatowa, II – Martynie Zawadzie z Mroczenia, III – Kacprowi Derdakowi z Opatowa.
Jury postanowiło również wyróżnić: Darię Dinant z Kępna oraz Wiktorię Skrobańską, Julię Michalską
i Julię Stasiowską z Mroczenia. Organizatorzy serdecznie dziękują za
udział w konkursie zarówno gimnazjalistom jak i ich nauczycielom.
Grażyna Gatner

Pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Społeczna Rada obradowała
Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kępnie, a jego
celem było zaopiniowanie projektu,

„Programem wyrównywania różnic
między regionami III”. Uzyskanie
pozytywnej opinii rady jest jednym

Uzyskanie pozytywnej opinii Rady jest jednym z warunków
złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru
prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

o którego dofinansowanie aplikuje
Powiat Kępiński w ramach naboru
wniosków prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w związku z

z warunków złożenia wniosku o dofinansowanie.
Powiatowa Społeczna Rada ds.
Osób Niepełnosprawnych działa w
oparciu o zarządzenie Starosty Kę-

pińskiego nr 9/2016. Rada składa się
z 5 osób powoływanych przez starostę spośród kandydatów zgłoszonych
przez działające na terenie powiatu
organizacje pozarządowe, fundacje
oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i
gmin). Jej kadencja trwa 4 lata.
Obecnie członkami rady są: Maria Kremer – przewodnicząca, jej
zastępca Łukasz Wielgosz, Ewa Sekula - sekretarz oraz Grażyna Jany i
Maria Pańczuk.
Do ich zadań należą: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do
integracji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
opiniowanie projektów powiatowych
programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, projektów uchwał
i programów przyjmowanych przez
Radę Powiatu pod kątem ich skutków
dla osób niepełnosprawnych, a także
ocena realizacji programów.
Oprac. bem

6 marca 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. mjra
Henryka Sucharskiego w Kępnie odbył się XIX Powiatowy
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Młodzież zachwyciła
w obcojęzycznym repertuarze

Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom
nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

Zgromadzona w auli liceum publiczność wysłuchała 9 piosenek w
wykonaniu młodych artystów reprezentujących wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu kępińskiego.
Obok wokalistów i muzyków z LO nr
I wystąpili też utalentowani uczniowie dwóch kępińskich szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2.

strojowym utworom w wykonaniu
Natalii Moś, której akompaniowała na gitarze Aleksandra Domal z
LO nr I („People help the People”)
oraz Martyny Jagieniak z ZSP nr 1
(„Dask till Dawn”).
Wicestarosta Grażyna Jany
wręczyła wszystkim uczestnikom
konkursu pamiątkowe dyplomy, a
zwycięzcom nagrody ufundowane
przez współorganizatora konkursu

Popisy wokalne i instrumentalne
oceniało jury

Popisy wokalne i instrumentalne oceniało jury w składzie: Yevhen
Andruschak - muzyk, kompozytor i
instruktor muzyki w Domu Kultury
w Sycowie, Dariusz Baranowski
- przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz Izabela Maciejewska - nauczycielka języka angielskiego w LO nr I.
Decyzją jury pierwsze miejsce
wyśpiewał w znakomitym stylu Hubert Ceglarek z LO nr I („Ordinary
People”). Dwa drugie miejsca zdobyli: Joanna Majchrowska z ZSP nr 1
(„All I ask”) oraz Michał Krawiec z
LO nr I („Ordinary Love”). Również
trzecie miejsce przyznano dwóm na-

Starostwo Powiatowe w Kępnie. Były
to jak co roku talony pieniężne, które można zrealizować w wybranych
sklepach.
Organizatorami konkursu były
nauczycielki LO nr I: Małgorzata
Kopacka i I. Maciejewska. - Uważam
tegoroczny konkurs za bardzo udany. Poziom artystyczny wykonawców
był bardzo wysoki, a publiczność
świetnie się bawiła – zaznacza I. Maciejewska. - W roli prowadzących w
języku angielskim i niemieckim bardzo dobrze spisali się uczniowie klas
pierwszych - Maja Stawicka z klasy
1b i Seweryn Błach z klasy 1a.
Oprac. bem

Na scenie wystąpili uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego

Tygodnik Kępiński 22 marca 2018

7

Policja

informacje
Zdarzenie na drodze między Olszową i Świbą

Nieprawidłowy manewr wyprzedzania
doprowadził do kolizji
17 marca br., około godz. 13.20,
doszło do zderzenia na drodze między Olszową i Świbą. Kierowca audi,
mieszkaniec gminy Baranów, dokonywał wyprzedzania samochodu
ciężarowego. Gdy był już w połowie

manewru wyprzedzania, ciężarówka również zaczęła dokonywać tego
samego manewru wobec znajdującego się przed nią pojazdu. Kierowca
ciężarówki zjechał na lewy pas, spychając audi na barierki, po czym bez

zatrzymywania oddalił się z miejsca
kolizji.
Sprawę prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

W najbliższych dniach na
terenie powiatu kępińskiego będzie trwała akcja
„Prędkość”

Zdejmij
nogę
z gazu!

Akcja „Prędkość” na drogach
powiatu kępińskiego rozpocznie się
22 marca br. i trwać będzie dwie doby.
W czasie jej trwania policjanci w sposób zintensyfikowany będą kontrolować drogi powiatu kępińskiego pod
kątem ustalania kierowców łamiących
przepisy ruchu drogowego. Kontrole
obejmą w szczególności prędkość, z
jaką poruszają się kierowcy. Dlatego
też na drogach mundurowi widoczni
będą właśnie z prędkościomierzami.
Pamiętajmy – prędkość jest jedną
z głównych przyczyn zdarzeń na drogach. Zdjęcie nogi z gazu i rozwaga za
kierownicą pozwolą nam wrócić do
domu bezpiecznie.
Oprac. KR

W lutym miał miejsce 1 wypadek drogowy i 42 kolizje

Luty
na drogach
powiatu
Luty 2018 roku należał do bezpiecznego czasu na terenie powiatu
kępińskiego. Był to okres spokojniejszy na drogach naszego powiatu niż
analogiczny czas 2017 r. Ogółem na
terenie powiatu miał miejsce jeden
wypadek drogowy i 42 kolizje. W
sumie od początku stycznia na terenie powiatu odnotowano 112 zdarzeń
drogowych, a 2 osoby zostały ranne.
Najczęstsze przyczyny powstawania
zdarzeń drogowych to: niedostosowanie prędkości do warunków drogowych (8), nieprawidłowe cofanie (8),
niezachowanie bezpiecznej odległości (6), nieudzielenie pierwszeństwa
przejazdu (5), nieprawidłowy manewr
skrętu (3), zmęczenie, zaśnięcie (2),
nieprawidłowe zmiana pasa ruchu (2),
nieprawidłowe omijanie, wymijanie
(1), nieprawidłowy manewr wyprzedzania (1) oraz inne przyczyny (7).
Najwięcej zdarzeń drogowych miało
miejsce na terenie miasta .
W lutym 2018 r. policjanci
ujawnili na terenie powiatu kępińskiego 8 nietrzeźwych kierujących
oraz 1 kierującego w stanie po spożyciu alkoholu.
Oprac. KR
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- informacjA -

Uprzejmie informujemy, że w wyniku negocjacji
między Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
a Muzeum Archeologicznym w Krakowie,
uległ wydłużeniu okres wypożyczenia
tzw. „Kamieni mikorzyńskich”.
Zabytki będzie można oglądać na wystawie stałej w siedzibie
Muzeum przy ul. Ratuszowej 2 do końca czerwca 2018 r.

Gorąco zachęcamy do zwiedzania.

Wiadomości

informacje

XI Przedszkolny Przegląd Piosenki pn. „Fajnie śpiewamy – matematykę znamy” w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Kępnie

Matematycznie i śpiewająco

Konkurs czytelniczy „Zbawcy książek” w Samorządowej
Bibliotece Publicznej w Kępnie – Filia Olszowa

„Kto czyta książki,
żyje podwójnie”

W poniedziałek, 12 marca br., w
Przedszkolu Samorządowym nr 5 w
Kępnie odbył się XI Przedszkolny
Przegląd Piosenki pn. „Fajnie śpiewamy – matematykę znamy”. Organizatorzy zaprosili przedszkolaków
do zaprezentowania piosenek związanych tematycznie z matematyką.
Na początku panie pokazały
wszystkim, że muzyka ściśle powiązana jest z matematyką. Dzieci rozpoznawały wartości kolejnych nut:
cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka, szesnastka oraz klucze wiolinowe
i basowe, a ponadto odczytywały na
pięciolinii metrum.

Jadwiga Klimecka, Małgorzata
Gola, Iwona Powaga i Monika Zawadzka wcieliły się w role czterech
słoni i zaśpiewały piosenkę „Wesołe
słonie”. Następnie przed publicznością wystąpiły kolejno zespoły dzieci
z sześciu oddziałów w następujących
piosenkach: I oddział – „Skaczące
nutki”, II oddział – „Cztery piłki”,
III oddział – „Na cztery i na sześć”,
IV oddział – „Pięć małych małpek”,
V oddział – „Szła kaczuszka polną
dróżką” oraz VI oddział – „Pory
roku”.
Po wysłuchaniu piosenek wszystkie dzieci wraz z paniami świetnie się

bawiły, ponownie przy piosence „Wesołe słonie”. Dyrektor Barbara Stryjakiewicz ogłosiła, że za brawurowe
i zgodne z tematem wykonanie piosenek wszystkie zespoły zdobywają
pierwsze miejsce, po czym wręczyła
im pamiątkowe dyplomy, a przedstawicielki rodziców: Anna Sołtysik-Hełka i Katarzyna Dąbrowska
wręczyły grupom gry w celu rozwijania umiejętności matematycznych.
Na zakończenie przeglądu piosenki
odśpiewano hymn przedszkola „Nasze przedszkole” autorstwa J. Klimeckiej.
Oprac. KR

5 marca br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kępnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w
Siatkówce Chłopców w ramach „XIX Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2017/2018”

Mistrzostwa Powiatu
w Siatkówce Chłopców

Do zmagań turniejowych przystąpiły cztery reprezentacje szkół
podstawowych rocznika 2002-2004.
Rozegrano cztery mecze, które były
kontynuacją wcześniejszych półfinałów.

Pierwsza drużyna z półfinału rozegranego w Rychtalu zmierzyła się z
drugą drużyną półfinału rozegranego
w Mikorzynie. Analogicznie - druga
drużyna z półfinału rozegranego w
Rychtalu walczyła o finał z pierw-

szą drużyną z półfinału rozegranego
wcześniej w Mikorzynie.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Jakub Muszyński ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie.
Pamiątkowe puchary i dyplomy
dla każdej z drużyn uczestniczących
w zawodach wręczyli w imieniu starosty kępińskiego: manager KOSiR
Marek Kłoczaniuk i wicedyrektor
SP nr 3 w Kępnie Mirosław Grabny.
Oprac. bem

We wtorek, 6 marca br., w Samorządowej Bibliotece Publicznej
w Kępnie – Filia Olszowa wręczono
nagrody laureatom konkursu czytelniczego „Zbawcy książek”.
Konkurs był adresowany do
uczniów szkoły podstawowej. Ocenie
podlegała ilość wypożyczonych książek, szybkość ich zwrotu, aktywności, takie jak: korzystanie z gier planszowych, czasopism i księgozbioru
podręcznego oraz udział w zajęciach
podczas ferii zimowych.
Zwycięzca – Łukasz Jeziorny –
zdobył 48 punktów, drugie miejsce na

podium, z ilością 45 punktów, zdobyła Otylia Berska, a miejsce trzecie,
z 32 punktami, należało do Rozalii
Froń. Wyróżnienia otrzymali: Paulina Wencel, Nadia Berska, Jakub
Kołodziej, Nikodem Gruszka i
Aleksandra Wiśniewska. Atrakcyjne nagrody wręczył sołtys Olszowy
Grzegorz Berski i dyrektor Samorządowej Biblioteki Publicznej w
Kępnie Magdalena Wieczorek.
Uroczystości towarzyszyła wystawa książek najchętniej wypożyczanych przez dzieci i słodki poczęstunek. 		
Oprac. KR

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. 18.00.
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

14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
16.03
13.03

110 (440%)
53 (212%)
50 (200%)
30 (120%)
26 (104%)
49 (196%)
91 (364%)

156 (312%)
72 (144%)
71 (142%)
47 (94%)
39 (78%)
68 (136%)
164 (268%)

Zła
Bywało lepiej
Bywało lepiej
Bywało lepiej
Dobra
Bywało lepiej
Zła

Prywatny Gabinet
Otolaryngologiczny

Oznaczenie kolorów:

lek. Paulina Lepka

Wspaniała
Dobra
Bywało lepiej
Specjalista Otorynolaryngologii

Zła

Bardzo zła

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

Diagnostyka i leczenie chorób:
uszu • nosa • zatok przynosowych
• gardła • krtani

Sprzedam mieszkanie
94,40 m (I piętro) z piwnicą,
budynkiem gospodarczym
i tarasem w budynku wolno stojącym
OTWARCIE
w centrum
miasta.
JUŻ 14 PAŹDZIERNIKA 2017
2 w sposób tradycyjny oraz przy pomocy
Badanie odbywa się
endoskopów – nowoczesnej metody obrazowania struktur
anatomicznych przy pomocy kamery wraz z dokumentacją
fotograficzną

63-600 Kępno, ul.
Ks. P. Wawrzyniaka
46
Telefon:
606
365 377.
REJESTRACJA: 508 177 121

WYNIKI ROZGRYWEK

Do zmagań turniejowych przystąpiły cztery reprezentacje
szkół podstawowych rocznika 2002-2004

SP Bralin - SP Mroczeń 2:0 (25
:23, 25:21)
SP nr 3 Kępno - SP Mikorzyn 2:0
(25:6, 25:6)
Mecz o III miejsce:
SP Mroczeń - SP Mikorzyn 2:1
(25:21, 17:25, 15:11)
Mecz o I miejsce:
SP nr 3 Kępno - SP Bralin 2:0
(25:11, 25:16)

JUŻ OTWARTY!!!

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny

lek. Paulina Lepka
Specjalista Otorynolaryngologii
Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 46, Kępno.
Rejestracja: tel. 508 177 121.
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Region

gmina
kurier baranowa
marzec 2018, nr 12 (1057)
Sympozjum pn. „Teatr w szkole” w Szkole Podstawowej w Mroczeniu

Teatr – refleksją nad samym sobą
i źródłem wielu korzyści

Gimnazjum w Mroczeniu –
obecnie już Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II – jest szkołą, która
może się pochwalić swoją działalnością kulturalną i sukcesami z nią
związanymi. Od września 2015 r. w
szkole działa teatr uczniowski „Echo
Pałacu”, który skupia uczniów klas

napisaną przez uczennice (dzisiaj już
absolwentki), zaś w planie jest kolejny spektakl, którego autorką jest
uczennica III klasy gimnazjum.
„Echo Pałacu” może się też poszczycić niemałym sukcesem, jaki odniosło przedstawienie „Poskromienie
złośnicy” Williama Szekspira. Spek-

Marcin Trzęsowski prowadził
warsztaty teatralne dla uczniów

gimnazjalnych oraz klas VII szkoły
podstawowej. Prowadzeniem zajęć i
reżyserią sztuk zajmują się: Joanna
Gruszka i Elżbieta Ilska. Szkolny
teatr wystawił już siedem spektakli
utrzymanych w różnych konwencjach i prezentujących rozmaitą tematykę – od sztuk poruszających
problemy młodzieży, poprzez baśnie,
misterium, komedie do klasyki dramatu. Wystawiono również sztukę

takl, jako jeden z dziewięciu przedstawień w Polsce, został wytypowany w
Internetowym Przeglądzie Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych „iTeatr” 2017 organizowanym przez TVP,
gdzie w głosowaniu internautów
zdobył tytuł najlepszego spektaklu.
Sukces ten zmobilizował młodych aktorów do jeszcze bardziej wytężonej
pracy, której efekty można podziwiać
na deskach ich szkolnego teatru.

Chcąc podzielić się doświadczeniem, dobrą praktyką realizowaną z
młodzieżą, J. Gruszka i E. Ilska zorganizowały sympozjum pn. „Teatr w
szkole”, które odbyło się 12 marca br.
w Szkole Podstawowej w Mroczeniu.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni dyrektorzy i nauczyciele szkół
powiatu kępińskiego, kierownicy bibliotek, pracownicy Urzędu Gminy w
Baranowie z wójt Bogumiłą Lewandowską-Siwek na czele, wizytator
Delegatury Kuratorium Oświaty w
Kaliszu Małgorzata Wanzek, aktor Teatru im. W. Bogusławskiego w
Kaliszu Marcin Trzęsowski oraz rodzice wspierający działalność szkolnego teatru, skupieni w powołanej w
2015 r. Radzie Programowej Teatru,
a także nauczyciele, uczniowie oraz
absolwenci szkoły w Mroczeniu.
Celem spotkania było pokazanie, jak
wielką rolę odgrywa teatr w życiu
młodego człowieka, wpływając na
wszechstronny rozwój młodzieży, jak
i na kształtowanie postaw lokalnej
społeczności. Zgromadzeni goście
mogli zobaczyć przygotowaną przez
E. Ilską prezentację, która pokazała
działalność szkolnego teatru od momentu zainicjowania jego działalności aż do chwili obecnej i planów na
przyszłość. J. Gruszka mówiła o zaletach teatru w kształceniu i wychowaniu młodzieży, o jego wpływie na
aktywność uczniów, ich samoocenę
oraz o relacjach panujących w grupie

pracującej nad wspólnie określonym
celem. Zwróciła uwagę na bogactwo
i wszechstronność sztuki teatralnej,
która oddziałuje na rozwój młodzieży
w wielu sferach osobowości: intelektualnej, moralnej, społecznej, emocjonalnej czy estetycznej.
Ciekawie o zabawie w teatr mówił też M. Trzęsowski, który prowadził warsztaty teatralne dla uczniów
z Mroczenia. Goście usłyszeli wiele
cennych wskazówek dotyczących
bezpośredniej pracy z dziećmi, mieli
też okazję do zadawania pytań o konkretne działania teatralne.
Nie zabrakło też informacji o
osobach współpracujących z Teatrem

„Echo Pałacu”, które wspierają jego
działalność, służąc pomocą w organizacji przedstawień. Do tego grona
należą rodzice z Rady Programowej
Teatru, Paweł Hańczak, który dba o
oprawę muzyczną spektakli, lokalny
samorząd, a także grono pedagogiczne na czele z dyrektorem Andrzejem
Tyrą – inicjatorem wielu działań kulturalnych w szkole.
Spotkanie przebiegało w przyjemnej i sympatycznej atmosferze.
Można mieć nadzieję, że w każdej
szkole znajdą się osoby, które zachęcą
dzieci do zabawy w teatr.
Joanna Gruszka

Sportowcy z Mroczenia na 2. miejscu w rankingu wojewódzkim Szkolnego Związku Sportowego

Szkoła w Mroczeniu
wiceliderem rankingu

Potwierdzeniem znakomitej pracy sportowej w Szkole Podstawowej
w Mroczeniu jest najnowszy ranking
(dot. r. szk. 2017/2018) opublikowany na szswielkopolska.pl. Szkoła w
Mroczeniu zajmuje w nim 2. lokatę
z 147,84 punktami – warto zaznaczyć, że w Wielkopolsce funkcjonuje
ponad 500 gimnazjów. W ubiegłym
roku Gimnazjum w Mroczeniu zajęło
w tym rankingu 49. miejsce – najwyższe wśród szkół w powiecie kępińskim. - Wysokie miejsce szkoły w
rankingu SZS to przede wszystkim
wynik ciężkiej pracy nauczycieli
wychowania fizycznego i zaanga-

żowania młodzieży. Sport to ważny
element naszej pracy z młodzieżą. W
wieku kształtowania swojej świadomości sukcesy i porażki uczą pokory,
ale są również źródłem satysfakcji i
poczucia swojej wartości. Cieszę się
sukcesami młodzieży i nauczycieli.
W ten sposób budujemy dobrą pozycję szkoły i atmosferę sukcesu. Gratuluję młodzieży wspaniałych wyników, a nauczycielom dziękuję za
ciężką pracę i życzę wielu sukcesów
w nadchodzących miesiącach – podsumowuje dyrektor szkoły Andrzej
Tyra.
es

Kolejne sukcesy mroczeńskich sportowców

Mistrzostwo powiatu
szczypiornistów z Mroczenia
12 marca br. w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Gwiazd Piłki
Ręcznej w Kępnie rozegrano Finał
Powiatowy w Piłce Ręcznej Chłopców. W rywalizacji uczestniczyła
młodzież z dwóch szkół kępińskich
(dawne Gimnazjum nr 1 i 2), Bralina i
Mroczenia. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym” z czasem gry
2 x 12 minut. Po bardzo dobrej grze,
tak w ataku, jak przede wszystkim w
obronie, szczypiorniści z Mroczenia
zdecydowanie wygrywali kolejne
mecze, zdobywając kolejny awans
do zawodów rejonowych w Ostrowie
Wielkopolskim. Najlepszym bramkarzem turnieju został Jakub Świtoń, a
najskuteczniejszym zawodnikiem –
Patryk Lubowski.
Dzień wcześniej uczniowie z
Mroczenia rozegrali bardzo interesujące sportowo mecze koszykarskie
w mistrzostwach rejonu kaliskiego
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w Ostrowie Wielkopolskim. Po wyrównanych, choć przegranych, meczach ze szkołami z Kalisza i Brzezin
mroczenianie zajęli piąte miejsce w
rejonie.
Sezon halowy w wykonaniu
sportowców ze Szkoły Podstawowej
w Mroczeniu podsumował trener Jerzy Moś: - Plon naszych startów to
cztery tytuły mistrza powiatu (piłka
nożna, unihokej – 2. w Wielkopolsce, koszykówka, piłka ręczna) i
trzecie miejsce w siatkówce. Chłopcy doskonalą swoje umiejętności nie
tylko w piłce nożnej, ale też w innych
grach zespołowych na lekcjach wychowania fizycznego i na zajęciach
pozalekcyjnych prowadzonych w
naszej szkole, więc brawa dla nich
za wszechstronność, koncentrację
i dyscyplinę sportową w czasie każdych zawodów.
es

Region

gmina
Spotkanie dotyczące obszaru chronionego krajobrazu
„Dolina rzeki Prosny”

wieści znad pomianki
marzec 2018, nr 12 (863)
Spotkanie autorskie z człowiekiem o wielu pasjach Bolesławem Grobelnym odbyło się 6
marca br. w Łęce Opatowskiej

Rozmawiali o dolinie Prosny

Spotkanie z człowiekiem wielu talentów

Spotkanie zorganizowane przez
Filię Biblioteczną w Łęce Opatowskiej oraz Koło Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Łęce Opatowskiej upłynęło w miłej i radosnej
atmosferze. Było sporo śmiechu i
gromkich braw, nie zabrakło też muzycznej nuty dzięki występowi chóru
„Echo” pod kierownictwem Jadwigi
Kłodnickiej.
Spotkanie upłynęło w miłej
i radosnej atmosferze

B. Grobelny dał się poznać jako artysta
plastyk, poeta i regionalista

Wśród zaproszonych gości znalazły się m.in. Ewelina Pieles - dyrektor biura poselskiego Bożeny Henczycy oraz Małgorzata Gąszczak
– sekretarz gminy Łęka Opatowska.
Jak przystało na osobę o wielu talentach Bolesław Grobelny w czasie
wieczoru dał się poznać jako artysta
plastyk, przedstawiając zebranym
wykonane przez siebie rzeźby oraz
intarsje. Zaprezentował też kilka
wierszy napisanych gwarą.
Pan Bolesław tworzy przede
wszystkim wiersze, fraszki i piosen-

ki, poruszające różnorodną tematykę.
W jego twórczości nie brakuje zarówno dowcipu i celnych obserwacji,
jak też ciepła i liryzmu. Jest wielkim
pasjonatem historii regionalnej, dlatego w czasie spotkania podzielił się
ze słuchaczami, nie tylko anegdotami
ze swojego życia, ale też opowiedział
wiele ciekawostek historycznych z
regionu wielkopolskiego. Z całej jego
twórczości przebija wielkie zamiłowanie do kultury i historii małej ojczyzny.
Oprac. bem

Turniej Tenisa Stołowego Sołectw Gminy Łęka Opatowska o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy

13 marca 2018 r. w Urzędzie
Gminy w Łęce Opatowskiej odbyło się spotkanie w sprawie obszaru
chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”.
Spotkanie zorganizowane zostało
z inicjatywy dyrektora Parków Krajobrazowych Janusza Łakomca. Do
udziału w nim Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zaprosił reprezentantów
wszystkich gmin z województwa

wielkopolskiego należących do tego
obszaru.
W Łęce Opatowskiej spotkali się:
zastępca dyrektora Parków Krajobrazowych Paweł Śliwa, specjalista
Kornelia Knioła, wójt gminy Adam
Kopis oraz przedstawiciele poszczególnych gmin. Tematem przewodnim
było uporządkowanie i dostosowanie
niniejszego obszaru do aktualnych
przepisów.
Oprac. bem

Do udziału w zorganizowanym w Łęce Opatowskiej spotkaniu zaproszono reprezentantów
wszystkich gmin należących do obszaru chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na
odcinku od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej do miejscowości Piaski

Kanalizują
gminę
Turniej sołectw w tenisie stołowym
Piętnasta już edycja turniejowych zmagań sołectw gminy Łęka
Opatowska odbyła się 3 marca 2018
r. Zgromadzonych w sali Ochotniczej
Straży Pożarnej w Trzebieniu zawodników i kibiców przywitali: wójt
Adam Kopis oraz przewodniczący
Rady Gminy Michał Jerczyński,
życząc wszystkim wielu sportowych
emocji, niepowtarzalnej atmosfery
oraz sukcesów w grze.
W tym roku w turnieju wzięło
udział osiem sołectw z terenu gminy.
Turniej rozgrywany był w kilku kategoriach: sołectw – drużynowo, kobiet, sołtysów i radnych – indywidualnie. Nad prawidłowym przebiegiem

rozgrywek czuwał sędzia główny
turnieju Jerzy Derdak.
Rozgrywki przebiegały w przyjacielskiej atmosferze, niepozbawionej
jednak nutki sportowej rywalizacji.
Organizatorzy dla obecnych na turnieju zawodników i przybyłych gości
przygotowali posiłki regeneracyjne
oraz ciastka i kawę. Na zakończenie
turnieju M. Jerczyński podziękował
zawodnikom za udział i zaangażowanie, pogratulował wszystkim
osiągniętych wyników oraz wspólnie
z sekretarzem gminy Małgorzatą
Gąszczak wręczył zwycięzcom dyplomy i puchary.
Oprac. bem

W tym roku w tenisowe szranki stanęli
reprezentanci ośmiu sołectw z terenu gminy

Wyniki turnieju
Tenis indywidualny kobiet:
I – Anna Stempin – Piaski
II – Marta Babiak – Biadaszki
III – Marta Zaczyk - Raków
Tenis indywidualny sołtysów i radnych:
I – Mieczysław Skotnik – Siemianice
II – Łukasz Olbrych – Biadaszki
III – Anna Stempin – Piaski
IV – Dariusz Gąszczak – Łęka Opatowska
V – Marta Zaczyk – Raków
VI – Marek Lubojański – Biadaszki
VII – Tomasz Lubojański – Trzebień
VIII – Grzegorz Adamski - Opatów
Tenis drużynowy mężczyzn:
I – Siemianice – Przemysław Adamski
i Mieczysław Skotnik
II – Łęka Opatowska – Rafał Kaczmarzyk
i Paweł Gottfried
III – Biadaszki – Tadeusz Derdak
i Kamil Derdak
IV – Opatów – Przemysław Klepacz
i Leszek Kupczak
W kategorii tenis drużynowy
mężczyzn wzięły także udział
następujące sołectwa:
– Raków - Maurycy Pacyna i Wiktor Wojtasik
– Marianka Siemieńska - Szymon Idzikowski
i Szymon Mierzchała
– Trzebień - Miłosz Obrzut i Dominik Witkowski
– Piaski - Łukasz Stempin i Mateusz Nikodem

Podpisana umowa to kolejny krok
w procesie kanalizacji gminy

13 marca 2018 r. pomiędzy Gminą Łęka Opatowska reprezentowaną
przez wójta Adama Kopisa oraz
skarbnika gminy Alinę Brząkała,
a Sławomirem Rabiegą, właścicielem firmy Projekty-Usługi Instal.
Sanitarnych i Grzewczych, została
zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
kanalizacyjnymi na odcinku od ul.
Brukowej w Łęce Opatowskiej do
miejscowości Piaski”.
- Prace związane z przygoto-

waniem dokumentacji projektowokosztorysowej to kolejny krok zmierzający do skanalizowania naszej
gminy. Aktualnie na ukończeniu jest
również przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Siemianice. Ponadto Gmina Łęka Opatowska posiada już projekt kanalizacji
w miejscowości Raków – Marianka
Siemieńska. Rozpoczęcie prac budowlanych odnośnie ostatniej inwestycji planuje się jeszcze w tym roku
- powiedział wójt A. Kopis.
Oprac. bem
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W marcu w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy odbyło się walne zebranie
sprawozdawcze za 2017 rok

W niedzielne popołudnie, 11 marca 2018 r., w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyła się projekcja filmu opartego na
biografii błogosławionej Karoliny Kózkówny pt. ,,Zerwany kłos”
połączona z promocją pocztówki okolicznościowej wydanej
przez trzcinicką książnicę

Druhowie podsumowali rok

Poznajemy gminę Trzcinica
Podczas zebrania swoje sprawozdania przedstawili: prezes dh Józef
Głowik, naczelnik dh Zbigniew
Grześniak, skarbnik dh Leszek
Wabnic i przewodniczący komisji
rewizyjnej dh Henryk Dorsz. Zebranie prowadził dh Tomasz Gatner, a
protokołowała dh Donata Gawlik.
Zarząd jednostki otrzymał jednogłośnie absolutorium.
Strażackie obrady stały się również okazją do podziękowania osobom

wspierającym działania trzcinickiej
OSP. W minionym roku odrestaurowana została zabytkowa strażacka
bryczka konna. Podczas zebrania serdeczne słowa podziękowań skierowane zostały do Romana Mrówki, Józefa Szymali, Wiesława Piędziocha
i Grzegorza Żurawy, dzięki których
bezinteresownemu zaangażowaniu
udało się tego dokonać. Za przekazanie 3 strojów pszczelarza podziękowano natomiast Jaromirowi Talarowi.

Podczas walnego zebrania przyjęto także plan działania Zarządu, jak i
plan finansowy na 2018 rok. Do najważniejszych zadań należą: bieżące
uzupełnianie niezbędnego sprzętu i
wyposażenia oraz rozbudowa garażu.
Minutą ciszy uczczono pamięć
zmarłych: ks. kanonika Floriana
Skubiszaka (3 marca przypadała 4.
rocznica śmierci) oraz wszystkich
wspierających jednostkę.
Oprac. bem

5 marca 2018 r. w Zespole Szkół w Trzcinicy odbyły się eliminacje powiatowe XXII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Wielkopolska bez tajemnic

W konkursie wzięło udział 86 uczniów ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
powiatu kępińskiego
Organizatorami XXII Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce są: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu, Starostwo
Powiatowe w Kępnie, Urząd Gminy
Trzcinica i Zespół Szkół w Trzcinicy,
który już po raz trzynasty był gospodarzem eliminacji powiatowych.
W konkursie wzięło udział 86
uczniów ze szkół podstawowych i
klas gimnazjalnych powiatu kępińskiego. Uczestnicy rywalizowali w
sześciu kategoriach (szkoła podstawowa: kategoria klas czwartych,
piątych, szóstych i siódmych oraz
gimnazjum: kategoria klas drugich
i trzecich).
Uczniów – uczestników konkursu i ich opiekunów powitali: dyrektor
ZS w Trzcinicy Małgorzata Hadzik, wicedyrektor Ewa Hetmańczyk, wójt gminy Trzcinica – Grzegorz Hadzik i wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Kępińskiego Renata
Ciemny.

12

Uczniowie przez 45 minut zmagali się z testami, które przysłało do
szkoły Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Podczas gdy
komisja sprawdzała prace, uczestnicy
konkursu, ich opiekunowie oraz goście wysłuchali chóru szkolnego, który zaprezentował się w repertuarze
ludowym. Uczestniczyli także w spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość”.
Anna Parzonka – prezes stowarzyszenia oraz Renata Adamska i
Natalia Wabnic-Maryniak przedstawiły działalność najmłodszego
w gminie Trzcinica stowarzyszenia.
Można było też obejrzeć wystawę
„100. rocznica wybuchu Powstania
Wielkopolskiego”.
Prace konkursowe sprawdziła
komisja w składzie: Jolanta Jelonek
- przewodnicząca, członkowie: Maria Balcerzak, Alina Gawlik, Iwona
Malik, Lidia Nawrot, Sylwia Prygiel,
Sabina Steinert i Dorota Szymczak.

Spośród 86 uczestników 39
uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego konkursu. Najlepsi w
danej kategorii uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane
przez Starostwo Powiatowe i Urząd
Gminy.
Nagrody wręczali: R. Ciemny,
G. Hadzik oraz Zdzisław Mikołajczyk – przewodniczący Rady Gminy
Trzcinica. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a nauczyciele podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu i za
pracę w komisji konkursowej. Słodki poczęstunek w trakcie konkursu
ufundował Urząd Gminy Trzcinica.
Goście gratulowali wszystkim
uczestnikom ogromnej wiedzy na
temat naszego regionu, laureatom zaś
zakwalifikowania się do etapu rejonowego konkursu (11 kwietnia 2018 r.),
życząc udziału w finałowym etapie
wojewódzkim (7 czerwca 2018 r.).
Oprac. bem
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Spotkanie rozpoczęła dyrektor
trzcinickiej książnicy Renata Gość,
która powitała wójta gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika, ks. kanonika Wiesława Cieplika – proboszcza
parafii rzymskokatolickiej pw. św.
Stanisława Biskupa w Trzcinicy oraz
wszystkich zgromadzonych mieszkańców.
Następnie słowo wprowadzające
o filmie powiedział ks. kanonik W.
Cieplik, który zaprosił zebranych do
obejrzenia filmu. Niezwykle wzruszający obraz
przedstawia historię życia
oraz męczeńskiej śmierci
błogosławionej Karoliny
Kózkówny. Film ukazuje
ogromną siłę wiary, która
nawet w obliczu największego zła, jakim jest okrucieństwo wojny, pozostaje
niezachwiana. Pięknym
zwieńczeniem przesłania
płynącego z produkcji są
słowa filmowego proboszcza księdza
Władysława Mendrali – ,,Ten pięknie
umiera, kto pięknie żyje”.
Po skończonym seansie dyrektor
biblioteki zaprezentowała wszystkim zgromadzonym nową pocztówkę wydaną przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Trzcinicy oraz podziękowała za współpracę Justynie Muszalskiej, której autorskie zdjęcia
wraz z fotografiami R. Gość zdobią

nowe wydawnictwo regionalne.
Osobne podziękowania R. Gość
skierowała do Eweliny Smyrek, za
projekt graficzny i druk pocztówki.
Następnie mieszkańcy z rąk wójta
G. Hadzika, ks. kan. W. Cieplika i
Agnieszki Kałki – pracownika biblioteki - otrzymali okolicznościowe
wydawnictwo.
Pocztówka „Ziemia Trzcinicka
pozdrawia” przedstawia niezwykłe
zabytki gminy Trzcinica: pałac w La-

skach z 1908 r., kościół parafialny pw.
św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy
zbudowany w latach 1804-1806, pałac w Pomianach z około 1890 r. oraz
Dekanalne Sanktuarium Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Wodzicznej z
1894 r. Wydawnictwo regionalne zostało wydane w ramach serii wydawniczej „Poznajemy gminę Trzcinica”.
Oprac. bem

10 marca 2018 r. w Domu Ludowym w Trzcinicy odbyło się
spotkanie z okazji Dnia Kobiet

Życzenia pomyślności dla pań
Wszystkich obecnych powitała przewodnicząca Koła Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Trzcinicy Agnieszka
Dubiel. Obecny na uroczystości wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik
złożył paniom życzenia zdrowia i
wszelkiej pomyślności. Przekazał
także drobne upominki wraz z załączonymi życzeniami przygotowanymi z okazji Dnia Kobiet. Wójt
podziękował za zorganizowanie uroczystości, zapewniając, że podobne
inicjatywy integrujące mieszkańców
zawsze będą wspierane przez samorząd gminny.

Życzenia złożyły również zaproszone na spotkanie: poseł na Sejm RP
Bożena Henczyca i przewodnicząca
Zarządu Rejonowego PZERiI Maria Jasnowska. Tego dnia wręczona
została kolejna legitymacja członkowska PZERiI – w szeregi związku
wstąpiła Barbara Maryniak.
Spotkanie było okazją do rozmów
i wymiany doświadczeń w niemal rodzinnej atmosferze. Miło spędzony
czas, serdeczne słowa i podkreślanie
roli kobiet w życiu lokalnej społeczności z pewnością będą inspirować do kolejnych gminnych spotkań i inicjatyw.
Oprac. bem
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Zespół Szkół w Trzcinicy zakwalifikował się do Programu Rewitalizacji Hal Sportowych

Odmalują linie
w sali gimnastycznej

W sali w Trzcinicy namalowane zostaną linie do piłki koszykowej,
siatkówki, minisiatkówki oraz linie do piłki ręcznej

Operatorem programu, do którego zakwalifikowała się placówka oświatowa z
Trzcinicy jest Fundacja Krajowy Instytut
Rozwoju Infrastruktury Sportowej z Warszawy.
W ramach tego zadania w sali gimnastycznej w Trzcinicy odtworzone zostaną
linie do piłki koszykowej, siatkówki, minisiatkówki oraz linie do piłki ręcznej.
W pierwszej kolejności opracowany
zostanie szczegółowy kosztorys robót, a
realizacja zadania przewidziana jest jeszcze w tym roku. Linie cechować będzie
wysoka trwałość i wytrzymałość na ścieranie, co zagwarantują trudno ścieralne
farby poliuretanowe z utwardzaczem.
Oprac. bem

GONIEC PERZOWSKI
marzec 2018, nr 12 (814)
Sołtys wsi Koza Wielka Przemysław Łytka reprezentował gminę Perzów podczas II Pielgrzymki Sołtysów Południowej Wielkopolski do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Laureaci gminnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego„Zapobiegajmy pożarom” nagrodzeni

Wręczono konkursowe nagrody
Wójt gminy i jednocześnie wiceprezes Zarządu Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Hadzik oraz prezes Zarządu Gminnego
OSP RP Krzysztof Waloszczyk wręczyli nagrody laureatom oraz słodkie
upominki wszystkim uczestnikom
konkursu.
Nagrodę odebrała także Nadia
Woźnica, której praca wyróżniona

została w poprzedniej edycji konkursu na etapie wojewódzkim.
Przypomnijmy, iż etap gminny
konkursu rozstrzygnięty został w
styczniu bieżącego roku. Przyznano
łącznie 25 nagród w odpowiednich
kategoriach, a tym samym zakwalifikowano nagrodzone prace do etapu
powiatowego.
Oprac. bem

Wójt i wiceprezes Zarządu Gminnego OSP RP G. Hadzik
wręczył nagrody z prezesem Zarządu K. Waloszczykiem

11 marca 2018 r. również w Perzowie obchodzono święto
sołtysów

II Pielgrzymka Sołtysów
Pielgrzymka sołtysów południowej Wielkopolski do sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu odbyła się w
przededniu ich święta, 10 marca br.
Tego dnia uroczystą mszę świętą
w intencji sołtysów z Wielkopolski
odprawił ks. biskup Edward Janiak.
Po nabożeństwie poczty i delegacje
przeszły na plac św. Józefa, by złożyć
kwiaty i wieńce pod pomnikiem papieża Jana Pawła II.

Dalsza część uroczystości odbyła
się w hali widowiskowo-sportowej
w Stawiszynie, gdzie sołtysów oraz
wszystkich zaproszonych gości przywitali organizatorzy pielgrzymki:
Krzysztof Grabowski - wicemarszałek województwa wielkopolskiego,
Jarosław Maciejewski – prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego, Piotr Walkowski prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Gminę Perzów reprezentował sołtys
wsi Koza Wielka Przemysław Łytka

oraz burmistrz Stawiszyna Justyna
Urbaniak.
W stronę zebranych sołtysów
płynęły życzenia i podziękowania.
- Z okazji święta sołtysów życzymy
wam wszelkiej pomyślności i satysfakcji w pracy na rzecz sołectwa i
jego mieszkańców. Niech zdrowie
i radość są wiernymi towarzyszami
waszego dnia codziennego. Niech
wam nigdy nie zabraknie wytrwałości, pomysłów na nowe inwestycje
oraz inicjatyw integrujących lokalną społeczność – mówił wicemarszałek K. Grabowski, podkreślając
niezwykle ważną funkcję sołtysa w
sołectwie i gminie.
Wspaniałe wrażenia artystyczne
zapewnił uczestnikom uroczystości zespół dziecięco-młodzieżowy
„Równica” z Ustronia, który poderwał zebranych gości do wspólnego śpiewania góralskich piosenek,
takich jak chociażby „Góralu, czy ci
nie żal?”. Uroczystość zakończyły
dyskusje i wspólne rozmowy przy
stołach, na których nie zabrakło swojskiego chleba ze smalcem, wędlin i
ciasta.
Oprac. bem

Dzień Sołtysa
w gminie Perzów

Z okazji swego święta sołtysi
gminy Perzów otrzymali wiele
życzeń i podziękowań

Zorganizowane tego dnia uroczyste otwarcie sali widowiskowej
perzowskiego Gminnego Ośrodka
Kultury połączone zostało z obchodami Dnia Sołtysa. Wójt gminy Danuta Froń wraz z przewodniczącą
Rady Gminy Perzów Renatą Włodarczyk złożyły sołtysom życzenia
i podziękowania. - Doceniam waszą
pracę i zaangażowanie. Wszystkim
sołtysom życzę zdrowia, pogody ducha, pomyślności w życiu osobistym
oraz satysfakcji z wykonywanej
funkcji. Dziękuję za zaangażowanie

i aktyną postawę w pracy na rzecz
waszych sołectw, a jednocześnie całej gminy – mówiła D. Froń.
Niespodzianką były pamiątkowe
torby, które wójt wręczyła sołtysom
podczas uroczystości oraz koszulki
z zabawnymi spersonalizowanym
napisami: „Marek chłop morowy ze
wsi Turkowy”, „Sołtys w Miechowie
Bogdan co się zowie”, „W Trębaczowie czas umila sołtys Cyryla” czy
„Lonia sołtys z Perzowa, babka odlotowa”.
Oprac. bem
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Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w bralińskim Kole PZERiI

Emeryci wybierali i świętowali

Sołtysi u św. Józefa

Pielgrzymka sołtysów z Wielkopolski do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
Pierwsza pielgrzymka sołtysów z
Wielkopolski do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu odbyła się 11 listopada
2016 r. z inicjatywy biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. W bieżącym
roku pielgrzymka sołtysów odbyła
się już po raz drugi. - Sołtysi w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa
zapragnęli przybyć do patrona, aby
powierzyć mu swoje troski – zaznaczył w swoim słowie wicemarszałek województwa wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski. - Bycie sołtysem to bycie blisko ludzi, to chęć

robienia czegoś dla dobra społeczności. To też z pewnością wyróżnienie,
ale i zobowiązanie wobec ludzi, którzy obdarzyli go zaufaniem, a przecież ci ludzie to znajomi, sąsiedzi,
koledzy i koleżanki – dodał.
Po mszy świętej miała miejsce
druga część spotkania, tym razem w
hali widowiskowo-sportowej w Stawiszynie. Część artystyczną zaprezentowała Estrada Regionalna „Równica” z Ustronia w Beskidzie Śląskim.
Sołtysi, którzy przybyli do św.
Józefa, dziękując za organizację tego

wspólnego spotkania, już zapowiedzieli chęć udziału w kolejnej pielgrzymce w przyszłym roku. Poza
wicemarszałkiem K. Grabowskim
pielgrzymkę współorganizowali również: prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski oraz burmistrz Stawiszyna
Justyna Urbaniak. W pielgrzymce
uczestniczyli m.in. przedstawiciele
sołtysów z gminy Bralin.
G. Banaszak

Uczennice Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie zostały laureatkami IX Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka „Całej Ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Fotograficzny sukces uczennic z Bralina

W Turku odbyła się gala finałowa IX Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza
Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym
objąć nie można uściskiem”. Jej organizatorem jest tamtejsze Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
Celem konkursu jest inspirowanie
dzieci i młodzieży do rozwijania kre-

ostatniej recytowano wiersze W. Pietrzaka. O wyjątkowości i randze tego
konkursu świadczyć może fakt, iż
honorowy patronat nad nim objęli
Agata Konrhauser–Duda (małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej), Beata Szydło (była premier
Rzeczypospolitej Polskiej), Ryszard
Czarnecki (były wiceprzewodni-

E. Piworowicz zajęła drugie miejsce
w konkursie, a Z. Dziedziczak - trzecie

atywności, artystycznej wrażliwości
oraz promowanie twórczości Włodzimierza Pietrzaka – zapomnianego poety, krytyka literackiego,
żołnierza powstania warszawskiego.
Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie – plastyczną,
fotograficzną i recytatorską. W tej
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czący Parlamentu Europejskiego),
Zbigniew Hoffmann (wojewoda
wielkopolski), abp Wojciech Polak
(metropolita gnieźnieński i prymas
Polski), kard. Henryk Gulbinowicz
(emerytowany metropolita wrocławski), abp Stanisław Gądecki (metropolita poznański i przewodniczący

KEP), bp Wiesław Alojzy Mering
(ordynariusz włocławski), bp Edward
Janiak (ordynariusz kaliski), Mennica
Polska, Narodowy Bank Polski oraz
Instytut Pamięci Narodowej. To konkurs wyjątkowy, o międzynarodowej
randze. Biorą w nim bowiem udział
dzieci i młodzież z całego świata – są
finaliści z Australii, Stanów Zjednoczonych czy Ukrainy.
W bieżącym roku reprezentantki Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie (oddziały gimnazjalne) wzięły udział w edycji
fotograficznej. Uczennice wykonały zdjęcia na temat 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ewelina Piworowicz zajęła drugie
miejsce, a Zuzanna Dziedziczak
– trzecie. Dziewczyny otrzymały
atrakcyjne nagrody – wieżę stereo,
słuchawki oraz książki i albumy.
Finał konkursu odbył się w Liceum
Ogólnokształcącym w Turku. Połączono go z wręczeniem nagród oraz
otwarciem wystawy pokonkursowej.
Opiekunem uczennic była Agnieszka
Balcerzak. Warto również przypomnieć, że w VII edycji tego konkursu
w 2016 r., uczeń bralińskiej szkoły,
Dominik Antczak, zajął trzecie miejsce w kategorii recytacja utworów W.
Pietrzaka.
Oprac. KR
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W bralińskim Kole Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Połączono je
z obchodami Dnia Kobiet.
Na wstępie o zabranie głosu poproszono wójta Romana Wojtysiaka.
Oprócz okolicznościowych życzeń
wójt bardzo wysoko ocenił aktywność Koła. Mówił o roli pokolenia
złotego wieku. W zebraniu uczestniczył również sekretarz gminy Bralin
Zbigniew Łatka. Przewodniczący
bralińskiego Oddziału PZERiI Alojzy Leśniarek i wiceprzewodniczący
Oddziału Stanisław Mirowski przybliżyli i omówili plany wyjazdowe w
bieżącym roku. Zebrani wysłuchali
również sprawozdania z działalności Koła oraz protokołu Komisji Rewizyjnej. Członkowie jednogłośnie
udzielili absolutorium Zarządowi.
Następnie przystąpiono do wyboru nowego Zarządu. Zaszły w nim
niewielkie zmiany. Oto pełny skład
nowego Zarządu: Bronisława Howańska – przewodnicząca, Krysty-

na Kosakiewicz – wiceprzewodnicząca, Emilia Lemanie – sekretarz,
Janina Możdżanowska – skarbnik,
Regina Brzezińska, Krystyna Matschay, Janina Lewek i Magdalena
Halama – członkinie.
Gremium dokonało także wyboru delegatów na zjazd Oddziału
Rejonowego. W tym gronie znaleźli
się: A. Leśniarek, Lech Kaczmarek,
Mirosława Szudy, Łucja Wieloch,
Maria Dirbach, Urszula Górecka,
Barbara Gudra, Danuta Gudra,
B. Howańska, J. Możdżanowska, i
K. Kosakiewicz. Przyjęto też 21 nowych członków związku. Legitymacje członkowskie otrzymali: Maria i
Bogusław Boryczka, Józef Pietras,
Marek Bystry, Ewa i Stefan Mikoś,
Krystyna i Andrzej Fras, Grażyna
i Andrzej Gugała, Halina Biziak,
Wiesława i Tadeusz Kubot, Maria
i Józef Ryczkowscy, Maria Sztuka,
Anna Serafin, Jan Hakowski, Kazimierz Kończak, Krzysztof Kończak i Łucja Wieloch.
G. Banaszak

Walne zebranie sprawozdawcze
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Goli za 2017 rok

Strażacy

podsumowali działalność
W Goli zakończono cykl zebrań
sprawozdawczych w jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych w
gminie Bralin.
Prezes OSP Gola Daniel Kłodnicki w swoim sprawozdaniu omówił
zakres działań jednostki w minionym
roku. Po nim sprawozdanie finansowe i tegoroczny plan finansowy
przedstawił Roman Grodzki. Wojciech Tomaszewski zaprezentował
natomiast plan działań na 2018 rok.
Uwagę zwraca chęć dalszych prac
użytecznych publicznie – modernizacja zaplecza sali OSP i zagospodarowanie boiska sportowego. Druhowie
z Goli chcieliby również pozyskać
sprzęt gaśniczy i umundurowanie. Po
zaprezentowaniu stanowiska Komisji
Rewizyjnej i dyskusji, członkowie
jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium.
W dalszym przebiegu zebrania
głos zabrali zaproszeni goście. Jako
pierwszy wystąpił prezes Zarządu
Gminnego Związku Ochotniczych

Straży Pożarnych w Bralinie Marek
Fras. Choć bardzo ciepło wyrażał
się o współpracy z OSP Gola, zwrócił uwagę na brak reprezentantów w
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Komendant Gminny OSP Roman Dębski, oprócz pochwał pod adresem
jednostki OSP w Goli, mówił o ograniczeniach finansowych. Wynikają
one ze zmian w strukturze finansowania, jakie pojawiły się odgórnie. Wójt
Roman Wojtysiak dziękował strażakom za zaangażowanie w organizację
imprez i uroczystości o charakterze
gminnym. Podkreślił wzajemne zrozumienie i współpracę OSP Gola z
Gminą Bralin. O dobrych relacjach z
druhami mówiła też sołtys Justyna
Kabot. Potwierdzeniem tych słów był
przygotowany przez nią miły i słodki
akcent z okazji Dnia Mężczyzny.
Zaproszony na zebranie dzielnicowy st. asp. Adrian Szlag przybliżył zebranym informacje o funkcjonowaniu Posterunku Policji w
Bralinie.		
G. Banaszak
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Na dachu budowanego przedszkola pojawiła się instalacja fotowoltaiczna, a prace wewnątrz budynku sprawnie postępują

Kolejne etapy realizacji budowy przedszkola

Postępują prace przy wznoszonym budynku nowego
przedszkola. Zamontowana instalacja fotowoltaiczna jest
doskonale widoczna z zewnątrz. Jednak większość prac
została skupiona we wnętrzu. Zainstalowano bowiem
instalację przeciwpożarową i tzw. „ślusarkę drzwiową”.
Ściany wnętrz pokryły tynki. Obecnie trwa instalowanie
branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Podobnie wyglądu nabiera pomieszczenie, w którym będzie
kotłownia.
Z kolei na zewnątrz, oprócz wspomnianej instalacji fotowoltaicznej, została zainstalowana kanalizacja
deszczowa i sanitarna. Zamontowano również zbiorniki
gazowe. Niestety, okres niedawnego znacznego spadku
temperatury, który budowlańcy nazywają „okienkiem
pogodowym”, uniemożliwił układanie kostki brukowej.
Obecnie notujemy kolejne spadki temperatury, które nie
są sprzymierzeńcem w prowadzeniu prac budowlanych,
ponieważ grunt na pewnej głębokości na to nie pozwala.
Miejmy nadzieję, że to już ostatnie dni, w których zima
pokazuje swoje oblicze.		
G. Banaszak

W bralińskim kinie „Niesob” odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze LKS „Sokół” Bralin

Nowy „stary” prezes
„Sokoła” Bralin

Niespełna 30 osób uczestniczyło
w zebraniu sprawozdawczo-wyborcze LKS „Sokół” Bralin, które było
podsumowaniem dwóch lat działalności Zarządu Klubu Sportowego.
Oznacza to, że zainteresowanie Klubem, który już za rok będzie obchodził 100-lecie istnienia, nie słabnie.
Ustępujący po 2-letniej kadencji
Zarząd Klubu jednogłośnie otrzymał
absolutorium. W nowym składzie
Zarządu Klubu nastąpiły niewielkie
zmiany. Szeregi członków opuścili
Agnieszka Bartkowiak, Mariusz
Koryciak i Łukasz Hołoś. Ich miejsca uzupełnili Błażej Narękiewicz
i Hubert Chwaliński. Ponadto
członkiem Zarządu jest też Marek
Boryczka, który jednocześnie pełni

funkcję kierownika sekcji kolarskiej.
Sekretarzem Klubu jest nadal Kamil
Wanzek, skarbnikiem – Stanisław
Lar, wiceprezesem – Paweł Janikowski, a sternikiem „Sokoła” Bralin
pozostaje K. Wanzek.
G. Banaszak

Dzień Sołtysa w Rychtalu
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Dziękowali sołtysom

Mini igrzyska sportowe przedszkolaków

Sołtysi otrzymali podziękowania
za współpracę

Zmagania sportowe

z „Czerwonym Kapturkiem” w tle
Zmagania sportowe przedszkolaków w Rychtalu to stały element
pracy animatorów Piotra Nasiadka
i Mirosława Szydlika, którzy już
po raz kolejny przygotowali dla najmłodszych gry i zabawy z „Czerwonym Kapturkiem” w tle. - Mini igrzyska sportowe, bo o nich mowa, mają
przede wszystkim zachęcić dzieci do
radosnego uczestnictwa w zawodach
sportowych opartych na zasadach
wzajemnej pomocy, spontanicznej i
bezpiecznej rywalizacji oraz budowania nawyków związanych z kulturą fizyczną – podkreślają animatorzy.

Igrzyska rozpoczęto czytaniem bajki
pt. „Czerwony Kapturek”, po czym
grupy odpowiadały na zadawane
pytania. Wszystkie drużyny sprawnie poradziły sobie z odpowiedzią
na bardzo wnikliwe pytania. Kolejną grupą zadań były różnego rodzaju dynamiczne układanki z tysięcy
różnokolorowych nakrętek. Należały
do nich m.in. zbudowanie scenki odnoszącej się do bajki, układanie długiego węża oraz konkurs zbieraczy i
odkrywców. Następnie dzieci, z wykorzystaniem różnorodnych przyrządów, doskonaliły umiejętności biegoJedną z konkurencji były układanki
z kolorowych nakrętek

we, skocznościowe, zręcznościowe,
przejścia pod przeszkodą czy rzutne,
popisując się celnością do celu stałego i ruchomego. Ostatnie zadanie
polegało na wymyśleniu i wspólnym
zaprezentowaniu przez każdy team
dynamicznego zawołania wskazującego na siłę i jedność zespołu. - Po
sposobie kibicowania „swoim” łatwo było dostrzec, że dzieci wiedzą,
na czym polega praca zespołowa, a
wykrzykiwane imiona kolegów dawały im poczucie przynależności do
drużyny – mówi P. Nasiadek.
Na zakończenie sportowych
emocji przedszkolaki otrzymały upominki jako nagrodę za pełne zaangażowanie w realizacji powierzonych
zadań. Sędziami igrzysk byli gimnazjaliści: Ola Kalis, Maja Kaźmierczak, Viktoria Michalska, Gabrysia Kula i Bartosz Federowicz.
Pierwsze miejsce w końcowej
klasyfikacji zajęły „Słodkie Kotki”
(Dominik Wapiński, Szymon Szymański, Zosia Liebner, Kalina Maryniak, Kinia Flor, Amelka Balcerzak, Julka Matuszewska i Nadia
Oszańca). Drugą lokatę ex aequo wywalczyły „Tygryski”, „Szybkie Traktorki” i „Dinozaury”.
Impreza sportowa realizowana
była w ramach Programu Profilaktyki
Gminy Rychtal.
Oprac. KR

12 marca br. w Rychtalu odbyło
się uroczyste spotkanie z okazji Dnia
Sołtysa. Wszystkim pełniącym tę zaszczytną funkcję wójt gminy Rychtal
Czesław Balcerzak wraz z przewodniczącym Rady Gminy Adamem
Bakalarzem złożyli najserdeczniej-

sze życzenia, życząc dużo zdrowia,
osobistego szczęścia, radości życia,
pomyślności oraz zadowolenia z pełnienia funkcji sołtysa. Dziękowali
także za współpracę, zaangażowanie
i liczne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.
Oprac. KR

48-latek z gminy Rychtal trafił do policyjnego aresztu po
tym, jak ubliżał policjantom i napadł na nich, gdy ci usiłowali wykonywać w jego domu czynności służbowe

Usłyszał zarzuty
znieważenia policjantów
W Rychtalu doszło do nietypowego zdarzenia. Patrol policji udał się do
jednego z domów, aby przeprowadzić
czynności w sprawie demoralizacji –
nietrzeźwej 15-latki. - W momencie,
gdy policjanci mieli przeprowadzić
rozmowę z nieletnią, w progu pokoju stanął jej 48-letni ojciec, który na
widok policjantów mocno się wzburzył. Był agresywny, zaczął ubliżać
policjantom, grozić im w słowach
uważanych powszechnie za wulgarne i obelżywe. Usiłował ich wyprosić z domu. Próbował także odebrać
mundurowym materiały niezbędne
do wykonania czynności procesowych – relacjonuje oficer prasowa
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie st. sierż. Anna Lubojańska. Po-

czątkowo rodzina i funkcjonariusze
próbowali uspokoić agresora. Jednak
ten stawał się coraz bardziej agresywny i usiłował szarpać się z funkcjonariuszem. - Został natychmiast
sprawnie obezwładniony za pomocą
siły fizycznej, a także gazu łzawiącego – dodaje funkcjonariuszka. Trafił
następnie do policyjnego aresztu. W
momencie zatrzymania był kompletnie pijany – w wydychanym powietrzu miał prawie 2 promile alkoholu.
Usłyszał już zarzuty przedstawione mu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kępnie, które dotyczyły m.in. naruszenia nietykalności
cielesnej, znieważenia i wymuszania
na funkcjonariuszach zaprzestania
czynności służbowych. Oprac. KR
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia
w 1,
redakcji
w godz.
9.00-16.00
lub tel.7829285
62 / 78 292 84
63–600 drobne
Kêpno,przyjmujemy
ul. Pocztowa
tel. (062)
7829284,
fax (062)
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Sprzedam mieszkanie 32 m2 - Kępno,
Os. 700-lecia, I piętro. Tel. 886 862 548
(po 16:00).
(TK 106/03/18)

Kupię dom lub mieszkanie (może być
do remontu). Tel. 506 709 677.
(TK 76/02/18)

Sprzedaż działek budowlanych - Lipie
(gm. Łęka Opatowska). Tel. 788 575 985.
(TK 103/03/18)

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

Sprzedam dom w Rakowie.
Tel. 606 161 998.
(TK 92/03/18)
Sprzedam 3,68 ha gruntów ornych w
Trzcinicy. Tel. 722 079 168.
(TK 92/03/18)
Sprzedam działki budowlane w środku
wioski Raków. Tel. 781 160 207.

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
rolnicze
Sprzedam owies. Tel. 785 318 183.
(TK 104/03/18)
Sprzedam krowę 6-letnią zacieloną.
Tel. 692 372 299.
(TK 105/03/18)
Sprzedam opony rolnicze 540-65-34, odpowiednik 18.4-34, 50% bieżnika - Michelin.
Tel. 502 385 248.
(TK 99/03/18)

Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

Sprzedam słomę suchą żytnią. Bale 120 x
120. Tel. 692 369 458.
(TK 91/03/18)

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

Sprzedam 500 kg pszenicy.
Tel. 62 79 14 883.
(TK 89/03/18)

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

Wysłodki suche. Tel. 605 743 178.
(TK 80/03/18)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

Sprzedam byczki i jałówki czarno-białe i
mięsne. Tel. 693 258 228. (TK 2/01/18)

Do wynajęcia mieszkanie 40 m2 w centrum
Kępna. Tel. 733 440 602. (TK 102/03/18)

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

Do wynajęcia połowa domu, umeblowana,
bardzo dobre warunki - Kępno.
Tel. 505 143 400.
(TK 100/03/18)

SPRZEDAM

Pokoje dla pracowników w Kępnie - wysoki
standard. Tel. 605 314 046.
(TK 85/03/18)
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
w bloku - Kępno. Tel. 728 312 906
(po 17:00).
(TK 86/03/18)
Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie dla
4-6 oób w centrum Kępna. 400 zł/osoby.
Tel. 785 512 803.
(TK 87/03/18)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

Szybkie pożyczki na dowód, tanie
ubezpieczenia rolne. Tel. 510 805 686
- Kępno, budynek Sanepidu, I piętro.
(TK 655/12/16)
PRACA

Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość wybudowania hali pod produkcję i
usługi, przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor
Wielki. Tel. 605 667 074. (TK 60/02/18)

Do wynajęcia piętro w domu dwurodzinnym
- Kępno. 3 pokoje, kuchnia, łazienka, pełne
wyposażenie, osobne wejście.
Tel. 730 139 312.
(TK 95/03/18)

Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

Sprzedam kosiarkę spalinową „Stihl” - żyłkowa FS280K, uszkodzona.
Tel. 502 385 248.
(TK 98/03/18)
Sprzedaż drewna opałowego.
Tel. 510 183 522.
(TK 55/01/18)
ANTYKI — STAROCIE: skup, sprzeda¿,
renowacja. Jarocin, ul. Wodna 6. Tel. 500
086 800, 510 972 050, piotrantyk@op.pl.
Sklep od 11.00 do 16.30.
US£UGI
Usługi: murowanie, klinkier, płytkowanie,
malowanie, panele podł., regipsy, kost-bruk.
Tel. 664 222 885.
(TK 101/03/18)
Naprawa komputerów, strony, sklepy internetowe, systemy alarmowe i monitoringu.
Tel. 889 786 700.
(TK 94/03/18)

Firma zatrudni osobę na stanowisko

pomocnik ślusarza lub pracownika fizycznego
oraz lakiernika lub osobę do przyuczenia,
bardzo dobre warunki płacy.

Więcej informacji pod nr tel. 793 308 355.

Firma sprzątająca FORBIRE przyjmie do
pracy na terenie powiatu kępińskiego osoby
na pełen etat i 1/2 etatu.
Kontakt: tel. 601 316 797, biuro@forbire.pl
(TK 96/03/18)

Zakład tapicerski w Baranowie zatrudni
tapicerów i krawcowe, zapewniamy dobre
warunki pracy i płacy. Tel. 602 337 423.
(TK 84/03/18)

Skuter honda lead 2004 r., pojemność silnika 102 cm, 9 tys. km, książka serwisowa.
Kufer niebieski metalic, cena 2400 zł.
Tel. 781 160 207.

Salon fryzjerski Loreal w Kępnie
zatrudni fryzjerkę. Oferuje umowę
o pracę, dobre zarobki, szkolenia w
akademiach Loreal na koszt firmy.
Tel. 604 207 580.
(TK 82/03/18)

RÓŻNE

Salon fryzjerski w Kępnie przyjmie
uczennicę. Tel. 604 207 580.
(TK 83/03/18)
motoryzacja
Skup aut - płacimy najwięcej.
Tel. 514 681 691.
(TK 75/02/18)

Młodzi muzycy z Kępna i okolic poszukują
wokalisty do tworzącego się zespołu w
klimatach szeroko pojętego rocka/bluesa.
Więcej informacji pod numerem tel.: 666
260 648.
LEKARSKIE
Endokrynolog specjalista - Andrzej Pajdowski przyjmuje w szpitalu w Kępnie, rejestracja - tel. 502
517 325.
(TK 235/03/13)

Informacja dotycząca kwalifikacji wojskowej
w powiecie kępińskim w 2018 roku
Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2254),
Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI
WOJSKOWEJ w 2018 r. na obszarze województwa wielkopolskiego oraz Zarządzeniem Nr 10/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r, termin tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie kępińskim wyznacza
się w okresie od 5 do 20 kwietnia.
Powiatowa Komisja Lekarska w Kępnie będzie miała swoją siedzibę w budynku Powiatowego Urzędu Pracy
w Kępnie – Mianowice 2 h i pracować będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00.
Szczegółowy harmonogram stawiennictwa zainteresowani otrzymają od właściwych wójtów i burmistrza w drodze
indywidualnych wezwań. W wezwaniu tym określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić
oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Kogo obejmuje kwalifikacja wojskowa?
- Mężczyzn urodzonych w 1999 roku
- Mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej
- Osoby urodzone w latach 1997-1998, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo
niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności
upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
- Kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej,
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na
kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o
których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup
kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
- Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Co trzeba zabrać na kwalifikację wojskową?
W przypadku osób wezwanych po raz pierwszy:
- aktualna fotografia o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do
kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
- posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia (jeżeli takie są w posiadaniu), w tym wyniki
badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy – przed dniem stawienia się do
kwalifikacji wojskowej;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe (uprawnienia);
- wypełnioną ankietę, dołączoną do wezwania.
W przypadku osób stawiających się po raz kolejny – dodatkowo książeczkę wojskową.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI
WOJSKOWEJ w 2018 r. na obszarze województwa wielkopolskiego stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji
wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Osoba, która z ważnych przyczyn (np. składanie egzaminu, leczenia szpitalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza. Powinna tego dokonać
najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej
na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do
kwalifikacji wojskowej.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo
na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę
podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z przedstawicielem burmistrza lub wójta zajmującym
się kwalifikacją wojskową, właściwej gminy ze względu na Państwa zamieszkanie
lub z Sekretarzem Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kępnie tel. 62 78 28 958.
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Ogłoszenia

Reklama

Biuro kredytowe

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

- chwilówki do 30 tys.,
- kredyt gótowkowy do 500 tys.,
- kredyt konsolidacyjny,
- kredyt firmowy,
- pomoc dla frankowiczów,
- pomoc w odzyskaniu pieniędzy
z polisolokat,
- tanie ubezpieczenia.

Firma sprzątająca

FORBIRE

przyjmie do pracy
na terenie powiatu
kępińskiego osoby
na pełen etat
i 1/2 etatu.
Kontakt:
tel. 601 316 797,
biuro@forbire.pl

Przedsiębiorstwo

„BIS”

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

Kępno, Al. Marcinkowskiego 8.
Kontakt: 510 175 901.

- TAPICERÓW,
- OSOBY NA STOLARNIĘ,
- KONTROLERA JAKOŚCI

MEBLI TAPICEROWANYCH

Kupię grunty orne i łąki 4, 5 i 6 klasy.
Kępno, Baranów, Murator, Chojęcin
Bralin, Syców Ostrzeszów, Wieruszów
lub okolice. Przy asfalcie.
Tel. 509 933 748.

Do wynajęcia lokal
o pow. około 20 m2
w sklepie INTERMARCHE
w Wieruszowie.
Kontakt: 600 959 111.

Do wynajęcia lokal
handlowo-usługowy
Kępno, ul. Warszawska 43
oraz ul. Wawrzyniaka 2.
Kontakt: 600 959 111.

Zgłoszenia:

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

pon.-pt. 8.00-14.00.

Fabryka mebli mars
w Bralinie zatrudni:

SZWACZKI oraz

MAGAZYNIERÓW
Tel. 62 / 760 79 44
lub 512 187 139
lub osobiście w siedzibie firmy
Bralin, ul. Namysłowska 9B.
REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

(62) 78 292 84
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Recenzja

ogłoszenia

Do wynajęcia
budynek piętrowy
(rok budowy 2007), produkcyjno-usługowohandlowy położony w atrakcyjnym miejscu
w Skarbimierzu k/Brzegu (woj. opolskie)
na terenie inwestycyjnym podstrefy
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Obiekt uniwersalny idealnie nadaje się jako
przedstawicielstwo handlowe, produkcję, usługi,
handel, hurtownia, magazyny, firma kurierska
lub na inne cele itp. Teren umożliwiajacy wjazd
TIR-ów o powierzchni 0,5 ha.
Na parterze mieszczą się eleganckie pomieszczenia
biurowe 120 m² z recepcją oraz hala 240 m².
Budynek posiada przyłącze energetyczne w celu
zapewnienia mocy do produkcji.
Na piętrze mieszczą się pomieszczenia socjalne,
szatnie, WC z prysznicem, jadalnia.
Kontakt: 604 594 099 / biuro@tales.com.pl.

Przyjmę osobę do pracy
w Kwiaciarni w Kępnie.

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Artur Górski - „Słowikowa i Masa. Twarzą w twarz”
On – jeden z najbardziej wpływowych gangsterów polskiej mafii. Ona – żona słynnego bossa, po upadku grupy pruszkowskiej oskarżona o kierowanie grupą przestępczą.
Masa i Słowikowa – dwa przeciwległe bieguny kryminalnego podziemia, od lat uważani
za nieprzejednanych wrogów, którzy nigdy nie podadzą sobie ręki. Mąż Moniki Banasiak,
Andrzej Z. Słowik, był jednym z tych, którzy uważali Masę za największe zagrożenie
dla potęgi Pruszkowa. Ale to Masa sprawił, że Słowik i zarząd mafii, trafili na długie
lata do więzienia, a życie rodzinne Moniki legło w gruzach. A jednak wrogowie spotykają się i to co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, staje się faktem: rozmawiają
szczerze, próbując zrozumieć swoje racje. On ujawnia, dlaczego zdecydował się pogrążyć
swoich niedawnych kolegów. Ona – dlaczego odeszła od Słowika, i z jakimi bolesnymi
konsekwencjami to było związane. Ta rozmowa, w obecności Artura Górskiego, to nie jest
śniadanie mistrzów – to raczej spóźniona kolacja ludzi, którzy wydobyli się z piekła mafii
i próbują odnaleźć drogę w normalnym świecie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Alex T. Smith - „Kostek na wsi”
Oto Kostek – pies jedyny w swoim rodzaju! Razem ze swoim przyjacielem Panem Piętką Kostek wybiera się na wieś. Spokojny spacer przeradza się szybko w pracowity dzień
w gospodarstwie, gdzie nasi bohaterowie karmią kurczaki, pomagają przygotować świnie
na wiejski konkurs piękności i łapią na lasso budzącego grozę byka! Ta przeurocza seria
o psie przypominającym nieco naszego Ferdynanda Wspaniałego zachwyca
wyjątkowymi ilustracjami i niezwykle dowcipnym tekstem. Kostek znajduje
wyjście z każdej sytuacji, a bywa, że zostaje bohaterem. Dzieci, które miały
już okazję poznać Kostka i Pana Piętkę twierdzą, że to genialny duet!
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Gian Franco Svidercoschi - „Papież, który zapalił świat”

Wymagane doświadczenie florystyczne.

„Staram się być śmiały, iść naprzód bez względu na konsekwencje”. I tak zaczęły się
problemy. Ten pontyfikat, rozpoczęty w marcowy wieczór łagodnym buonasera, wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi. Papież Bergoglio realizuje śmiały plan odnowy Kościoła. Otwiera szeroko jego drzwi, pragnąc, by był blisko ludzi. Rozpoczyna reformę Kurii
Rzymskiej. Prześwietla finanse banku watykańskiego. Zmniejsza dystans między hierarchami a wiernymi. Przypomina duchownym, że mają być pasterzami dusz, a nie funkcjonariuszami. Wzywa do solidarności ze wszystkimi potrzebującymi. Robi wszystko, by
chrześcijanie powrócili do radykalizmu i prostoty Ewangelii. Czyni to, nie licząc się z
kosztami – samotnością, niezrozumieniem i rosnącą opozycją ze strony części hierarchii
przestraszonej demontażem starego systemu.

Kontakt: 609 051 198.
FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 12
SPONSORZY NAGRÓD:

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

tel.

Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 28 marca 2018 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez
wydawnictwa: „Czarne”, „Znak”, „Zysk i S-ka”, „Świat Książki”, „Bellona”,
„Fronda” / „Zona Zero”, „Sonia Draga”, „Marginesy” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Artur Górski - „Słowikowa i Masa. Twarzą w twarz”,
2. Alex T. Smith - „Kostek na wsi”,
3. Gian Franco Svidercoschi - „Papież, który zapalił świat”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 11 nagrody otrzymuj¹:

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

Horoskop

Reklama
Baran 21 III – 20 IV
Do Twojego znaku zawita Słońce. Wyciszysz
kłótnie, wyjdziesz z dołka finansowego. Tylko
uśmiechaj się częściej, a zjednasz sobie sympatię kogoś ważnego.

Byk 21 IV – 21 V
Mars w trygonie spowoduje, że będziesz pewny
siebie. Luna namówi Cię do stawiania swoich
potrzeb na pierwszym miejscu. Niektórych to
wkurzy.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Pomagaj szczęściu! Od wtorku Słońce w sekstylu zachęca do samodzielności i podnoszenia
sobie poprzeczki. W piątek dzięki Księżycowi w
koniunkcji trafisz do czyjegoś serca.

6.
7.

Apteka „Pod Wagą” - 22.03.2018 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 23.03.2018 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Pod Kasztanami” - 24.03.2018 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 25.03.2018 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 26.03.2018 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 27.03.2018 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 28.03.2018 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.

SUKNIE ŚLUBNE

Rak 23 VI – 22 VII

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

Mars i Saturn w opozycjach przyniosą masę pracy, zaś kwadratura Słońca wymusi zajęcie się rodziną. Dasz sobie radę. Nagrodą będzie piękny
uśmiech partnera.

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

Lew 23 VII – 22 VIII

 bolerka  welony

Trygony Wenus, Merkurego i Słońca uczynią Cię
królem zodiaku. Pojawią się oferty pracy, okazje i
zaproszenia. Korzystaj z nich natychmiast, a odmienisz swoje życie!

 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

Panna 23 VIII – 22 IX

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

Mars w trygonie daje siły witalne, ale wzbudza
niepokój. Trudno Ci będzie wysiedzieć za biurkiem, lecz w pracy odniesiesz sukcesy. Już we
wtorek Luna w trygonie ześle mądre pomysły na
resztę tygodnia.

Waga 23 IX – 23 X
Z Wenus sypniesz groszem na luksusy. W Wielkanoc trzeba jakoś wyglądać. I mieszkać! Lepiej
Ci się nie sprzeciwiać. Mars i Saturn w kwadraturach nie liczą się z innymi. Wycisz się!

Skorpion 24 X – 21 XI
Będziesz spostrzegawczy i lotny, jak na Skorpiona przystało! Dzięki Marsowi wpadniesz na
mądre pomysły. Od piątku Księżyc w trygonie
sprzyja miłości i dobrej zabawie.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Ze Słońcem w trygonie będziesz fantazjował o
lepszym życiu, a z trygonami Wenus i Merkurego
je odmienisz. Korzystaj z okazji, żeby zdobyć to,
na czym Ci zależy.

Będziesz pomysłowy, ale przez Marsa w koniunkcji staniesz się za szybki. Najpierw pomyśl,
potem działaj. I nie podnoś głosu – Twoja energia szybko udzieli się nawet leniom! W weekend
Księżyc sprzyja miłości.

Wodnik 20 I – 18 II
Przed Tobą mnóstwo atrakcji. Sekstyle Merkurego, Wenus i Słońca sprzyjają spotkaniom,
wyjaśnianiu sporów, nowym planom. Nie daj się
nikomu zatrzymać – kuj żelazo!

Ryby 19 II – 20 III
Słońce opuści Twój znak, ale nie zabierze weny i
seksapilu. Zrobisz porządek i poczujesz, że życie
zmierza w dobrym kierunku. Od wtorku Luna w
sekstylu przyniesie oferty i wygrane!

Z teki Marka Kameckiego

Koziorożec 22 XII – 19 I

Telefon: 603 406 138
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Ogłoszenia

reklama

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

panele podłogowe

meble skrzyniowe

meble tapicerowane
OFERUJEMY:
-

meble skrzyniowe i tapicerowane,
panele boazeryjne i podłogowe,
segmenty,
usługowe cięcie płyt,
duży wybór bielizny damskiej.

Współpracujemy z:

panele
gwarantujemy

meble łazienkowe
wysoką jakość, różnorodność, największy wybór i najniższe ceny!

Ciągi technologiczne
szyte na miarę
Kompleksowe wyposażenie ciągów technologicznych
dla producentów mebli, mebli tapicerowanych,
frontów meblowych, krzeseł, okien, drzwi,
ram obrazowych, galanterii drzewnej oraz
systemy mechanizacji i automatyzacji procesów
produkcyjnych.
1
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Projektujemy
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Szkolimy

3

Serwisujemy

NR 12/2018 (753)
28. kolejka | wiosna 2018

Atak zimy na wiosnę,
start ligi opóźniony
Kibice piłki nożnej w regionie na inaugurację wiosny będą musieli jeszcze poczekać. Wszystko przez warunki atmosferyczne i, co za tym idzie, fatalny stan boisk. Piłkarze mieli wrócić na murawy w miniony weekend,
tak się jednak nie stało. Do skutku nie doszły zatem pojedynki w ramach rozgrywek o mistrzostwo czwartej
ligi oraz na jej zapleczu.
Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka ogłosił powołania i stało się to, na co kibice w regionie czekali od
listopada ubiegłego roku. Rafał Kurzawa znów znalazł się wśród wybrańców szkoleniowca biało-czerwonych na towarzyskie mecze z Nigerią i Koreą Południową

Legia Warszawa – Wisła Kraków .............– 0:2
Cracovia – Sandecja Nowy Sącz ...............– 2:1
Śląsk Wrocław – Wisła Płock . ..................– 1:1
Piast Gliwice – Zagłębie Lubin .................– 0:0
Lech Poznań – Lechia Gdańsk . ................– 3:0
Korona Kielce – Górnik Zabrze . ..............– 2:2
Termalica Nieciecza – Pogoń Szczecin ......– 2:4
Jagiellonia – Arka Gdynia .......................– 3:2
1. Jagiellonia Białystok
28 54 44:32
2. KP Legia Warszawa
28 51 40:30
3. KKS Lech Poznań
28 49 43:21
4. KS Górnik Zabrze
28 43 53:41
5. Wisła Płock SA
28 43 38:34
6. Wisła Kraków
28 43 40:33
7. MKS Korona Kielce
28 41 42:36
8. KGHM Zagłębie Lubin
28 39 36:31
9. MKS Cracovia SSA
28 38 38:36
10. MZKS Arka Gdynia
28 37 35:28
11. WKS Śląsk Wrocław
28 30 32:44
12. GKS Piast Gliwice
28 29 27:36
13. MKS Pogoń Szczecin
28 28 31:43
14. KS Lechia Gdańsk
28 27 35:48
15. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 28 25 29:51
16. MKS Sandecja Nowy Sącz 28 23 25:44

NASI

w LIGACH
Rafał Kurzawa
(Górnik Zabrze)
Lotto Ekstraklasa

28. kolejka | wiosna 2018
Korona Kielce – Górnik Zabrze – 2:2 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

28. kolejka | wiosna 2018
Termalica Nieciecza – Pogoń Szczecin – 2:4 (2:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka
Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

28. kolejka | wiosna 2018
Piast Gliwice – Zagłębie Lubin – 0:0
NA BOISKU: 1-64 minuta
Miłosz Trojak
(Ruch Chorzów)
Nice I Liga

22. kolejka | wiosna 2018
Ruch Chorzów – Podbeskidzie – 0:2 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz

Kurzawa z powołaniem na Nigerię i Koreę
Rafał Kurzawa, były gracz Zgody Olszowa, Sokoła Świba i Marcinków Kępno, a obecnie jeden z filarów Górnika Zabrze
znów powołany do reprezentacji narodowej. Tym razem pochodzący ze Świby zawodnik znalazł się w kadrze na towarzyskie mecze z Nigerią (23 marca) oraz Koreą Południową (27 marca). 25-latek stanie przed szansą drugiego występu
w narodowych barwach.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Terminarze lig młodzieżowych.

Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Nice I Liga

22. kolejka | wiosna 2018
Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec – 2:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Marcin Kowalczyk
(Ruch Chorzów)
Nice I Liga

22. kolejka | wiosna 2018
Ruch Chorzów – Podbeskidzie – 0:2 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka

Sport

piłka nożna

I LIGA OKRĘGOWA
JUNIORA STARSZEGO GRUPA 2

SEZON 2017/2018

RUNDA WIOSENNA 2018

III LIGA OKRĘGOWA orlika GRUPA 5
SEZON 2017/2018
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Sport

piłka nożna

Piłka nożna >>> Atak zimy sprawił, że inauguracja rundy wiosennej w grupie południowej
czwartej ligi została przesunięta o tydzień. Dlatego w minioną sobotę kępińska Polonia rozegrała
kolejny mecz kontrolny. Dla biało-niebieskich był to chyba najbardziej wartościowy sparing podczas zimowych przygotowań

Polonia zachowała rytm meczowy
Podopieczni Bogdana Kowalczyka nie mieli możliwości rozegrać w minioną sobotę pierwszego w tym roku
spotkania o czwartoligowe punkty. Zaplanowane na ostatnią sobotę spotkanie z Kanią Gostyń zostało przełożone na 18 kwietnia. W jego miejsce, niemal w ostatniej chwili, udało się zorganizować mecz kontrolny z trzecioligowym KKS-em Kalisz. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego przegrali na Majkowskim Wembley z czołowym
zespołem regionu 0:2 (0:1).

Przypomnijmy, że sobotni pojedynek ligowy kępnian w Gostyniu
z tamtejszą Kanią, z powodu ataku
zimy i intensywnych opadów śniegu,
został odwołany, a następnie przeniesiony na środę, 18 kwietnia. Aby nie
wyjść z rytmu meczowego sztabowi
szkoleniowemu kępińskiej drużyny, niemal w ostatniej chwili, udało
się zorganizować mecz kontrolny z
KKS-em Kalisz. Piłkarze z Wału
Matejki początkowo także mieli inne
plany na weekend. Drużyna Piotra
Morawskiego miała w sobotę rozegrać drugie wiosenne spotkanie ligo-

KKS Kalisz
KKS Polonia Kępno

2 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Michał Grzesiek - 38’, 2:0
Błażej Ciesielski - 78’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn (Maksym Jaworski-Piszkiewicz - 46’) – Mateusz Gola (Bartosz
Mikołajek - 46’), Witold Kamoś, Kacper Skupień,
Remigusz Hojka (Karol Latusek - 46’), Bernard
Fai Ndukong, Jakub Górecki (Filip Latusek - 60’),
Wojciech Drygas (Dawid Matuszewski - 46’), Łukasz Walczak (Mateusz Gola - 80’), Piotr Cierlak
(Borys Wawrzyniak - 46’), Filip Latusek (Michał
Górecki - 46’). Trener: Bogdan Kowalczyk.
KKS: Cezary Osuch – Patryk Palat (Łukasz
Maciejewski - 60’), Mateusz Gawlik (Marcin Lis
- 46’), Michał Grzesiek (Damian Matczak - 60’),
Radosław Łepski (Jakub Staszak - 60’), Christian
Nnamani (Błażej Ciesielski - 46’), Stayko Stoychev (Patryk Kieliba - 60’), Tomasz Owczarek
(Dominik Domagalski - 46’), Konrad Chojnacki
(Tomasz Kowalski - 46’), Rafa Jankowski (Robert Tunkiewicz - 46’), Łukasz Żegleń (Miłosz
Matuszewski - 50’). Trener: Piotr Morawski.

we, tym razem z Polonią Środa Wielkopolska. To spotkanie także wskutek
niesprzyjających warunków pogodowych zostało odwołane, dlatego sztab
kaliskiego trzecioligowca bez zastanowienia „zakontraktował” sparing
z biało-niebieskimi. Rozegrane na
sztucznym boisku w Kaliszu, nazywanym popularnie Majkowskim Wembley, spotkanie mogło się podobać.
Kępnianie od samego początku postanowili pokazać się z jak najlepszej
strony w konfrontacji z czołowym zespołem regionu, który walczy w tym
sezonie o awans do drugiej ligi. Polonia grała składnie, konstruowała ciekawe akcje, ale dobrze dysponowana
tego dnia linia defensywna kaliskiej
drużyny nie pozwalał na zbyt wiele
podopiecznym Bogdana Kowalczyka. Będący faworytem tego spotkania kaliszanie postarali się o pierwsze trafienie w 38. minucie, kiedy to
mocne uderzenie Michała Grześka
przepuścił Grzegorz Kubiszyn.
Tego dnia bramkarze Polonii nie byli
mocną stroną drużyny. Przy drugim
trafieniu zdecydowanie lepiej mógł
zachować się Maksym Jaworski-Piszkiewicz, który przepuścił ładne uderzenie Błażeja Ciesielskiego.
Ostatecznie kaliszanie ograli czwartoligową Polonię 2:0. Biało-niebiescy
mimo nieznacznej porażki i tak mogą
być zadowoleni z sobotniej potyczki.
Sparingowe starcie z KKS-em było
dla podopiecznych Bogdana Kowalczyka chyba najbardziej wartościo-

wym meczem kontrolnym podczas
zimowych przygotowań. Dodajmy,
że w trakcie zimowych przygotowań
piłkarze z Kępna wygrali osiem z
dziesięciu meczów kontrolnych. Podczas przygotowań biało-niebiescy
okazali się lepsi od: Startu Namysłów (5:1), Hetmana Byczyna (7:0),
Pogoni Syców (14:4), Piasta Czekanów (4:0), Klubu Sportowego Opatówek (7:2), Zefki Kobyla Góra (6:1),
Pogoni Oleśnica (4:1) oraz WKS-u
Wieluń (8:2). Dwóch jedynych porażek gracze z Alei Marcinkowskiego
doznali w konfrontacjach z KKS-em
Kalisz oraz LZS-em Starowice (2:6).
– Wówczas był to początek przygotowań, a moi podopieczni byli dalecy
od swej obecnej formy. Chcielibyśmy
rozpocząć rundę wiosenną mocnym
akcentem i zwycięskim wejściem
w drugą część sezonu, tak aby jak
najszybciej zapewnić sobie utrzymanie – stwierdził Bogdan Kowalczyk,
szkoleniowiec kępińskiej drużyny.
Oprócz bardzo ciężko przepracowanej zimy, mają pomóc w tym również
zimowe zakupy. W trakcie przerwy
do drużyny z Kępna dołączyli Dawid
Matuszewski ze Śląska Wrocław,
Karol Latusek z Pogoni Trębaczów
oraz młodziutki bramkarz Maksym
Jaworski-Piszkiewicz. Sprowadzony z Parasola Wrocław 17-latek imponował umiejętnościami oraz warunkami fizycznymi. Urodzony w 2000
roku bramkarz mierzy 190 centymetrów wzrostu.		
BAS

Piłka nożna >>> Zawodnicy klubów z czwartej ligi oraz klasy okręgowej mieli już mieć
za sobą pierwsze mecze o punkty. Atak zimy w minionym tygodniu sprawił, że te spotkania odwołano i piłkarze w naszym regionie grali tylko sparingi

Sparingi zamiast ligi

Niespodziewany atak zimy spowodował, że Wielkopolski Związek Piłki Nożnej i podległy mu
Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej odwołał pierwszą wiosenną kolejkę Kaliskiej Klasy Okręgowej oraz inaugurację w grupie południowej czwartej ligi. Inaugurację piłkarskiej wiosny przełożono na najbliższy weekend, a zespoły z regionu, aby nie wyjść z formy, rozgrywały podczas
minionego tygodnia mecze sparingowe.
W weekend miała zostać rozegrana inauguracyjna kolejka spotkań
w grupie południowej czwartej ligi
oraz Kaliskiej Klasie Okręgowej, ale
na przeszkodzie stanął powrót zimy.
Zespoły, aby nie wyjść z formy rozgrywały kolejne mecze sparingowe.
W jednym z ciekawszych Polonia
Kępno mierzyła się na wyjeździe z
trzecioligowym KKS-em Kalisz. W

sobotnie popołudnie kaliszanie zasłużenie pokonali biało-niebieskich
2:0, a gole dla podopiecznych Piotra
Morawskiego zdobywali Michał
Grzesiek i Błażej Ciesielski. Niesprzyjająca aura spowodowała też, że
nie wszyscy zdecydowali się na gry
kontrolne. Zdecydowana większość
trenerów dała swoim podopiecznym
wolne w miniony weekend. Na roz-

grywanie test-meczów zdecydowali
się jeszcze w Pleszewie, Grabowie
czy Dobrzycy.		
BAS

Wyniki ciekawszych sparingów
KKS Kalisz – Polonia Kępno . ...................– 2:0
Stal Pleszew – Odolanovia . .....................– 4:1
Pelikan Grabów – Prosna Kalisz ..............– 4:4
LZS Ligota Turawska – GKS Rychtal .........– 2:2
Czarni Dobrzyca – Dragon Dzierzbin .......– 3:1

WYNIKI I TABELE
Nice I Liga
22. kolejka | wiosna 2018
Ruch Chorzów – Podbeskidzie .................– 0:2
GKS Tychy – Stomil Olsztyn .....................– 1:0
Puszcza Niepołomice – Zagłębie Sosnowiec .– 1:1
Miedź Legnica – Wigry Suwałki ...............– 2:0
Olimpia Grudziądz – Bytovia Bytów . .......– 2:1
Pogoń Siedlce – Stal Mielec .....................– 1:2
Raków Częstochowa – Odra Opole ..– odwołany
Chojniczanka – GKS Katowice . .......– odwołany
Górnik Łęczna – Chrobry Głogów . ..– odwołany
1. MKS Miedź Legnica
22 40 31:19
2. FKS Stal Mielec
21 37 31:24
3. Chojniczanka 1930 Chojnice 20 36 28:13
4. OKS Odra Opole
21 35 27:23
5. MZKS Chrobry Głogów
21 33 26:23
6. RKS Raków Częstochowa
20 32 35:25
7. SKS Wigry Suwałki
21 32 25:23
8. Zagłębie Sosnowiec
22 31 29:25
9. GKS Katowice
20 31 29:25
10. Podbeskidzie Bielsko-Biała 22 31 26:27
11. MKS Puszcza Niepołomice 21 28 27:26
12. GKS Tychy
21 26 22:31
13. MKS Bytovia Bytów
21 24 23:26
14. MKP Pogoń Siedlce
22 24 25:35
15. GKS Olimpia Grudziądz
21 21 15:24
16. OKS Stomil Olsztyn
20 18 22:34
17. GKS Górnik Łęczna
21 18 16:30
18. KS Ruch Chorzów
21 12 26:30
II Liga
22. kolejka | wiosna 2018
ROW 1964 Rybnik – Radomiak Radom . ..– 1:2
Gwardia Koszalin – Wisła Puławy ...– odwołany
MKS Kluczbork – Warta Poznań .....– odwołany
Stal Stalowa Wola – Znicz Pruszków .– odwołany
GKS Bełchatów – GKS 1962 Jastrzębie ..– odwołany
Rozwój Katowice – Siarka Tarnobrzeg ..– odwołany
Gryf Wejherowo – Olimpia Elbląg ...– odwołany
Błękitni Stargard – ŁKS Łódź ..........– odwołany
Legionovia – Garbarnia Kraków .....– odwołany
1. GKS 1962 Jastrzębie
20 46 36:12
2. RKS Radomiak 1910 Radom 21 40 34:21
3. ŁKS Łódź
20 39 21:11
4. KS Warta Poznań
19 36 26:12
5. ZKS Olimpia Elbląg
19 32 29:22
6. KS Siarka Tarnobrzeg
19 32 30:25
7. MKS Znicz Pruszków
20 27 24:27
8. GKS Bełchatów
19 26 30:27
9. KP Błękitni Stargard
20 25 21:20
10. RKS Garbarnia Kraków
19 24 22:21
11. KS Wisła Puławy
19 23 21:21
12. KS ROW 1964 Rybnik
20 22 30:35
13. ZKS Stal Stalowa Wola
20 22 19:24
14. KS Legionovia Legionowo 20 18 20:30
15. KS Rozwój Katowice
19 17 16:28
16. MKS Kluczbork
19 16 14:27
17. KS Gwardia Koszalin
19 15 15:33
18. WKS Gryf Wejherowo
20 14 18:30

III Liga
Grupa 2
19. kolejka | wiosna 2018
Jarota Jarocin – Pogoń II Szczecin ...........– 1:2
Bałtyk Gdynia – Lech II Poznań . .............– 1:4
Unia Solec Kujawski – Górnik Konin ........– 1:2
Wierzyca Pelplin – Centra Ostrów ............– 1:1
KP Starogard Gdański – Wda Świecie . .....– 3:1
Sokół Kleczew – GKS Przodkowo .............– 2:1
Świt Skolwin – Elana Toruń . ....................– 2:1
Kotwica Kołobrzeg – Energetyk Gryfino .– 3:0 wo.
Polonia Środa – KKS Kalisz . ...........– odwołany
1. OKS Świt Skolwin
18 39 38:14
2. TKP Elana Toruń
18 37 28:13
3. MKP Kotwica Kołobrzeg
18 35 28:16
4. SKS Bałtyk Gdynia
19 35 40:23
5. KKS Kalisz
18 34 27:11
6. KS Sokół Kleczew
18 34 28:13
7. KKS Lech II Poznań
18 32 31:19
8. MKS Pogoń II Szczecin
19 31 25:22
9. KS Polonia Środa Wlkp.
17 27 27:23
10. KS Wierzyca Pelplin
18 23 20:28
11. KS Wda Świecie
18 22 28:37
12. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 19 20 24:36
13. KP Starogard Gdański
18 18 17:21
14. JKS Jarota Jarocin
18 17 19:29
15. KS Unia Solec Kujawski
19 15 18:33
16. GKS Przodkowo
18 13 21:40
17. KS Górnik Konin
18 13 26:41
18. KS Energetyk Gryfino
19 11 9:35
IV Liga
Grupa Południowa
18. kolejka | wiosna 2018
Ostrovia Ostrów – PKS Racot ...................– 6:0
Kania Gostyń – Polonia Kępno . ......– odwołany
Tur Turek – Polonia Leszno ............– odwołany
Rawia Rawicz – SKP Słupca ............– odwołany
Obra Kościan – Victoria Ostrzeszów – odwołany
LKS Gołuchów – Korona Piaski .......– odwołany
Biały Orzeł – Victoria Września . .....– odwołany
Odolanovia – Pogoń Nowe S. . ........– odwołany
1. MKS Victoria Września
17 40 48:15
2. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 18 35 46:24
3. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 17 35 33:17
4. KS Polonia 1912 Leszno
17 33 32:22
5. KKS Polonia Kępno
17 32 38:21
6. KP Obra 1912 Kościan
17 29 26:19
7. LKS Gołuchów
17 25 36:32
8. MKS Tur 1921 Turek
17 24 28:25
9. SKP Słupca
17 23 19:28
10. MLKS Odolanovia Odolanów 17 20 23:30
11. KP Victoria Ostrzeszów
17 19 24:29
12. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 17 15 25:32
13. MKS Kania Gostyń
17 15 20:33
14. KP Rawia Rawicz
17 15 15:36
15. LKS Korona Piaski
17 12 21:41
16. PKS Racot
18 8 16:46

ZIMOWA GIEŁDA TRANSFEROWA W OKRĘGU
Przerwa w rozgrywkach ligowych oznacza początek transferowej
karuzeli. W klubach okręgu kaliskiego za-czął się wielki handel. Zimowa
przerwa w rozgrywkach spędza sen z oczu kibicom większości drużyn
z okrę-gu kaliskiego. Transferowa karuzela w okręgu dopiero nabiera
tempa, ale już wiadomo, że w klubach zapowia-da się sporo zmian.
Ciekawsze transfery oraz wszelkie spekulacje przedstawiamy w naszym
zestawieniu. Nie brakuje w nim również transferowych pogłosek,
piłkarzy z list transferowych lub list życzeń prezesów.

Maksym Jaworski-Piszkiewicz
Dawid Kierzek
Jakub Budrowski
Dawid Idzikowski
Jacek Paczkowski
Maciej Sikora
Damian Wieczorek
Damian Stasiak
Szymon Komendziński
Adrian Barański
Dawid Grzywacz
Bartosz Bęś
Fabian Baraniak

MKS Parasol Wrocław => KKS Polonia Kępno
MKS Victoria Września => JKS Jarota Jarocin
KKS Kalisz => KS Pogoń Nowe Skalmierzyce
JKS Jarota Jarocin => LKS Gołuchów
GOS Zieloni Koźminek => KS Victoria Skarszew
KKS Polonia Kępno => LZS Pogoń Trębaczów
KP Victoria Ostrzeszów => LKS Olimpia Brzeziny
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce => KS Stal Pleszew
JKS Jarota Jarocin => MKS Błękitni Wronki
KP Victoria Ostrzeszów => LZS Doruchów
LZS Doruchów => KP Victoria Ostrzeszów
KKS Polonia Kępno => LZS Pogoń Trębaczów
KS Kościelna Wieś => KS Opatówek

UWAGA: Tłustym drukiem zaznaczyliśmy transfery już przeprowadzone bądź zakończenie okresu wypożyczenia.
Pozostałe nazwiska to transferowe pogłoski, plotki, zawodnicy testowani, piłkarze z listy transferowej lub listy życzeń.
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PIŁKA NOŻNA
Piłka nożna >>> Selekcjoner reprezentacji Polski powołał ośmiu zawodników z polskiej
ligi na mecze towarzyskie z Nigerią i Koreą Południową. Wśród wybrańców Adama Nawałki ponownie znalazł się pochodzący ze Świby Rafał Kurzawa, jeden z kluczowych piłkarzy
Górnika Zabrze

Kolejny, reprezentacyjny rozdział
w karierze Rafała Kurzawy
Dzięki dobrym występom w Lotto Ekstraklasie jesienią ubiegłego roku, Rafał Kurzawa
otrzymał od Adam Nawałki powołania na towarzyskie spotkania z Urugwajem i Meksykiem. Szanse debiutu otrzymał jednak podczas sprawdzianu kadry w Gdańsku z Meksykiem. Pochodzący ze Świby zawodnik ponownie znalazł uznanie w oczach selekcjonera
reprezentacji Polski. Były gracz Zgody Olszowa, Sokoła Świba i Marcinków Kępno otrzymał powołanie na najbliższe mecze kadry z Nigerią i Koreą Południową.
Przypomnijmy, że w listopadzie
ubiegłego roku reprezentacja Polski
zakończyła pierwszy etap przygotowań do tegorocznych finałów piłkarskich mistrzostw świata. Jednym
z głównych punktów tygodniowego
zgrupowania w Warszawie były towarzyskie potyczki z Urugwajem i
Meksykiem. Ostatnie w 2017 roku
zgrupowanie kadry było również
pierwszą i zarazem ostatnią szansą
Adama Nawałki na eksperymenty. Selekcjoner biało-czerwonych w
meczach w Warszawie i Gdańsku
sprawdzał nowe warianty taktyczne
oraz potencjał wszystkich powołanych zawodników. Wśród graczy

powołanych na mecze z Urugwajem
i Meksykiem znalazło się czterech
debiutantów: Jarosław Jach, Rafał
Kurzawa, Przemysław Frankowski
i Jakub Świerczok. Kibiców w regionie najbardziej interesowały oczywiście losy pochodzącego ze Świby
Rafała Kurzawy. Nie od dziś wiadomo, że były gracz Zgody Olszowa,
Sokoła Świba oraz Marcinków Kępno, a obecnie jeden z liderów Górnika Zabrze ma nie tylko umiejętności,
ale i wszechstronność. Może zagrać
w środku, na skrzydle. Próbowano
go też na lewej obronie i dawał radę.
Rafał Kurzawa jesienią przebijał statystykami nie tylko swoich kolegów

z drużyny, ale również piłkarzy etatowo powoływanych do reprezentacji Polski. Dodajmy, że zawodnik
Górnika miał więcej asyst i większy
udział przy wszystkich zdobywanych
bramkach niż między innymi Kamil
Grosicki w Hull City, czy Jakub
Błaszczykowski w Wolfsburgu. Podczas towarzyskiego meczu z Urugwajem cały region zaciskał kciuki, kiedy
Adam Nawałka desygnował do gry
kolejnych piłkarzy. Niestety Kurzawa
zremisowany bezbramkowo mecz z
Urugwajem oglądał z ławki rezerwowych. Jego marzenie o debiucie
w reprezentacji narodowej spełniło
się jednak kilka dni później podczas

Piłka nożna >>> Trzecie miejsce zajęli młodzi piłkarze Marcinków Kępno podczas ciekawie i silnie obsadzonego turnieju Hary Cup 2018

Podium Marcinków w Łodzi

wizyty kadry w Gdańsku. W meczu
z Meksykiem Rafał Kurzawa pojawił
się na placu gry w 83. minucie zmieniając Macieja Rybusa. Nasz zawodnik w ciągu dziesięciu minut, jakie
spędził na boisku, wziął udział w kilku akcjach, w tym jednej ofensywnej,
którą zakończył jednak niezbyt precyzyjnym dośrodkowaniem w pole
karne rywali. Debiut nie był jednak
udany do końca, bowiem mecz za-

kończył się skromnym zwycięstwem
Meksyku. Rafał Kurzawa był pierwszym reprezentantem Polski urodzonym w 1993 roku. Świbianin został
ponownie doceniony przez selekcjonera reprezentacji Polski. Otrzymał
on od Adama Nawałki powołanie
na towarzyskie mecze z Nigerią we
Wrocławiu (23 marca) oraz Koreą
Południową w Chorzowie (27 marca).
BAS

Piłka nożna >>> Piłkarze mieli wrócić na murawy w miniony weekend, ale tak się nie stało. Do skutku nie doszły zatem pojedynki w ramach rozgrywek o mistrzostwo
czwartej ligi oraz na jej zapleczu

Odroczono start ligowej wiosny
Atak zimy sparaliżował boiska w regionie, na których w miniony
weekend miała odbyć się inauguracja piłkarskiej wiosny w rozgrywkach grupy południowej czwartej ligi oraz Kaliskiej Klasy
Okręgowej. Prawie wszystkie z zaplanowanych spotkań nie odbyła się. Jeśli warunki pozwolą inauguracja rozgrywek ma nastąpić w najbliższy weekend. Do czwartoligowców i zespołów
z klasy okręgowej dołączą również piłkarze drużyn występujących w obu grupach Kaliskiej Klasy A.

Piłkarze Marcinków Kępno z rocznika 2005 będą mile wspominać start w silnie obsadzonym Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim Hary Cup 2018, który rozgrywano w Łodzi. Kępińskim piłkarzom
udało dotrzeć się do strefy medalowej i ostatecznie stanęli na najniższym podium, zostawiając w
pokonanym polu rówieśników między innymi z UKS-u SMS Łódź czy ŁKS-u Łódź.
W zimowej scenerii, w miniony
weekend w Łodzi odbył się Ogólnopolski Turniej Piłkarski Hary Cup
2018. Łódzki turniej co roku cieszy
się ogromnym zainteresowaniem
drużyn i ma bardzo bogatą historię.
W przeszłości udział w tym turnieju
brali między innymi Arkadiusz Milik, Jakub Świerczok czy Bartosz
Bereszyński. W tegorocznej edycji,
wśród dwunastu drużyn z Polski
wystąpili też młodzi piłkarze Marcinków Kępno.Podopieczni trenera
Pawła Falszewskiego zaprezentowali się bardzo dobrze. W pierwszym
dniu, wygrali, jako jedyna drużyna,
wszystkie mecze, zdobywając osiem
bramek i nie tracąc ani jednego gola.
Ograli ŁKS II Łódź 4:0, Salos Szczecin 1:0 i w ćwierćfinale pokonali AP
Ostróda 3:0. Niedzielną rywalizację
kępnianie rozpoczęli od półfinału
z AGAPE Białołęka. Od pierwszej
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minuty piłkarze Marcinków, mimo
zdecydowanej przewagi fizycznej
przeciwnika, przypuścili atak na
rywali. Wydawałoby się, że zdobycie gola jest kwestia czasu. Niestety,
błąd w defensywie spowodował, że
przeciwnik wyszedł na prowadzenie. Kępnianie jednak nie załamali
się i ciągle atakowali. – Było wiele
strzałów na bramkę przeciwnika,
gra toczyła się niemal bez przerwy
na połowie przeciwnika. Nie udało
się, rywale w samej końcówce skontrowali nas i dosłownie w ostatniej
sekundzie strzelili gola na 2:0. Był
płacz, rozpacz i złość wśród zawodników – powiedział Paweł Falszewski, trener rocznika 2005. Kępnianie
otrząsnęli się jednak po tej porażce i
w meczu o trzecie miejsce wygrali z
utytułowaną szkółką piłkarską UKS
SMS Łódź po serii rzutów karnych
3:2. Mecz w regulaminowym cza-

sie gry zakończył się remisem 1:1. –
Wielu kibiców uważało, że mecz o
miejsce trzecie stał na wyższym poziomie niż finał – przyznał Paweł Falszewski. Oprócz pucharu za trzecie
miejsce kępnianie zgarnęli w Łodzi
również nagrodę indywidualną. Królem strzelców turnieju został Jakub
Urbański. Dla piłkarzy Marcinków
z rocznika 2005 turniej w Łodzi był
jednym z ostatnich etapów przygotowań do zbliżających się rozgrywek
ligowych. Młodzi kępnianie zajmują
obecnie pierwsze miejsce w rozgrywkach prowadzonych przez Kaliski
Okręgowy Związek Piłki Nożnej, a
od przyszłego sezonu będą uczestniczyć w Wojewódzkiej Lidze Trampkarza Młodszego. Dla drużyny Pawła
Falszewskiego będzie to znakomita
okazja do rywalizacji z najlepszymi
drużynami naszego województwa.
BAS

Tygodnik Kępiński 22 marca 2018

Niespodziewany
atak
zimy
mocno zachwiał planami piłkarzy
na miniony weekend. Na rożnych
szczeblach rozgrywek zostały odwołane spotkania ligowe. Już w czwartek Wydział Gier Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej w odpowiedzi
na sygnały klubów czwartej ligi postanowił dać gospodarzom spotkań
wolną rękę przy podejmowaniu decyzji o rozegraniu spotkań. Zdecydowana większość działaczy alarmowała
o bardzo złym stanie boisk po zimie.

Na domiar złego przed weekendem
wróciła zima i stało się jasne, że granie w takich warunkach nie będzie
możliwe. W weekend odwołano też
inauguracyjną kolejkę Kaliskiej Klasy Okręgowej. Start ligowej wiosny
w regionie przełożono na najbliższy
weekend. Na chwilę obecną trudno
stwierdzić czy inauguracyjne spotkania dojdą do skutku. W chwili oddawania do druku aktualnego wydania
„Tygodnika Kępińskiego” start ligowej wiosny miał odbyć się zgodnie z
poniższymi terminami.
BAS

IV Liga Grupa Południowa
19. kolejka | wiosna 2018
Sobota, 24 marca 2018 roku
14:00
Korona Piaski – Rawia Rawicz
15:00
PKS Racot – Odolanovia
15:00
Polonia Leszno – Kania Gostyń
15:00
Ostrovia Ostrów – Biały Orzeł
15:00
SKP Słupca – Obra Kościan
15:00 Victoria Ostrzeszów – Victoria Września
16:00
Pogoń Nowe S. – Tur Turek
16:00
Polonia Kępno – LKS Gołuchów
Kaliska Klasa Okręgowa
17. kolejka | wiosna 2018
Niedziela, 25 marca 2018 roku
11:00
Raszkowianka – GKS Żerków
11:00 Olimpia Brzeziny – Pogoń Trębaczów

11:00
11:00
14:00
15:00
16:00
16:00

Barycz Janków – Zieloni Koźminek
Korona-Pogoń – Victoria Skarszew
Piast Kobylin – Orzeł Mroczeń
Stal Pleszew – Astra Krotoszyn
Zefka Kobyla Góra – KS Opatówek
Victoria Laski – Piast Czekanów
Kaliska Klasa A Grupa 2
14. kolejka | wiosna 2018
Niedziela, 25 marca 2018 roku
11:00
LKS Jankowy – LZS Siedlików
14:00
LKS Czarnylas – Strażak Słupia
15:00
LZS Chynowa – Płomień Opatów
16:00
GKS Grębanin – Sulimirczyk
16:00
LZS Doruchów – Sokół Bralin
16:00
LZS Czajków – Pelikan Grabów
16:00
GKS Rychtal – Wielkopolanin

