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Pożar w Rzetni.
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boczek
na grilla

Fot. Kobyla Góra Movie

Straty sięgają 140.000 zł

Fot. OSP Kępno

Z pożarem walczyło 8 zastępów straży pożarnej. Spaleniu uległ budynek gospodarczy, samochód osobowy, kojce dla psów i części zamienne do pojazdów, a w budynku
mieszkalnym opalona została ściana.
str. 5

Żołnierze

Schlesingerzy
str. 4

Co tydzień w
„Tygodniku
Kępińskim”

Uwaga Czytelnicy!!!
Zapraszamy na nowy portal
społeczno-kulturalny
regionu kępińskiego

Spór o pierwszoi siódmoklasistów
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Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie
naszej gazety.
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Laureaci konkursu

„EKO-Bohater” i „EKO-Film” nagrodzeni
str. 7

Wiadomości

informacje
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Kępińskiego dyskutowano o planowanej budowie
sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Kępnie

O wrażliwości architektonicznej
i potrzebach uczniów
Do projektu sali, a dokładnie
dwóch salek znajdujących się przy
głównym gmachu, odniósł się radny
Ryszard Przybylski.
- Liceum Ogólnokształcące jest
zabytkiem, zatem postawienie w
sąsiedztwie, zaledwie w odległości
trzech metrów od budynku liceum,
w kształcie jęzora sali fitness i siłowni (...) bardzo psuje architekturę
i zaburza cały wygląd tejże ulicy i
liceum – stwierdził radny. - Proponuję, aby rozważyć trzy warianty:

pierwsze – aby dostosować dach,
pokrycie sali sportowej do istniejącego na liceum obecnie, pozwoli to
uniknąć zaburzeń w architekturze i
zachować ładne, urokliwe miejsce.
Druga to propozycja przeniesienia
tychże dwóch sal, bo to nie o salę
sportową chodzi, w inne miejsce
– obszar do dyspozycji to ponad 2
hektary gruntu, zmieści się w innymi miejscu, a trzeci wariant taki,
aby zrezygnować i z sali fitness i siłowni.

- To jest kwestia pewnej wrażliwości każdego z nas –
mówił starosta kępiński W. Jankowski o projekcie sali

R. Przybylski wyraził wątpliwość, co do potrzeby budowania
tych salek. - Ja nie wiem, czy dziewczynom 16- 18-letnim potrzebna
jest sala fitness... A to bardzo negatywnie wpływa na wizerunek tegoż
obiektu zabytkowego liceum. Zatem
zwracam się do Zarządu o przeanalizowanie tego.
Do wątpliwości związanych z
wizją architektoniczną obiektu i jego
okolicy odniósł się starosta Witold
Jankowski.
- Polemizowałbym z tym, że taki
kształt budynku zaburza otoczenie,
to jest kwestia wrażliwości... - mówił starosta. - Proszę mi wierzyć, że
wśród architektów są bardzo różne
opinie na ten temat właśnie (…),
również jest dopuszczalna budowa,
tak jak w naszym przypadku, że jest
obiekt zabytkowy budynku liceum,
ale tuż obok może być zupełnie nowoczesna bryła. To jest dopuszczalne, poza tym również dopuszczalne
przez służby ochrony zabytków.
Jeszcze raz powtórzę, to jest kwestia
pewnej wrażliwości każdego z nas
z osobna. Co do tych pozostałych
propozycji, oczywiście Zarząd może
się nad tym pochylić i zastanowić,

Wraz z poprawą warunków pogodowych rozpoczęły się prace remontowe na drogach powiatowych

co z tym zrobić, ale oczywiście zależy to też od projektu.
Słowa R. Przybylskiego
wywołały zdecydowaną reakcję radnej Jolanty Jędreckiej.
- Nie rezygnujmy absolutnie z budowy kolejnej
salki fitness – postulowała. Czy jest potrzebna salka fitness? Tak – jest potrzebna.
Czy siłownia jest potrzebna?
– tak jest potrzebna. Mówię to jako dyrektor szkoły, który również rozumie
kwestię realizacji podstawy
programowej na lekcjach O potrzebie budowy sali fitness
i siłowni przekonywała J. Jędrecka
wf-u. (…) Przypominam, że
w przyszłym roku mamy dwa
roczniki, które kończą szkołę pod- da zapewniła, że cały czas monitostawową – to jest gimnazjum i ósma rowane są możliwości pozyskania
klasa. Wszyscy idą do naszych szkół takiego dofinansowania. - W miniponadgimnazjalnych. Nie wyobra- sterstwie sportu (…) możemy uzyżam sobie, żeby ćwiczyli na koryta- skać dofinansowanie w wysokości
rzach. Boisko jest czynne tylko la- 33% i myślę, że w przyszłym roku
tem, natomiast każda kolejna salka pewnie Zarząd będzie pochylał się
daje możliwość realizacji podstawy nad tą sprawą, czy ten wniosek kieprogramowej w sytuacji podziału rować do ministerstwa sportu (…)
na grupy – mówiła J. Jędrecka - Sta- - powiedziała. - Nie ukrywam, że
wiam zupełnie inny wniosek niż pan cały czas monitorujemy RegionalPrzybylski – róbmy te salki.
ny Program Operacyjny, co tam się
J. Jędrecka pytała również o real- wydarzy w przyszłym roku. Na razie
ną szansę pozyskania w najbliższym w harmonogramie nie ma naboru
czasie dofinansowania tej inwestycji. na dofinansowanie infrastruktury
Jak zaznaczył starosta W. Jan- sportowej, jeżeli w przyszłym roku
kowski, pozyskanie środków na bu- coś takiego się pojawi, to wniosek
dowę sali jest dużym problemem. zostanie złożony – dodała.
Sekretarz powiatu Magdalena Osabem

Warsztaty projekcyjne na temat wymarzonej pracy i
ścieżki kariery zawodowej zorganizowane zostały w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

Ruszyły prace na drogach powiatowych

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatowym Zarządem
Dróg w Kępnie a - wyłonionym
w postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „LARIX” prace remontowe
obejmować będą następujące odcinki

dróg powiatowych: nr 5689 P na odcinku Trzcinica - Piotrówka o długości około 490 mb; nr 5690 P na odcinku Pomiany - Kużnica Trzcińska
o długości około 490 mb; nr 5689 P
na odcinku Ignacówka Trzecia - Wodziczna o długości około 490 mb; nr
Prace potrwają do 30 maja br.

5685 P na odcinku Rychtal - Głuszyna o długości około 327 mb; nr 5687
P na odcinku Krzyżowniki - Sadogóra o długości około 440 mb; nr 5700
P na odcinku Łęka Opatowska - Raków o długości około 1350 mb; nr
5703 P na odcinku Słupia - Jankowy
o długości około 850 mb; nr 5679 P
w miejscowości Miechów o długości
około 600 mb.
Zakres robót we wszystkich
przypadkach obejmuje: cięcie piłą
nawierzchni bitumicznej na głębokość 6-10 cm wraz z rozbiórką odciętej krawędzi, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych,
skropienie asfaltem nawierzchni,
ułożenie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubości 5 cm (warstwa ścieralna),
wbudowanie kruszywa łamanego
granitowego 0/31,5 mm na poboczu
na szerokości 0,5 metra.
Prace zgodnie z harmonogramem
zakończyć się mają do 30 maja br.
Oprac. bem

Praca marzeń
według młodych Polaków
Warsztaty przeprowadził Mateusz Konieczny, doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Uczestnikami zajęć była młodzież z
klas drugich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.
Wnioski zebrane w trakcie spotkania posłużą do przygotowania
wystąpienia na konferencji oraz artykułu „Praca marzeń - wyobrażenia
młodych Polaków i Polek”.
Uczniowie w trakcie ćwiczeń indywidualnych i zespołowych zastanawiali się nad swoimi planami edukacyjnymi i zawodowymi. Ponadto
uczestnicy stworzyli indywidualne
plany rozwoju, w których m.in. okre-

ślili swoje mocne strony, wyznaczyli
cele oraz sposoby ich realizacji. Uzupełnieniem omawianych treści była
prezentacja aktualnych raportów i
analiz dotyczących rynku pracy i
kompetencji przyszłości.
Młodzi ludzie zastanawiali się,
jak ma wyglądać ich wymarzone
miejsce pracy oraz jaka wysokość
zarobków byłaby dla nich satysfakcjonująca. Prowadzący przytoczył
wyniki raportów, przedstawiające
zawody najbardziej obecnie poszukiwane na rynku pracy.
Młodym ludziom podobała się
tematyka warsztatów i byli bardzo
zainteresowani przedstawianymi zagadnieniami.
Oprac. bem
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Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaninie

W Kępnie gościła 25-osobowa grupa z Encs na Węgrzech

Strażacy z Domanina podsumowali rok Przyjaciele z Węgier

23 marca br. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej
Straży Pożarnej w Domaninie. Na
spotkaniu, oprócz druhów z OSP Domanin, obecni byli również: prezes
Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Kępnie,
a zarazem burmistrz miasta i gminy
Kępno Piotr Psikus, sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Kępnie Aneta Szydlik, prezes zaprzyjaźnionej jednostki OSP Kierzno Zenon Pietrzak oraz radni Rady
Miejskiej w Kępnie: Alicja Młot, Lidia Krowiarz, Adam Tęsiorowski i
Tomasz Solecki.
Prezes OSP Domanin Adam
Rybczyński przedstawił sprawozda-

sprawozdawczym wyróżnionych
zostało 6 strażaków: R. Boślak, Zenon Fiołka, Michał Kosatka, Katarzyna Rybczyńska, Ewa Kosatka
i Adrian Krzywiźniak. W 2017 r.
odbyły się 2 posiedzenia Zarządu i 2
inne zebrania. Przeprowadzono też 9
zbiórek szkoleniowych.
OSP Domanin, jako jedyna w
gminie Kępno, w ubiegłym roku nie
brała udziału w żadnych akcjach ratowniczych. Jednostka bierze jednak
czynny udział w wielu uroczystościach państwowych i kościelnych,
takich jak np. Dzień Strażaka, Powiatowy Zlot Samochodów Pożarniczych czy odpust w Sanktuarium
św. Idziego w Mikorzynie. - Należy
się cieszyć, że nie mamy żadnych ak-

Jednostka OSP Domanin w ubiegłym roku nie brała
udziału w żadnych akcjach ratowniczych

nie z działalności jednostki w 2017
roku. Następnie głos zabrał Radosław Boślak, który zaprezentował
zebranym sprawozdanie finansowe, a po nim Jacek Hełka odczytał
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Przedstawiono i omówiono także
plany na rok bieżący. Absolutorium
dla Zarządu OSP Domanin za rok
sprawozdawczy zostało przyjęte jednogłośnie, podobnie jak plan działalności na 2018 rok.
Stan organizacyjny jednostki to
37 druhów, w tym 4 kobiety. W roku
sprawozdawczym przybył 1 nowy
członek, a ubyło – 2. OSP Domanin
posiada jeden samochód pożarniczy lekki. W szkoleniu z zakresu
ratownictwa technicznego wzięła
udział jedna druhna. W okresie

cji, bo to znaczy, że jest bezpiecznie
– stwierdził prezes A. Rybczyński.
OSP Domanin wzięła udział w
Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które w 2017 r. miały
miejsce w Ostrówcu. Jednostka zajęła
tam 10. miejsce.
W okresie sprawozdawczym OSP
Domanin pozyskała nowy sprzęt dla
jednostki, który stanowiły: koszule i
kurtki strażackie galowe, latarki do
hełmu oraz szafy na ubrania bojowe.
W 2017 r. zostały wykonane prace porządkowe i remontowe, m.in.
porządki wokół Domu Strażaka i remizy OSP, koszenie trawy, malowanie pomieszczenia przy remizie oraz
montaż szaf na ubrania bojowe. Ważnym wydarzeniem w życiu jednostki
OSP było oddanie Domu Strażaka na

rzecz Gminy Kępno, dzięki czemu z
ramion strażaków został zdjęty ciężar
utrzymania budynku i koszty z tym
związane.
Następnie zebrani przeszli do
rozmów na temat planów jednostki
na bieżący rok. Planowane jest przyjęcie w szeregi jednostki kolejnych
2 druhów oraz przeszkolenie kilku w
różnych zakresach. - Potrzebny jest
także dalszy remont Domu Strażaka, a szczególny nacisk położony
zostanie na wymianę dachu – poinformował prezes OSP Domanin.
W planach jest również konserwacja
sprzętu oraz wozu bojowego i dalsze
prace porządkowe, jak również zakup
mundurów wyjściowych i ubrań koszarowych.
Burmistrz P. Psikus skierował
słowa uznania i podziękowania do
wszystkich strażaków z OSP Domanin. - Trzeba cieszyć się z tego, że
przy najważniejszej pozycji – ilość
zdarzeń, w których brała udział jednostka – jest zero. To dobrze, że nie
było potrzeby wyjeżdżania i uczestnictwa w jakiejkolwiek akcji – mówił
P. Psikus. - Trzeba cieszyć się też z
tego, że Domanin, nieduża miejscowość w gminie Kępno, ma swoją jednostkę OSP, że są ludzie tacy, jak wy,
jak prezes, który potrafi was zjednoczyć, zaszczepić w was chęć niesienia pomocy innym i poświęcenia
swojego czasu, działania na rzecz
straży pożarnej. Cieszę się i gratuluję, że macie zapał, sprawność, siłę, że
jesteście gotowi nieść pomoc drugiej
osobie. Tacy jesteście, druhowie, i
możecie być z siebie dumni i być dla
innych przykładem – dodał. Podziękował też radnym, którzy uczestniczyli w zebraniach jednostek OSP z
gminy Kępno.
O planowanych szkoleniach,
sprawach finansowych oraz możliwościach zakupu sprzętu dla jednostki
opowiedziała A. Szydlik. Dziękowała też za dobrą współpracę ze strażakami. - Współpraca z tą jednostką i
strażakami układa się bardzo dobrze, wzorcowo – podsumowała.
KR

Gmina Kępno i Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe podpisały umowy na kolejne remonty dróg

Powstanie kolejnych 5 dróg

3 kwietnia br. w ratuszu burmistrz Piotr Psikus podpisał aż
pięć umów drogowych. Wykonawcą
wszystkich robót budowlanych jest
Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, reprezentowane przez
prezesa Zarządu Kamila Megę i pro-

P. Psikus, K. Mega i M. Szuwart
podpisali umowy na inwestycje

kurenta Małgorzatę Szuwart. Koszt
wszystkich inwestycji to łącznie ponad 2.000.000 zł.
Pierwsza umowa dotyczy drogi
gminnej Wierzbięcin – Świba. Zadanie obejmuje położenie masy asfaltowej. Wartość umowy to 479.193,77 zł,

a termin realizacji sięga 30 czerwca br.
Kolejna umowa to budowa drogi
nr G859683P w Borku Mielęckim.
Wartość umowy to 488.417,10 zł. Zadanie zostanie wykonane do 15 października br.
Następna umowa, o wartości
847.141,87 zł, dotyczy budowy drogi
za cmentarzem w Kępnie i remontu
ul. Spółdzielczej w Kępnie. Termin
realizacji to 30 września br.
Wybudowana zostanie również
droga w Olszowie. Wartość umowy
to 169.673,26 zł. Inwestycja ma zakończyć się do 15 października br.
Ostatnia z umów dotyczyła położenia nawierzchni asfaltowej w
centrum wsi Kierzno od nr 23 do 75.
Wartość umowy – 384.896,36 zł.
Zakończenie zadania planowane jest
również na 15 października br.
Oprac. KR

z wizytą w Kępnie

Od 15 marca br. w gminie Kępno
gościła 25-osobowa grupa z partnerskiego miasta Encs na Węgrzech. Goście przyjechali w ramach projektu
pn. „Let’s be United” dofinansowanego z programu „Europa dla obywateli”.
Goście z Encs podczas swojego
pobytu w Kępnie odwiedzili wiele
miejsc i uczestniczyli w wydarzeniach artystycznych i panelach tematycznych.
Podczas wizyty grupa miała okazję zapoznać się z największymi inwestycjami realizowanymi w gminie
Kępno: drogowymi, oświatowymi
oraz przedsięwzięciami prowadzonymi przez spółki „Wodociągi Kępińskie” i „TBS”, a także z największą
inwestycją – budową krytej pływalni.
Węgrzy byli bardzo zainteresowani
realizacją tak dużego zadania i mieli
szereg szczegółowych pytań dotyczą-

również pokazali się od jak najlepszej strony, prezentując ogromną
wrażliwość i muzykalność. To był
niezwykły wieczór muzyki, poezji i
tańca. Był też czas, aby goście z Węgier zaprezentowali kępnianom hungaricum, czyli węgierskie produkty
lokalne.
Grupa z węgierskiego miasta
Encs odwiedziła także kępińskie kino
„Sokolnia”. Goście, po obejrzeniu filmowych trailerów, byli pod dużym
wrażeniem możliwości technicznych
kina. Z kolei o lokalnej historii mogli
posłuchać w murach Muzeum Ziemi
Kępińskiej, gdzie obejrzeli eksponaty
dokumentujące lokalną przeszłość regionu oraz wystawę fotografii Dominika Makoscha.
Wizyta była również okazją do
spotkania się z władzami kępińskiego
samorządu. Podczas wizyty rozmawiano na temat bezpieczeństwa, do-

Goście z Węgier odwiedzili wiele miejsc w Kępnie, m.in.
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

cych inwestycji. Zwiedzili rondo na
ul. Sportowej, boisko Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie, Wodociągi
Kępińskie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Komendę
Powiatową Policji w Kępnie, Przedszkole „Dziecięca Kraina”, Szkołę
Podstawową w Mikorzynie, Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie oraz
muzeum parafialne.
Kolejnym punktem wizyty było
spotkanie w Kępińskim Ośrodku
Kultury. Artyści z węgierskiego Encs
i Kępna wystąpili na jednej scenie.
Goście zaprezentowali ludowy folklor w najlepszym wydaniu - w grupie
węgierskiej nie brakowało bowiem
uzdolnionych artystycznie tancerzy
i muzyków. Największe wrażenie
zrobił taniec w strojach ludowych.
Gospodarze nie pozostali dłużni i

świadczeń i sposobów na rozwiązywanie lokalnych problemów, a także
spraw społecznych i organizowanych
wydarzeń kulturalnych. Węgrzy byli
bardzo zainteresowani i zadawali
szczegółowe pytania.
Zorganizowano też debatę z
udziałem gości z Encs, dotyczącą
przyszłości Unii Europejskiej w kontekście przemian, będących podwaliną tworzenia współczesnej Europy.
Dyskutowano również na temat podobieństw i różnic obu narodów.
Goście zwiedzili nie tylko Kępno, ale i Wrocław: Dzielnicę Wzajemnego Szacunku, Rynek, Uniwersytet,
Ossolineum, Aulę Leopoldyna oraz
widok z Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Ostrów
Tumski z Katedrą i Halę Targową.
Oprac. KR

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 .:
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Bohaterami II wojny światowej są ludzie, o których przez wiele dziesiątek lat mało kto pamiętał, a władze PRL za wszelką cenę starały się, by prawda o nich nie wyszła na jaw. Mam
na myśli polskich oficerów pomordowanych przez sowiecką policję polityczną NKWD wiosną 1940 r. w Katyniu, Charkowie, Miednoje. Ofiarami tej zbrodni byli oficerowie Wojska
Polskiego częściowo pochodzący z rezerwy (naukowcy, lekarze, artyści, nauczyciele,
urzędnicy), którzy po agresji ZSRR na Polskę uzgodnionej przez ZSRR z III Rzeszą na
podstawie paktu Ribbentrop - Mołotow, zostali po 17 września 1939 r. w różnych okolicznościach rozbrojeni jako jeńcy wojenni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Żołnierze Schlesingerzy
8 września bronili przeprawy przez wschodnich obszarów Polski, czyli
Wartę. Następnie ich zadaniem było po 17 września 1939 roku.
uderzenie na Łęczycę zajętą już przez
Kilka miesięcy później w 1940
Niemców. Po zaciętych bojach w go- r. został wraz z innymi więźniami
dzinach wieczornych zdobyli miasto. przewieziony do Charkowa, miaNastępnie żołnierze pomaszerowali sta w północno - wschodniej części
w kierunku Warszawy.
Ukrainy - tereny byłego ZSRR. W
W nocy z 12/13 września pułk tej miejscowości rozstrzelano przeprzeszedł na północy brzeg rzeki wiezionych tam wcześniej ze StaroBzury i pomaszerował w kierunku bielska polskich oficerów, w tym pp.
Tablica pamiątkowa na cmentarzu poległych polskich oficerów zamordowanych przez NKWD
Sochaczewa. Do samego miasta jed- Franciszka Schlesingera. Dokonali
w Charkowie, gdzie upamiętniony jest F. Schlesinger
nak nie doszedł, gdyż był zmuszony tego funkcjonariusze Obwodowedo obrony prawego skrzydła 25. Dy- go Zarządu NKWD w Charkowie Chciałbym pobyt tu wykorzystać najW 60. Pułku Piechoty walczył
wizji przed czołgami niemieckimi. oraz pracownicy NKWD przybyli z racjonalniej. W bieliznę jestem już także brat Franciszka, Alfons, który
13 i 14 września walczyli z
zaopatrzony. Co słychać zginął w walkach Niemcami w 1939 r.
Niemcami w rejonie dolnej
W kampanii wrześniowej walw domu? Edziu, Poldek
Bzury. Dalej, maszerując w
wrócili już chyba i cali? czył również drugi z braci Franciszkierunku Warszawy, toczyli
Zośka i Muntek mają po- ka, Edward I, który wzięty do niewiele walk z najeźdźcą. W
dobno przymusowe ferie. woli rosyjskiej, uciekł z transportu
trakcie tych walk 60. Pułk
Od pp. Paluszewskiego i do obozu, następnie we Wrocławiu
poniósł wielkie starty przez
Przybyszewskiego dowie- został członkiem grupy konspiracyjbombardowania lotnicze.
działem się nieco szczegó- nej „Olimp” był żołnierzem Armii
Zmusiło to dowódcę do wyłów o Kępnie. Jak się ma Krajowej. Edward von Schlesinger
F. Schlesinger (zdjęcie z okresu
dania rozkazu, by maszerosprawa z polską walutą.
przedwojennego)
wać nocami, a we dnie do
We Lwowie otrzymałem
25 września 1912 roku, jako najstar- chowania się w lasach.
gażę i nie mam co roW czasie przebijania się
szy z piącioro rodzeństwa. Absolwent
bić !! – Piszcie dużo i
Państwowego Seminarium Nauczy- przez Puszczę Kampinoską
często nie czekajcie odcielskiego w Krotoszynie w 1933 r. zginął dowódca pułku ppłk.
powiedzi, gdyż dokucza
i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Frydrych. W dniach 21, 22
mi brak wiadomości. Ja
Rezerwy Piechoty przy 29. Pułku września pułk stoczył walbędę pisał przy każdej
Piechoty Wojska Polskiego w 1935 ki o wejście do Warszawy.
nadarzającej się sposobroku. Mianowany podporucznikiem Udało mu się przebić do
ności. Jestem zdrowy i
1 stycznia 1938 roku. Przydzielony miasta. 25 września 1939 r.
pełen dobrych nadziei na
do 60. Pułku Piechoty, w którym pułk poddał się po całodnioprzyszłość. Serdeczne poodbywał ćwiczenia rezerwy. Wraz z wym ciężkim boju.
zdrowienia i uściski dla
Po podpisaniu kapitularodzicami mieszkał w Kępnie przy
Ciotek, Wujostwa Zośki
ul. Rynek 41. Z zawodu był nauczy- cji żołnierze pułku zostali
i Wszystkich w domu (…)
rozbrojeni przez Niemców.
cielem.
tu Franek. – ZawiadomSzlak bojowy Franciszka
W niewiadomych okoliczcie Józefa Małolepszego,
i jego brata Alfonsa Leopolda
nościach Franciszek dostał
Słupia p/Kępnem, że syn
Edward I Schlesinger po zwolnieniu
Schlesingerów
się do niewoli rosyjskiej. Do
jego mgr. Franek Małoz półrocznego aresztu śledczego w
1 września 1939 r. został jako ofi- domu rodzinnego napłynęła
Gestapo we Wrocławiu.
lepszy jest tu”.
Treść kartki pocztowej nadanej ze Starobielska przez F. Schlesingera
cer rezerwy w stopniu podporucznika tylko jedna kartka pocztopowołany na wojnę do 60. Pułku Pie- wa, z której rodzice dowiedzieli się, Moskwy na mocy decyzji Biura Pochoty Wielkopolskiej. Wraz ze swo- że ich syn Franciszek przebywa na litycznego KCE WKP(b) z 5 marca
im pułkiem początkowo zajął pozycje terytorium ZSRR w miejscowości 1940 roku.
nad rzeką Prosną, z zadaniem zabez- Starobielsk. Jak można się domyślić
Treść otrzymanej pocztówki ze
pieczenia kierunku Ostrów Wielko- po kapitulacji 60. Pułku Piechoty pp. Starobielska:
polski - Kalisz. Następnie jego pułk Franciszek Schlesinger został wzię,,Starobielsk 19. II. 40 Kochani
wycofał się w kierunku rzeki Warty. ty do niewoli przez żołnierzy Armii Rodzice!
W ciężkich bojach z Niemcami 7 i Radzieckiej po zajęciu przez nich
Do tej pory nie otrzymałem żadnej wiadomości od Was. Jedynie z
listu Stasia z Piotrówki i Jerzego
dowiedziałem się, że wiecie o moim
tu pobycie. Jest to czwarta z rzędu
pocztówka, którą stąd piszę przyczym
wysłałem jedną do wujostwa Leków.
Piszcie do mnie pocztówki (po polsku), gdyż jak tu praktyka wykazała
dochodzą lepiej i prędzej. Nadto wysyłajcie dublowane, istnieje bowiem
większe prawdopodobieństwo trafieBudynek rodziny Schlesingerów na Rynku w Kępnie (miejsce zamieszkania Franciszka, Alnia. N.p. (…) otrzymał prezt. ur. 3 nie
fonsa i Edwarda)
doczekał się jednak poprzednich. W
pierwszych prezt. prosiłem o przysyOrdery i odznaczenia Franciszka Schlesingera
łanie samouczka j. angielskiego. Pi- 11 listopada 1976 roku prezydent RP na Uchodźctwie w Londynie Staniwar’a lub książki, którą mam w domu
sław Ostrowski przyznał mu jak i innym poległym Order Virtutti Militari.
(…zielona …) oraz o dowolną książkę
- 1 stycznia 1986 roku Minister Spraw Wojskowych na Uchodźstwie ppłk.
niemiecką. Zdaję sobie sprawę z trudJerzy Morawicz nadał Franciszkowi odznakę pamiątkową Krzyż Kampaności, ale gdyby można to przyślijcie
nii Wrześniowej 1939 roku.
przez kogoś z okupacji sowieckiej z
Kopia z oryginału karty pocztowej nadanej dnia 19 lutego 1940 roku z obozu w Starobielsku
- 5 października 2010 roku prezydent RP Lech Kaczyński awansował Franuwagi na łatwiejszą komunikację.
Jednym z takich oficerów Wojska Polskiego był Franciszek II z
rodu rycerzy von Schlesinger h.
wł., syn Franciszka I i Jadwigi z
Szubińskich h. Nałęcz. Urodził się
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ciszka Schlesingera pośmiertnie do stopnia porucznika. Awans odczytano 9 listopada 2007 roku podczas uroczystego Apelu Pamięci na Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
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Dni Otwarte w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Kępnie

Z pożarem walczyło 8 zastępów straży pożarnej. Spaleniu
uległ budynek gospodarczy, samochód osobowy, kojce dla
psów i części zamienne do pojazdów, a w budynku mieszkalnym opalona została ściana

Pożar w Rzetni.

Straty sięgają 140.000 zł
Strażacy szybko opanowali pożar i przystąpili
do dogaszania obiektów. Fot. Kobyla Góra Movie

Młodzież odwiedziła ARiMR
5 kwietnia br. w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Kępnie
odbyły się Dni Otwarte, w których
uczestniczyli rolnicy, młodzież z
powiatu kępińskiego oraz wszyscy
zainteresowani działalnością tej instytucji, wspierającej trudną pracę
rolników.
Biuro Powiatowe ARiMR w
Kępnie zajmuje się m.in.: wspieraniem rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich, pełnieniem roli akredytowanej przez rząd agencji płatniczej,
wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielaniem pomocy ze
środków krajowych.
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR
są rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy
producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. W ramach
Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2014-2020 ARiMR jest podmiotem

wdrażającym instrumenty pomocy
finansowanej z funduszy unijnych.
Realizowane zadania to np. płatności
bezpośrednie i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
w ramach którego realizowane jest
m.in. poddziałanie „Modernizacja
gospodarstw rolnych”, które umożliwia wsparcie na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt,
mleka krowiego i bydła mięsnego,
racjonalizacją technologii produkcji,
wprowadzeniem innowacji, zmianą
profilu produkcji, zwiększeniem skali
produkcji, poprawą jakości produkcji
lub zwiększeniem wartości dodanej
produktu.
W czwartek Biuro Powiatowe
odwiedziło około 90 osób. Nie mogło
zabraknąć uczniów kształcących się
w zawodzie technik agrobiznesu w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Kępnie. Młodzież miała okazję zapoznać się z bliska z pracą w
ARiMR.

Kierownik Biura Powiatowego
ARiMR Marek Potarzycki przedstawił młodzieży główne zadania
realizowane przez Biuro Powiatowe
oraz omówił najważniejsze założenia
i możliwości pozyskania środków w
ramach PROW na lata 2014-2020.
Młodzież została również zapoznana z zasadą działania nowej aplikacji „eWniosekPlus” oraz zachęcona
do udzielenia pomocy tym wszystkim, którzy będą korzystać z aplikacji. Podczas spotkania podkreślano,
jak ważna jest praca w rolnictwie i jej
dobry wpływ na rozwój wielkopolskich wsi.
Wśród młodzieży przeprowadzono konkurs, polegający na udzieleniu
odpowiedzi na zadawane pytania
dotyczące zagadnień związanych z
działalnością ARiMR. Opiekunami grupy byli nauczyciele: Barbara
Gruszka i Jan Kokot.
Oprac. KR

Ćwiczenia z ratownictwa wysokościowego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadami w
Olszowie

8 kwietnia br., o godz. 16.23, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie, że w Rzetni palą się zabudowania
gospodarcze. - Po dotarciu strażaków na miejsce zdarzenia, pożarem
objęty był budynek gospodarczy oraz
sąsiedni plac części zamiennych do
samochodów. Strażacy przystąpili
do gaszenia palących się obiektów
oraz do obrony bezpośrednio zagrożonego budynku mieszkalnego. Po
kilkunastu minutach pożar opanowano i przystąpiono do dogaszania
oraz dokładnego sprawdzenia obiektów celem wykluczenia ukrytych
zarzewi ognia, wykorzystując w tym

celu kamerę termowizyjną – relacjonuje rzecznik prasowy KP PSP Kępno kpt. Jarosław Kucharzak.
- Spaleniu uległ budynek gospodarczy o wymiarach 8x4 m, samochód osobowy marki Kia, kojce dla
psów i części zamienne do pojazdów.
Natomiast w budynku mieszkalnym
opalona została ściana – dodaje. Wstępnie straty oszacowano na
140.000 zł.
W gaszeniu pożaru udział brało
8 zastępów straży pożarnej: 2 z JRG
Kępno i z OSP Kępno praz po jednym
z JRG Ostrzeszów, OSP Bralin, OSP
Rzetnia i OSP Kobyla Góra. Działania zakończono o godz. 18.13.
Oprac. KR

Zdarzenie z udziałem dwóch samochodów osobowych na
ul. Przemysłowej w Kępnie

Strażacy szkolili umiejętności Zderzenie na skrzyżowaniu
28 marca br. w Zakładzie Zagospodarowania Odpadami w Olszowie
odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa wysokościowego, w którym udział brały dwa zastępy z JRG
Kępno oraz jeden zastęp z OSP Słupia pod Kępnem.

poszkodowanych. Następnie osoba
uwięziona na wysokości, po przejęciu
przez ratownika, została opuszczona na ziemię, a osoba uwięziona w
studni została ewakuowana wraz z
ratownikiem na poziom gruntu, wykorzystując system „4:1”. - Tego typu

Jedno z założeń polegało na dotarciu
do osoby uwięzionej na wysokości

Założenie polegało na dotarciu do
dwóch osób poszkodowanych. Jedna
z nich była uwięziona na wysokości,
druga natomiast ugrzęzła w studni.
Działania w zakresie podstawowym
polegały na zbudowaniu stanowisk
i opuszczeniu ratowników do osób

ćwiczenia są świetną okazją do przetestowania nowych i przypomnienia
starych zasad dostępu do osób poszkodowanych przy wykorzystaniu
technik linowych. Zakres podstawowy ratownictwa wysokościowego
ściśle określa zadania strażaków,

czy to Państwowej Straży Pożarnej
czy też Ochotniczej Straży Pożarnej
(w tym przypadku OSP Słupia, która
zadeklarowała gotowość do realizacji zadań w zakresie ratownictwa
wysokościowego). Zakład Zagospodarowania Odpadami w Olszowie
to zakład o specyficznej infrastrukturze, co pozwoliło na zastosowanie
kilku niełatwych wariantów ratowniczych, a dokładając do tego wieczorne godziny – zwiększenie poziomu
trudności założonego ćwiczenia –
podsumował zastępca dowódcy JRG
w Kępnie kpt. Mateusz Grzesiak.
Oprac. KR

W ćwiczeniach udział brały zastępy
z JRG Kępno i OSP Słupia

Na miejscu działali strażacy, policjanci
i ratownicy medyczni. Fot. KP PSP Kępno

9 kwietnia br., o godz. 8.06, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o zdarzeniu z udziałem dwóch samochodów osobowych na ul. Przemysłowej w Kępnie. - Strażacy, po dotarciu na miejsce zdarzenia, zastali dwa
pojazdy po zderzeniu na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Przemysłowej.
Jednej osobie poszkodowanej udzielana była pomoc medyczna przez

Zespół Ratownictwa Medycznego.
Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca działań i pomocy
osobie poszkodowanej, która została przewieziona do szpitala. Dalsze
czynności prowadziła policja – poinformował rzecznik prasowy KP PSP
Kępno kpt. Jarosław Kucharzak.
Na miejscu działały: straż pożarna – JRG Kępno – oraz policja i ratownicy medyczni.
Oprac. KR
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informacje
Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr.
Szembekowej w Kępnie zaprasza do włączenia się w inicjatywę o nazwie „Z książką w drodze”

Reprezentantki Lokalnej Grupy Działania Wrota Wielkopolski wzięły udział w prezentacji
wielkopolskich LGD w Brukseli

Niezapomniane wojaże Europa przy wielkopolskim
stole wielkanocnym
z „Małym Księciem”
Jest to akcja promująca czytelnictwo i kępińską bibliotekę, w ramach
której czytelnicy zachęcani są do zrobienia zdjęcia z egzemplarzem „Ma-

Zdjęcia przysyłane przez czytelników zamieszczane są na mapie internetowej. Do tej pory książka z SBP
była już m.in. w Peru, na Florydzie
„Mały Książę” z kępińskiej
biblioteki odwiedził m.in. Maltę...

łego Księcia” w najbardziej znanych
i charakterystycznych zakątkach całego świata.
- Jeśli ktoś z państwa wybiera
się w podróż do ciekawego miejsca,
zachęcamy do zgłoszenia się do biblioteki po specjalnie oznaczony egzemplarz „Małego Księcia”. Warto
zarezerwować termin wcześniej, ponieważ książka jest
jedna i przechodzi z rąk do
rąk.. Najciekawsze zdjęcia
zostaną nagrodzone! - zachęcają organizatorzy akcji,
zapewniając jednocześnie,
że oferowany egzemplarz
książki jest lekki, nie powinien zatem sprawiać kłopotów nawet w najdalszej wyprawie. - Chcemy, aby nasza
książka dotarła w najdalsze
zakamarki świata i zwiedziła ciekawe miejsca, by w ten
sposób czytelnicy pomogli
nam promować czytanie
książek i bibliotekę.

i w Rumunii, ale też w najpiękniejszych zakątkach Polski, takich jak
Kazimierz Dolny, Sudety czy Nałęczów.
Wszystkie zdjęcia z podróży oraz
mapa miejsc dostępne są na stronie:
www.waszabiblioteka.pl w zakładce
„Z książką w drodze”. Oprac. bem
… i zwiedził najpiękniejsze
zabytki Rzymu

Ogłoszenie

Proboszcz parafii w Krzyżownikach
ks. Andrzej Milian

organizuje

pielgrzymkę
do Ziemi Świętej

w dniach 6.11.2018 r. – 13.11.2018 r.

Informacje dla zainteresowanych wyjazdem
pod nr tel. 603 83 79 78.

sprostowanie

W poprzednim numerze „Tygodnika Kępińskiego”
błędnie wpisane zostało nazwisko pod zdjęciem w artykule
pt. „Udany bilans targów” Pani Marzeny Idźczak-Faltyn,
zainteresowaną przepraszamy.
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27 marca 2018 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli był
dniem Lokalnych Grup Działania z
Wielkopolski. Poseł do PE Andrzej
Grzyb we współpracy z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim,
reprezentującym Samorząd Wojewódzki, zaprosił do Brukseli przedstawicieli LGD z całego regionu, by
zrealizować wydarzenia „Europa
przy wielkopolskim stole wielkanocnym”.
Do Brukseli przybyło 26 LGD,
w tym Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski, które reprezentowane było
przez przewodniczącą Rady LGD
Renatę Gość oraz członka Zarządu
LGD Dominikę Drapiewską.
W ramach całodniowego programu zorganizowano konferencję
ekspercką z udziałem przedstawicieli instytucji UE, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz
przybyłych LGD. Konferencja miała na celu zebranie i przekazanie
doświadczeń wielkopolskich LGD

korzystających z dotychczasowych
budżetów UE oraz przedstawienie
ich wniosków na przyszłość. LGD
miały również okazję do dyskusji z
przedstawicielami Komisji Europejskie oraz Parlamentu Europejskiego,
którzy przedstawili m.in. informacje
o rozpoczynających się pracach nad
programowaniem budżetu UE po
2020 r. W panelu konferencji udział
wzięli: A. Grzyb - współprzewodniczący polskiej delegacji w Grupie
EPL w PE, K. Grabowski, Małgorzata Blok - przewodnicząca Wielkopolskiej Sieci LGD, dr Czesław
Siekierski - poseł do PE, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi i Komisji Rybołówstwa (AGRI),
Josefine Loriz-Hoffmann - dyrektor
w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG
AGRI), Krzysztof Hetman - poseł
do PE, członek Komisji Rozwoju
Regionalnego (REGI), Krzysztof
Wójcik - przedstawiciel Dyrekcji
Generalnej ds. Polityki Regionalnej i
Miejskiej (DG REGIO).

Wieczorem w największej przestrzeni wystawowej PE na stoiskach
przygotowanych przez LGD prezentowano ich dorobek i potencjał w
postaci materiałów informacyjnych,
videoprezentacji,
wytwarzanych
produktów, warsztatów rękodzieła.
Można było również skosztować lokalnych specjałów. Tematem przewodnim prezentowanej oferty były
wielkopolskie tradycje wielkanocne.
Inaugurację wieczoru wzbogaciły występy folklorystyczne młodzieżowego szkolnego zespół z Bukówca
Górnego, prezentujące m.in. ciągle
żywe w regionie tradycje okołowielkanocne, takie jak „lotanie z klekotami” czy „nowe lotko” oraz występy Kramskiej Kapeli Podwórkowej.
Występy wraz z prezentowaną ofertą
wielkopolskich LGD były doskonałą
promocją kultury Wielkopolski i okazją do przybliżenia regionu licznie
przybyłym gościom z wielu krajów
UE i spoza kontynentu.
Oprac. bem

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie otwarto wystawę przygotowaną z okazji
Światowego Dnia Zespołu Downa

21 marca - Światowy Dzień Zespołu Downa
Data obchodów nie jest przypadkowa. Dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże
się również z istotą zaburzenia – trisomią 21 chromosomu.
Z tej okazji na całym świecie, a
także i w Kępnie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie
świadomości społecznej dotyczącej
zespołu Downa, propagowanie praw
i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i
integracja z nimi.
Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Kępnie we współpracy z Zespołem
Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem zorganizowała warsztaty plastyczne dla grupy dzieci z zespołem
Downa. Na zajęciach dzieci namalowały prace, na których przedstawiły
swoje marzenia, potrzeby, pomysły.
Powstała wystawa, na której można oglądać również piękne zdjęcia
autorów prac. Sesję fotograficzną
dla dzieci przeprowadziły: Patrycja
Hanke i Kasia Rachel z Zespołu
Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Na fotografiach dzieci mają
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dwie różnokolorowe niepasujące do
siebie skarpetki, które są symbolem
uczestniczenia w akcji z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa.
Przybyłych na otwarcie wystawy
22 marca 2018 r. powitali: Wiesław

Jany, która obdarowała dzieci paczkami wielkanocnymi, przedstawicielka biura poselskiego posłanki na
Sejm RP Bożeny Henczycy, rodzice,
przyjaciele dzieci, dyrekcja i nauczyciele z ZSS w Słupi pod Kępnem.

Dzieci z zespołem Downa namalowały swoje marzenia,
potrzeby, pomysły i wzięły udział w sesji fotograficznej

Walas - dyrektor PBP w Kępnie i
Beata Lebek - dyrektor ZSS w Słupi
pod Kępnem. Wśród gości znaleźli się
m.in. wicestarosta kępiński Grażyna

Wystawę można będzie oglądać
w sali Biblioteki Powiatowej do końca kwietnia.
Oprac. bem

Wiadomości

informacje

Spotkanie podsumowujące konkursy „EKO-Bohater” i „EKO-Film”, które rozstrzygnięto jesienią ubiegłego roku

Laureaci konkursu

„EKO-Bohater” i „EKO-Film” nagrodzeni
26 marca br. odbyło się spotkanie
podsumowujące konkursy, które rozstrzygnięto jesienią ubiegłego roku,
tj.: „EKO-Bohater” – na wykreowanie postaci wiodącej filmu dotyczącego segregacji odpadów oraz „EKO-Film” – na stworzenie scenariusza
dotyczącego właściwego sposobu
segregacji odpadów. Organizatorem
konkursów, będących częścią przedsięwzięcia – kampanii edukacyjnej
dla mieszkańców gmin: Dziadowa

Zgromadzonych powitali oraz
uroczystego otwarcia dokonali: prezes Zarządu ZZO Olszowa Sp. z
o.o. Marzena Koppenberg oraz
burmistrz miasta Oleśnicy. Swoim
wystąpieniem rangę wydarzenia podniósł prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który
przekazał informacje o działalności
funduszu i wsparciu przedsięwzięć
edukacyjnych, w tym o dofinanso-

Dla dzieci przygotowano
wiele atrakcji

Kłoda, Międzybórz, Syców, Oleśnica
i miasta Oleśnica pn. „Segregacja –
prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym
pomaga”, współfinansowanego ze
środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu – jest Zakład
Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
Dzięki uprzejmości burmistrza
miasta Oleśnicy Michała Kołacińskiego spotkanie miało miejsce w
sali konferencyjno-multimedialnej
Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy. Udział w przedsięwzięciu wzięli
zaproszeni goście, m.in. prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz, burmistrz miasta Oleśnicy
M. Kołaciński, burmistrz miasta i
gminy Międzybórz Jarosław Głowacki oraz dyrektorzy i nauczyciele
placówek oświatowych. Na spotkanie przybyli nie tylko laureaci wraz
z opiekunami, ale także uczniowie z
klas nagrodzonych zwycięzców, jako
laureaci nagrody zbiorowej, którą będzie stanowił wyjazd edukacyjny do
ZZO Olszowa w kwietniu br.

waniu zadania prowadzonego przez
ZZO Olszowa.
Następnie informacje o Spółce i
prowadzonej kampanii edukacyjnej
przekazała prezes Zarządu ZZO Olszowa. Spółka realizuje obecnie dwie
kampanie edukacyjne pn. „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w
tym pomaga”, które prowadzone są na
obszarze gmin – udziałowców Spółki.
Jedna – na terenie Dolnego Śląska,
obejmująca gminy: Dziadowa Kłoda,
Międzybórz, Syców, Oleśnica i miasto Oleśnica oraz druga – na terenie
Wielkopolski, obejmująca gminy: Baranów, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica.
Najbardziej oczekiwaną chwilą
spotkania było uroczyste wręczenie
nagród indywidualnych oraz dyplomów, które zostały przekazane przez
prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu i
burmistrza miasta Oleśnicy.
Konkurs „EKO-Bohater”, w ramach którego wpłynęło 109 prac, zorganizowany był dla dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów
klas I-III szkół podstawowych z terenu gmin: Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Miasto Oleśnica i Sy-

ców. Pierwsze miejsce zdobył Michał
Kłeczek (5-latki „Puchatki” – Przedszkole nr 6 w Oleśnicy), drugie przyznano Oliwii Markowskiej (klasa
I – Szkoła Podstawowa w Smolnej),
natomiast na trzecim uplasował się
Nikodem Gaj (klasa III b – Szkoła
Podstawowa w Międzyborzu).
Konkurs „EKO-Film” adresowany był do uczniów klas IV-VII
szkół podstawowych oraz klas II-III
gimnazjów z terenu gmin: Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica,
miasto Oleśnica i Syców. W ramach
konkursu wpłynęło zaledwie 5 prac.
Nagrodzeni zostali uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 6 w Oleśnicy: pierwsze miejsce zajął Bartłomiej Rondoś
(klasa Vc), drugie – Martyna Babiak
(klasa 6c), a trzecie – Mateusz Drosiński (klasa Ve).
W ramach kampanii realizowanej na Dolnym Śląsku na podstawie
zwycięskich prac konkursowych powstają dwa filmy, które będzie mnożna zobaczyć latem br. pod adresem:
www.zzo-olszowa.pl.
Nagrody zostały sfinansowane z
dotacji udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, która stanowi 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Pozostała część kosztów stanowi
wkład własny ZZO Olszowa.
Wydarzenie zostało uświetnione
spektaklem pt. „Elektromisja”, przygotowanym przez Krakowskie Biuro
Promocji Kultury, w którym wystąpili trzej aktorzy: Justyna Baran, Urszula Machnik oraz Janusz Baran.
Bohaterami spektaklu byli Żarówka
Iluminacja i radio Herc, którzy zamieszkują dzikie wysypisko śmieci
na skraju lasu. Widzowie dowiedzieli się, co zrobić z elektroodpadami,
których nie da się już wykorzystać,
a które stwarzają duże zagrożenie
dla zdrowia i przyrody. Uczestnicy
poznali znaczenie recyklingu, a także zasady segregacji odpadów. Scenarzystą i reżyserem przedstawienia
jest Aleksandra Kowalczyk. Występ
zrobił ogromne wrażenie, zwłaszcza
na najmłodszych widzach.
Na zakończenie uczestnicy spotkania mogli również skorzystać ze
słodkiego poczęstunku zorganizowanego przez tamtejszy magistrat.
Anita Śmiałek

„Pchli Targ” na Targowisku Miejskim w Kępnie

Drugie życie staroci

24 marca br. na Targowisku Miejskim w Kępnie po raz pierwszy odbył
się „Pchli Targ”. Dla mieszkańców
gminy Kępno oraz gości była to okazja, aby po okazyjnych cenach kupić
niecodzienne „skarby” oraz sprzedać
lub wymienić zgromadzone w domach starocie, m.in. książki, zegary,
barometry, zastawy stołowe, lampy,
biżuterię, przedmioty dekoracyjne
czy nawet elektronikę. Dzięki pchlim
targom stare przedmioty mogą otrzymać drugie życie i odzyskać dawną
świetność, a mieszkańcy mogą znaleźć prawdziwe „perełki”.
Co więcej, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Słupi,
Środowiskowy Dom Samopomocy i
Klub Seniora „Pod Żurawiem” przygotowali rękodzieła świąteczne, któ-

re można było zakupić. Atrakcją tego
dnia był również pokaz szkolenia
psów w wykonaniu Ośrodka Szkolenia Psów „Spartakus K-9” w Bralinie
oraz pokaz pierwszej pomocy. Organizatorzy – Spółka „Projekt Kępno”
– zaplanowali dla odwiedzających,
zwłaszcza tych najmłodszych, szereg
atrakcji, gier i zabaw, przypominających o świętach Wielkiej Nocy, konkursy prowadzone przez animatora
czy warsztaty plastyczne z „Zajączkiem”.
Pierwsza edycja „Pchlego Targu” przyciągnęła sporą ilość mieszkańców. Kolejne edycje odbywać się
będą w każdą czwartą sobotę miesiąca od godziny 9.00 na Targowisku
Miejskim przy ul. Polnej w Kępnie.
KR

„Pchli Targ” przyciągnął wielu mieszkańców,
którzy mogli znaleźć interesujące ich przedmioty

Wykonawcą inwestycji będzie kępińska firma „Bracia Mamczak”

Wyremontują
szatnię sportową w Świbie

Zadanie ma być zakończone do 30 czerwca br.
W ratuszu podpisano umowę z
wykonawcą wyłonionym w drodze
przetargu na remont szatni sportowych w Świbie. Zakończenie robót,
które będzie wykonywać firma „Bracia Mamczak” s.c., ma nastąpić do
30 czerwca br. - Wyremontowane
zostaną szatnie, które będą służyć

sportowi na terenie wsi. Cieszę się,
że to kolejna inwestycja realizowana
przez kępińską firmę – powiedział
burmistrz Piotr Psikus. Koszt inwestycji wynosi 187.728,22 zł, z czego
około połowa to środki pozyskane w
formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. 		
Oprac. KR
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Straż pożarna
W ciągu 6 dni w powiecie kępińskim doszło do 19 pożarów traw

Stop pożarom traw!

W ostatnich dniach możemy się
cieszyć słoneczną i bardzo ciepłą pogodą, która sprawia, że jest sucho,
a w połączeniu z wiatrem – stanowi
doskonałe warunki do szybkiego rozwoju pożarów. Niestety, wielu osobom
przychodzi wtedy do głowy nierozsądny pomysł wypalania suchych traw, co
z kolei bardzo często prowadzi do pożarów. Choć stwierdzić można, że pogoda to nie przeszkoda – pierwsze w
tym roku przypadki rejestrowano już
na początku marca, kiedy było jeszcze
chłodno i zimowo - przy dobrych warunkach atmosferycznych zjawiska te
występują częściej.
Nie wypalaj traw!
Przełom zimy i wiosny oraz

wielu ludzi panuje mylne przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w
sposób naturalny glebę, co spowoduje
szybszy i bujniejszy wzrost młodej
trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Rzeczywistość
wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym
– ziemia wyjaławia się, zahamowany
zostaje bardzo pożyteczny, naturalny
rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków
chemicznych będących truciznami
zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną
pożarów, w których niejednokrotnie

Co roku strażacy walczą ze skutkami
wypalania traw. Fot. OSP Kępno

przedwiośnie to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na
łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych
traw i pozostałości roślinnych. Najwięcej tego typu zdarzeń ma miejsce
w marcu i kwietniu. Obszary zeszłorocznej, wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym
czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, w połączeniu z
nieodpowiedzialnością ludzi skutkują
gwałtownym wzrostem pożarów. Za
ponad 94% przyczyn powstania tego
typu pożarów odpowiedzialny jest
człowiek. Niestety, od pokoleń wśród

ludzie tracą dobytek całego życia.
Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz
zwierząt.
W zeszłym roku w Polsce doszło
do prawie 125.892 pożarów, spośród których aż 32%, czyli 38.634,
stanowiły pożary traw na łąkach i
nieużytkach rolnych, w większości spowodowane wypalaniem traw.
Dlatego właśnie Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji wraz
z Państwową Strażą Pożarną zainaugurowały akcję „Stop pożarom traw”.
Kampania informacyjna ma na celu
uświadomienie, jak niekorzystne dla

środowiska jest wypalanie traw, będące przyczyną setek tysięcy pożarów,
w których ludzie tracą dorobek całego
życia, a nawet ponoszą śmierć.
W tym roku Państwowa Straż
Pożarna odnotowała już 38.634 pożary traw, w których śmierć poniosły
dwie osoby, a 101 zostało rannych.
W zeszłym roku tego typu pożary
były bezpośrednią przyczyną śmierci
dwóch osób. Straty, które są spowodowane pożarami traw w 2017 r., oszacowane zostały na ponad 10.000.000 zł.
Co roku strażacy walczą ze skutkami wypalania traw. Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i
zazwyczaj duże rozmiary, angażują
znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Tylko w 2017 r. do gaszenia
pożarów traw i nieużytków rolnych
wyjechało 266.000 strażaków. Strażacy wyjeżdżali średnio co 13 minut.
Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. W ubiegłym roku podczas akcji ratowniczych związanych
z gaszeniem pożarów traw zużyto
74.527.000 litrów wody, co odpowiada
pojemności 20 basenów olimpijskich.
Co więcej, strażacy, zaangażowani
w gaszenie pożarów traw na łąkach
i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania
życia, zdrowia i mienia ludzkiego w
innym miejscu. Może się zdarzyć, że
przez lekkomyślność ludzi, związaną
z wypalaniem traw, nie dojadą na czas
tam, gdzie są bardzo potrzebni.
Pożary traw powodują również
spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w
krzewach. Palą się również gniazda
już zasiedlone, a zatem z jajeczkami
lub pisklętami. Dym uniemożliwia
pszczołom i trzmielom oblatywanie
łąk. Owady giną w płomieniach, co
powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji - obniżenie plonów roślin. Giną też zwierzęta domowe, które przypadkowo
znajdą się w zasięgu pożaru. Dotyczy
to również dużych zwierząt leśnych,
takich jak sarny, jelenie czy dziki.
Płomienie niszczą miejsca bytowania
zwierzyny łownej, m.in. bażantów,

STAROSTA KĘPIŃSKI
informuje, że
w Starostwie Powiatowym w Kępnie
ul. Kościuszki nr 5 i ul. Staszica nr 12
w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno
oraz na stronie Wojewody Wielkopolskiego
został wywieszony na okres 21 dni
tj.: od 12 kwietnia 2018 roku
do 3 maja 2018 roku
- wykaz nieruchomości, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako
działka nr 517/2 o pow. 0,0740 ha,
położonej w mieście Kępnie
- księga wieczysta nr KZ1E/00059759/5
przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.
Starosta Kępiński
Witold Jankowski
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kuropatw, zajęcy, a nawet saren. W
płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: żaby,
ropuchy, jaszczurki, krety ryjówki,
jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i wiele innych.
Przy wypalaniu giną też mrówki, biedronki i wiele pożytecznych zwierząt
bezkręgowych, m.in. dżdżownice, pająki, wije czy owady.
Należy pamiętać, że po okresie
zimy trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Z informacji straży pożarnej wynika, że prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad
20 km/h (dla porównania – szybki bieg
to prawie 19 km/h, a szybka jazda na
rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr.
Osoby, które wbrew logice decydują
się na wypalanie traw, przekonane są,
że w pełni kontrolują sytuację i w razie
potrzeby w porę zareagują. Niestety,
mylą się i czasami kończy się to tragedią. Niemożliwe jest samodzielnie zapanowanie nad żywiołem oraz kontrola stopnia i kierunku wypalania traw
– pożary bardzo często wymykają się
spod kontroli i w niezwykle szybkim
tempie przenoszą się na pobliskie lasy
i zabudowania.
Wypalanie traw
surowo zabronione
Ci, którzy mimo wszystko chcą
ryzykować, muszą liczyć się z konsekwencjami. Wypalanie traw jest
nie tylko środowiskowo szkodliwe,
ale także surowo zabronione. Za ich
dokonywanie grożą wysokie kary
mandatowe, a nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, osobom wypalającym trawy
grożą także dotkliwe kary finansowe
nakładane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
postaci zmniejszenia od 5% do 25%, a
w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich
za dany rok.
Kampania informacyjna „Stop
pożarom traw” ma na celu uświadomienie społeczeństwa o negatywnych

skutkach wypalania traw. Na specjalnie przygotowanej stronie www.stoppozaromtraw.pl, odnaleźć możemy
m.in. statystyki dotyczące szkodliwości zjawiska wypalania traw, a także
negatywne skutki takich zdarzeń.
Pożary w powiecie kępińskim
Od początku roku w powiecie kępińskim straż pożarna wzywana była
do kilkudziesięciu pożarów traw, łąk
i nieużytków rolnych. Od początku
kwietnia, w ciągu zaledwie sześciu
dni, doszło do aż 19 pożarów.
Pierwszy w tym miesiącu pożar
traw został zgłoszony 4 kwietnia br.,
o godz. 12.37. W Olszowie spłonęło 6
arów traw.
Kolejnego dnia, 5 kwietnia br., doszło do sześciu pożarów: o godz. 11.46
przy ul. Osińskiej w Kępnie (1,5 ara),
o godz. 15.55 w Taborze Wielkim (0,1
ara), o godz. 18.07 przy ul. Słonecznej
w Kępnie (0,2 ara), o godz. 18.57 przy
ul. Namysłowskiej w Rychtal (0,1 ara),
o godz. 21.04 w Krążkowach – nasyp
kolejowy (1,5 ara) i o godz. 21.20 w
Kierznie (1,5 ara).
6 kwietnia br. miały miejsce kolejne dwa pożary traw: o godz. 17.36
przy ul. Sportowej w Kępnie (3 ary) i
o godz. 22.35 przy ul. Lipowej w Laskach (0,4 ara).
7 kwietnia br. przyniósł cztery pożary: o godz. 14.24 w Dworzyszcze (4
ary), o godz. 14.41 w Krzyżownikach
(0,5 ara), o godz. 20.04 w Pile Młyn
(0,5 ara) oraz o godz. 20.22 znów w
Dworzyszcze (1 ar).
8 kwietnia br. obfitował w kolejne
pięć pożarów traw: o godz. 10.18 przy
ul. Zachodniej w Kępnie (0,1 ara), o
godz. 13.24 w Baranowie (0,5 ara), o
godz. 19.53 w Grębaninie (0,5 ara), o
godz. 20.23 w Wodzicznej (2 ary) i o
godz. 20.25 przy ul. Bohaterów Westerplatte w Hanulinie (0,2 ara).
9 kwietnia br. doszło do jednego
pożaru traw, który miał miejsce o godz.
20.25 w Łęce Opatowskiej (3 ary).
Pamiętajmy o szkodliwości wypalania traw, zwiększajmy świadomość
znajomych, reagujmy, kiedy widzimy
osobę wypalającą trawę – niech ludzie
zaprzestaną tej nierozsądnej praktyki!
Oprac. KR

Wiadomości

informacje

Koncert zespołu „Cisza jak ta” w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Hanulinie

Fot. Radio SUD

W muzyczno-poetyckim świecie

Muzycy otrzymali od organizatorów
statuetkę z okazji 15-lecia działalności

W piątkowy wieczór, 6 kwietnia
br., w kościele pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Hanulinie, na
zaproszenie ks. proboszcza Marka
Naglera, odbył się koncert zespołu
„Cisza jak ta”, wykonującego poezję
śpiewaną. Muzyczno-poetycka podróż grupy z Kołobrzegu przeniosła
słuchaczy do „krainy łagodności”.

Artyści podczas prawie dwugodzinnego koncertu zaprezentowali
utwory pochodzące z muzycznego
dorobku aż jedenastu dotychczas wydanych albumów. Były to zarówno
autorskie kompozycje, jak i utwory
tworzone do wierszy Jonasza Kofty, Agnieszki Osieckiej, Bolesława
Leśmiana i wielu innych znanych

Zespół „Cisza jak ta” wzruszył i zachwycał
swoim niezwykłym występem

polskich poetów, oprawione w piękne melodie, które pozwoliły publiczności na chwilę refleksji i zadumy.
Zespół stworzył niezwykłą atmosferę, trafiając do muzycznej wrażliwości słuchaczy. Wokalista Michał
Łangowski zachęcał wszystkich do
włączenia się we wspólny śpiew, a po
każdym utworze muzycy byli nagradzani gromkimi brawami.
Koncert był wyjątkowy nie tylko
dla publiczności, ale również dla muzyków – zespół świętował bowiem
piętnastolecie działalności. Muzycy
zespołu „Cisza jak ta” z tej okazji
otrzymali od organizatorów jubileuszową statuetkę, którą w imieniu
burmistrza Piotra Psikusa wręczyła
sekretarz miasta i gminy Kępno Katarzyna Kołcio-Kraus.
Muzycy, podobnie jak publiczność, nie kryli wzruszenia i obiecali
występ na kolejnym koncercie. Po zakończeniu koncertu publiczność miała okazję zakupić płytę z autografami
zespołu oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.
Oprac. KR

Pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkanie bibliotekarzy z bibliotek publicznych i
członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z powiatu kępińskiego

Seminarium bibliotekarzy
powiatu kępińskiego

Przybyłych bibliotekarzy powitał dyrektor Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Kępnie Wiesław Walas. Gościem spotkania była Anna

Sabiłło - pracownik działu instrukcyjno-metodycznego
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu, która

Rozmawiano o tym, co warto zakupić
do bibliotek i polecać czytelnikom

przedstawiła uczestnikom prezentację pt. „Nowości czytelnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.
Co warto zakupić do bibliotek i
co warto polecać czytelnikom, także i tym najmłodszym? – o tym rozmawiali bibliotekarze, którzy mają
czasami bardzo trudny wybór przy
planowaniu zakupów do swoich bibliotek. Wśród tysięcy wydawanych
książek – jak znaleźć te najbardziej
wartościowe i przydatne czytelnikom? Które będą potrzebne, a które
nie zdobędą uznania czytelników?
Trudno jest odpowiedzieć samemu
na takie pytania. Warto wspomóc się
wiedzą i doświadczeniem koleżanek
bibliotekarek oraz posłuchać podpowiedzi pracowników biblioteki wojewódzkiej.
Oprac. bem

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Airly, dotyczące poziomu smogu w centrum Kępna (Rynek 2),
dane smogowe zanieczyszczonego powietrza w centrum miasta.
Pomiary – codziennie o godz. 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

4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04

20 (80%)
13 (52%)
5 (20%)
31 (124%)
16 (64%)
14 (56%)
5 (20%)

29 (58%)
18 (36%)
6 (12%)
46 (92%)
23 (46%)
19 (38%)
6 (12%)

Dobra
Wspaniała
Wspaniała
Bywało lepiej
Dobra
Wspaniała
Wspaniała

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
w14
centrum
miasta.
JUŻ
PAŹDZIERNIKA
2017
Badanie odbywa się
2 w sposób tradycyjny oraz przy pomocy
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

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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Gmina

region
XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pn. „Bezpiecznie od
startu” dla uczniów klas rzemieślniczych

Młodzi znają zasady BHP
Corocznie organizowany konkurs z zakresu bezpieczeństwa i
higieny pracy pn. „Bezpiecznie od
startu” cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Kępnie. Uczniowie klas zawodowych odbywają zajęcia praktyczne
w zakładach rzemieślniczych na terenie powiatu kępińskiego i jako pracownicy młodociani powinni znać
prawo pracy oraz zasady dotyczące
bezpiecznego wykonywania pracy na
swoim stanowisku.
XVIII eliminacje cechowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o
Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy odbyły się 26 marca br. w Ze-

sła, czyli młodocianych pracowników
zatrudnionych w celu przygotowania
zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających
praktykę u rzemieślników.
Dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk powitał organizatorów i
uczestników zmagań. Eliminacje
zgromadziły w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego 35 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. Młodzież otrzymała do rozwiązania test
wielokrotnego wyboru, składający
się z dwóch części: z zakresu prawa
pracy i zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy – ogółem 40 pytań i
tyleż punktów do zdobycia.
Jury w składzie: M. Wróbel,
E. Jobczyk i D. Tokarek po spraw-

wieści znad pomianki
kwiecieñ 2018, nr 15 (866)
Szkolny pokaz talentów w Szkole Podstawowej w Opatowie

Pochwalili się talentami
Impreza odbyła się 21 marca br.
Tego dnia zaprezentowane zostały
makiety dotyczące zdrowego stylu
życia, które wykonane zostały przez
uczniów wszystkich klas SP w Opatowie oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej. Makiety prezentowały
dyscypliny sportowe, sposoby dbania
o środowisko, zagrożenia związane

ze stosowaniem używek, a także zasady zdrowego odżywiania oraz profilaktyki zdrowotnej.
Następnie odbył się szkolny pokaz talentów. Uczniowie zaprezentowali: śpiew, taniec, wiedzę oraz
popisy kabaretowe. Prezentacje udowodniały, jak wiele posiadają oni talentów.

Samorząd Uczniowski ufundował nagrody dla dwóch uczennic:
Malwiny i Karoliny za wzruszające prace plastyczne związane z obchodami Światowego Dnia Dzieci z
Zespołem Downa. Nagrody zostały
wręczone przez pedagoga szkolnego.
Oprac. bem

XLVIII sesja Rady Gminy Łęka Opatowska

Pierwsze miejsce w konkursie zdobył P. Piasecki,
drugie - P. Olejniczak, a trzecie - P. Ruzik

spole Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 w Kępnie. Patronem przedsięwzięcia są Związek Rzemiosła Polskiego,
Główny Inspektorat Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy i Minister Edukacji Narodowej. Konkurs organizowany jest przez Ewę Jobczyk i Dorotę
Tokarek, a z ramienia Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie – kierownika biura Cechu Marka Wróbla.
Prowadzony już od osiemnastu
lat konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony
pracy oraz zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy wśród uczniów zawodu
w rzemiośle. Przedsięwzięcie jest zatem adresowane do uczniów rzemio-

dzeniu prac wyłoniło zwycięzców.
Najwyższą lokatę zdobył Patryk Piasecki (klasa III a, tapicer, praktyka w
fabryce mebli „Piaski”), drugie miejsce zajął Patryk Olejniczak (klasa
III a, tapicer, praktyka w „Meble Kaczorowski” w Laskach), a na trzecim
miejscu uplasował się Patryk Ruzik
(klasa I e, stolarz, praktyka w „GiB
Meble”).
Nagrody w postaci bonów pieniężnych, ufundowane przez Cech
Rzemiosł Różnych w Kępnie, wręczył M. Wróbel. Wyłonieni zwycięzcy reprezentowali Cech w etapie regionalnym konkursu, który odbył się
10 kwietnia br. w Kaliszu.
Dorota Tokarek

Na drodze krajowej nr 11 w Przybyszowie doszło do zdarzenia drogowego

Dachowanie oplem
8 kwietnia br., o godzinie 5.35,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał informację
o zdarzeniu drogowym, do którego
doszło na drodze krajowej nr 11 w
Przybyszowie. W kolizji uczestniczyli: kierujący samochodem marki audi
A4, 34-letni mieszkaniec gminy Kępno oraz 27-letni kierowca opla astry,
również mieszkaniec gminy Kępno.
- Skierowani na miejsce policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ustalili, że do zdarzenia doszło
w wyniku zaśnięcia przez kierowcę
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Podzielili gminę na okręgi wyborcze
Podczas sesji, która odbyła się
28 marca 2018 r. w sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska radni podjęli uchwałę w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Łęka Opatowska na 2018 rok. Dochody budżetu ustalono w wysokości 30.924.197,33 zł, zaś wydatki
– 31.385.193,33 zł. Uchwalono też
zmiany Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Łęka Opatowska na lata
2018-2026.
Kolejne uchwały dotyczyły podziału gminy Łęka Opatowska na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym, a także utworzenia stałych
obwodów głosowania na obszarze
gminy, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych. Tak jak do tej pory, na
kolejną kadencję wybieranych będzie

15 radnych w 3 obwodach głosowania.
Siedziba obwodowej homisji wyborczej znajdować będzie się w Urzędzie
Gminy w Łęce Opatowskiej, w Szkole Podstawowej w Siemianicach oraz
Szkole Podstawowej w Opatowie.
Przyjęty został program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy. Zadecydowano
również o trybie i sposobie powoływania oraz odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łęka Opatowska
oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
Tego dnia podjęto też dwie
uchwały związane z oświatą. Pierwsza z nich dotyczyła zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, którym powierzo-

no stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin obowiązujących w
przedszkolach, szkołach prowadzonych na terenie gminy Łęka Opatowska. Na mocy kolejnej uchwały
ustalono czas bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz wysokości
opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęka Opatowska.
Oprac. bem

Podisano umowę na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Opatowie

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej

audi, który zjechał na przeciwny pas
ruchu. W następstwie tego kierujący
oplem, próbując uniknąć zdarzenia,
zjechał do przydrożnego rowu, doprowadzając w konsekwencji do dachowania pojazdu. Kierujący audi
również wjechał do rowu – poinformowała oficer prasowa KPP Kępno
st. sierż. Anna Lubojańska.
Jak ustalono, obaj uczestnicy byli
trzeźwi i nie odnieśli obrażeń ciała.
Sprawca kolizji, 34-letni kierowca
audi, został ukarany mandatem karnym.		
Oprac. KR
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Umowa na wykonanie zadania
została podpisana 29 marca

29 marca 2018 r. podpiana została umowa z wykonawcą zadania pn.
„Budowa sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami
kanalizacyjnymi na ul. Szymborskiej,
ul. Konopnickiej oraz ul. Mickiewicza
w Opatowie”, który wyłoniony został
w przetargu nieograniczonym.
Umowa zawarta została pomiędzy Gminą Łęka Opatowska, reprezentowaną przez wójta Adama
Kopisa oraz skarbnika gminy Alinę
Brząkałę, a firmą Zakład Usługowy
„HYDRO-INSTAL” z Wójcina, reprezentowaną przez pełnomocnika
Hannę Jeziorną.
Całkowita wartość zadania wyniesie 144.562,50 zł brutto, nadzór
inwestorski nad realizacją inwestycji prowadzić będzie Sławomir
Rabiega.
Oprac. bem

Region

gmina
Koszykarki z Rychtala wywalczyły trzecie miejsce w finale
rejonu kaliskiego

ECHO RYCHTALA
kwiecieñ 2018, nr 15 (833)
Zabawy z rodzicami metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Rodzice ćwiczyli z dziećmi

14 marca br. w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu odbyły się
warsztaty pod hasłem: „Zabawy z rodzicami metodą ruchu rozwijającego
Weroniki Sherborne” w ramach realizacji programu pn. „Moje dziecko
idzie do szkoły”.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę
z tego, jak ważny jest ruch w życiu
każdego człowieka. Ruch towarzyszy
nam od narodzin, ujawniając się w
różnych formach aktywności. Związany jest on z życiem codziennym,
zaspokaja nasze potrzeby, pomaga
wyrazić emocje. Idąc za tą myślą,
dzieci z Grupy Zielonej i ich rodzice
spotkali się, by wspólnie pobawić się
na sportowo.

Ruch jest bardzo ważny
w rozwoju dzieci

dla dzieci – wzmacniają więzi, rozwijają poczucie bezpieczeństwa oraz
wywołują wiele uśmiechu, radości
na ich twarzach, jak i twarzach dorosłych.
Warsztaty zorganizowała i prowadziła nauczycielka Danuta Mikołajczyk, która zachęcała rodziców
do dalszych wspólnych ćwiczeń w
domu, zwłaszcza, że okres przedszkolny jest szczególnie istotny dla
prawidłowego kształtowania się rozwoju motorycznego dziecka.
Oprac. KR
Wspólne zabawy na sportowo
przyniosły wszystkim wiele radości

Warsztaty miały charakter ćwiczeń prowadzonych metodą ruchu
rozwijającego W. Sherborne, w trakcie których dzieci poznały lepiej
swoje otoczenie, czuły się w nim
bezpiecznie i nawiązywały relacje
z innymi osobami. Ćwiczenia dały
dzieciom okazję do poznania swojego ciała i poczucia własnej siły. Innym walorem tej metody jest to, iż
w atmosferze radosnej zabawy dzieci zaspokajają potrzeby psychiczne,
emocjonalne i fizyczne. Zajęcia udowodniły, że wspólne zabawy ruchowe z rodzicami są niezwykle ważne

Kolejny sukces
rychtalskich koszykarek

Rychtalanki są dumne,
ze swojego osiągnięcia

22 marca br. w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się finały rejonu
kaliskiego w koszykówce dziewczyn.
W skład rejonu kaliskiego wchodzą
powiaty: kaliski, ostrowski, kępiński,
krotoszyński, ostrzeszowski, pleszewski oraz miasto Kalisz.
Do finałów przystąpiło 6 z 8
zgłoszonych drużyn. Rozstawione w
dwóch grupach były zespoły z Ostrowa Wielkopolskiego i Kraszewic,
które uczestniczą w rozgrywkach ligowych.
Po zaciętym, ale przegranym meczu z Kraszewicami, dziewczyny zagrały mecz o drugie miejsce w grupie
z drużyną z Kowalewa. Wygrały go
i tym samym zagwarantowały sobie
udział w meczu o trzecie miejsce. Z

drugiej grupy awansowała drużyna
z Krotoszyna. Po nerwowym początku spotkania dziewczyny z Rychtala
osiągnęły przewagę punktową, której
już nie oddały i ostatecznie zdobyły
trzecie miejsce w finale rejonu. Warto
dodać, że drużyna powtórzyła sukces
z ubiegłego roku, kiedy również zdobyła trzecie miejsce. Finał rozstrzygnął się na korzyść zawodniczek z
Ostrowa Wielkopolskiego.
Drużyna z Rychtala wystąpiła w
składzie: Agnieszka Wodnik, Zuzanna Janik, Julia Gołaś, Oliwia
Kłobus, Katarzyna Łazaj, Agata
Radoś, Katarzyna Figiel, Oliwia
Oszańca, Dominika Mieseler, Wiktoria Wrześniewska i Aleksandra
Kalis.		
Oprac. KR

Podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez realizowanie zajęć szkoleniowych i udział w zawodach sportowych w piłce nożnej przez Gminny Klub Sportowy Rychtal”

GKS z dofinansowaniem

Warsztaty prowadziła
nauczycielka D. Mikołajczyk

GKS otrzyma dofinansowanie
w wysokości 50.000 zł

W gminie Rychtal zawarto umowy na pełną obsługę i konserwację oczyszczalni ścieków

Gmina podpisała umowę

Umowy zawarte zostały
na okres trzech lat

29 marca br. w Urzędzie Gminy
Rychtal zawarte zostały umowy na
pełną obsługę i konserwację oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem
sanitarnym oraz usuwanie awarii
w miejscowościach Rychtal, Skoroszów, Krzyżowniki, Dworzyszcze,
Proszów, Dalanów i Stogniewice oraz
na pełną obsługę i konserwację wraz
z usuwaniem awarii urządzeń zaopatrujących w wodę gminę Rychtal.
Wykonawca – firma „ARTRANS” Handel i Usługi z Namysłowa – wyłoniona została w drodze
przetargu nieograniczonego, zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie
Prawo zamówień publicznych. Umowy zawarte zostały na okres trzech
lat, tj. do 31 marca 2021 r.
Oprac. KR

23 marca br. w siedzibie Urzędu
Gminy Rychtal podpisana została
umowa o wsparcie realizacji zadania
publicznego pn. „Upowszechnianie
kultury fizycznej poprzez realizowanie zajęć szkoleniowych i udział
w zawodach sportowych w piłce
nożnej przez Gminny Klub Sportowy Rychtal”.
W imieniu klubu umowę podpisali: prezes Krzysztof Brus i skarb-

nik Donata Zielonka. Szczegółowy zakres realizowanego zadania
określa oferta złożona 27 lutego br.
przez GKS Rychtal w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w
2018 r. zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i
sportu. Na mocy podpisanej umowy
klub otrzyma dofinansowanie w wysokości 50.000 zł.
Oprac. KR
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LVI sesja Rady Gminy Baranów

Spór o pierwszo- i siódmoklasistów
28 marca br. odbyła się LVI sesja Rady Gminy Baranów. Podczas
obrad dyskutowano nad wieloma
uchwałami, które ostatecznie zostały przyjęte, jednak największą burzę
wywołał temat wskazania uczniom
klas szóstych miejsca realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym
2018/2019.
List do rodziców
8 marca br. wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek skierowała list
do rodziców, których dzieci w przyszłym roku szkolnym pójdą do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Pismo
dotyczyło tego, że dyrektor Szkoły
Podstawowej w Baranowie Teresa
Mazurkiewicz nie chce utworzyć
dwóch oddziałów pierwszych klas,
o czym wójt została poinformowana przez zaniepokojonych rodziców.
Argumentem dyrektor jest nieukończona budowa nowej szkoły i brak
miejsc w starej. - Z wielkim trudem i
ogromną walką, w której pomagała
mi również pani dyrektor Mazurkiewicz, radni Gminy Baranów zatwierdzili budowę kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie. (...)
Na każdym etapie tej inwestycji
wiedzieliśmy, że będzie ona trwać 3
lata. Po ogłoszeniu przetargu nigdy
nie było mowy, aby szkoła była oddawana 1 września 2018 r. (...) – wyjaśnia w piśmie B. Lewandowska-Siwek. - (...) Wystosowałam pismo do
pani dyrektor, której jestem bezpośrednim przełożonym, aby utworzyła
dwa oddziały pierwszej klasy i organizację szkoły uzgadniała z organem
prowadzącym, na który tak chętnie
się powołuje, niekoniecznie w pozytywnych aspektach. Nigdy też nie
odsuwaliśmy pani dyrektor od tej inwestycji (jak twierdziła na spotkaniu
pani Mazurkiewicz), ponieważ nigdy
w nią nie była zaangażowana. Wasze
dzieci zostały przyjęte do „zerówki”,
zżyły się ze sobą, rozumiem Państwa
determinację i zrobię wszystko, a
wręcz zapewniam, że będą miały
możliwość dalszej edukacji w szkole
w Baranowie bez uszczerbku na pobycie w świetlicy czy korzystaniu z
obiadów – zapewniła rodziców wójt.
Wójt chce dwóch pierwszych
klas, dyrektor – nie
Poprosiliśmy włodarz gminy o
wyjaśnienie całej sytuacji. - Pani
dyrektor, kiedy byłam chora, pytała
mnie za pośrednictwem pracowników, co ma robić, bo ma dzieci na
dwie pierwsze klasy. Zadecydowałam, że ma utworzyć dwa oddziały.
To nie są nowe dzieci, to są dzieci,
które uczęszczały tu do „zerówki”,
więc tu powinny zostać i kontynuować naukę. Pani dyrektor jednak
nie chce utworzyć dwóch pierwszych
klas. Zniechęciła rodziców, ponieważ powiedziała, że będzie dwuzmianowość, nie będzie stołówki,
świetlicy. Nie poinformowała też rodziców, że podjęłam decyzję o utworzeniu dwóch klas pierwszych, tylko
powiedziała, że będzie jedna klasa,
więc nie wiem, po co mnie pytała.
Pani dyrektor pyta mnie o zdanie,
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po czym robi odwrotnie, a powinna
wykonywać polecenia przełożonych
– powiedziała nam wójt B. Lewandowska-Siwek. - Rodzice przyszli
do mnie, mówiąc, że pani dyrektor
wcześniej obiecała przyjąć dzieci do
pierwszej klasy, dzieci w „zerówce”
przyzwyczaiły się do siebie, a teraz
pani dyrektor chce je rozdzielić. Ja
nie patrzę na ekonomię, uważam, że
powinno się działać dla dobra dzieci.
U nas są dzieci spoza obwodu szkoły
i gminy, były przyjęte do „zerówki” i
nie miałam nic przeciwko tej decyzji
pani dyrektor. A teraz nie chce przyjąć tych dzieci do pierwszej klasy.
Jestem bezpośrednim przełożonym
pani dyrektor, więc prosiłam rodziców, aby nie zapisywali dzieci do
innych szkół, bo ja gwarantuję im

ły Podstawowej w Mroczeniu, powstałej z przekształcenia gimnazjum.
- Pani dyrektor Mazurkiewicz, która
przyjęła dzieci do „zerówki” do Baranowa, poinformowała rodziców,
że dzieci spoza obwodu nie zostaną
przyjęte do pierwszej klasy, pomimo
tego, że wcześniej obiecała to rodzicom. Były u mnie mamy, które powiedziały, że pani dyrektor przyjmie
dzieci tylko z obwodu, a reszta dzieci
musi iść do innej szkoły, ponieważ
nie ma miejsca. Moim pomysłem
było, aby ta klasa została, ponieważ
budujemy nową szkołę z dużą ilością
sal lekcyjnych, które muszą zostać
zapełnione. Dzieci spoza obwodu
również chcą przyjść do Baranowa,
a jest to tylko jeden rok przejściowy,
dlatego chcemy, aby jeszcze jeden
rok dzieci klas szóstych poszły
do klasy siódmej do Mroczenia. Spotkałam się z rodzicami
dzieci klas szóstych, nie sprzeciwiali się, poprosili o wyjazd do
Mroczenia, aby obejrzeć szkołę,
poznać warunki. Większość rodziców pojechała do Mroczenia,
dzieci były zachwycone, rodzice
deklarowali chęć wysłania tam
dzieci, po czym na drugi dzień
zaczęli się wycofywać, prawdopodobnie po jakimś telefonie.
Rodzice są rozdarci, dzieci chcą
iść do Mroczenia. Uczniowie
będą dowożeni, będzie autobus,
nie będzie zmianowości w szkole. To jest tylko na rok – tłumaczyła zasadność uchwały.
Dyrektor T. Mazurkiewicz nie chce utworzenia
Sprzeciwiła się temu jednak
dwóch klas pierwszych w Baranowie
dyrektor T. Mazurkiewicz. - Ja
nie wprowadzam rodziców w
miejsca w naszej szkole, utworzone błąd. Przyjmując dzieci do „zeróbędą dwie pierwsze klasy, nie ustą- wek”, uprzedzałam rodziców lopię – zapewniła. - Jest opcja, aby jalnie, że muszą liczyć się z tym, że
jeszcze jeden rok wysłać szóstokla- dzieci nie będą przyjęte do szkoły. Ci
sistów, którzy w przyszłym roku idą rodzice, na których powołuje się pani
do siódmej klasy, do Mroczenia, tak wójt, wiedzieli 2 lata temu, że muszą
jak było w tym roku, a tutaj przy- się z tym liczyć, że dzieci będą musiająć dwie pierwsze klasy. Wysłanie ły iść do swoich obwodowych szkół.
uczniów klas siódmych do Mrocze- A teraz zmusza się mnie do przyjęcia
nia w ubiegłym roku było dobrym dzieci z innych gmin, co skutkować
pomysłem, rodzice są bardzo zado- może jedynie wprowadzeniem dwuwoleni, więc myślę, że nic się nie sta- zmianowości, bo innej możliwości
nie, jeśli będzie tak jeszcze jeden rok, nie ma, takie jest moje stanowisko
a dzięki temu zwolni się miejsce dla – powiedziała i zwróciła się osobiście
pierwszoklasistów. Od 2019 r. będzie do każdego z radnych koalicyjnych,
funkcjonować nowa szkoła, wtedy próbując ich przekonać do swojej
wszystkie dzieci tam się pomieszczą, racji. - Dlaczego mamy przyjmować
bo jest więcej pomieszczeń, a dzieci pierwszoklasistów spoza obwodu do
ze szkoły w Mroczeniu będą mogły pierwszej klasy, a szóstoklasistów z
wrócić do ósmej klasy do Baranowa. naszego obwodu wysyłać do MroczeMusimy przetrwać tylko ten jeden nia? – pytała rajców. - 20 rodziców
rok do czasu zakończenia budowy – szóstoklasistów złożyło mi deklarawyjaśniła nam wójt. - Najważniejsze cje, że wybierają szkołę obwodową
są dzieci. Szkoła jest dla nich, jeśli w Baranowie, jako szkołę dla swoich
ich nie będzie, nie będzie też nauczy- dzieci. Jeżeli zdecydują, że chcą iść
cieli. My musimy się dostosować i do Mroczenia, to niech idą, ale niech
zapewnić im jak najlepsze warunki nikt im nie narzuca takiego obowiąz– dodała.
ku, skoro ich obwodowa szkoła jest
Chmury podczas obrad
w Baranowie – nawoływała. - Pani
i burza z piorunami
wójt, prawda jest taka, że między
Temat został wywołany również nami nie ma ostatnio dobrej chemii,
podczas ostatniej sesji. Uchwała, nad bo ja się trzymam zasad, a pani żywi
którą pochylili się radni, dotyczy- się kwasami – skwitowała burzliwą
ła wskazania uczniom klasy szóstej sytuację.
Szkoły w Baranowie, w przyszłym
B. Lewandowska-Siwek próboroku idącym do klasy siódmej, Szko- wała ukryć buzujące w niej emocje,
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dzieciom dobrych warunków – przyznał R. Stasiowski. Wójt dowodziła
swojej racji. - Nikt nie zarzuci mi, że
nie myślę o dzieciach, za mojej kadencji powstały dwa duże przedszkola, budujemy szkołę i sale gimnastyczne, to wszystko jest dla dzieci, ja
chcę ich dobra. W Mroczeniu dzieci
mają lepsze warunki, salę gimnastyczną. Nie naginam przepisów,
wszystko jest zgodne z prawem, dla
dzieci zapewniony jest dojazd, nie
ma żadnego problemu, żeby szóstoklasiści poszli do Mroczenia – przekonywała B. Lewandowska-Siwek.
Dyrektor T. Mazurkiewicz nie
dała się jednak namówić do zmiany
zdania. - Gdyby pani wójt nie wywarła na rodzicach presji podczas
spotkania, nie byłoby problemu. Ale
nikt nie przekona pani, że białe
jest białe, a czarne jest czarne –
podsumowała.
Radni podzieleni
na dwa obozy
Głos zabrali również radni.
Przyjęciu uchwały sprzeciwiła
się Krystyna Lipska. - Zdrowo myślący człowiek wie, kto
mówi prawdę, a kto kłamie.
Projekt uchwały został dodany
do porządku obrad, wchodzimy
na salę i mamy pod nos podstawioną uchwałę, nie mamy
kiedy się z nią zapoznać, poza
tym rodzice może chcieliby tu
przyjść, posłuchać i zabrać
głos. W uzasadnieniu jest zły
stan szkoły w Baranowie, a
Wójt B. Lewandowska-Siwek
przecież zadaniem organu prozacięcie broniła swojej racji
wadzącego jest zapewnienie
dzieciom odpowiednich wainaczej, niż pani oczekiwała, więc runków i środków do nauki. O tym,
powiedziała pani: „Podziękujcie gdzie pójdą dzieci, powinni decydopani wójt, będziecie mieli zmiano- wać rodzice. A my zostaliśmy wybrawość”, ale tej informacji do mnie nie ni, aby reprezentować mieszkańców.
było. A ja uważam, że każde dziecko Obudźcie się! – apelowała do pozojest ważne. Nie myślę o tym, ile to stałych radnych.
Swoją opinię na temat zaistniabędzie kosztować, pieniądze nie są
tu ważne, myślę o tym, żeby było jak łej sytuacji wyraził także radny Annajlepiej dla dzieci. Te najmłodsze drzej Stodolski, zwracając się do
maluchy zżyły się, przyzwyczaiły, ro- dyrektor. - Nie ma znaczenia, skąd
dzice proszą, żeby były dwie pierwsze jest dziecko, czy z Baranowa czy z
klasy. Zadzwoniłam nawet do kura- innej gminy, dla pani powinno być
torium oświaty i powiedziano mi, że zaszczytem, że dzieci spoza obwodu
to ewenement na skalę kraju, że wójt chcą chodzić do szkoły w Baranochce utworzyć dwie pierwsze klasy, wie, że mają dobre zdanie na temat
a dyrektor nie chce – podkreślała. poziomu tutejszego nauczania. Nie
Wyjaśniła też, że zakończenie budo- można też patrzeć na koszty, ale na
wy szkoły w 2018 r. planowane było dobro dzieci, to są małe dzieci, nie
w pierwszym planie, który następnie ma sensu posyłać ich gdzieś indziej,
był zmieniany i w ostatecznej wersji niech one zostaną w tym Baranoszkoła ma zostać otwarta w 2019 r. wie. Starsze dzieci będą dowożone
W nowej szkole będzie 14 klas, aula, do Mroczenia, one sobie poradzą.
która może być podzielona na dwie Trochę cierpliwości, ta szkoła poklasy, pracownia komputerowa i bi- wstanie, wystarczy przetrwać ten rok
blioteka. - Miejsc starczy dla wszyst- i dalej będzie już jak trzeba – próbokich – zaznaczyła wójt. Skierowała wał załagodzić sytuację.
Uchwała przegłosowana
też pytanie do radnego Ryszarda
Przestawiony projekt uchwały
Stasiowskiego, którego córka dojeżdża do szkoły w Mroczeniu. - Czy dotyczył dwóch lat. Poprzez wniejest problemem, aby takie duże dzie- sienie wniosku formalnego zmienioci dojeżdżały do Mroczenia? To nie no uchwałę i określono ją na rok, w
są maluszki, które mają 6, 7, 8 lat – związku z tym, że w przyszłym roku
zauważyła. - Nie ma żadnego proble- zostanie otwarta nowa szkoła w Bamu. To była dobra rzecz i uważam, że ranowie.
Ostatecznie uchwała została
może być kontynuowana, dlatego po
raz kolejny podniosę rękę „za”. Nie przyjęta - 8 głosami „za” i 5 „przewszyscy rodzice zdeklarowali się na ciw”. Odbyło się głosowanie imienne.
Mroczeń, bo jeszcze się nie zdecydo- „Za” przyjęciem uchwały zagłosowali, są rozdarci, nie wiedzą co ro- wali: Marian Kremer, Marek Majbić, bo pani wójt mówi jedno a pani czyk, A. Stodolski, Franciszek Łędyrektor drugie. Moja córka jest gocki, Magdalena Florczak, Marta
bardzo zadowolona i nikt nie żałuje, Wylęga, R. Stasiowski, Ewa Marże została podjęta taka decyzja. Tam szałek, natomiast „przeciw” – Jan
dzieci mają zapewniony dobry roz- Wawrzyniak, Aleksander Bieluwój, są dobre warunki, dzieci są za- szewski, K. Lipska, Piotr Marciniak
dowolone. Uważam, że na ten rok to i Teresa Jerzyk.
KR
jest najlepszy sposób na zapewnienie
jednak nie pozostała dłużna. - Myślę,
że pani zawsze musi mieć z kim walczyć, żywi się pani fałszem, nienawiścią do drugiego człowieka. Pani
zawsze musi mieć jakiegoś wroga,
wtedy pani się dobrze działa – mówiła rozgoryczona wójt. - Pani nie
myśli o dzieciach tylko o tym, żeby
wygrać jakieś swoje wojenki. Ma
pani rację, jak kogoś się błotem obrzuci, to zawsze się coś przylepi. Ci
rodzice myślą sobie: „No tak, może
ma rację”, a pani nie ma tu ani krzty
racji. Pani pyta mnie o zdanie, a robi
odwrotnie, nie stosując się do poleceń przełożonego, a później odwraca pani sytuację na swoją korzyść.
Jakbym nie zezwoliła na utworzenie
dwóch klas, całą winę zrzuciłaby
pani na mnie. Ale ja powiedziałam
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Składali życzenia wielkanocne

Sesja Rady Gminy Bralin

Podjęli kolejne uchwały

Nieco wcześniej niż zwykle zebrali się radni Rady Gminy Bralin.
Powodem był wniosek wójta Romana Wojtysiaka o przyspieszenie
obrad w związku z pilną potrzebą
dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jednej z uchwał.
Konkretnie chodziło o uchwałę w
sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2018 rok. Ma to związek z realizacją zadań inwestycyjnych. Uchwała
bowiem musi być złożona w Urzędzie
Marszałkowskim w związku z realizowanym projektem „Wielkopolska
odnowa wsi”. Szczegółowo proponowane zmiany w uchwale budżetowej
przedstawiła skarbnik gminy Bralin
Grażyna Mosch.
Rada Gminy Bralin podjęła również uchwały w sprawie: Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bralin

wodów głosowania na obszarze gminy Bralin, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych
komisji
wyborczych,
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Bralin”,
przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Bralin”, określenia
K. Piszczałka i E. Leśniarek
zasad udzielania i rozmiapodczas sesji w Bralinie
ru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
na lata 2018-2025, podziału gminy godzin zajęć nauczycielom, którym
Bralin na okręgi wyborcze, ustalenia powierzono stanowiska kierownicze
ich granic i numerów oraz liczby rad- w przedszkolach i szkołach, obowiąznych wybieranych w każdym okręgu kowego tygodniowego wymiaru gowyborczym, utworzenia stałych ob- dzin zajęć dla pedagoga, psychologa,
logopedy i doradcy zawodowego oraz
zatwierdzenia na 2018 rok planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Bralin.
Ponadto Rada wysłuchała sprawozdania z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii w Gminie Bralin za 2017
r. oraz sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bralinie za okres od 1
G. Mosch przedstawiłaproponowane
stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
zmiany w uchwale budżetowej
G. Banaszak

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej zaprasza do uczestnictwa w projekcie
pn. „Pociąg do kultury – wyruszamy po raz 9!”

W Mnichowicach przy świątecznym stole zasiedli emeryci i zaproszeni goście. Tuż po zakończeniu
mszy świętej w kościele pw. św. Katarzyny w Mnichowicach, w pobliskim
Domu Ludowym emeryci zebrali się
na tradycyjnym śniadaniu wielkanocnym. Organizatorzy – Zarząd Koła
Polskiego Związku Emerytów Renci-

Przy wielkanocnym stole spotkali się
mieszkańcy Mnichowic i gminy Bralin

stów i Inwalidów oraz Rada Sołecka
w Mnichowicach – zaprosili władze
samorządowe z wójtem Romanem
Wojtysiakiem i zastępcą wójta Robertem Kieruzalem na czele oraz
przedstawicieli PZERiI z Bralina
oraz Posterunku Policji w Bralinie.
Wiele ciepłych i serdecznych słów
wraz z życzeniami świątecznymi
skierowali do zebranych otwierający

Piotra Machalicy – w dodatku na
premierę tego widowiska – „Pociąg”
zabierze chętnych 29 kwietnia br.
„MACHALista przebojów – piosenki
i ballady Piotra Machalicy” to utwory
mistrzów minionego stulecia: Bułata
Okudżawy, Jana Wołka, Wojciecha
Młynarskiego, Georgesa BrassenPiotr Machalica - dyrektor artystyczny
Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie

Pierwszy w tym roku peron, na
którym zatrzyma się „Pociąg do kultury”, zaplanowano w Częstochowie.
Na koncert piosenek i ballad w wykonaniu dyrektora artystycznego Teatru
im. A. Mickiewicza w Częstochowie

sa, Edwarda Stachury, Agnieszki
Osieckiej, Jonasza Kofty... To teksty liryczne, humorystyczne i trochę
wspomnień w wykonaniu pięciu muzyków, dwóch narratorów i w wyjątkowej interpretacji P. Machalicy. Jak

czytamy na stronie teatru, odbędzie
się tylko pięć otwartych koncertów w
Częstochowie.
Drugi peron, do którego podążać
będzie „Pociąg do kultury”, znajduje
się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 19 maja br. zapraszają na spektakl pt. „Kłamstwo”.
To błyskotliwa, niejednoznaczna,
utrzymana w komediowej konwencji
sztuka Floriana Zellera – jednego
z najgorętszych talentów literackich
Francji. Emocje, skomplikowane relacje, zdrada i kłamstwo. Czy można kogoś kochać i okłamywać? Czy
kłamstwo może być dowodem miłości? Czy kłamstwo w dobrej wierze
jest naprawdę w dobrej wierze? Na te
i inne pytania poszukają odpowiedzi
uczestnicy drugiej podróży „Pociągiem do kultury”.
Zainteresowani ofertą Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej
mogą zgłaszać swój udział pod numerem telefonu: 536 575 512. Projekt „Pociąg do kultury – wyruszamy po raz 9!”
dofinansowany jest ze środków budżetu Gminy Bralin w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
Marzena Kuropka

zumienia i wspólnego spojrzenia na
pojawiające się zadania do realizacji.
Do życzeń przyłączył się miejscowy
radny Rady Gminy Bralin.
Świąteczne śniadanie dla uczestniczących w nim było również okazją
do wielu rozmów, wymiany myśli i
indywidualnych życzeń wielkanocnych.
G. Banaszak

Poprawa pogody sprzyja prowadzeniu prac wykończeniowych przy budowie przedszkola

Przedszkole
nabiera wyglądu

Zaproszenie do teatru

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Bralińskiej zaprasza mieszkańców
gminy Bralin do spędzenia popołudnia z kulturą, teatrem i piosenką.
Stowarzyszenie kolejny, 9. już rok zachęca miłośników tej formy spędzenia czasu wolnego do uczestnictwa w
projekcie pn. „Pociąg do kultury”.

świąteczne spotkanie: przewodniczący Koła PZERiI w Mnichowicach
Stanisław Mirowski i sołtys Mnichowic Małgorzata Klofta. Następnie głos zabrał wójt R. Wojtysiak.
Życzył obecnym pogodnego czasu
świętowania we wspólnocie rodzinnej wraz z najbliższymi. Zaakcentował też potrzebę wzajemnego zro-

Kształtuje się już kolorystyka
elewacji zewnętrznej

Jak informowaliśmy wcześniej,
okres tzw. „okienka pogodowego”,
związany ze znacznym spadkiem
temperatur, nie sprzyjał prowadzeniu
niektórych prac przy budowie przedszkola w Bralinie. Z chwilą poprawy
aury prace intensyfikują się. Przybywa pomieszczeń wyposażonych w

płytki na podłodze. Podobnie rzecz
się ma z instalacją sanitarną i elektryczną. Kształtuje się kolorystyka
elewacji zewnętrznej. Przybyła już
pierwsza dostawa gazu. W przyszłym
tygodniu rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem terenu.
G. Banaszak

Trwają prace przy instalacji
sanitarnej i elektrycznej
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Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
kwiecieñ 2018, nr 15 (817)
27 marca br. na boisku „ORLIK”w Perzowie rozegrany został turniej piłkarski chłopców
rocznika 2005 i młodsi, inaugurujący rozgrywki Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2018

W Perzowie zainaugurowano wielkopolskie rozgrywki piłkarskie
I rundy eliminacyjnej, która potrwa do 16 kwietnia

Perzowska inauguracja

Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2018
IX edycja Wielkopolskiego Turnieju Orlika objęta została Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a jego
oficjalnym partnerem jest Lech Poznań.
Z ramienia organizatora - Szkolnego Związku Sportowego „Wiel-

kopolska” organizacją turnieju zajął
się koordynator sportu Przemysław
Tomaś. Współorganizatorami imprezy w Perzowie byli: Urząd Gminy,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Publiczna Biblioteka w Perzowie oraz
Zespół Szkół w Trębaczowie.

Wręczono puchary
i dyplomy

Oficjalnego otwarcia wielkopolskich rozgrywek dokonali: wójt gminy Perzów Danuta Froń, kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Marzec oraz P. Tomaś.
Wszystkie drużyny powitano aplauzem. Wójt D. Froń życzyła młodym
piłkarzom sportowej i bezpiecznej
rywalizacji, najlepszych wyników
i najciekawszych bramek. Przypomniała też o zasadach gry „fair play”,
które powinny dotyczyć nie tylko
zmagań sportowych.
Udział w turnieju wzięło pięć
drużyn (ze zgłoszonych ośmiu), reprezentujących szkoły podstawowe
w Bralinie, Nowej Wsi Książęcej,
Perzowie, Trębaczowie oraz Szkołę
Podstawową nr 1 w Kępnie.
Drużyny po losowaniu rozegrały
po 4 mecze systemem „każdy z każdym”. Gorący doping licznie zgromadzonych kibiców sprawił, że pomimo panującego chłodu, wietrznej
i deszczowej aury, atmosfera podczas
turnieju była naprawdę gorąca, a ry-

XXXVII sesja Rady Gminy Perzów

Dofinansują inwestycje drogowe

Podczas sesji, 19 marca br., Rada
Gminy Perzów podjęła uchwałę w
sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 250.000,00 zł dla
Powiatu Kępińskiego w zakresie
budowy i modernizacji dróg powiatowych.

stanu ciągów komunikacyjnych i co
za tym idzie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
W ramach udzielonej pomocy zrealizowane zostaną modernizacje dróg
powiatowych w Miechowie (wykonanie nakładki bitumiczne na odcinku
Perzowscy radni podjęli wszystkie
przewidziane w porządku obrad uchwały

Powiat Kępiński zwrócił się z
prośbą o wsparcie finansowe w zakresie realizacji wspólnych inwestycji
budowy i modernizacji dróg powiatowych. Mają one na celu poprawę
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około 0,6 km), Trębaczowie (nakładka
bitumiczna na odcinku 0,258 km oraz
odwodnienie skrzyżowania na Zbyczynę), Kozie Wielkiej (kontynuacja
budowy chodnika na odcinku około

190 mb) i drogi Perzów – Turkowy
(wykonanie nakładki bitumicznej na
odcinku około 0,5 km).
Podczas sesji podjęto również
uchwały w sprawach: podziału gminy Perzów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym, a także utworzenia stałych obwodów głosowania na
obszarze gminy, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
Ustalono zasady ponoszenia
odpłatności za pobyt mieszkańców
gminy w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Przyjęty został
gminny program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na lata
2018-2021, jak również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Perzów w 2018
roku. Radni zaakceptowali też proponowane zmiany uchwały budżetowej
na 2018 rok.
Oprac. bem
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walizacja piłkarska emocjonująca do
samego końca.
Młodzi piłkarze prezentowali
wysoki poziom oraz przestrzegali
zasad „fair play”. Opiekę medyczną
zapewniła Krystyna Stodolska, a
mecze piłkarskie sędziował Dawid
Misiak.
Po ponad czterogodzinnej rywalizacji został wyłoniony zwycięzca

turnieju - drużyna z SP w Kępnie nr
1, na drugiej pozycji uplasowała się
reprezentacja SP w Bralinie, na trzeciej pozycji - SP w Perzów, czwartej - SP w Trębaczowie, a na piątym
miejscu SP w Nowej Wsi Książęcej.
Dwie najlepsze drużyny turnieju
awansowały do powiatowego finału,
który zostanie rozegrany w Perzowie
17 kwietnia 2018 r.
Oprac. bem

Zawodnicy Klubu Karate „Kaminari” Perzów wystartowali w I edycji Budokan Astromal Cup Kumite Challenge
w Lesznie

„Kaminari”

walczyło w Lesznie
Turniej, który odbył się 25 marca
2018 r., zgromadził ponad 220 karateków reprezentujących 29 klubów z
całej Polski. Zawody rozegrane zostały na zasadach, które obowiązywać
będą podczas Igrzysk Olimpijskich
w 2020 r. w Tokio (zawodnicy rywalizowali w grupach systemem każdy
z każdym).
- Było to dla nas kolejne nowe
doświadczenie i okazja do sprawdzenia swoich umiejętności w konkurencjach kumite – mówi trener
Łukasz Lulek.
Tym razem karatecy z Perzowa
wrócili z dwoma brązowymi krążkami wywalczonymi przez Zuzannę Kulawik w konkurencji kumite
dziewcząt 2007-2006 (-35 kg) oraz
Huberta Kozicę w konkurencji ku-

Tym razem karatecy z Perzowa
wrócili z dwoma brązowymi krążkami

mite chłopców 2009-2008 (+30 kg).
W barwach perzowskiego klubu wystartowali również Natalia Chlewicka, Zofia Moś, Anna Kula, Hubert
Kokot, Kacper Gnitecki, Dawid
Olejnik, Cyprian Jarczak i Maciej
Poślod.
- Walki były naprawdę zacięte i emocjonujące, czasami bardzo
mało brakowało do wygranej. Z zawodów wracamy z nowymi wnioskami i motywacją do jeszcze cięższej
pracy – podsumowuje trener. - Duże
podziękowania dla klubu Budokan
Astromal Leszno za zaproszenie
no i, oczywiście, dla rodziców za
wsparcie.
Udział w turnieju dofinanowany
został z budżetu Gminy Perzów.
Oprac. bem

Gmina

region
W gminie Trzcinica doposażane są miejsca rekreacji

G£OS TRZCINICY
kwiecieñ 2018, nr 15 (1030)

Rozwijają
bazę
rekreacyjną
Zilustrowali poezję

Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Ilustracje do wierszy Agnieszki Frączek”

Przy Domu Ludowym w Smardzach
wykona zostanie altana

Zdobywcy nagród i wyróżnień odebrali
gratulacje od wójta G. Hadzika

W marcu biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Trzcinicy zorganizowała Gminny Konkurs Plastyczny pt.
„Ilustracje do wierszy Agnieszki Frączek”. Konkurs odbywał się w dwóch
kategoriach wiekowych: 5 i 6-latki z
przedszkola oraz uczniowie kl. I-III
szkoły podstawowej.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Komisja obejrzała 155
prac, a następnie przyznała nagrody i
wyróżnienia.
14 marca 2018 r. nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył wyróżnionym wójt Grzegorz Hadzik.
Konkurs zorganizowała Ewa
Gaze, nauczyciel-bibliotekarz w Zespole Szkół w Trzcinicy. Oprac. bem

Wyniki konkursu
„Zerówka”:
I - Julia Kruber, Maria Stefańska i Nina Strycharek z Przedszkola w Trzcinicy oraz Klaudia Stężały z Przedszkola w Laskach
II - Daria Bakalarz z Przedszkola w Laskach oraz Inga Adamek, Julia Fiołka i Marcel Krzyżański z Przedszkola w Trzcinicy
III - Maja Kołodziej i Jakub Nasiadek z Przed szkola w Laskach oraz Emilia Durlej i Lena Szczepaniak z Przedszkola w Trzcinicy

Zawarta została umowa pomiędzy Gminą Trzcinica a firmą „Murarstwo – Tynkarstwo” – Smardze na
wykonanie altany przy Domu Ludowym w miejscowości Smardze. Prace wykonane zostaną do końca maja
2018 r.

Natomiast w ramach realizacji
zadania „Rozwój bazy rekreacyjnej
w Gminie Trzcinica” wykonane zostaną altany przy Domu Ludowym w
Pomianach oraz przy placu zabaw w
Teklinie.
Oprac. bem

Biblioteka Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach w
Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3

Dotacja na rozwój
czytelnictwa

Biblioteka Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Laskach zakwalifikowała się do rządowego Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa –
Priorytet 3. Kwota przyznanej dotacji
to 4.000,00 zł.

pomiędzy szkołami a bibliotekami
publicznymi i pedagogicznymi. Celem jest zwiększenie zainteresowania
uczniów czytaniem książek.
W roku szkolnym 2016/2017
udział w programie brała biblioteka

Klasy I-III szkoły podstawowej:
I - Aleksandra Grygier, Amelia Tomalik i Lena Strycharek (SP w Trzcinicy) oraz Sebastian Wronka (SP w Laskach)
II - Hubert Jokiel (SP w Laskach) oraz Zuzanna Durlej i Filip Nowak (SP w Trzcinicy)
III - Zuzanna Tomalik i Martyna Laske (SP w Laskach) oraz Alan Mainka (SP w Trzcinicy)
Wyróżnienia: Gracjan Pacyński (SP w Laskach) i Ewa Więcek (SP w Trzcinicy)

Rozbudowa linii oświetleniowej oraz modernizacja oświetlenia

Nowe oświetlenie w gminie

Gmina Trzcinica zawarła ze
Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu umowę na rozbudowę
linii oświetleniowej oraz modernizację oświetlenia.
W ramach umowy dobudowana
zostanie linia kablowa oraz wykonany montaż oświetlenia w miejsco-

wościach: Borek (kierunek Kuźnica
Trzcińska), Kuźnica Trzcińska oraz
Pomiany.
W ubiegłym roku rozpoczęto
przygotowania dokumentacji inwestycji, a w bieżącym zadanie zostanie
zrealizowane.
Wykonana zostanie także doku-

Rozbudowa linii oświetleniowej oraz modernizacja
oświetlenia wykonane zostaną w tym roku

mentacja techniczna na dobudowę
oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Trzcinica (ul. Lipowa kierunek Siemionka) i Wodziczna (kierunek Teklin).
Kolejnym zadaniem będzie zmodernizowanie opraw oświetleniowych w miejscowościach: Aniołka
Druga, Borek (kontynuacja), Ignacówka Trzecia, Kuźnica Trzcińska,
Laski (ul. Lipowa i ul. Osiedle Spółdzielcze), Smardze (kontynuacja), Pomiany, Piotrówka, Teklin i Trzcinica
- ul. Kolejowa i ul. Ks. Białka (kierunek Pomiany).
Wartość prac to około 84.000 zł,
z czego 64.000 zł to środki Gminy
Trzcinica. Łącznie będą to 64 lampy oraz trzy linie zasilające, a także
dokumentacja dotycząca kolejnych
dwóch linii zasilających.
Oprac. bem

Od 2015 r. na zakup książek do bibliotek
szkolnych w gminie pozyskano 11.470,00 zł

Program umożliwia zakup książek do bibliotek szkolnych. Zakłada
też zwiększenie atrakcyjności oferty
bibliotek szkolnych i pedagogicznych
poprzez wprowadzenie nowości wydawniczych do zbiorów bibliotecznych, a także rozwój współpracy

Zespołu Szkół w Trzcinicy. Łącznie
od 2015 r. w ramach współpracy z
bibliotekami obu zespołów szkół pozyskano dofinansowanie w kwocie
11.470,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych.
Oprac. bem

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

Tygodnik Kępiński 12 kwietnia 2018

15

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
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 3-pokojowe - ul. Pogodna, Kępno.
Tel. 784 657 343.
(TK 127/04/18)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie na
Os. Wiosny Ludów o pow. 48 m2, III piętro.
Tel. 570 788 727.
(TK 124/04/18)
Sprzedam atrakcyjne działki budowlane
w Osinach i Zosinie. Tel. 607 168 523.
(TK 125/04/18)
Sprzedam dom 160 m2 na działce 820 m2
- Murator. Tel. 889 716 379.
(TK 113/04/18)
Sprzedam dom o pow. 135 m2 na działce
17 arów w Grębaninie. Tel. 604 971 390.
(TK 112/04/18)
Sprzedam działkę przy ul. Potworowskiego.
Tel. 512 55 80 71.
(TK 110/03/18)
Sprzedam działki budowlane w środku
wioski Raków. Tel. 781 160 207.
Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość wybudowania hali pod produkcję i
usługi, przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor
Wielki. Tel. 605 667 074. (TK 60/02/18)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
SPRZEDAM
Sprzedam drewno opałowe i kominkowe.
Tel. 721 598 809.
(TK 128/04/18)
SPRZEDAM drewno opałowe suche z dowozem do klienta, proszę dzwonić w dni
robocze w godzinach: 7:00-17:00.
Tel. 62 78 10 366.
(TK 122/04/18)
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.
rolnicze
Sprzedam 500 kg pszenicy.
Tel. 62 / 79 14 883.
(TK 117/04/18)

Sprzedam: jęczmień jary, siano w balotach,
paśniki tubomaty, beczki plastikowe 1000 i
4000 litrów, dojarkę Alfa Lawa.
Tel. 533 122 848.
(TK 114/04/18)
Sprzedam klacz zimnokrwistą, zaźrebioną,
cena 9.500 zł. Tel. 62 / 78 15 664.
(TK 108/03/18)
Sprzedam byczki i jałówki czarno-białe i
mięsne. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/18)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
US£UGI

Pokoje dla pracowników w Kępnie, wysoki
standard. Tel. 605 314 046. (TK 126/04/18)

Usługi: posadzki, tynki.
Tel. 880 247 805.
(TK 118/04/18)

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

Pranie tapicerki meblowej.
Tel. 693 465 687.
(TK 115/04/18)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Usługi: murowanie, klinkier, płytkowanie,
malowanie, panele podł., regipsy, kost-bruk.
Tel. 664 222 885.
(TK 101/03/18)

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

PRACA
salon fryzjerski w kępnie przyjmie
uczennicę. tel. 604 207 580.
(TK 121/04/18)
Firma STOLMER zatrudni lakiernika,
pracownika montażu, operatora
CNC, pomocnika stolarza (lub do
przyuczenia). Więcej informacji
pod numerem telefonu 605 064 501
lub osobiście w siedzibie firmy
STOLMER - Mroczeń 7,
63-604 Baranów.
(TK 107/03/18)

salon fryzjerski loreal w kępnie
zatrudni fryzjerkę. oferuję umowę
o pracę, dobre zarobki, szkolenia w
akademiach loreal na koszt firmy.
tel. 604 207 580.
(TK 120/04/18)
Krawcowa podejmie szycie tapicerskie.
Tel. 600 556 261 (po 16:00).
(TK 119/04/18)
Praca do opieki w Niemczech od 1300 euro
miesięcznie na działalność, język niemiecki
w stopniu komunikacyjnym.
Tel. +48 781 321 517.
(TK 123/04/18)
LEKARSKIE
Endokrynolog specjalista - Andrzej Pajdowski przyjmuje w szpitalu w Kępnie, rejestracja - tel. 502
517 325.
(TK 235/03/13)

RÓŻNE
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.
motoryzacja
Skup aut - płacimy najwięcej.
Tel. 514 681 691.
(TK 75/02/18)
Skuter honda lead 2004 r., pojemność silnika 102 cm, 9 tys. km, książka serwisowa.
Kufer niebieski metalic, cena 2400 zł.
Tel. 781 160 207.

OFERTY PRACY

Sprzedam kurki, kogutki. Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 116/04/18)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

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

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)

Aktualne oferty pracy PUP Kępno.

Bliższe informacje pod nr. tel.: 62 78 203 69 oraz 607 174 608.
SPECJALISTA DS. JAKOŚCI – 1 osoba
Wykształcenie: średnie,
Wymagania: kontrolowanie przestrzegania
procedur utrzymania jakości w całym procesie technologicznym. Współdziałanie z
głównym technologiem w utrzymaniu standardu jakościowego produktów gotowych.
Wymagana znajomość procedur i przepisów,
dotyczących bezpieczeństwa żywności i
przepisów związanych z kontrolą jakości w
przemyśle spożywczym. Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 3000 zł brutto
Zmianowość: II zmiany, 7.00-15.00,
15.00-7.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 439/18, m. Kępno)
MECHANIK SAMOCHODOWY – 2 osoby
Wykształcenie: zawodowe
Wymagania: naprawa samochodów
osobowych, ciężarowych i dostawczych.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 20 zł brutto/godz.
Zmianowość: I zmiana 8.00-16.00

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

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 436/18, gm. Bralin)

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 397/18 gm. Kępno)

CIEŚLA BUDOWLANY – 1 osoba
Wykształcenie: brak
Wymagania: wykonywanie szalunków
systemowych ścian żelbetonowych.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 8 zł brutto/godz.
do uzgodnienia
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 82/18, m. Kępno)

MONTAŻYSTA MEBLI – 1 osoba
Wykształcenie: brak
Wymagania: obsługa maszyn sterowanych
numerycznie – możliwość przyuczenia. Mile
widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Staż pracy: mile widziane
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto,
Zmianowość: system I zmianowy, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 384/18, gm. Baranów)

TECHNOLOG / KONTROLER JAKOŚCI
– 1 osoba
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe,
mechaniczne
Wymagania: opracowywanie dokumentacji
i kontrola jakości wyrobów, opracowywanie
dokumentacji technicznej. Znajomość
jęz. niemieckiego.
Staż pracy: mile widziane
Wynagrodzenie: 3000 zł brutto / mies.
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00

OPERATOR WIERTAREK – 2 osoby
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: obsługa wiertarek
Staż pracy: 2 lata
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 217/18, gm. Łęka Opatowska)

Wójt Gminy Bralin
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Weronikopole, gmina Bralin.
I. ZAKRES PRZETARGU

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

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

Weronikopole

Nr ewid. działki

174/2

Pow. (ha)

4,8976 ha (grunty orne: 3,1076 ha, użytki rolne zabudowane: 0,06 ha,
pastwiska trwałe: 0,16 ha, lasy: 1,39 ha, nieużytki: 0,18 ha)

Nr księgi wieczystej

KZ1E/00041007/0

Cena wywoławcza rocznego
czynszu dzierżawnego

497,61 zł

Wysokość wadium

50,00 zł

Przeznaczenie

Nieruchomość wydzierżawiana na cele rolne

Termin wnoszenia opłaty

Do 30 września każdego roku

Informacja o przeznaczeniu
do wydzierżawienia

Nieruchomość jest przeznaczona do dzierżawy na okres do 3 lat.

II. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. o godzinie 10:00 w sali nr 1 (parter) Urzędu Gminy Bralin,
ul. Rynek 3, 63-640 Bralin.
III. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin wpłaty wadium oraz wszelkie warunki wzięcia udziału w przetargu podano w ogłoszeniu
i regulaminie o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu:
a) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin,
b) strona internetowa Urzędu Gminy Bralin www.bip.bralin.pl zakładka „przetargi”,
c) tablice ogłoszeń w sołectwach Weronikopole, Bralin.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin – pokój 16, nr telefonu 62 / 78 11 230
w godz. pn.–pt. 7:30–15:30.
Wójt Gminy Bralin
/- / inż. Roman Wojtysiak
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Ogłoszenia

Reklama

PRYWATNY GABINET

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

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

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

Rejestracje telefoniczne: 693 112 263.

- TAPICERÓW,
- OSOBY NA STOLARNIĘ,
- KONTROLERA JAKOŚCI

MEBLI TAPICEROWANYCH

Kępno, ul. Warszawska 43
oraz ul. Wawrzyniaka 2.
Kontakt: 600 959 111.

Telefon: 603 406 138

Przedsiębiorstwo

„BIS”

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

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

Do wynajęcia lokal
handlowo-usługowy

Zbieramy pamiątki
po powstaniu
wielkopolskim.
I nagradzamy!

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

CHODZIEŻ

WĄGROWIEC

OBORNIKI
GNIEZNO
NOWY
TOMYŚL

POZNAŃ

ZBĄSZYŃ

KOŚCIAN
JAROCIN
LESZNO

pon.-pt. 8.00-14.00.

OSTRÓW WLKP.

SUKNIE ŚLUBNE

KĘPNO

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

ATRAKCYJNE CENY!!!
Mroczeñ 118
tel. 62 78 185 68
kom. 664 686 041
REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

(62) 78 292 84

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie
ul. Henryka Sienkiewicza 26
25 kwietnia
godz. 9–17

Kępno

Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.

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.
Tygodnik Kępiński 12 kwietnia 2018
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reklama

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Szymon Nowak - „Niechciani generałowie. Sosabowski, Maczek,
Bór-Komorowski i inni. Powojenne losy polskich oficerów”

STOLARZY

Bohaterowie i legendarni dowódcy. Po wojnie nie mogli wrócić do Polski. Dawny sojusznik – Wielka
Brytania przestała życzliwie traktować wojennych uchodźców w mundurach. Przestali być potrzebni. Aby
utrzymać rodziny, kawalerowie orderu Virtuti zostawali barmanami, tapicerami i nocnymi cieciami. Na
londyńskiej paradzie zwycięstwa w 1946 roku, w której obok Anglików i Amerykanów maszerowali nawet
sanitariusze z Fidżi i oddziały robocze z Seszeli, zabrakło Polaków. Rząd Jego Królewskiej Mości na dwa
tygodnie przed defiladą rozwiązał Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Kontradmirał Józef Unrug, dowódca
Polskiej Floty i Obrony Wybrzeża w 1939 roku. Po kapitulacji Kriegsmarine zaproponowała mu służbę w
swoich szeregach. Odmówił. Po wojnie, aż do lat pięćdziesiątych, naprawiał silniki w kutrach rybackich
w Maroku. Gen. Stanisław Sosabowski – twórca i dowódca legendarnej polskiej brygady spadochronowej, szykowanej do desantu w okupowanej Polsce. Ostrzegał, że desant planowany pod Arnhem będzie
zrzucony „o jeden most za daleko”. W powojennym Londynie próbował sił w branży meblarskiej, a potem
pracował przez lata jako magazynier. Gen. Tadeusz Komorowski „Bór” – komendant Armii Krajowej. Były
Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie utrzymywał się w Londynie z pracy tapicera. Gen.
Stanisław Maczek – dowódca największej przedwrześniowej polskiej jednostki pancernej. W 1939 r. nie
przegrał żadnej bitwy. Dowódca „Czarnych diabłów”, bohater spod Falaise Chambois i Bredy. Żeby utrzymać przykutą do wózka inwalidzkiego córkę Małgorzatę, podawał piwo jako barman
i pilnował bramy klubu sportowego w Edynburgu.

pomocników stolarzy
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.

wiosenna
sprzedaż
urokliwych
działek
w hanulinie.

tel. 666 336 969.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Maria Szarapowa - „Niepowstrzymana”

W 2004 roku, mając zaledwie siedemnaście lat, stała się sensacją. Wygrała Wimbledon, pokonując Serenę Williams. Później udowodniła, że nie był to jedynie łut szczęścia – wielokrotnie zostawała liderką rankingu singlowego WTA i zwyciężała najważniejsze turnieje. I właśnie u szczytu kariery Szarapowa musiała
zmierzyć się z najtrudniejszym wyzwaniem. W 2016 roku została na dwa lata zawieszona przez Międzynarodową Federację Tenisową za zażywanie meldonium, substancji zakazanej przez Światową Agencję Antydopingową. Media sugerowały, że to koniec kariery tenisistki. Maria Szarapowa po raz pierwszy opowiada
swoją historię – bez tajemnic i upiększeń. Opisuje relacje z ojcem, który porzucił dom w Rosji, by wraz z
kilkuletnią Marią dostać się na Florydę, gdzie dziewczynka mogłaby trenować. Wspomina
najważniejsze sukcesy i porażki. Oraz szczerze mówi o dwuletniej karze, emocjach z nią
związanych oraz o planach na przyszłość.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jack London - „Biały kieł”

RTG

Niektórzy boją się wilków, ale czy ktoś się zastanawia, co właściwie wilki myślą o ludziach? Wśród
malowniczych krajobrazów mroźnej Kanady dziewiętnastowieczni poszukiwacze przygód i złota zapominają o tym, co w życiu najważniejsze. W dzikiej głuszy wraz ze zwierzętami uczą się na nowo miłości i
przyjaźni – bo tam, gdzie nie można liczyć na pomoc drugiego człowieka, najwierniejszymi przyjaciółmi
mogą się nagle okazać najgroźniejsze bestie. Oczywiście tylko wtedy, gdy ktoś potrafi traktować je z szacunkiem. Biały Kieł jest w jednej czwartej psem, w trzech czwartych budzącym strach wilkiem. Kiedy
trafia pod opiekę ludzi, z trudem przystosowuje się do domowego życia. Spotyka go wiele wyzwań i przykrości, w końcu jednak znajduje właściwego opiekuna, od którego dostaje wsparcie i szczęście. Klasyczna
przygodowa powieść Jacka Londona uczy dzieci i dorosłych miłości do zwierząt, a
także oczarowuje pięknem nieposkromionej natury.

ZDJÊCIA

PANTOMOGRAFICZNE
Ostrzeszów, ul. Leœna 45

Tel.: 627 327 950, 601 985 111

Œroda i Pi¹tek: 15.00-19.00

ORTODONCJA

lek. stom. Magdalena Stasierska
specjalista ortodonta

Aparaty stałe i ruchome.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 15
SPONSORZY NAGRÓD:

Przyjęcia: Ostrzeszów, ul. Leśna 45,
tel. 62 / 732 79 50, 601 98 51 11.
Środa i piątek: 15.00-20.00.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 18 kwietnia 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. Szymon Nowak - „Niechciani generałowie...”,
2. Maria Szarapowa - „Niepowstrzymana”,
3. Jack London - „Biały kieł”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 14 nagrody otrzymuj¹:

Stanisław Jokiel (Kuźnica Słup.), Anna Sikora (Mroczeń).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

Reklama
Baran 21 III – 20 IV
Koniunkcje Słońca i Merkurego zmienią podejście do pracy na bardziej optymistyczne. Księżyc
w sekstylu pomoże pokonać trudności, a od soboty w koniunkcji – zabawić się.

Byk 21 IV – 21 V
Wenus doda Ci wdzięku. W razie kłopotów wesprą Cię bliscy. Jeśli jesteś samotny, to śmiało
szukaj drugiej połowy. Trafisz na ideał!

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Na Zdrowie” - 12.04.2018 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 13.04.2018 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 14.04.2018 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Pod Kasztanami” - 15.04.2018 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 16.04.2018 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 17.04.2018 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 18.04.2018 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.

2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Porządki i pracę ogarniesz migiem, ale Merkury w sekstylu kusi samorozwojem, a to lubisz. W
weekend Luna w sekstylu zaprasza na długi spacer albo wyjazd z ukochaną osobą.

6.
7.

- OBWIESZCZENIE -

Rak 23 VI – 22 VII

Lew 23 VII – 22 VIII
Słońce i Merkury w trygonach sprzyjają spacerom, randkom, samorozwojowi. Trzymaj się z
daleka od nudnych ludzi. Wenus w kwadraturze
radzi być teraz egoistą i wesołkiem.

Panna 23 VIII – 22 IX
Dzięki Wenus i Marsowi w trygonach świat
stanie do Ciebie otworem. Zamiast myśleć o
porządkach i pracy, odnawiaj relacje z ludźmi.
Aura sprzyja organizowaniu imprez, wyjazdom,
wspólnemu pichceniu!

Waga 23 IX – 23 X
Kwadratura Marsa dostarczy Ci energii, a Saturn
pomoże zwracać uwagę na ważne szczegóły.
Jednak nie samą pracą Wagi żyją! Słońce i Merkury w opozycjach szykują dla Ciebie nagrodę.

Skorpion 24 X – 21 XI
Jowisz w koniunkcji i Wenus w opozycji pomogą
podjąć mądre decyzje i zaplanować przyszłość.
Poczujesz się silny jak nigdy wcześniej. Znowu
zaczniesz żartować i dogryzać.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Słońce i Merkury odnowią Twoje siły witalne! Ale
zamiast w kółko sprzątać, gotować i pracować,
rozwijaj swoje pasje. W weekend trygon Luny
przywoła przyjaciół.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Z Marsem i Saturnem w Twoim znaku wykonasz
wszystko na czas! Jednak licz tylko na siebie,
koledzy nie będą zbyt lotni. W weekend Luna w
kwadraturze nadal nie da Ci odpocząć, ale przez
imprezki! Super!

Wodnik 20 I – 18 II
Przestań ciągle myśleć o pracy i problemach.
Księżyc pomoże odkrywać pasje, poznawać ludzi. Od czwartku spokojniej, Wenus w kwadraturze zachęca do upiększania mieszkania.

Ryby 19 II – 20 III
Szukaj lepszych rozwiązań! Dzięki sekstylom
Wenus i Marsa przestaniesz bać się nowych wyzwań i wrednych kolegów. Luna w Twoim znaku
pokaże Ci, że jesteś na właściwej drodze.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Janusz Bańbura zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23 kwietnia 2018 roku
o godz. 10.00 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Kępnie odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA
nieruchomości położonej w miejscowości Rzetnia gmina Kępno stanowiącej współwłasność ułamkową
dłużników:
Szczęsna-Mastej Bogumiła 52-129 Wrocław, ul. Vivaldiego 3/6
Mastej Paweł 63-600 Rzetnia, Rzetnia 107
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie
nr KZ1E/00053086/4.
Nieruchomości gruntowa rolna, położona jest miejscowości Rzetnia, gmina Kępno składająca się
z działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 514 o powierzchni 0.33 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie, Księga
Wieczysta nr KZ1E/00053086/4.
Licytacji podlega nieruchomość, która oszacowana jest na kwotę 69.927,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 46.618,00 zł. Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie
podatek VAT. Rękojmia wynosi kwotę 6.992,70 zł. Do licytacji powyższej nieruchomości mogą przystąpić
wyłącznie osoby spełniające warunki przewidziane w art. 6 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego na dzień przeprowadzenia licytacji oraz zobowiązane są okazać w związku z tym
niezbędne dowody organowi przeprowadzającemu licytację.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania od każdej
nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do
wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub na konto Komornika Sądowego
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 09 1020 2241 0000 2302 0012 9569.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015
poz. 626 art.2 pkt 3) od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku
obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie.
Pełne obwieszczenie na stronie www.kepno-komornik.pl.

Z teki Marka Kameckiego

Lepiej z Tobą nie zadzierać. Słońce w kwadraturze niesie więcej zadań, ale także sprytu. Nikogo
nie proś o pomoc. W czwartek lub piątek Księżyc
sypnie kasą!
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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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2

Szkolimy

3

Serwisujemy

NR 15/2018 (756)
30. kolejka | wiosna 2018

Koniec snu

kopciuszka z Rychtala
Na ćwierćfinale zakończyła się przygoda GKS-u Rychtal z rozgrywkami Pucharu Polski. Rewelacja obecnej edycji rozgrywek szczebla okręgowego przegrała przed własną publicznością z trzecioligowym KKS-em Kalisz 0:4. W ubiegłym
tygodniu odbyły się w sumie trzy z czterech meczów ćwierćfinałowych. Do niespodzianki doszło w Gołuchowie gdzie
czwartoligowy LKS pokonał Centrę Ostrów Wielkopolski. Awans oprócz kaliskich piłkarzy wywalczyli również zawodnicy Jaroty Jarocin i wcześniej Orła Mroczeń.
>> Relacja z meczów 1/4 i 1/2 finału Pucharu Polski w następnym numerze
Pełną parą Kępiński Klub Tenisowy rozpoczął przygotowania do zbliżającego się sezonu. Zgodnie z decyzją zarządu
klubu, w tym roku będzie on organizatorem wielu imprez tenisowych

Kępiński Klub Tenisowy
pracuje przed sezonem

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin ...........– 3:0
Śląsk Wrocław – Korona Kielce ................– 1:1
Lech Poznań – Górnik Zabrze ..................– 3:1
Jagiellonia – Wisła Płock .........................– 1:3
Cracovia – Zagłębie Lubin .......................– 2:2
Sandecja Nowy Sącz – Wisła Kraków ........– 0:0
Lechia Gdańsk – Arka Gdynia ..................– 4:2
Piast Gliwice – Termalica Nieciecza ..........– 1:1
1. KKS Lech Poznań
30 55 49:23
2. Jagiellonia Białystok
30 54 45:36
3. KP Legia Warszawa
30 54 43:31
4. Wisła Płock SA
30 49 42:35
5. MKS Korona Kielce
30 45 44:37
6. KS Górnik Zabrze
30 44 53:47
7. Wisła Kraków SA
30 44 41:36
8. KGHM Zagłębie Lubin
30 43 39:33
9. MZKS Arka Gdynia
30 40 38:32
10. MKS Cracovia SSA
30 39 40:40
11. GKS Piast Gliwice
30 33 29:35
12. MKS Pogoń Szczecin
30 31 34:48
13. WKS Śląsk Wrocław
30 31 35:48
14. KS Lechia Gdańsk
30 31 39:51
15. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 30 29 32:52
16. MKS Sandecja Nowy Sącz 30 25 27:46

NASI

w

LIGACH

Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze)
Lotto Ekstraklasa

30. kolejka | wiosna 2018
Lech Poznań – Górnik Zabrze – 3:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

30. kolejka | wiosna 2018
Legia Warszawa – Pogoń Szczecin – 3:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

30. kolejka | wiosna 2018
Cracovia – Zagłębie Lubin – 2:2 (0:0)
NA BOISKU: 63-90 minuta
Miłosz Trojak (Ruch Chorzów)
Nice I Liga

25. kolejka | wiosna 2018
Ruch Chorzów – Olimpia Grudziądz – 0:0
NA BOISKU: nie pojawił się
Fabian Piasecki (Miedź Legnica)
Nice I Liga

25. kolejka | wiosna 2018
Bytovia Bytów – Miedź Legnica – 0:2 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 0:2 w 87. minucie
Marcin Kowalczyk (Ruch Chorzów)
Nice I Liga

25. kolejka | wiosna 2018
Ruch Chorzów – Olimpia Grudziądz – 0:0
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak (MKS Kluczbork)
II Liga

25. kolejka | wiosna 2018
Garbarnia Kraków – MKS Kluczbork – 4:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

Dzięki finansowemu wsparciu na realizację projektów w tym roku przez gminę Kępno w kwocie 24 tysięcy złotych, Kępiński Klub Tenisowy będzie kontynuował szkolenie
dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym, zorganizuje cykl turniejów tenisa dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz w pierwszych dniach lipca zorganizuję dla dzieci półkolonie
sportowe. Jako priorytetowe zadanie klub stawia sobie szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym. Po raz jedenasty kępiński klub rozpoczyna szkolenie cykliczne w
tenisie ziemnym w czterech grupach wiekowych, chłopcy i dziewczęta 7-8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat oraz 14-18 lat. Zajęcia będą odbywały się w grupach 8-10 osobowych
od maja na kortach w Kępnie, Krążkowych oraz Osinach. Treningi będą prowadzili doświadczeni i wykwalifikowani instruktorzy i trenerzy tenisa. Jak mówi prezes Kępińskiego Klubu Tenisowego Dawid Meler szkolenie dzieci i młodzieży jest prowadzone cyklicznie, co roku, co powinno podnieść poziom oraz upowszechnić tenis ziemny na
naszym terenie. Dodatkowo na początku lipca klub będzie organizował półkolonie tenisowe. W programie półkolonii oprócz zajęć związanych z problematyką uzależnień,
dzieci będą doskonaliły swoje umiejętności z tenisa ziemnego, pływania, tańca oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w
poszczególnych projektach mogą uzyskać szczegółowe informację pod numerem telefonu 604-314-141 lub na stronie facebook – Kępiński Klub Tenisowy.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Terminarze lig młodzieżowych.

22. kolejka | wiosna 2018
Falubaz Zielona Góra – Ślęza Wrocław – 1:2 (1:1)
NA BOISKU: 1-65 minuta
Tobiasz Jarczak (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

22. kolejka | wiosna 2018
Falubaz Zielona Góra – Ślęza Wrocław – 1:2 (1:1)
NA BOISKU: 65-90 minuta
Patryk Słupianek (Agroplon Głuszyna)
IV Liga Grupa Opolska

22. kolejka | wiosna 2018
Agroplon Głuszyna – Start Namysłów – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz

Sport

piłka nożna
Nice I Liga
25. kolejka | wiosna 2018
Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole ............– 1:0
Stomil Olsztyn – Pogoń Siedlce ................– 0:2
Wigry Suwałki – GKS Katowice ................– 0:2
Stal Mielec – Raków Częstochowa ............– 2:3
GKS Tychy – Chojniczanka .......................– 2:2
Ruch Chorzów – Olimpia Grudziądz .........– 0:0
Podbeskidzie – Górnik Łęczna .................– 0:0
Bytovia Bytów – Miedź Legnica ...............– 0:2
Chrobry Głogów – Puszcza Niepołomice ...– 3:1
1. MKS Miedź Legnica
24 44 34:20
2. GKS Katowice
23 40 34:26
3. Chojniczanka 1930 Chojnice 22 40 32:16
4. SKS Wigry Suwałki
24 38 28:26
5. FKS Stal Mielec
23 38 33:27
6. MZKS Chrobry Głogów
23 37 30:25
7. OKS Odra Opole
25 36 29:28
8. RKS Raków Częstochowa
23 36 38:28
9. Zagłębie Sosnowiec SA
24 34 30:26
10. Podbeskidzie Bielsko-Biała 24 33 26:27
11. GKS Tychy
23 30 26:33
12. MKS Puszcza Niepołomice 23 29 28:29
13. MKP Pogoń Siedlce
24 28 28:36
14. MKS Bytovia Bytów
23 25 24:29
15. GKS Olimpia Grudziądz
23 23 15:24
16. GKS Górnik Łęczna
23 20 17:31
17. OKS Stomil Olsztyn
23 19 24:39
18. KS Ruch Chorzów
23 18 26:32
II Liga
25. kolejka | wiosna 2018
Garbarnia Kraków – MKS Kluczbork ........– 4:1
ŁKS Łódź – Znicz Pruszków ......................– 0:2
Warta Poznań – Stal Stalowa Wola ..........– 1:0
Rozwój Katowice – ROW 1964 Rybnik ......– 2:0
Gwardia Koszalin – Siarka Tarnobrzeg .....– 2:1
Wisła Puławy – Błękitni Stargard .............– 1:3
Legionovia Legionowo – GKS Bełchatów ...– 2:2
Olimpia Elbląg – GKS 1962 Jastrzębie .....– 0:1
Radomiak Radom – Gryf Wejherowo .......– 0:1
1. GKS 1962 Jastrzębie
24 55 41:13
2. KS Warta Poznań
23 42 28:14
3. ŁKS Łódź
23 42 23:14
4. RKS Radomiak 1910 Radom 24 40 35:26
5. ZKS Olimpia Elbląg
22 38 35:24
6. KS Siarka Tarnobrzeg
22 35 34:30
7. KP Błękitni Stargard
23 31 25:22
8. GKS Bełchatów
23 31 34:31
9. MKS Znicz Pruszków
24 30 30:36
10. RKS Garbarnia Kraków
23 30 29:27
11. KS Rozwój Katowice
23 29 22:29
12. KS ROW 1964 Rybnik
24 28 36:41
13. WKS Gryf Wejherowo
24 26 25:33
14. KS Wisła Puławy
23 24 24:28
15. ZKS Stal Stalowa Wola
23 23 19:26
16. MKS Kluczbork
23 22 20:35
17. KS Gwardia Koszalin
22 21 20:40
18. KS Legionovia Legionowo 23 20 24:35
III Liga Grupa 2
22. kolejka | wiosna 2018
Lech II Poznań – KKS Kalisz .....................– 4:0
Centra Ostrów – Kotwica Kołobrzeg .........– 0:3
Pogoń II Szczecin – KP Starogard Gdański ..– 0:4
Górnik Konin – Sokół Kleczew .................– 1:0
Elana Toruń – Polonia Środa ....................– 2:0
GKS Przodkowo – Jarota Jarocin .............– 1:1
Wda Świecie – Świt Skolwin .....................– 1:2
Wierzyca Pelplin – Unia Solec Kujawski ....– 2:1
Energetyk Gryfino – Bałtyk Gdynia ...– 0:3 wo.
1. OKS Świt Skolwin
21 48 45:15
2. MKP Kotwica Kołobrzeg
21 44 36:17
3. SKS Bałtyk Gdynia
22 44 48:25
4. TKP Elana Toruń
21 43 33:15
5. KKS Kalisz
21 38 29:16
6. KS Sokół Kleczew
21 37 31:16
7. KKS Lech II Poznań
20 35 36:21
8. MKS Pogoń II Szczecin
22 35 26:26
9. KS Polonia Środa Wlkp.
19 30 29:25
10. KP Starogard Gdański
21 27 24:21
11. KS Wierzyca Pelplin
21 26 22:32
12. KS Wda Świecie
21 25 37:42
13. JKS Jarota Jarocin
21 21 23:33
14. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 22 20 25:44
15. KS Unia Solec Kujawski
22 18 23:43
16. KS Górnik Konin
21 16 27:45
17. GKS Przodkowo
21 14 23:46
18. KS Energetyk Gryfino
22 11 9:44
IV Liga Grupa Południowa
21. kolejka | wiosna 2018
Polonia Kępno – Obra Kościan .................– 0:1
Ostrovia Ostrów – Tur Turek ....................– 0:0

II
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IV Liga Grupa Południowa >>> Dawid Kubiak nie chciał być w tle piłkarzy Polonii
Kępno i Obry Kościan. To kontrowersyjne decyzje konińskiego arbitra są najmocniej komentowane po sobotnim meczu. Po raz kolejny fatalna postawa arbitra doprowadziła do
awantur na piłkarskich obiektach. Tym razem sędzia z Konina potrzebował asysty policji,
by opuścić kipiący nienawiścią stadion w Kępnie

Wyniki 21. kolejki
KKS Polonia Kępno
KP Obra 1912 Kościan

0 (0)
1 (0)

Bramka: 0:1 Dawid Jarka - 82’ (z karnego).

Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Bartosz Mikołajek
(Hubert Górecki - 68’), Witold Kamoś, Kacper Skupień,
Remigiusz Hojka, Bernard Fai Ndukong, Jakub Górecki
(Karol Latusek - 65’), Łukasz Walczak, Borys Wawrzyniak (Mateusz Gola - 63’), Michał Górecki (Wojciech
Drygas - 78’), Filip Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.

LKS Korona Piaski
MKS Victoria Września

0 (0)
5 (3)

PKS Racot
MKS Kania Gostyń

0 (0)
2 (0)

SKP Słupca
KP Victoria Ostrzeszów

0 (0)
4 (3)

Bramki: 0:1 Piotr Sarbinowski - 10’, 0:2
Łukasz Jasiński - 20’, 0:3 Mikołaj Jankowski - 35’, 0:4 Szymon Krawczyński
- 47’, 0:5 Hubert Oczkowski - 83’.
Bramki: 0:1 Błażej Danielczak - 54’, 0:2
Damian Krzyżostaniak - 85’.
Bramki: 0:1 Michał Mazurek - 24’, 0:2
Maciej Stawiński - 28’, 0:3 Remigiusz
Pastucha - 42’, 0:4 Maciej Stawiński - 54’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1 (0)
LKS Gołuchów
0 (0)

Sędzia okradł Polonię z punktów,
stadion w Kępnie opuszczał w asyście policji

Kiedyś mówiło się, że dobry sędzia to taki, który dawał grać, a po meczu się o nim nie mówiło.
Po sobotnim starciu Polonii Kępno z Obrą Kościan będzie się mówiło. Dobry sędzia powinien być
rozjemcą, dodatkiem do widowiska, które tworzą dwie drużyny, a nie osobą, która w tak prostacki
sposób wpływa na losy meczu. Praca sędziego po raz kolejny doprowadziła do dantejskich scen
na trybunach. Tym razem sędzia z Konina opuszczał Stadion Miejski w Kępnie w asyście policji.
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej musi przeanalizować to, co się dzieje na boiskach, bo w takim
wydaniu piłka nożna nie ma najmniejszego sensu.
Czy Polonia Kępno z powodu
błędnych decyzji arbitra straciła jeden, czy może trzy punkty? Piłkarze gospodarzy po porażce z Obrą
Kościan mają zastrzeżenia do kilku sytuacji. Kępnianie mają prawo
czuć się pokrzywdzeni, bo gdyby nie
kontrowersja z końcówki spotkania,
wówczas byliby w innych nastrojach.
Trybuny przy ulicy Walki Młodych
dobitnie i wulgarnie skandowały, co
myślą o pracy sędziego w sobotnie
popołudnie. Po meczu niezadowolenie z decyzji arbitra okazywali także
piłkarze i trener gospodarzy, który
jeszcze w trakcie meczu został usunięty ze strefy technicznej. Katastrofalna i nie mająca wiele wspólnego z
futbolem praca arbitra doprowadziła
do dantejskich scen, a sędzia z Konina opuszczał stadion w Kępnie w
asyście policji. Sam mecz był bardzo
ważny dla obu drużyn w kontekście
walki o miejsca dające prawo gry w
nowej czwartej lidze. Dotychczas
obie drużyny zgromadziły tyle samo
punktów w ligowej tabeli. W pierwszym pojedynku lepsza okazała się
Obra, która przed własną publicznością wygrała 4:2. To właśnie zawodnicy z Kościana lepiej weszli w
spotkanie. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego byli wyraźnie zaskoczeni wysokim pressingiem rywala. Z
przewagi tej jednak niewiele wynikało, bowiem przyjezdnym brakowało
ostatniego podania. Najlepszą okazję
mieli oni po rzucie wolnym podyktowanym za faul Witolda Kamosia.
Fantastyczną interwencją popisał
się jednak Grzegorz Kubiszyn. Z
czasem jednak mecz się wyrównał,
lecz sytuacji było jak na lekarstwo.
Nie brakowało jednak twardej walki

o każdy metr boiska. Po przerwie to
miejscowi zaczęli sprawiać nieco lepsze wrażenie. Obraz gry jednak nie
uległ zmianie. Nikt nie chciał ustąpić
pola, jednak brakowało składnych
piłkarskich akcji. Wynik mógł otworzyć kwadrans przed końcem spotkania Filip Latusek, którego strzał
głową trafił w słupek. Także dobitka
Łukasza Walczaka nie przyniosła
bramki, bowiem została zatrzymana
na linii bramkowej. Te dwie sytuacje
były dopiero przedsmakiem emocji,
które miały nadejść w gorącej końcówce spotkania. Niestety te, głównie za sprawą sędziego głównego z
Konina, nie miały wiele wspólnego
ze sportem. Arbiter od początku meczu wprowadzał sporo zamieszania
swoimi decyzjami. Podsumował on
swój występ bardzo kontrowersyjną
decyzją i podyktowaniem rzutu karnego dla Obry w 82. minucie. Kacper Skupień blokował piłkę, którą
pewnie złapał Grzegorz Kubiszyn.
Kępnianie zaczęli już wybiegać do
kontrataku, a przyjezdni ustawiać
w obronie, kiedy rozległ się gwizdek. Za głowę chwycili się wszyscy,
włącznie z zawodnikami drużyny
przyjezdnej. Jedenastkę na bramkę
zamienił Dawid Jarka. Po tym zdarzeniu Obra wygrała 1:0 i sięgnęła po
trzy punkty. Miejscowi tymczasem
musieli przełknąć gorzką pigułkę,
bowiem na porażkę nie zasłużyli.
Przed podopiecznymi Bogdana Kowalczyka jeszcze parę dni na pozbieranie się po sobotnich wydarzeniach.
Biało-niebiescy będą zapewne chcieli
się zrehabilitować, ale zadanie łatwe
nie będzie bowiem kępnianie udadzą
się do Wrześni na mecz z tamtejszą
Victorią, a więc liderem rozgrywek.
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Podobnie jak w meczu z Obrą szkoleniowiec zespołu z Alei Marcinkowskiego nie będzie mógł skorzystać z
usług Piotra Cierlaka oraz pauzujących za kartki Kacpra Skupienia i
Wojciecha Drygasa.
BAS

Bramka: 1:0 Jakub Jóźwiak - 55’.

KS Polonia 1912 Leszno
KP Rawia Rawicz
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
MKS Tur 1921 Turek
MLKS Odolanovia Odolanów
Biały Orzeł Koźmin Wlkp.

0
0
0
0
0
0

Najskuteczniejsi strzelcy

15
15
12
12
12
11
10

Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Bartosz Grabowski (Tur Turek)
Artur Krawczyk (Polonia Leszno)
Piotr Sarbinowski (Victoria Września)
Paweł Lisiecki (Victoria Września)
Daniel Kaczmarek (Ostrovia Ostrów)

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
17:00

Program 22. kolejki
Sobota, 14 kwietnia 2018 roku

Victoria Września – Polonia Kępno
Obra Kościan – Polonia Leszno
Rawia Rawicz – Pogoń Nowe S.
Victoria Ostrzeszów – Korona Piaski
Tur Turek – Odolanovia
Kania Gostyń – Ostrovia Ostrów
LKS Gołuchów – PKS Racot

Niedziela, 15 kwietnia 2018 roku

16:00

Biały Orzeł – SKP Słupca

Sport

piłka nożna

Kaliska Klasa Okręgowa >>> Dopiero w dziewiętnastej kolejce Klub Sportowy Opatówek doznał pierwszej porażki w sezonie. Lider rozgrywek znalazł pogromcę w niepokonanym wiosną zespole z Mroczenia

Orzeł zatrzymał niepokonanego lidera

Ogromny bagaż emocji przyniosło ze sobą spotkanie 19. kolejki Kaliskiej Klasy Okręgowej pomiędzy Orłem Mroczeń a Klubem Sportowym Opatówek. Podopiecznym Marka Wojtasiaka udało się
zatrzymać niepokonanego do niedzieli lidera zaplecza czwartej ligi. Gracze z Opatówka w dalszym
ciągu mają jednak solidną przewagę nad grupą pościgową, która po ostatniej kolejce stopniała
do dziesięciu oczek. W drugim meczu z rzędu zapunktowali gracze z Lasek. Tym razem Victoria
zdołała przywieźć jeden punkt z trudnego terenu z Brzezin. Porażki doznała natomiast Pogoń
Trębaczów. Podopieczni Jarosława Karnasiewicza walczyli ambitnie, ale nie wystarczyło to na
pokonanie Stali Pleszew.
Kolejne spotkanie rozegrali piłkarze Jarosława Karnasiewicza.
Tym razem, w ramach 19. kolejki
Kaliskiej Klasy Okręgowej, przeciwnikiem trębaczowian była Stal Pleszew. Faworytem tego spotkania byli
pleszewianie, jednak jak się okazało,
gra pleszewian nie zachwyciła licznie zgromadzonych kibiców. Choć

Wyniki 19. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
KS Opatówek

2 (0)
1 (0)

KS Stal Pleszew
LZS Pogoń Trębaczów

2 (2)
0 (0)

Bramki: 1:0 Bartosz Moś - 53’, 1:1 Mateusz Stefaniak - 57’, 2:1 Marcin Górecki
- 74’ (z karnego).
Orzeł: Rafał Peksa – Jakub Strąk, Bartosz Moś
(Patryk Hojka - 88’), Dariusz Luźniak, Wiktor
Łuczak – Kamil Jurasik, Rafał Janicki, Mariusz
Bednarek, Kamil Rabiega – Leszek Nowak, Marcin Górecki (Daniel Parzybót - 88’).
Bramki: 1:0 Tomasz Kapałka - 25’, 2:0
Adam Wojciechowski - 29’ (z karnego).
Pogoń: Tomasz Lempert – Paweł Piekarski,
Szymon Piekarski, Paweł Łydka, Maciej Sikora
(Maciej Grondys - 64’), Adam Potoniec, Patryk
Ignasiak (Mateusz Tuszyński - 68’), Bartosz
Bęś (Tomasz Domagała - 76’), Radosław Wróbel, Łukasz Kromka, Eryk Bartkowiak. Trener:
Jarosław Karnasiewicz.

LKS Olimpia Brzeziny
LZS Victoria Laski

1 (0)
1 (0)

Bramki: 1:0 Adrian Jasiński - 60’, 1:1
Patryk Werner - 78’.
Victoria: Artur Kozica – Tomasz Czekaj, Piotr
Sypko, Karol Ozdoba, Dariusz Laske, Michał
Pietras (Fabian Gandecki - 65’), Patryk Werner, Hubert Bryza, Bartłomiej Gąszczak, Arkadiusz Korpeta, Mateusz Płóciennik. Trener:
Andrzej Powroźnik.

LKS Raszkowianka Raszków 3 (2)
LKS Piast Czekanów
2 (1)

Bramki: 1:0 Patryk Adamski - 10’, 1:1
Hubert Mesnerowicz - 29’, 2:1 Krzysztof
Walczak - 42’, 2:2 Krzysztof Zydorek 49’, 3:2 Hubert Cegła - 81’ (z karnego).

Barycz Janków Przygodzki 1 (0)
KKS Astra Krotoszyn
2 (1)

Bramki: 0:1 Mateusz Mizerny - 5’, 1:1
Tomasz Adamczyk - 77’, 1:2 Szymon
Juszczak - 82’.

pleszewianie dominowali w całym
spotkaniu to trener Łukasz Bandosz,
nie był do końca zadowolony z gry
oraz skuteczności swoich piłkarzy.
Jako pierwsi na prowadzenie mogli
wyjść goście z Trębaczowa. Już w
7. minucie na strzał z jedenastu metrów zdecydował się Radosław Wróbel, ale tylko doskonała interwencja
golkipera Stali zapobiegła stracie
bramki przez pleszewian. Cztery minuty szansę na objęcie prowadzenia
mieli gospodarze. Zaskoczyć bramkarza Pogoni Tomasza Lemperta
próbował Michał Siuda. Dążący do
otwarcia wyniku gospodarze zdołali
dopiąć swego i w 25. minucie cieszyli
z prowadzenia. Precyzyjnie w pole
karne dograł Mateusz Raczyk, a tam
głową, na raty skutecznie uderzał
Tomasz Kapałka. Miejscowi poszli
za ciosem, tak jakby chcieli jak najszybciej rozstrzygnąć losy meczu. I
sztuka ta im się udała, bowiem tuż

GOS Zieloni Koźminek
3 (1)
GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 0 (0)

Bramki: 1:0 Jakub Marszał - 20’, 2:0
Konrad Helt - 64’, 3:0 Bartosz Kaźmierczak - 69’.

KS Piast Kobylin
KS Victoria Skarszew

1 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Wachowiak - 40’,
1:1 Jakub Jóźwiak - 60’.

KLKS Zefka Kobyla Góra
GKS Żerków

0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
Mateusz Stefaniak (KS Opatówek)
Dawid Ponitka (Zefka Kobyla Góra)
Mikołaj Marciniak (Astra Krotoszyn)
Krzysztof Krysztofowicz (KS Opatówek)
Hubert Mesnerowicz (Piast Czekanów)
Program 20. kolejki
Niedziela, 15 kwietnia 2018 roku
11:00
Korona-Pogoń – KS Opatówek
11:00 Victoria Skarszew – Olimpia Brzeziny
11:00 Pogoń Trębaczów – Zefka Kobyla Góra
11:00
Piast Czekanów – Stal Pleszew
15:00
Astra Krotoszyn – Orzeł Mroczeń
16:00
Zieloni Koźminek – Piast Kobylin
16:00
GKS Żerków – Barycz Janków P.
16:00
Victoria Laski – Raszkowianka
26
18
17
15
15
13
12

przed upływem dwóch kwadransów
gry padła bramka, która rozstrzygnęła spotkanie. W 29. minucie w
polu karnym faulowany był młody
napastnik Stali, Bartosz Mazurek.
Prowadzący spotkanie Artur Marcinek nie miał żadnych wątpliwości i
podyktował rzut karny dla gospodarzy. Do piłki podszedł Adam Wojciechowski i mocnym uderzeniem
pod poprzeczkę pokonał bezradnego
golkipera Pogoni Trębaczów. Do końca pierwszej odsłony spotkania, gra
toczyła się głównie w środku pola
i żaden z zespołów nie stworzył sobie dogodnej sytuacji do strzelenia
bramki. Po zmianie stron trwało oblężenie bramki trębaczowian, którzy
stawiali dzielny opór sprawiającemu
lepsze wrażenie rywalowi. W 62. minucie tylko szczęście uratowało gości
z Trębaczowa przed stratą bramki.
Damian Stasiak zagrał piłkę wzdłuż
bramki, a całą akcję zamykał Jakub
Kłodziński, który nie trafił jednak
do pustej bramki. Minutę później na
na strzał zza pola karnego zdecydował się Mateusz Raczyk, jednak uderzenie to nieznacznie minęło światło
bramki. Z kolei w 72. minucie po
indywidualnej akcji Bartosza Cierniewskiego pleszewianie powinni
podwyższyć wynik, jednak w bramce Pogoni znakomicie interweniował
Tomasz Lempert. Bramkarz Pogoni

błysnął jeszcze w 77. minucie, kiedy z wielkim trudem obronił silny i
precyzyjny strzał Mikołaja Adamka. Postawa golkipera trębaczowian
nie uchroniła jednak jego drużyny
przed porażką. A dla Pogoni była to
już dziewiąta w obecnym sezonie.
Bezpieczne miejsca w tabeli coraz
bardziej oddalają się od drużyny z
Trębaczowa. Po ostatniej kolejce strata Pogoni do bezpiecznego miejsca
wynosi już dziewięć punktów. Zdecydowanie więcej powodów do zadowolenia mają ostatnio gracze z Lasek.
Piłkarze Victorii pogodzili się już co
prawda ze spadkiem do Kaliskiej
Klasy A, ale tanio sprzedawać skóry
nie zamierzają. Beniaminek z Lasek
zapunktował już w drugim meczu z
rzędu, przywożąc tym razem punkt
z trudnego terenu z Brzezin. Victoria
zremisowała 1:1, a bramkę na wagę
remisu strzelił Olimpii Patryk Werner. Trwa natomiast znakomita seria
Orła Mroczeń, który wiosną jeszcze
nie przegrał. Podopieczni Marka
Wojtasiaka odnieśli w niedzielę
trzecie zwycięstwo z rzędu, pokonując przed własną publicznością Klub
Sportowy Opatówek. Zwycięstwo
tym cenniejsze, że odniesione nad
niepokonanym do minionej soboty
liderem rozgrywek. Mroczenianie
potwierdzili, że bardzo dobrze przygotowali się do rundy wiosennej
sezonu. Po wcześniejszych zwycięstwach z Piastem Kobylin, Zielonymi
Koźminek i pucharowym meczu z
Białym Orłem Koźmin Wielkopolski,
Orzeł okazał się być lepszy od Klubu
Sportowego Opatówek, który wydaje
się pewnie zmierzać do czwartej ligi.
W niedzielę, zdecydowanie bardziej
mogła się podobać druga odsłona meczu. Była ona mniej wyrachowana i
zawodnicy od razu zaczęli stwarzać
sobie sytuacje bramkowe. W 53. minucie do piłki podszedł niezawodny
przy stałych fragmentach Bartosz
Moś, który pewnym strzałem z lewej
nogi dał gospodarzom prowadzenie.
Radość z tego faktu nie trwała zbyt
długo, ponieważ już cztery minuty
później był remis. Pięknym strzałem
zza pola karnego popisał się Mateusz
Stefaniak. Orzeł nie stracił animuszu
i stworzył sobie kilka okazji do strzelenia gola. Sytuacja, która zmieniła
losy spotkania miała miejsce nieco
ponad kwadrans przed końcem spotkania. Wtedy to koronkową akcję
Rafała Janickiego, Marcina Góreckiego i Leszka Nowaka, chciał
zakończyć dryblingiem w polu karnym ten ostatni, jednak powalony nie
oddał strzału. Sędzia tym razem nie
miał wątpliwości i podyktował rzut
karny, który na bramkę zamienił najskuteczniejszy zawodnik rozgrywek.
BAS

Korona Piaski – Victoria Września ............– 0:5
Polonia Leszno – Rawia Rawicz ................– 0:0
SKP Słupca – Victoria Ostrzeszów .............– 0:4
Pogoń Nowe S. – LKS Gołuchów ...............– 1:0
PKS Racot – Kania Gostyń .......................– 0:2
Odolanovia – Biały Orzeł .........................– 0:0
1. MKS Victoria Września
20 49 59:18
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 20 42 36:17
3. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 20 39 51:24
4. KP Obra 1912 Kościan
20 38 33:19
5. KS Polonia 1912 Leszno
19 35 33:23
6. KKS Polonia Kępno
20 35 39:23
7. MKS Tur 1921 Turek
20 29 32:25
8. LKS Gołuchów
20 29 38:34
9. KP Victoria Ostrzeszów
20 25 36:35
10. SKP Słupca
20 23 19:36
11. MLKS Odolanovia Odolanów 19 22 23:30
12. KP Rawia Rawicz
20 19 17:38
13. MKS Kania Gostyń
19 18 22:35
14. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 20 16 26:42
15. LKS Korona Piaski
20 12 22:51
16. PKS Racot
21 9 16:52
Kaliska Klasa Okręgowa
19. kolejka | wiosna 2018
Stal Pleszew – Pogoń Trębaczów ..............– 2:0
Orzeł Mroczeń – KS Opatówek .................– 2:1
Piast Kobylin – Victoria Skarszew .............– 1:1
Zieloni Koźminek – Korona-Pogoń ...........– 3:0
Raszkowianka – Piast Czekanów .............– 3:2
Barycz Janków P. – Astra Krotoszyn ........– 1:2
Olimpia Brzeziny – Victoria Laski .............– 1:1
Zefka Kobyla Góra – GKS Żerków ............– 0:0
1. KS Opatówek
18 47 52:9
2. KKS Astra Krotoszyn
17 37 39:19
3. LZS Orzeł Mroczeń
18 37 50:16
4. KS Piast Kobylin
18 34 36:19
5. LKS Piast Czekanów
17 30 43:29
6. KLKS Zefka Kobyla Góra
18 28 45:28
7. KS Stal Pleszew
17 27 19:14
8. LKS Raszkowianka Raszków 17 24 32:35
9. KS Victoria Skarszew
17 21 35:32
10. GOS Zieloni Koźminek
17 21 27:30
11. LZS Pogoń Trębaczów
17 18 23:34
12. Barycz Janków Przygodzki 17 17 18:33
13. LKS Olimpia Brzeziny
17 16 18:35
14. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 17 15 22:40
15. GKS Żerków
17 13 17:57
16. LZS Victoria Laski
17 6 21:67
Kaliska Klasa A
Grupa 2
15. kolejka | wiosna 2018
LKS Jankowy – GKS Grębanin ..................– 0:0
Wielkopolanin – Sulimirczyk ...................– 6:0
Sokół Bralin – LKS Czarnylas ...................– 0:3
LZS Czajków – LZS Siedlików ...................– 3:0
Strażak Słupia – GKS Rychtal ..................– 2:2
Płomień Opatów – LZS Doruchów .............– 0:4
Pelikan Grabów – LZS Chynowa ...............– 2:0
1. LZS Doruchów
15 29 30:17
2. LZS Strażak Słupia
15 29 42:28
3. LKS Czarnylas
15 26 38:21
4. LKS Jankowy 1968
15 26 27:24
5. GKS Rychtal
16 25 30:20
6. LZS Płomień Opatów
15 23 35:38
7. LKS Wielkopolanin Siemianice 15 20 44:39
8. LKS Sokół Bralin
16 19 26:32
9. GKS Grębanin
14 19 19:18
10. LZS Chynowa
15 19 28:32
11. LKS Czajków
15 18 25:34
12. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 14 15 15:28
13. LZS Pelikan Grabów
15 14 23:28
14. LZS Siedlików
15 11 26:49
Kaliska Klasa B
Grupa 4
10. kolejka | wiosna 2018
LZS Mikorzyn – Ajax Rojów .....................– 6:1
Zryw Kierzno – LZS Trzcinica ...................– 3:2
KS Rogaszyce – Sokół Świba ....................– 5:2
KS Hanulin – Zawisza Łęka O. .................– 0:5
LZS Olszowa – LZS Ostrówiec .............– 0:3 wo.
1. LZS Mikorzyn
10 25 45:11
2. LKS Zawisza Łęka Opatowska 10 23 34:12
3. KS Rogaszyce
10 22 31:18
4. LKS Sokół Świba
10 19 43:12
5. LZS Ostrówiec
10 15 21:31
6. LZS Trzcinica
10 15 35:23
7. KS Hanulin
10 13 22:19
8. LZS Zryw Kierzno
10 9 13:46
9. RLKS Ajax Rojów
10 3 16:42
10. LZS Olszowa
10 0 6:52
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III

PIŁKA NOŻNA

Sport

I LIGA OKRĘGOWA orlika grupa 2
SEZON 2017/2018

RUNDA WIOSENNA 2018

III LIGA OKRĘGOWA orlika grupa 5
SEZON 2017/2018

IV
24
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RUNDA WIOSENNA 2018

