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Premier otworzył pierwszą
część obwodnicy Kępna

23 maja br. otwarta została pierwsza część obwodnicy Kępna, na którą kierowcy
czekają od kilkudziesięciu lat. Pierwszy odcinek obwodnicy to tzw. odcinek północny, który powstał w ciągu drogi ekspresowej S11 i ma 3,7 km długości. Uroczystego
otwarcia dokonał premier Mateusz Morawiecki.
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Firma IDŹCZAK-MEBLE
zatrudni:

- Tapicerów oraz pomocników tapicerów
- Stolarzy, pomocników stolarzy do montażu
i piankowania stelaży tapicerskich
- Krawcowe oraz krojcze
- Informatyka
- Operatorów maszyn stolarskich
- Magazynierów i załadunkowych
- Mężczyzn do przyuczenia
- Mechanika samochodowego
- Elektryka maszyn.
Więcej informacji dostępnych w siedzibie firmy:
Łęka Opatowska ul. Kępińska 5 lub pod numerem telefonu: 509 872 741.

Wiadomości

informacje
Spotkanie z parlamentarzystami z naszego regionu, reprezentującymi partię PiS

Wicewojewoda i posłowie

Dzień Samorządu Terytorialnego - obchodzony 27 maja - został ustanowiony przez Sejm
RP (uchwałą z 29 czerwca 2000 roku) dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku. W tegorocznych obchodach „samorządowca” na zaproszenie prezydenta udział wzięli przedstawiciele z regionu kępińskiego

rozmawiali z mieszkańcami Wójtowie na spotkaniu z prezydentem

25 maja br. w Domu Katolickim w Kępnie odbyło się spotkanie
z parlamentarzystami z naszego regionu, reprezentującymi partię PiS:
Tomaszem Ławniczakiem, Janem
Mosińskim i Piotrem Kaletą. W
zebraniu udział wzięła także wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Na spotkanie przybyło blisko 40
mieszkańców.
Wicewojewoda M. Maląg opowiedziała, czym zajmuje się Urząd
Wojewódzki, jakie są zadania wo-

i bezpieczeństwie Polski oraz planach
powołania Wojsk Obrony Terytorialnej. Z kolei J. Mosiński opowiedział
zebranym m.in. o drodze do uzyskania dofinansowania w wysokości
prawie 4.000.000 zł na utworzenie
nowego bloku operacyjnego w szpitalu w Kępnie. Poseł wspomniał, że to
dzięki staraniom jego i minister Beaty Kempy kępiński szpital otrzymał
środki finansowe na blok operacyjny,
podkreślając, że to nie minister Andżelika Możdżanowska wywalczy-

Wicewojewoda i posłowie opowiedzieli,
czym zajmują się w rządzie

jewody oraz omówiła trwające i
planowane programy rządowe, z
których korzystają bądź korzystać
będą samorządy, również w naszym
regionie. Wspomniała też o środkach
przeznaczanych na drogi oraz o kwocie blisko 4.000.000 zł, którą Powiat
Kępiński pozyskał dla szpitala. - To
nie jest koniec, bo już w tym roku,

ła środki na ten cel. - Szkoda, że nie
udało się naszego sukcesu sprzedać
medialnie, bo pani wicestarosta pośpieszyła z tą informacją i później
w Kępnie krążyły fałszywe informacje. Żadna pani poseł Andżelika
czy PSL-owcy tego nie realizowali –
stwierdził J. Mosiński. Skrytykował
także poseł Bożenę Henczycę, któ-

Licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli
kierować pytania do posłów i wicewojewody

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzimy od 18 lat zawsze
27 maja. Dwa dni wcześniej na tegoroczne obchody prezydent Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli
samorządu terytorialnego również z
powiatu kępińskiego. Na spotkanie z
prezydentem do Warszawy udali się
wójtowie: Bogumiła Lewandowska–Siwek (gmina Baranów), Grzegorz Hadzik (gmina Trzcinica),
Adam Kopis (gmina Łęka Opatowska) oraz Roman Wojtysiak (gmina
Bralin). Wójt Czesław Balcerzak
nie mógł być obecny z uwagi na sesję absolutoryjną w Rychtalu. Natomiast Urząd Gminy Perzów należy
do WOKISS-u, a nie do Związku
Gmin Wiejskich RP, stąd wójt Danuta Froń nie otrzymała zaproszenia na spotkanie z prezydentem.
Z kolei już 24.05. br. Tomasz
Kacprzak przewodniczący Rady
Miejskiej,
wiceprzewodniczący
Platformy Obywatelskiej w Łodzi
poinformował na Twireerze, że Kancelaria Prezydenta skreśla z listy
gości przedstawicieli Związku Miast
Polskich na spotkanie z Prezydentem
RP z okazji Dnia Samorządu, w tym
m.in. burmistrza Piotra Psikusa
(członka Zarządu ZMP).
W czasie uroczystości A. Duda
wręczył odznaczenia państwowe
osobom zasłużonym dla rozwoju samorządu terytorialnego oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej. - Służba społeczeństwu to istota
samorządu; trzeba mieć powołanie
do tej służby, ale trzeba mieć też odwagę - podkreślił prezydent podczas
spotkania z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego.
Zwracał uwagę, że prawdziwym
podmiotem służby ludzi, którzy są
samorządowcami, są ich współoby-

watele, współmieszkańcy. - Służba
społeczeństwu to jest to, czego się
państwo kiedyś podjęliście, czego
cały czas się podejmujecie, w tym
roku też będziecie się zapewne w
wielu przypadkach podejmowali,
biorąc pod uwagę, że dla samorządu terytorialnego w Polsce jest
to rok wyborczy – mówił A. Duda,

Tuż przed wejściem do ogrodów prezydenckich, od lewej:
A. Kopis, R. Wojtysiak, B. Lewandowska-Siwek, G. Hadzik

Prezydent zwrócił się też do samorządowców, aby włączyli się w ideę
referendum konsultacyjnego w sprawie zmiany Konstytucji RP. Ocenił,
że potrzebna jest dyskusja i refleksja
o nowej konstytucji z poziomu jednostek samorządu terytorialnego.
- O tę refleksję Państwa proszę - i
z poziomu ogólnopaństwowego, ale
także właśnie tego, który Państwa
najbardziej dotyczy i który najlepiej znacie - poziomu jednostek saZ wójtami spotkał się
minister Andrzej Dera

lada moment, kolejne środki do tego
szpitala trafią, aby przede wszystkim
służyć mieszkańcom tego regionu –
przyznała.
Posłowie kolejno opowiedzieli zebranym, czym się zajmują, do jakich
komisji należą i jakie są ich rządowe
plany działania. Odnieśli się również
do rządów poprzedniej władzy oraz
bieżących problemów Polaków.
P. Kaleta skupił się na uzbrojeniu

ra, jego zdaniem, za czasów rządów
PO – PSL nie potrafiła postarać się
o środki na kępiński szpital. T. Ławniczak natomiast przybliżył tematy
związane z samorządami oraz infrastrukturą drogową.
Podczas spotkania zebrani mieszkańcy mogli otrzymać odpowiedzi na
zadawane, nurtujące ich pytania oraz
porozmawiać z gośćmi o różnych
problemach.		
KR

morządu terytorialnego, tej części
ustrojowej naszej Rzeczypospolitej
– apelował do samorządowców. Chcemy budować nowoczesne państwo, dlatego proszę o wsparcie w
tym zakresie, bo ja mam wielką ambicję, chciałbym, żeby Polska była
właśnie nowoczesnym państwem.
Żeby miała nowoczesne rozwią-

zania ustrojowe, żeby miała dobre
rozwiązania ustrojowe, żeby to były
elementy, które są sprawdzone, które
są wypróbowane, co do których możemy mieć pewność, że przy dobrej
woli powinny dobrze funkcjonować
- przekonywał prezydent.
Dziękując za obecność w Pałacu
Prezydenckim i gratulując odznaczonym, prezydent złożył życzenia
na kolejny rok działania polskiego
samorządu, który jest rokiem wyborczym. - Dla wielu z Państwa
jest rokiem kolejnego wyzwania.
Proszę, żebyście pamiętali, że tutaj,
w Pałacu Prezydenckim jest człowiek, który dobrze życzy polskiemu
samorządowi terytorialnemu, który
szanuje polski samorząd terytorialny i szanuje wszystkich tych, którzy
traktują swoją pracę w samorządzie
jako służbę dla bliźnich, dla społeczeństwa, jako służbę Bogu i Polsce
– podsumował A. Duda.
Jak co roku samorządowcy z kępińskiego, choć nie wszyscy, mogli
wymienić się doświadczeniami oraz
pochwalić osiągnięciami ze swoich
gmin z innymi przedstawicielami
władz samorządowych z całej Polski.
Oprac. m
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Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie zajęli drugie miejsce
w XVI Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

27 maja Kępińskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało strzelanie sportowe o tytuł Króla Kurkowego 2018,
a także o tytuły rycerzy i Puchar Pamięci Henryka Chowańskiego

Królewskie
strzelanie
Potrafią udzielić pomocy
21 maja 2018 r. Tomasz Wójcik,
Kacper Kuropka, Jakub Tęsiorowski i Tomasz Bryłka z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie wraz z opiekunem Grzegorzem
Mikołowskim wzięli udział w XVI
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
„Pierwsza Pomoc” w Nowej Rudzie
- Słupiec.
W zawodach rywalizowały 53
drużyny z całej Polski.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszej części uczniowie
pisali test składający się z 40 pytań.
W drugiej - drużyna zmagała się ze
scenkami sytuacyjnymi dotyczącymi
nagłych zdarzeń – wypadków zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. Podczas trwania turnieju młodzież mia-

ła okazję obejrzeć akcję ratowniczą
podczas pozorowanego wypadku samochodowego oraz skorzystać z symulatora wypadku samochodowego
podczas dachowania. Jak podkreślają
uczestnicy, turniej przebiegł w miłej atmosferze z zachowaniem zasad
uczciwej rywalizacji.
Najlepszym zespołem okazał
się team podwarszawskiego Zespołu Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w
Błoniu. Po dogrywce drugie miejsce
zajęli reprezentanci ZSP nr 1 w Kępnie, a trzecie - Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie.
To nie koniec dobrych wieści o
reprezentantach kępińskiej szkoły.
Najlepszym uczestnikiem – osobowością turnieju został bowiem uzna-

ny T. Wójcik z ZSP nr 1 i w nagrodę
weźmie udział w dziesięciodniowym
międzynarodowym sympozjum naukowo-szkoleniowym, dotyczącym
pierwszej pomocy, które odbędzie się
we Wrocławiu.
Główną nagrodą 16. edycji imprezy jest udział w szkoleniu specjalistycznym z zakresu ratownictwa w
warunkach górskich organizowanym
przez: Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Górskie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe –
Grupę Wałbrzysko-Kłodzką i Polskie
Towarzystwem Medycyny Ratunkowej. Laureaci otrzymali również specjalistyczną literaturę, profesjonalne
apteczki i vouchery.
Oprac. bem

Przy pięknej słonecznej pogodzie na strzelnicy myśliwskiej Koła
„Diana” w Działoszy, dzięki pomocy
sędziego zawodów Adama Pisarskiego oraz Elżbiety Jokiel udało
się rozegrać wszystkie przewidziane
tego dnia konkurencje.
Królem Kurkowym na 2018
rok został po raz drugi brat kurkowy – Tadeusz Witkowski, a jego
rycerzami po zaciętej rywalizacji i
po około 100 oddanych strzałach:
Damian Nowak – pierwszym rycerzem, Mateusz Olejniczak – drugim
rycerzem, zaś tytuł trzeciego rycerza
wywalczył Jarosław Nowak.

Król Kurkowy otrzymał królewski łańcuch i piękną tarczę z rąk byłego króla Andrzeja Błacha.
W konkurencji punktowej o Puchar Pamięci Henryka Chowańskiego niepokonanym od pierwszej serii
okazał się Maksymilian Kijak, a
kolejne miejsca zajęli T. Witkowski i
D. Nowak.
Majowy turniej zakończył się
uśmiechami na twarzach uczestników i obietnicami rewanżu już we
wrześniu br., kiedy to kępińskie bractwo z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości zorganizuje specjalny
turniej strzelecki.
Oprac. bem

Mikołaj Michalczyk z Państwowej Szkoły Muzycznej w Kępnie zwyciężył w swojej kategorii
w I Trzebnickim Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym Harmonia Via

Od 17 do 20 maja na Stadionie Narodowym odbywały się IX
Warszawskie Targi Książki. Cztery dni targów to 800 wystawców i 1000 pisarzy z 32 krajów. Na jednym z najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce nie mogło zabraknąć przedstawicielki Samorządowej Biblioteki Publicznej
w Kępnie - dyrektor Magdaleny Wieczorek

17-18 maja 2018 r. w Trzebnicy Zgierza, Katowic oraz Kępna. W
odbył się I Trzebnicki Ogólnopolski sumie zaprezentowało się 61 uczestKonkurs Akordeonowy Harmonia ników.
Kępińską Szkołę Muzyczną reVia. Organizatorem była Gmina
Trzebnica, natomiast partnerem prezentowało dwóch uczniów klasy
Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia akordeonu Sławomira Mocha: Miim. prof. Edmunda Kajdasza
w Trzebnicy. Patronat honorowy nad tą imprezą objął
Marek Długozima - burmistrz gminy Trzebnica oraz
prof. Grzegorz Kurzyński –
rektor Akademii Muzycznej
im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Przesłuchania odbyły się w sali widowiskowo-kinowej Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Ogólnopolski konkurs
został podzielony na pięć
kategorii, począwszy od
uczniów szkół muzycznych
I stopnia, a skończywszy na
studentach akademii muzycznych. Wzięli w nim
udział młodsi i starsi akordeoniści z Wrocławia, Zielonej Góry, Trzebnicy, ByJury postanowiło przyznać M. Michalczykowi
strzycy Kłodzkiej, Gąbina,
pierwsze miejsce w jego kategorii
Kłodzka, Nowego Tomyśla,
Oleśnicy, Oławy, Legnicy,
Krosna Odrzańskiego, Nowej Soli, kołaj Michalczyk z kl. III cyklu szeWieliczki, Bielska Białej, Wałbrzy- ścioletniego i Julian Rozwadowski
cha, Poznania, Ostrowa Wlkp., Wa- z kl. V. Do ścisłego finału zakwalifidowic, Radomia, Bytomia, Pabianic, kował się M. Michalczyk, uczestnik

Tematem przewodnim tegorocznych targów było 100-lecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji
przygotowano specjalny program
dla dzieci i młodzieży. W programie
znalazły się warsztaty pieśni patriotycznych oraz zajęcia kreatywno-literackie. Nowością targów były
strefy tematyczne poświęcone literaturze kryminalnej,
fantastycznej,
popkulturze, tematyce
górskiej i dzieciom.
W strefie dziecięcej
odbywały się warsztaty, spektakle i spotkania z pisarzami.
Na jednym ze stoisk
działał ostry dyżur
literacki, gdzie lekarze
wypisywali
książkowe recepty
dla najmłodszych.
W strefie kryminału
można było spotkać
się z takimi autorami jak Graham
Masterton, Robin
Cook, Remigiusz Mróz czy Katarzyna Bonda, zaś w strefie górskiej
gościem specjalnym był himalaista
Denis Urubko.
Stadion Narodowy w sobotnie

Pierwsze miejsce Mikołaja

kategorii I. Konkurował z 20 uczestnikami w swojej grupie i ostatecznie
zajął pierwsze miejsce.
Młodych akordeonistów oceniało
pięcioosobowe jury pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Joachima Pichury z Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach. Członkami
komisji byli: dr Marcela Kysová–Halmová z Konserwatorium Janáčka w Ostrawie
(Republika Czeska), prof. zw.
dr hab. Bogdan Dowlasz z
Akademii Muzycznej im. G.
i K. Bacewiczów w Łodzi,
prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski z Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w
Kielcach oraz dr hab. Zbigniew Łuc z Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego
we Wrocławiu.
Kolejna wygrana nie
pozwala jednak spocząć Mikołajowi na laurach, ale motywuje go do dalszej, jeszcze
bardziej wytężonej pracy.
Ambitny akordeonista już
przygotowuje się do ostatniego w tym roku szkolnym Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego
w Solcu Kujawskim.
Oprac. bem

Dwie godziny w kolejce
po autograf

południe odwiedził premier Mateusz Morawiecki, który kupił książkę
Pawła Lisieckiego „Luter. Ciemna
strona rewolucji”. Natomiast specjalnym i najważniejszym gościem był
turecki laureat literackiego Nobla
Orhan Pamuk, do którego ustawiła
się gigantyczna kolejka wielbicieli
jego książek. Kolejki, w których trze-

Udział w Warszawskich Targach Książki daje
szansę spotkania z ulubionym pisarzem. Na
zdjęciu M. Wieczorek i Zygmunt Miłoszewski

ba było stać nawet dwie godziny ustawiły się również do popularnych autorów książek dla młodzieży: Alwyn
Hamilton i Peadar O`Guilin.
Magdalena Wieczorek
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Informacje

historia

W niedzielę, 10 czerwca 2018 r. o godzinie 12.00, w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku koło Czarnkowa odprawiona zostanie msza święta dziękczynna za 65 lat kapłaństwa księdza kanonika Antoniego Śpikowskiego, który pochodzi z Baranowa. Fakt ten staje się
okazją do zaprezentowania niezwykłej biografii księdza

Niezwykłe losy księdza kanonika Antoniego Śpikowskiego - cz. I
Łączenie pracy zawodowej
ze społecznictwem
Antoni Śpikowski przyszedł na
świat w Baranowie – 25 marca 1926
r. - w uroczystość Zwiastowania
Najświętszej Marii Panny jako naj-

jąc młodszego brata - nie miał komu
przekazać tego zadania. Tutaj też rozpoczął swoją edukację w szkole powszechnej, do której uczęszczał przez
2 lata, następnie przez kolejne 4 lata
uczył się w szkole podstawowej w

Uroczysta msza św. z okazji 60-lecia kapłaństwa w kościele w Baranowie

młodszy syn z sześciorga rodzeństwa Kępnie, którą ukończył w 1939 roku.
Ignacego (1888 –1967) i Agnieszki Wybuch II wojny światowej, 1 wrzeŚpikowskiej z domu Taborska (1887- śnia 1939 r., uniemożliwił mu dalszą
1968). Mama przyszłego księdza zaj- edukację w Państwowym Gimnamowała się wychowaniem dzieci oraz zjum w Kępnie. Dlatego jego dalszą
pomagała mężowi w prowadzeniu nauką zajęli się starsi bracia. W tym
gospodarstwa rolnego. Ojciec prowa- czasie najstarszy Marian był już po
dził gospodarstwo rolne i pracował pierwszym roku filozofii w Prymajako celnik w Łęce Opatowskiej, gdzie w okresie międzywojennym znajdowała
się ostatni polska stacja kolejowa, gdyż kolejna Kostau
(dzisiejszy Kostów) przynależała już do Niemiec.
Zajmował się tam cleniem
i odprawą pociągów. W
okresie letnim, aby wspomóc finansowo rodzinę brał
zastępstwa za kolegów, udających się na urlopy. Pracował najczęściej w Punkcie
Celnym w Goli koło Byczyny, gdzie na rzece Prośnie
przebiegała granica polsko
–niemiecka, a na moście
było przejście drogowe.
Ojciec księdza Antoniego
był znanym w Baranowie
społecznikiem, założycielem i wieloletnim prezesem
Towarzystwa Śpiewu. Z
jego inicjatywy w 1933 r. na
Rynku w Baranowie, przed
głównym wejściem do wójKs. kanonik Antoni Śpikowski
tostwa, postawiono pomnik
wdzięczności za odzyskaną
wolność. Był inicjatorem wielu wy- sowskim Seminarium Duchownym
cieczek, majówek, zabaw tanecznych w Gnieźnie, młodszy Józef w 1939 r.
i przedstawień o charakterze patrio- zdał maturę w Gimnazjum w Kępnie,
tycznym i narodowym.
a Adam był po tzw. małej maturze.
Nauka w cieniu wojny
Za zgodą rodziców i pod opieką braci
Młody Antoni został ochrzczo- najmłodszy Antoni miał obowiązek
ny w kościele pw. św. Andrzeja i paść krowy i uczyć się na pastwiśw. Wawrzyńca w Baranowie przez sku słówek łacińskich, francuskich i
ówczesnego proboszcza tej parafii niemieckich. W przerwie obiadowej
księdza Stanisława Hundta. Dzie- i wieczorem odbywały się lekcje i
ciństwo i wczesną młodość spędził codziennie przeprowadzano dyktanw Baranowie, pomagał swoim rodzi- do z języków obcych. Za popełniocom w pracach związanych z prowa- ne błędy otrzymywał karne punkty,
dzeniem gospodarstwa rolnego. Już w ramach kary musiał się też uczyć
jako pięcioletni chłopiec pasł krowy. wierszy na pamięć, np.: fragmentów
Musiał to robić dłużej niż jego star- ,,Pana Tadeusza”, koncertu Wojskiesze rodzeństwo, ponieważ - nie ma- go, Jankiela itp.
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Wojenna tułaczka
Mimo wojny i zakazu uczestniczenia we mszy świętej, każdego ranka chodził do kościoła w Baranowie.
Służył do mszy świętej, którą w zamkniętym kościele odprawiał ksiądz
Stanisław Hundt. Jesienią, w 1940 r.,
najstarszy brat, Marian, starając się
uniknąć wywózki do Niemiec podjął
pracę pielęgniarza i rozpoczął opiekę
nad ciężko chorym ojcem jednego z
właścicieli dóbr w Olszowie. Drugi
brat, Józef został przez okupantów
wywieziony do Niemiec, do pracy
w gospodarstwie rolnym. Najgorsze przyszło jednak 10 października
1940 r., kiedy to o godzinie 4.00 nad
ranem do domu zapukali niemieccy
żołnierze i nakazali w ciągu 20 minut opuścić rodzinny dom, gdyż na
zamieszkanie w nim i przejęcie gospodarstwa rolnego czekali już nowi
osadnicy, którzy przybyli z Niemiec.
Całej rodzinie wolno było zabrać ze
sobą maksymalnie 10 kilogramów
podręcznego bagażu. Ojciec - znany
z umiłowania ojczyzny i organizujący w okresie międzywojennym różne
patriotyczne i narodowe spotkania
– musiał liczyć się z wysiedleniem z
Wielkopolski, którą w 1940 r. - decyzją władzy okupacyjnej -włączono do Rzeszy. Otoczeni kilkoma
uzbrojonymi strażnikami
zostali doprowadzeni do
punktu zbornego w szkole
podstawowej w Baranowie.
Następnie wszystkich zebranych przeprowadzono
do Kępna i umieszczono
w spichlerzu koło dworca
kolejowego. Później pociągami towarowymi wywieziono do obozu w Radogoszczy na przedmieściach
Łodzi, gdzie znajdowały się
już tysiące Polaków wysiedlonych przez Niemców ze
swoich domów. Obóz ten
grupował ludzi w większe
transporty w celu wywożenia ich już konkretnie
do Generalnej Guberni,
w Kieleckie, Siedleckie,
czy w Beskidy, a także do
obozów koncentracyjnych
i właściwych więzień. Pociąg z rodziną Śpikowskich
skierowano do Częstochowy. Część przybyłych
tam wysiedleńców mogła
zamieszkać w mieście, a
resztę rozmieszczono w pobliskich
wioskach. W ten sposób Antoni Śpikowski z rodzicami i rodzeństwem
znalazł się w oddalonej około 8 km na
północ od Częstochowy małej miejscowości Wierzchowisko w gminie
Mykanów.
Ciężki okres przesiedleńczy
Licząca 6 osób rodzina Śpikowskich - ze względu na przeludnienie
i trudności lokalowe panujące w wiosce - miała decyzją władz niemieckich zamieszkać u trzech różnych gospodarzy. Jednak dzięki zaradności i
przebiegłości ojca udało się znaleźć
i wynająć skromne jedno małe pomieszczenie, gdzie rodzina zamiesz-
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kała razem. Nie mieli kompletnie nic.
Dzięki Opatrzności Boskiej i własnej
pracy nie byli głodni. Mimo że był
to już październik i mroźne noce,
za zgodą właścicieli pobliskich majątków, chodzili codziennie - aż do
pojawienia się śniegu - na wykopki
ziemniaków, które pozostały na polu
po jesiennych pracach. Umówili się
również z właścicielem pobliskiego

Ojciec Antoniego, który dobrze znał
język niemiecki, pracował jako celnik na dworcu kolejowym w Częstochowie. Razem z ojcem, codziennie o
godz. 5.15, wyjeżdżał z domu do Częstochowy, gdzie rano uczestniczył
z nim na Jasnej Górze w porannej
mszy świętej „primari”. Następnie
ojciec udawał się do pracy, a Antoni
do szkoły. We wrześniu 1943 r. ojciec

Drawsko - procesja Bożego Ciała, ks. A. Śpikowski w czasie modlitwy

lasu i rozpoczęli wydobywanie pni
oraz korzeni po ściętych wcześniej
drzewach. Dzięki temu mieli drewno
na ogrzanie pokoju i opał do gotowania pożywienia. We wrześniu 1941 r.
do rodziny - mieszkającej w Wierzchowisku - dołączył brat, Józef, który
uciekł od niemieckiego gospodarza.
W tym samym czasie na usilne prośby matki do rodziny dołączył najstarszy brat, Marian, który wcześniej
pracował w Oleśnicy. Podjął on pracę
w gospodarstwie rolnym w Rząsawie
koło Częstochowy i równocześnie
zgłosił się do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Krakowie,
gdzie w tym czasie studiował również
o rok młodszy od niego Karol Wojtyła. Do egzaminów przygotowywał się
pod kierunkiem proboszcza z Luboj-

otrzymał wreszcie długo oczekiwany
urlop. Uzyskał również odpowiednie
zezwolenia na przekroczenie granicy
Generalnego Gubernatorstwa i pozwolenie na udanie się w rodzinne
strony. Przyjechał do Kępna i równocześnie odwiedził rodzinę w Baranowie. Podczas jego nieobecności,
w nocy 23 września 1943 r. w Wierzchowisku doszło do napadu rabunkowego na rodzinę Śpikowskich, w
czasie którego napastnicy niezamierzenie chcieli zastrzelić matkę Antoniego. Jednak najstarszy wówczas 24
–letni brat, Marian - przygotowujący
się do święceń kapłańskich - swoim
ciałem zasłonił matkę, ratując jej życie, ale ponosząc śmierć na miejscu.
Matka została ciężko ranna, jednak
dzięki bohaterskiej postawie swojego

Drawsko uroczystości nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1978 r.

ni. Co kwartał dojeżdżał do Krakowa
uczestniczył w wykładach i zdawał
egzaminy z filozofii i teologii.
Antoni rozpoczął naukę w dwuletniej szkole handlowej w Częstochowie, do której dojeżdżał codziennie rowerem. W domu natomiast pod
kierunkiem starszych braci przerabiał program drugiej klasy gimnazjum i przygotowywał się do matury.

syna przeżyła jeszcze 25 lat (zmarła
w 1968 r.). Siedemnastoletni wówczas
Antoni mocno przeżył nocny napad i
śmierć ukochanego brata. Po śmierci
i pogrzebie Mariana cała rodzina w
krótkim czasie przeniosła się do Częstochowy i ostatnie półtora roku do
zakończenia wojny mieszkała właśnie tam przy ulicy Garibaldiego.
Antoni Matuszewski
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Pierwszy, północny odcinek obwodnicy udało się ukończyć trzy miesiące przed zakładanym terminem

Premier w rozmowie z wójtami
powiatu kępińskiego

Premier otworzył pierwszą
część obwodnicy Kępna

23 maja br. otwarta została pierwsza część obwodnicy Kępna, na którą
kierowcy czekają od kilkudziesięciu
lat. Pierwszy odcinek obwodnicy
to tzw. odcinek północny, który po-

Poświęcenia drogi dokonał ksiądz
biskup kaliski Edward Janiak.
Podczas uroczystości otwarcia
obwodnicy premier M. Morawiecki
podkreślał, że rząd chce łączyć nie

Starosta podarował książkę opisującą historię Żołnierzy Wyklętych, wydaną na podstawie
artykułów publikowanych w „Tygodniku Kępińskim, która żywo zainteresowała premiera

wstał w ciągu drogi ekspresowej S11
i ma 3,7 km długości. Uroczystego
otwarcia dokonał premier Mateusz
Morawiecki. W wydarzeniu wzięli
udział licznie zgromadzeni goście:
ministrowie Rządu RP, m.in. Andżelika Możdżanowska, wojewoda

tylko duże miasta, ale też mniejsze
miejscowości i wsie, a Polskę trzeba
spiąć siecią dróg lokalnych. - Trzy
miesiące przed czasem mamy możliwość oddania kawałka drogi S11,
obwodnicy Kępna, która jest bardzo
potrzebna, żeby spiąć Polskę siecią

Poświęcenie obwodniy przez
bp. kaliskiego E. Janiaka

wielkopolski Zbigniew Hoffmann,
przedstawiciele Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, parlamentarzyści, posłowie PiS z naszego
regionu, lokalne władze samorządowe i przedstawiciele wykonawcy.

różnych dróg dojazdowych, lokalnych, ekspresowych, a także obwodnic. Za często nasi poprzednicy
patrzyli tylko na łączenie głównych
arterii komunikacyjnych, na łączenie wielkich miast – mówił. - Nasza
Goście w oczekiwaniu
na przybycie premiera

filozofia rozwoju, rozwoju gospodarczego, ale rozwoju dla społeczeństwa
– bo przecież nie ma gospodarki bez
społeczeństwa i te dwa wymiary życia są ze sobą splecione bardzo ściśle
– jest taka, że Polska musi się rozwijać równomiernie, Polska jest jedna
i Polska musi być dostępna zarówno
dla mieszkańców mniejszych miast,
wsi, jak również dla wielkich miast
– przyznał szef rządu. - Mamy autostrady, drogi ekspresowe, ale to, na
co położymy największy nacisk w
najbliższym roku, dwóch, a jak nam
państwo zaufacie, to również w kolejnych latach, to też drogi lokalne,
węzły komunikacyjne i obwodnice,
takie jak obwodnica Kępna – zadeklarował. Szef rządu nawiązał do powiedzenia, mówiącego, że wszystkie
drogi prowadzą do Rzymu. - Nie
chciałbym, żeby wszystkie drogi prowadziły tylko do Warszawy.
Chciałbym, żeby te drogi były gęstą
siecią, te drogi lokalne, powiatowe,
gminne, rozlokowane po całej Polsce – mówił.
Premier wyraził też zadowolenie, że rząd ma możliwość wsparcia
działań społecznych, wskazując na
budowę sali gimnastycznej i boiska
przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Kępnie oraz krytej pływalni. - To też
są drobne, symboliczne, ale bardzo
ważne dla społeczności lokalnych
nasze inwestycje – zaznaczył M. Morawiecki. Podziękował także wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji.
Głos zabrał również p. o. szefa
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gryga, który
przypomniał, że GDDKiA w imieniu
rządu realizuje program budowy dróg
krajowych i autostrad. - W ubiegłym
roku program został przyjęty wraz
ze zmianą, która spowodowała, że
w miejsce 107.000.000.000 zł, jakie
mieliśmy przeznaczone, ten limit został powiększony do 135.000.000.000
zł. Wszystko to służy temu, aby powstała komplementarna sieć dróg.
Dróg komfortowych do jazdy, jak
również bezpiecznych – podkreślił J.
Gryga. - Mamy już wykonane około
3.400 km dróg szybkiego ruchu, tzw.
autostrad i dróg ekspresowych. W
programie, który w tej chwili realizujemy, powstaną kolejne 3.000 km
dróg – dodał.
Wykonawcą inwestycji była firma Budimex S A z Kępna. Kontrakt
na jego realizację został zawarty w
październiku 2015 r. Koszt inwestycji to ponad 66.000.000 zł. Udało się
ją ukończyć trzy miesiące przed zakładanym terminem. W ramach zadania przebudowano drogę powiatową. Wykonawca zbudował wiadukt
drogowy nad drogą ekspresową,
przejście dla zwierząt nad drogą
ekspresową oraz wiadukt kolejowy
nad linią kolejową Kluczbork-Poznań. Obwodnica ma po dwie jezdnie w obu kierunkach. Przy okazji
uruchomiono węzeł z drogą S8,

prowadzącą w kierunku Wrocławia
i Warszawy.
Kolejnym etapem będzie drugi, południowy odcinek obwodnicy.
Najkorzystniejszą ofertę na kwotę
122.000.000 zł złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor.
Inwestycja realizowana jest w trybie
zaprojektuj i wybuduj. Budowa drugiego odcinka liczącego 7 km rozpocznie się jesienią. Powstanie on

na na drodze S11, co obiecywali poprzedni rządzący począwszy od SLD,
a skończywszy na PO. Wiedziałam,
że tak dużej inwestycji nie jest w stanie zrealizować budżet miasta czy
powiatu, choć dziś ten sukces ma
wielu ojców. Zdawałam sobie sprawę, że nie będzie łatwo, gdyż takich
miejscowości, jak Kępno, które borykają się z problemami komunikacyjnymi, jest w kraju sporo. Jednak

Po otwarciu obwodnicy pamiątkowe zdjęcie
samorządowców z dyrektorem GDDKiA z Opola

między węzłem Kępno – Krążkowy
a istniejącą drogą ekspresową S11. W
2020 r. pojedziemy całą obwodnicą
Kępna.
Celem inwestycji było skomunikowanie dróg S8 i DK11, stworzenie
bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży

systematycznie „drążyłam” temat
w tych ministerstwach, od których
zależy realizacja tego zamierzenia.
Prowadząc wiele rozmów oraz organizując kilka konferencji na ten
temat udało się wreszcie, że w budżecie państwa przeznaczono środki
na realizację tego tak ważnego dla
lokalnej społeczności węzła komunikacyjnego. Dziś otwarliśmy pierwszą

M. Morawiecki w towarzystwie A. Możdżanowskiej
udzielili krótkich wywiadów

oraz wybudowanie odcinka drogi
ekspresowej o parametrach zgodnych
z obowiązującymi warunkami technicznymi.
O budowę drogi od wielu lat ubiegała się minister Andżelika Możdżanowska. - Idąc kilka lat temu do
polityki, założyłam sobie, że jednym
z nadrzędnych moich celów do realizacji będzie budowa obwodnicy Kęp-

cześć obwodnicy, za kilka miesięcy
ruszą prace przy budowie drugiego
odcinka tejże arterii. I zapowiadane
przez mnie plany realizują się, nie
pozostają tylko pustymi obietnicami.
Stąd jestem wdzięczna wszystkim,
którzy wspierali mnie przy realizacji
tego przedsięwzięcia – mówiła „Tygodnikowi Kępińskiemu” minister.
KR
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Gminny Dzień Matki w Szklarce Mielęckiej

„Mamo, mamo, cóż Ci dam?
Jedno serce tylko mam!”

24 maja br. w Szklarce Mielęckiej
odbył się Gminny Dzień Matki. Organizatorem uroczystości było Koło
Gospodyń Wiejskich w Szklarce
Mielęckiej na czele z przewodniczącą
Bożeną Paprocką, przy współpracy
z burmistrzem Piotrem Psikusem

osiągnąć i mieć, ale matkę ma się
zawsze tylko jedną i jedyną. Ona zawsze jest osobą nam najbliższą, bo to
ona dała nam życie i nosiła nas pod
sercem, od najmłodszych lat wychowywała i kształtowała, jest naszym
najlepszym przyjacielem i powier-

LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Kępińscy radni rozmawiali
o obiektach sportowych

24 maja br. odbyła się LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w
Kępnie. Radni jednogłośnie przyjęli
wszystkie przygotowane projekty
uchwał oraz poruszyli ważne kwestie
związane z gminą Kępno.

– podkreśliła prezes Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska. - Siłą rzeczy
wystawiamy faktury dla klubów,
szkół i podmiotów, które z naszych
obiektów korzystają. W zakresie
kwot nie było żadnej rewolucji. Nie

Zebrane mamy ze wzruszeniem przyglądały
się występom i wysłuchiwały życzeń

oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w Kępnie Andrzejem Stachowiakiem. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele minister
Andżeliki Możdżanowskiej i poseł
Bożeny Henczycy, radni Rady Miejskiej w Kępnie, pracownicy Urzędu
Miasta i Gminy w Kępnie, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich,
proboszcz parafii pw. św. Marcina w
Kępnie ks. kan. Jerzy Palpuchowski oraz przedstawiciele lokalnych
przedsiębiorstw, spółek i instytucji.

nikiem naszych problemów, trosk,
a w swoich radach zawsze kieruje
się tylko dobrem własnego dziecka.
Dzień matki jest raz w roku, ale o
matce trzeba zawsze wyrażać się z
wielkim szacunkiem – podkreślił.
Włodarz gminy z okazji Dnia Matki
złożył życzenia zdrowia, radości oraz
dumy i satysfakcji z dzieci. W ramach podziękowań na ręce przewodniczącej KGW w Szklarce Mielęckiej
przekazał również prezent, który z
pewnością pomoże w dalszym funk-

Dzieci z Przedszkola Samorządowego
w Osinach zaprezentowały część artystyczną

W podziękowaniu mamom za ich
miłość, troskę i poświęcenie, dzieci z
Przedszkola Samorządowego w Osinach zaprezentowały wzruszającą
część artystyczną, dając popis swoich
talentów wokalnych, recytatorskich i
tanecznych.
Następnie głos zabrał burmistrz
P. Psikus. - W słowach: „Mamo,
kocham cię”, które dzieci wypowiedziały, jest zawarte wszystko,
co każdy z nas chciałby powiedzieć
swojej mamie. Można wiele w życiu
Burmistrz wręczył na ręce
przewodniczącej KGW kwiaty i bon
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cjonowaniu organizacji. Trud matek docenił także A. Stachowiak.
- Szacunek dla matki, dla rodziców, wynika już z przykazań wiary,
którą wyznajemy i praktykujemy.
Szanujcie swoich rodziców, szanujcie swoją mamę, bo mama jest
zawsze i wszędzie, a nawet jak nie
ma jej przy nas, to zawsze nosimy ją
w swoich sercach – zaznaczył. Słowa
uznania i serdeczne życzenia złożyli
również zaproszeni goście.
KR

K. Pilarczyk-Dworaczyńska odpowiedziała na pytania
dotyczące kępińskich obiektów sportowych

Kępińscy rajcy przyjęli zmiany
w budżecie gminy na 2018 r. oraz
Wieloletniej Prognozie Finansowe
Gminy Kępno na lata 2018-2041.
Zgodnie powierzyli też burmistrzowi
uprawnienia do ustalania wysokości
cen i opłat za usługi komunalne o
charakterze użyteczności publicznej
oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy
Kępno.
Poruszono również wiele innych
tematów. Radny Ireneusz Czechlowski pytał o wysokość opłat za wynajem obiektów sportowych Spółki
„Projekt Kępno”. - W przypadku stawek obowiązujących dla KOSiR-u
sytuacja była czysta, ponieważ w
100% zarządzano majątkiem gminnym. Jednak z racji przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
i przejęcia przez Spółkę elementów
tej infrastruktury, a dokładnie hali,
basenu zewnętrznego i amfiteatru,
od 1 stycznia powstał nasz cennik

spotkaliśmy się również z żadnym
sprzeciwem przy podpisaniu umowy,
nikt nie odczuł różnicy – przyznała.
Padło również pytanie o basen
zewnętrzny, którego otwarcie na
początku wakacji może być sporym
problemem ze względu na jego fatal-

ny stan i konieczność remontu. Nikt
nie ma wątpliwości, że trzeba podjąć
się przebudowy tego obiektu. - Czekam na oferty podmiotu, który jest
w stanie wyremontować basen. W
zakresie prac przygotowawczych i
bieżących pracownicy już to czynią.
Formalności również są już w toku,
więc jeśli zdążymy z robotami, nie
widzę żadnych przeszkód, aby otworzyć basen w sezonie – zaznaczyła
K. Pilarczyk-Dworaczyńska. Również burmistrz Piotr Psikus przyznał, że Gmina dołoży wszelkich starań, aby obiekt był uruchomiony na
najbliższy sezon letni, jednak później
czeka go gruntowna przebudowa.
- Podczas kolejnej kadencji trzeba
podjąć decyzje dotyczące dalszych
inwestycji w bazę sportową w tej części miasta, bo słynne kępińskie „kąpielówki” (dawna nazwa basenu) to
jest ratowanie obiektu, który ma już
prawie 100 lat. Powstał w 1933 r., a
jego funkcjonalność i rola muszą się
zmienić. Nie będzie nam potrzeba
takiego dużego, odkrytego basenu
w sytuacji, gdy jesienią będzie uruchomiona kryta pływalnia. W tym
roku musimy zrobić wszystko, aby
basen nadal funkcjonował, ale trzeba rozpocząć dyskusję na temat jego
dalszego zagospodarowania – zapowiedział włodarz gminy.
KR

Radni jednogłośnie przyjęli
wszystkie uchwały

Termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 r. wydłużony do
15 czerwca

Termin składania wniosków wydłużony
14 maja br. Komisja Europejska
opublikowała rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie
UE do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie
płatności do 15 czerwca br. W tym
samym dniu minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podpisał
krajowe rozporządzenie przedłużające termin składania wniosków obszarowych dla polskich rolników.
Zgodnie z powyższym, do dnia
15 czerwca 2018 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o płatności bezpośrednie, jak i płatności obszarowe
w ramach PROW 2014-2020 oraz
PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, eko-
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logiczne, ONW, zalesieniowe oraz
rolno-środowiskowe). Ponadto do
15 czerwca br. rolnicy będą również
mogli dokonywać zmian we wniosku
bez narażania się na sankcje.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca, by
nie zwlekać ze złożeniem wniosków
i przypomina, że jeśli rolnik chce
otrzymać należne mu dopłaty, musi w
tym roku wypełnić wniosek o przyznanie dopłat za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Osoby, które nie
mają dostępu do internetu mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych
z dostępem do internetu przygotowanych dla wnioskodawców we biurach
powiatowych ARiMR w całym kraju. Rolnicy, którzy nie radzą sobie z
wypełnieniem e-wniosku mogą także
skorzystać z pomocy ekspertów z
ośrodków doradztwa rolniczego.
Oprac. bem
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Młodzież, biorąca udział w projekcie „Magiczne szycie barwi twoje życie”, na Festiwalu
Fantastyki Pyrkon w Poznaniu

Spotkanie z autorem książek dla dzieci Marcinem Pałaszem
w filiach Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

Pyrkon – Festiwal Fantastyki Spotkanie autorskie
i nieograniczonej wyobraźni pełne śmiechu i zabawy
warsztatach szycia w bibliotece, które odbywały się w marcu, kwietniu i
maju.
Teraz rozpoczną przygotowania
do przeprowadzenia gry miejskiej, w
której te stroje zostaną wykorzystane
ponownie. Będzie ona częścią finału projektu w naszym mieście. Wyobraźnia jest nieograniczona i dlatego kolejne pomysły młodych pewnie
wkrótce ujrzą światło dzienne.
Projekt realizowany jest dzięki
funduszom uzyskanym w Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2017
- Regionalny Konkurs Grantowy”,
realizowanym przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży.
Oprac. bem

Młodzież pojechała na Pyrkon w przygotowanych
specjalnie na tę okazję strojach cosplayowych

Od 18 do 20 maja 2018 r. grupa
młodych ludzi z projektu „Magiczne
szycie barwi twoje życie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne Euro-Art działające przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie,
wzięła udział w Festiwalu Fantastyki
Pyrkon w Poznaniu.
Trzydniowa wycieczka w świat
fantastyki, komiksów, warsztatów,
wykładów, wystaw, konkursów i pokazów cosplay była dla grupy kępińskich uczestników inspiracją do działań, które młodzi ludzie zaplanują na
finał projektu.
Młodzież pojechała na Pyrkon
w przygotowanych specjalnie na tę
okazję strojach cosplayowych. Młodzi ludzie uszyli je samodzielnie na

Trzydniowa wycieczka w świat fantastyki
zainspirowała młodych ludzi do kolejnych działań

Rodzinne Kępno odwiedził Witold Hadyński, piechur, podróżnik i pasjonat fotografii bardziej znany jako Samotny Wędrowiec

Pisarz mówił dzieciom o swoich
książkach i trudach ich tworzenia

- Kiedy Pan znowu do nas przyjedzie? – to pytanie, zadawane przez
najmłodszych, przewijało się 15 maja
br. w filiach Samorządowej Biblioteki
Publicznej w Kępnie, gdzie odbyły
się spotkania z autorem pełnych humoru książek dla dzieci Marcinem
Pałaszem. Wzięli w nich udział
uczniowie Szkoły Podstawowej w
Olszowie i Mikorzynie.
Książki M. Pałasza bawią, i to
nie tylko dzieci, ale także dorosłych.
Takie też było spotkanie z pisarzem
– pełne rozbawienia i śmiechu najmłodszych, zwłaszcza podczas opowieści o próbach napisania horroru, z
którego ostatecznie wyszła komedia.
Autor opowiadał o swoich książkach,
mówił o tym, co jest inspiracją do
ich tworzenia. Oczywiście nie mogło
zabraknąć opowieści dotyczących
historii przyjaźni ze swoim psem Elfem, który stał się bohaterem kilku
wydanych książek, w tym lektury

szkolnej pt. „Sposób na Elfa”. Powieść ta otrzymała wyróżnienie w
konkursie literackim IBBY Książka Roku 2012, natomiast w 2013 r.
otrzymała Nagrodę Literacką im.
Kornela Makuszyńskiego.
Spotkanie upłynęło w niezwykle
miłej i pełnej śmiechu atmosferze.
Dzieci zadawały także mnóstwo pytań, na które gość udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Na zakończenie autor podpisywał swoje książki i
dziecięce rysunki, które uczestnicy
przygotowali specjalnie na tę okazję.
Kolejka do podpisów była całkiem
spora, a radość dzieci utwierdziła nas
w przekonaniu, że warto dla nich organizować podobne wydarzenia.
Spotkania zorganizowano ze
środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu Promocja czytelnictwa, zadanie „Co czytali moi rodzice?”
Magdalena Wieczorek

Samotny Wędrowiec z Kępna

Witold
Hadyński
obecnie pochowani są na cmentarzu paramieszka w Opolu Lubelskim, ale jego fialnym. Dziadek był żołnierzem AK
pasja podróżnika narodziła się Kęp- – dodaje.
Swoją wędrówkę po Polsce roznie, w którym przyszedł na świat w
1964 roku. Tutaj uczył się
w Szkole Podstawowej nr 1,
a od 4 klasy uczęszczał do
Szkoły Podstawowej nr 2.
Jego wychowawczynią była
Janina Głowacka. - Do
klasy chodziłem z Markiem
Adamczykiem, Adamem
Juszczakiem, Janem Wróblewskim i Inką Grabowską. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1979 r.
dalszą naukę rozpocząłem
w Zespole Szkół Żeglugi
Śródlądowej we Wrocławiu, w którym mieszkałem
i pracowałem do 2010 roku
– wspomina W. Hadyński i
przyznaje, że często wraca
do grodu z łabędziem w herbie. - W Kępnie odwiedzam
mamę Paulinę, bliższych
i dalszych krewnych. Za
każdym razem odwiedzam
też grób ojca Romana oraz Samotny Wędrowiec - Witold Hadyński często
dziadków Marianny i Ma- i chętnie powraca do rodzinnego Kępna
riana Hadyńskich, którzy

począł już w czasach szkolnych, kiedy to wspólnie z bratem przemierzali
pieszo szlak nieistniejącej już linii
kolejowej Kępno - Namysłów.
Do dnia dzisiejszego
zwiedził już wszystkie województwa, ponad 3,5 tysiąca miejscowości.
Wyprawy
uwiecznia
na zdjęciach. Jego pasją
jest fotografowanie natury i pogoń za najwspanialszymi
wschodami
i
zachodami
słońca.
Samotny
Wędrowiec
swoje zdjęcia publikuje
na własnym profilu facebookowym. Organizuje też
wystawy i spotkania z miłośnikami przyrody.
Ukazując za pomocą
aparatu
fotograficznego
piękno
przemierzanych
przez siebie regionów, kępnianin kieruje się autorskim
mottem: - Poznaj kraj, zanim wybierzesz się do innego. Ja go znam, gdyż go
wywędrowałem. Jest inny
od innych!
bem

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem
przysłuchiwały się opowieściom M. Pałasza

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.
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Powiatowe uroczystości z okazji Dnia Strażaka

Koncert zespołu „Wężyk Band” w Kępińskim Ośrodku Kultury

Doceniono trud i poświęcenie Młodzi muzycy dali
wspaniały koncert
kępińskich strażaków

26 maja br. odbył się Powiatowy
Dzień Strażaka. Uroczysty apel przeprowadzono w sali Domu Strażaka
w Piaskach. Po złożeniu meldunku
przez dowódcę uroczystości mł. kpt.
Macieja Draba o gotowości do rozpoczęcia obchodów Dnia Strażaka
przedstawicielowi Wielkopolskiego
komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. kpt. Michałowi Kierzkowi,
wprowadzono poczet sztandarowy
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie oraz poczty jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu powiatu kępińskiego.
Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości przez komendanta
powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie bryg. Wojciecha
Grabarka, przystąpiono do wręczenia odznaczeń, awansów i wyróżnień. Złoty medal „Za Zasługi
dla Pożarnictwa” otrzymali: Lech
Jóźwiakowski i Paweł Wesołowski, srebrny medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” – Jacek Jerczyński,
Krzysztof Bryja i Mieczysław Walczak, a brązowy – Dawid Kula. Z
kolei odznakę „Wzorowy Strażak”
otrzymali: Sergiusz Witak i Wojciech Sołtysik.
Wyższe stopnie służbowe otrzymali: aspiranta – mł. asp. Michał
Janiak i mł. asp. Krzysztof Domal; starszego ogniomistrza – ogn.
Wojciech Rusajczyk; młodszego
ogniomistrza – st. sekc. Piotr Kanclerz; starszego sekcyjnego – sekc.

Krystian Dybek i sekc. Tomasz
Kołodziej. Dyplom komendanta
głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie
osiągnięcia w realizacji zadań służbowych otrzymał st. ogn. Mariusz
Kwiatek. Natomiast wielkopolski
komendant wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej za wykonywanie
powierzonych zadań służbowych w

nie głosu przez zaproszonych gości,
którzy podziękowali strażakom za
wysiłki włożone w ofiarną służbę i
życzyli powodzenia w czasie prowadzenia kolejnych działań ratowniczych.
Kończąc oficjalną część powiatowych obchodów Dnia Strażaka, wójt
gminy Łęka Opatowska Adam Kopis
zaprosił wszystkich zebranych goMłodzież promowała
swoją pierwszą płytę

Strażacy z powiatu kępińskiego
obchodzili swoje święto

sposób wyróżniający przyznał nagrody pieniężne. Wyróżnieni zostali:
mł. asp. Wiesław Wróbel i st. sekc.
Adam Nolbert.
Warto również dodać, że podczas Wielkopolskich Obchodów Dnia
Strażaka w Poznaniu, które odbyły
się 18 maja br., st. ogn. M. Kwiatek
został wyróżniony brązową odznaką
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, natomiast st. sekc. Karol
Moskwa otrzymał awans do stopnia
młodszego ogniomistrza.
Kolejnym punktem było zabra-

ści na poczęstunek, który poprzedził
krótki występ artystyczny.
Oprac. KR

„Łowca pedofilów” natrafił na ślad w powiecie kępińskim

30-letni pedofil
zatrzymany

Krzysztof Dymkowski, czyli
słynny „Łowca pedofilów” z programu telewizji Polsat, przy pomocy prowokacji tropi w internecie mężczyzn
umawiających się z dziećmi na seks i
wspólnie z policją organizuje na nich
zasadzki.

Podejrzany został zatrzymany i usłyszał
już zarzuty. Fot. warszawawpigulce.pl

24 maja br. dyżurny Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie został
powiadomiony przez „Łowcę pedofilów”, że trafił na osobę, która próbuje
nawiązać kontakt z nieletnią osobą w
celach seksualnych. K. Dymkowski
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podawał się za 13-letnią dziewczynkę, a kontakt z nim nawiązał 30-latek
z gminy Baranów, który namawiał
fikcyjną dziewczynkę do spotkania,
przesłał nawet swoje zdjęcie. „Łowca pedofilów” umówił się z nim na
spotkanie, zawiadamiając jednocześnie kępińską policję.
Podejrzany miał świadomość, że rozmawia z
13-latką, a wciąż chciał
się z nią spotkać. Policjanci natychmiast rozpoznali go na zdjęciu i
mężczyzna został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania
popełnienia przestępstwa
na tle seksualnym z osobą poniżej 15. roku życia.
Funkcjonariusze zabezpieczyli komputery 30-latka, dlatego sprawa może
być rozwojowa. Sprawę bada prokuratura. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny.
Oprac. KR
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23 maja br. w Kępińskim Ośrodku Kultury odbył się koncert promujący pierwszą płytę zespołu „Wężyk
Band”. Zagrane zostały polskie utwory takich zespołów, jak: Lady Pank,
Perfect, Happysad, Ira i Dżem. Koncert trwał ponad godzinę. Na widowni nie zabrakło osób, które zawsze
pojawiają się i wspierają grupę muzyczną ze szkoły w Mroczeniu. Był
to wspaniały czas dla uczniów i publiczności zgromadzonej w sali.
Młodzież wybrała utwory, które
niosą w sobie ogromny przekaz emocjonalny i należą do klasyki polskiego rocka. W trakcie występu artyści

zadedykowali swoim mamom utwór
Violetty Villas „List do matki”.
Zespół wystąpił w składzie: Nikola Czajkowska, Wiktoria Zychla,
Karolina Nowak, Adrian Rzepka,
Sandra Pomiankowska, Nicola
Łyczkowska, Beata Mejza, Dagmara Szczupak oraz Martyna Cieślak.
Opiekunem zespołu jest Danuta
Wieczorek. Po koncercie muzycy
rozdawali płyty i swoje autografy.
Koncert odbył się dzięki uprzejmości dyrektor Kępińskiego Ośrodka
Kultury Anny Niesobskiej.
Wiktoria Zychla,
Karolina Nowak

Sport

informacje
Finał Miejski Czwartków Lekkoatletycznych sezonu 2017/2018

Żołnierz, sportowiec ,bohater, czyli pionier w futbolowej elicie z Kępna

Pierwszy polski bramkarz w rękawicach Młodzi sportowcy rywalizowali

Trwająca niemal sto lat historia
polskiej piłki nożnej była pełna niejednokrotnie brutalnych konfrontacji.
Na początku poprzedniego stulecia wydarzenia polityczne znalazły
swoje bezpośrednie odbicie w losach
wielu klubów i piłkarzy, w których to
swój udział miał również nasz krajan. Mało kto wie, że prawie sto lat
temu mieliśmy naszego reprezentanta
z Kępna w premierowych rozgryw-

Wisłą”. Czynnie i aktywnie, imponując bohaterską odwagą, walczyło
w tych wydarzeniach pokolenie pionierów polskiej piłki, między innymi
nasz Leonard Skowroński.
Premierowe Mistrzostwa Polski
odbyły się w 1921 roku. W okresie
międzywojennym poznańska „Warta” zasłużyła na miano wyjątkowo
mocnego klubu, w barwach którego
bramki strzegł, urodzony w Kępnie

Drużyny Warty Poznań oraz Polonii Warszawa przed meczem rozegranym
5 maja 1921 z okazji poświęcenia boiska Warty przy ul. Rolnej

kach Mistrzostw Polski w piłce nożnej, a reprezentował on barwy „Warty” Poznań.
Zanim przedstawię postać naszego bohatera, jakim był rodowity kępnianin Leonard Karol Skowroński,
chciałbym przy okazji niedawnego
święta Konstytucji 3-go Maja oraz
przypadającej w tym roku setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości i setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego,
przywołać zdarzenia z narodowej
historii.
Granie w piłkę nie odbywało
się w próżni, fascynowało rodaków,
ale dopiero w tle politycznych i społecznych faktów. Należy pamiętać,
że chlubne trwanie Polaków wokół
marzeń o odzyskaniu niepodległości Rzeczpospolitej, utraconej z woli
agresji sąsiadów w następstwie Konstytucji 3 Maja, najstarszej na kontynencie europejskim, stanowi powód
do dumy, a także początek sportowych zdarzeń, w których to niemałą rolę odegrał nasz bohater. Gdy w
1918 r. dzień 11 listopada zapisuje się
jako początek epoki odzyskanej po
123 latach wolnej ojczyzny, to niemal
natychmiast wrócono do planów scalenia trzech zaborów także poprzez
rywalizację na boisku. Zanim doszło
do pierwszej edycji rozgrywek o mistrzostwo Polski, zostały one poprzedzone, między innymi, zwycięskim
powstaniem wielkopolskim a następ-

w 1896 r., Leonard Skowroński. Przenosząc się z Kępna do Poznania, stał
się zawodnikiem i jednocześnie wychowankiem „Warty” i tylko w jej
barwach występował od 1912 do 1923
roku. Dla wielu zapamiętany dzięki
fotografii na plakacie „Warty” z 1913
roku, a także z faktu, że był pierw-

w składzie wielu znanych reprezentantów kraju, jak np. Józef Kałuża, a
trenerem był Węgier Imre Pozsonyi
(prowadził też reprezentację naszego
kraju a następnie słynną Barcelonę).
W czwartej kolejce „Pasy” zawitały do Poznania. Po świetnej grze
i golach Kosickiego i Einbachera
„Warta” prowadził 2:1, jednak Kałuża zdołał wyrównać. Przy stanie
2:2 na niespełna trzy minuty przed
końcem „Cracvia” wykonywała rzut
karny i po raz pierwszy nie wykorzystał jedenastki Ludwik Gintel, reprezentant Polski i najlepszy strzelec
klubu. Pokonał go bramkarz „Warty”
Poznań rodem z Kępna, Leonard
Skowroński. Bohater tego spotkania,
bramkarz „Zielonych”, przez uradowaną publiczność został zniesiony na
rękach z boiska. Warto podkreślić, że
był to jedyny punkt, jaki krakowski
zespół stracił w tych rozgrywkach,
zdobywając mistrzostwo. „Warta”
natomiast pokonała „Polonię” Warszawa 3:2, ze znakomitym w bramce
Skowrońskim, dzięki czemu ukończyła rozgrywki na trzecim miejscu.
Leonard Skowroński był zawodowym wojskowym w stopniu porucznika. Z poznańską „Wartą” dwukrotnie zdobywał w Mistrzostwach

Fragment spotkania Warta – Cracovia, rozegranego 18 września 1921 r.
w Poznaniu, które zakończyło się remisem 2:2. Interwencja bramkarza
L. Skowrońskiego, w wyskoku J. Nowicki, za bramkarzem Z. Kosicki

Młodzi sportowcy zmierzyli się
w sześciu konkurencjach

Młodzi sportowcy utwierdzili się
w przekonaniu, że sport jest bardzo
ważny dla zdrowia, a wytrwałość
w dążeniu do celu doprowadza do
osiągnięcia mistrzostwa. Czwartki
Lekkoatletyczne to impreza aktywizująca najmłodszych do uprawiania
sportu. Corocznie rywalizują oni w
sześciu konkurencjach: biegach na 60
m, 300 m, 600 m – dziewczęta i 1000
m – chłopcy, a także w konkurencjach
technicznych: skokach wzwyż i dal
oraz rzucie piłeczką palantową. Cztery
lata temu zawody w Kępnie zapoczątkował Marek Kłoczaniuk, a impreza
na stałe zapisała się w kalendarzu sportowych imprez gminy Kępno.
17 maja br. na Stadionie Miejskim w Kępnie odbył się kolejny
Finał Miejski Czwartków Lekkoatletycznych. Gościem honorowym był
Rafał Omelko – polski lekkoatleta

specjalizujący się w biegu na 400 m,
tegoroczny Halowy Mistrza Świata w
sztafecie 4 x 400 m z Birmingham,
gdzie Polska sztafeta pokonała reprezentację Stanów Zjednoczonych
i pobiła rekord świata, wielokrotny
medalista Mistrzostw Europy i Polski. W wydarzeniu udział wziął także
zastępca dyrektora Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Mariusz Kubiak. Dużą atrakcją
dla dzieci była rozgrzewka przeprowadzona przez R. Omelko.
Organizatorem tegorocznego finału była „Spółka Projekt” Kępno, a
sponsorem LZS „Wielkopolska” oraz
Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
Czwartki Lekkoatletyczne kończą
się podczas Ogólnopolskich Finałów,
do których awans uzyskują najlepsi
uczestnicy gminnych eliminacji.
Oprac. KR

WYNIKI FINAŁU MIEJSKIEGO
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH:

szym bramkarzem w Polsce, który
zakładał rękawice. W archiwum
Historii Wielkopolskiego Futbolu
znajduje się taki zapis: W niedzielę 21 sierpnia 1921 roku odbyły się
pierwsze mecze finałowe o Mistrzostwo Polski, w których rywalizowali
mistrzowie poszczególnych okręgów,
grając ze sobą systemem każdy z każdym, mecz i rewanż.

Polski trzecie miejsce oraz raz tytuł
wicemistrza.
Po zakończeniu kariery był wieloletnim działaczem poznańskiego
klubu, opiekunem młodzieży oraz
kierownikiem sekcji hokejowej.
Po wojnie pracował jako urzędnik
bankowy. Zmarł w 1955 r. w Katowicach (wówczas pod oficjalną
nazwą Stalinogród). Przetarł on
drogę kolejnym zawodnikom z Kępna,
którzy grali w poznańskiej „Warcie”,
takim jak: Henryk
Janus, Stefan Pucała oraz dzisiejszym zawodnikom,
którzy reprezentują
nasz region i miasto
na ekstraklasowych
stadionach z repreDrużyny Cracovii i Warty przed rewanżowym meczem, rozegranym 23 października 1921 w Krakowie.
zentantem Polski
Stoją od lewej: Bartczak, NN, Sperling, Janicki, Mielech, Einbacher, Cikowski, Z. Kosicki, Chruściński, Spojda,
Rafałem Kurzawą
Kotapka, Prymka, Gintel, Graczyk, Kałuża, J. Nowicki, NN, trener Crakovii Pozsonyi. Siedzą od lewej:
na czele.
bramkarz Skowroński, Synowiec, bramkarz Popiel, Styczeń, Staliński, Fryc i Celler
Leonard Skownie w sierpniu 1920 roku, legendarOd początku rozgrywek fawory- roński to pionier w elicie futbolistów,
ną w światowej historii Bitwą War- tem była „Cracovia”, która kroczyła którzy bez mała sto lat temu pokazali
szawską znaną także jako „Cud nad od zwycięstwa do zwycięstwa. Mając się w elicie najlepszych. Pamiętajmy
o nim, bo zasłużył na to swoim paŹródła: Księga Jubileuszowa 40-lecia OZPN - GiA, „Cracovia” - kolekcja klubów - GiA,
triotyzmem, sportowymi osiągnięHistoria Wielkopolskiego Futbolu – zdjęcia
ciami i klasą.
Jarosław Pawlak

BIEG 60 M – DZIEWCZĘTA:
Rocznik 2007: 1. Alizja Baraniak, 2. Maja Karkowska, 3. Julia Hojka
Rocznik 2006: 1. Honorata Kaczor, 2. Kaja Maciejewska, 3. Jaśmina Trafarska
Rocznik 2005: 1. Julia Rataj, 2. Jagoda Hanas, 3. Nadia Zieleniak
BIEG 60 M – CHŁOPCY:
Rocznik 2007: 1. Hubert Kupczak i Jakubowski Wojciech, 3. Kaczmarek Karol
Rocznik 2006: 1. Tymoteusz Stańczak, 2. Łukasz Nawrot, 3. Kajetan Wilkowski
Rocznik 2005: 1. Piotr Cichy, 2. Jakub Cierpik, 3. Piotr Marek
BIEG 300 M – DZIEWCZĘTA:
Rocznik 2007: 1. Marta Noculak, 2. Maja Karbowiak, 3. Wiktoria Wąsala
Rocznik 2006: 1. Matylda Polak, 2. Pawliczek Zofia, 3. Magdalena Pelińska
Rocznik 2005: 1. Jagoda Hyłka, 2.Weronika Walczak, 3. Alicja Duchnik
BIEG 300 M – CHŁOPCY:
Rocznik 2007: 1. Franciszek Szefner, 2. Jakub Królikowski, 3. Jan Gruszka
Rocznik 2006: 1. Stanisław Stankowiak, 2. Szymon Gajewski, 3. Wiktor Wróbel
Rocznik 2005: 1. Karol Witek, 2. Bartosz Owczarek, 3. Kamil Trąpczyński
BIEG 600 M – DZIEWCZĘTA:
Rocznik 2007: 1. Antonia Jańska, 2. Maja Sołyga, 3. Otylia Lemanik
Rocznik 2006: 1. Julia Jakubczyk, 2. Wiktoria Hłądzyńska,
BIEG 1000 M – CHŁOPCY:
Rocznik 2007: 1. Szymon Biniasz, 2. Nikodem Kotowicz, 3. Rafał Pawlicki
Rocznik 2006: 1. Hubert Brząkała, 2. Szymon Płucienniczak, 3. Wiktor Nawrot
Rocznik 2005: 1. Konrad Noculak, 2. Miłosz Woźny, 3. Sambor Hyłka
KOK W DAL – DZIEWCZĘTA:
Rocznik 2007: 1.Maja Piątek, 2. Jagoda Sikora, 3. Wiktoria Rabiega
Rocznik 2006: 1. Oliwia Sobczak, 2. Maria Krzywiźniak, 3. Matylda Grabicka
Rocznik 2005: 1. Julia Tajnert, 2. Natalia Wielgoś, 3. Patrycja Michalska
SKOK W DAL – CHŁOPCY:
Rocznik 2007: 1. Mikołaj Kubot, 2. Szymon Lewandowski, 3. Mikołaj Trąpczyński
Rocznik 2006: 1. Kacper Buchała, 2. Wojciech Garncarek, 3. Mateusz Kryściak
Rocznik 2005: 1. Jakub Jarczak, 2. Wiktor Wróbel, 3. Ksawery Chmielarz
PIŁECZKA PALANTOWA – DZIEWCZĘTA:
Rocznik 2007: 1. Zofia Klain, 2. Wiktoria Wąsala, 3. Wiktoria Walczak
Rocznik 2006: 1. Julia Świderska, 2. Anna Kamińska, 3. Natalia Smardz
Rocznik 2005: 1. Julia Fras, 2. Sara Wróbel, 3. Alicja Kowalska
PIŁECZKA PALANTOWA – CHŁOPCY:
Rocznik 2007: 1. Radosław Przybyła, 2. Fryderyk Ocha, 3. Dariusz Bartkowiak
Rocznik 2006: 1. Kamil Szymczak, 2. Kacper Trojak, 3. Łukasz Ciurys
Rocznik 2005: 1. Adrian Burzała, 2. Jakub Urbański, 3. Kacper Noculak
RYWALIZACJA SZKÓŁ W SEZONIE 2017/2018:
1. SP nr 3 Kępno, 2. SP nr 1 Kępno, 3. SP Myjomice
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gmina

Profilaktyka zdrowotna poprzez aktywny udział w różnorodnych przedsięwzięciach rekreacyjno-sportowych

ECHO RYCHTALA
maj 2018, nr 22 (840)
XXXVII sesja Rady Gminy Rychtal

Wójt z absolutorium
Wójy Cz. Balcerzak przedstawił sprawozdanie
z wykonania budżetu w 2017 r.

25 maja br. odbyła się XXXVII
sesja Rady Gminy Rychtal. Najważniejszym puntem obrad było podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Rychtal Czesławowi Balcerzakowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 rok.
Realizacja
budżetu
została
pozytywnie zaopiniowana przez
Regionalną Izbę Obrachunkową
oraz Komisję Rewizyjną. Dochody budżetowe wykonano w kwocie
16.245.735, 12 zł, co stanowi 96,83%
wielkości planowanej, z kolei wydatki
zrealizowano w kwocie 17.899.630,22
zł, czyli 97,67% planu. W minionym

roku największa część środków przeznaczona została na oświatę i wychowanie, rodzinę, transport i łączność,
administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz gospodarkę komunalną i
ochronę środowiska.
Radni jednogłośnie zagłosowali
za udzieleniem absolutorium wójtowi. Ten nie krył swojego zadowolenia. - Dziękuję radnym za absolutorium. Jest ono nie tylko dla mnie, ale
dla wszystkich pracowników urzędu,
którzy zajmują się budżetem. Nie był
to łatwy rok, ale należy się cieszyć,
bo był, mimo wszystko, bardzo dobry
– podkreślił Cz. Balcerzak.
Oprac. KR

Radni jednogłośnie udzielili
wójtom absolutorium

Pięciobój Lekkoatletyczny dla uczniów klas IV-VII Szkół Podstawowych Gminy Rychtal

Sportowy Rychtal

Imprezy sportowe w Rychtalu cieszą
się zainteresowaniem mieszkańców

W ostatnim czasie w gminie
Rychtal odbyło się wiele imprez rekreacyjno-sportowych, w których dużą
rolę odgrywała szeroko rozumiana
profilaktyka wczesna, polegająca na
utrwalaniu prawidłowych wzorców
zdrowego stylu życia. - Usprawnianie fizyczne w rożnych formach jest
tym mechanizmem, który porusza
cały układ wydolnościowy człowieka, wymusza odpowiedzialność za
zespół, kształtuje właściwe relacje
międzyludzkie oraz daje poczucie
pewności siebie, wyzwalając pozytywną energię niezbędną do pokonywania życiowych przeszkód – z taką
myślą przewodnią animatorzy Piotr
Nasiadek i Mirosław Szydlik zrealizowali cykl przedsięwzięć służących
poprawie świadomości z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
Już wiadomo, że w igrzyskach
sportowych uczniów szkół podstawowych gminy Rychtal najlepszymi

Sportowa rywalizacja w Drożkach
28 maja br. w Szkole Podstawowej
w Drożkach odbyły się zawody sportowe – Pięciobój Lekkoatletyczny dla
uczniów klas IV-VII Szkół Podstawowych Gminy Rychtal, który był
realizowany w ramach projektu pn.
„Trzymaj formę”. W imprezie udział
wzięły szkoły podstawowe w Rychta-

lu, Wielkim Buczku oraz Drożkach.
Zawody składały się z dwóch
części. Pierwsza z nich to biegi przełajowe, w których dziewczyny z klas
IV-VI biegły na dystansie 500 m,
chłopcy z klas IV-VI – na dystansie
600 m, dziewczyny z klas VII – na
dystansie 600 m, natomiast chłopcy z

klas VII – na dystansie 800 m.
Druga część zawodów przebiegała
metodą stacyjną. Dzieci wykonywały
rzut piłką lekarską, trójskok, skakały na
skakance oraz kręciły hula-hop.
Zwycięzcy otrzymali medale, a
szkoły – puchary oraz dyplomy.
Oprac. KR

WYNIKI ZAWODÓW
Kl. IV – dziewczęta:
1. Martyna Maryniak (SP Rychtal)
2. Roksana Tyszkowska (SP Rychtal)
3. Oliwia Henrykowska (SP Wielki Buczek)
Kl. IV – chłopcy:
1. Gracjan Marek (SP Rychtal)
2. Kacper Szczepaniak (SP Rychtal)
3. Oskar Kałus (SP Wielki Buczek)
Kl. V – dziewczęta:
1. Marta Grzelak (SP Rychtal)
2. Oliwia Ślusarek (SP Rychtal)
3. Izabela Rachel (SP Wielki Buczek)
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Kl. V – chłopcy:
1. Nikodem Nizioł (SP Rychtal)
2. Kamil Kończak (SP Rychtal)
3. Krystian Rachel (SP Wielki Buczek)
Kl. VI – dziewczęta:
1. Aleksandra Banaszczyk (SP Rychtal),
Julia Pawłowska (SP Wielki Buczek)
2. Wiktoria Ferdynus (SP Drożki)
3. Amelia Klajn (SP Rychtal)
Kl. VI – chłopcy:
1. Patryk Misterkiewicz (SP Drożki)
2. Oskar Pierecki (SP Wielki Buczek)
3. Filip Stanisławczyk (SP Wielki Buczek)

Kl. VII – dziewczęta:
1. Julia Szczepaniak (SP Rychtal)
2. Daria Bochniak (SP Rychtal)
3. Anna Figiel (SP Wielki Buczek)
Kl. VII – chłopcy:
1. Błażej Kędzia (SP Rychtal)
2. Jakub Sójka (SP Wielki Buczek)
3. Maciej Sewina (SP Rychtal)
Klasyfikacja szkół:
1. SP Wielki Buczek
2. SP Drożki
3. SP Rychtal
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Drożki.
Kilka dni po Wieloboju Lekkoatletycznym, gdzie najlepszymi
lekkoatletami okazali się G. Marek, Dominik Piontek, Natalia
Piontek, Paulina Jaskuła, Michał
Kruber i Mateusz Włodarczyk,
odbyła się VI edycja Bicia Rekordów
Biegowych na rychtalskim „Orliku”. Czy 19 maja br. udało się pobić
rekord uczestników biegu ciągłego
z poprzedniej edycji? Tak, bowiem
uczestnicy biegali przez 2 godziny i
57 minut, co jest wynikiem lepszym
od poprzedniego o 20 minut. Około
pięćdziesięciu zawodników wykonało łącznie 1343 okrążeń boiska
do piłki nożnej, przebiegając 230
kilometrów i 310 metrów. Liderami
(wykonali kolejno najwięcej okrążeń
boiska) biegów byli: Kevin Bizunowicz, Kordian Lesner, M. Włodarczyk oraz Katarzyna Gabor, Ewa
Uruska i Martyna Żurawa. Za hart

Młodzi rywalizowali
w wielu konkurencjach

zawodnikami w sześciu dyscyplinach, realizowanych w formule Międzynarodowego Testu Sprawności
Fizycznej, zostali kolejno: z SP Drożki – wśród chłopców: Bartłomiej
Gniłka, Maciej Butzek i Patryk
Misterkiewicz oraz wśród dziewcząt: Jessica Otremba, Amelia Burchot i Wiktoria Ferdynus oraz Wiktoria Gniłka; z SP Rychtal – wśród
chłopców: Gracjan Marek, Kacper Szczepaniak i Nikodem Skiba
oraz wśród dziewcząt: Aleksandra
Banaszczyk, Julia Szczepaniak i
Oliwia Kokot; z SP Wielki Buczek
– wśród chłopców: Krystian Rachel,
Gracjan Stefański i Filip Stanisławczyk oraz wśród dziewcząt: Oliwia
Henrykowska, Izabela Rachel oraz
Julia Olejniczak i Julia Pawłowska.
W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła SP Rychtal, drugie
– SP Wielki Buczek, a trzecie – SP

ducha i wolę podejmowania wyzwań
na rzecz zdrowia własnego i rodziny
należy również wyróżnić Otylię Gawędzką i Krystiana Gabora.
Niedzielna popołudniówka, 27
maja br., skupiona była na boisku wielofunkcyjnym „Orlik” w Rychtalu.
- Tam zrealizowano grupę zajęć rekreacyjno-sportowych pod hasłem:
„Rodzinnie, zdrowo i na sportowo”,
czyli gry i zabawy, w których poskakaliśmy, porzucaliśmy, poszaleliśmy,
wybiegaliśmy się dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Oczywiście, niech
żałują ci co nie byli – podkreślił P.
Nasiadek. Na zakończenie wszystkich inicjatyw rekreacyjno-sportowych wręczono dyplomy i medale.
- Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział i stworzenie sympatycznej,
sportowej atmosfery – podsumowali
organizatorzy.
Oprac. KR

Region

gmina
XXXVIII sesja Rady Gminy Perzów

GONIEC PERZOWSKI
maj 2018, nr 22 (824)
Na perzowskim Orliku zorganizowano Finał Rejonu Kalisz w IX edycji Wielkopolskiego Turnieju Orlika o Puchar Wójta Gminy Perzów w kategorii chłopców - rocznik
2005 i młodsi

Finał Rejonu Turnieju
Orlika o Puchar Wójta
To historyczne wydarzenie piłkarskie w gminie Perzów – finał
rejonu turnieju Orlika odbywał się
po raz pierwszy w powiecie kępińskim - zorganizowane zostało 22
maja br.
Wcześniejsze turnieje piłkarskie - półfinał i finał powiatu kępińskiego, organizatorem których
był koordynator sportu Przemysław Tomaś, zostały docenione
w Poznaniu i zaowocowały organizacją III rundy w Perzowie.
W województwie wielkopolskim
wyznaczono 7 obiektów do zorganizowania finałów rejonów (rejon:
Poznań Miasto, Poznań Wschód,

Poznań Zachód, Piła, Konin, Leszno i Kalisz).
Oficjalnego otwarcia imprezy
dokonali: wójt gminy Perzów Danuta Froń, dyrektor Zespołu Szkół
w Trębaczowie Artur Tokarz, inspektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Perzowie Ewa Marzec
oraz dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Monika Domagała. Wymienione jednostki wparły głównego
organizatora rozgrywek, czyli Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu.
Organizatorzy w słowach skierowanych do młodych piłkarzy podkreślali znaczenie aktywności sportowej

Piłkarzom gratulował inicjator wydarzenia P. Tomaś
oraz zastępca wójta W. Urbańska

Wyniki Finału Rejonu Kalisz
Turnieju Orlika
w IX Edycji Wielkopolskiego
zów
o Puchar Wójta Gminy Per
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i promocji zdrowego stylu życia, a
także zasad „fair play”.
Sędzią głównym na Orliku był
Dawid Misiak, obsługę medyczną
sprawowała Krystyna Stodolska,
a dodatkowo staranną obsługę techniczną zapewniły wolontariuszki ze
Szkoły Podstawowej w Trębaczowie,
która była współorganizatorem tej
imprezy.
Inicjator całego przedsięwzięcia
P. Tomaś powitał szkoły reprezentujące powiaty: kaliski, kaliski ziemski,
ostrowski, pleszewski, ostrzeszowski, krotoszyński, ostrzeszowski oraz
kępiński. 7 zespołów podzielono na 2
grupy: gr. A - SP nr 3 Pleszew, SP Doruchów, SP nr 9 Ostrów Wlkp. oraz
gr. B - SP nr 1 Kępno, SP Zbiersk, nr
18 Kalisz, SP Kobylin.
Zagrano 13 meczów w systemie
„każdy z każdym” po 2 x 10 min. Tylko dwa najlepsze zespoły z każdej z
grup przechodziły do rundy półfinałowej. Przegrane zespoły zagrały o 3
miejsce, a finaliści walczyli o awans
do ostatniej rundy, zwycięstwo i Puchar Wójta Gminy Perzów.
Rozgrywkom sprzyjała słoneczna aura, zaś zawodników dopingowali uczniowie szkół gminy Perzów.
Po wielogodzinnych emocjonujących
potyczkach piłkarskich do najlepszej
czwórki awansowały szkoły z Ostrowa Wlkp., Pleszewa, Kobylina i Kalisza. Młodzi sportowcy prezentowali
na boisku bardzo wysoki poziom gry.
Zachwycały strzelone w pięknym
stylu bramki, ale też widowiskowe
interwencje bramkarzy. Piłkarze
imponowali świetną techniką oraz
szybkim i dokładnymi zagraniami
taktycznymi.
Zwycięzcą turnieju został team
szkoły SP nr 18 z Kalisza, który po
bardzo zaciętym i wyrównanym bezbramkowym pojedynku finałowym
zdobyła złotą bramkę w dogrywce.
Puchary, dyplomy i nagrody
uczestnikom turnieju wręczyła zastępca wójta gminy Perzów Weronika Urbańska
Zwycięzca turnieju w Perzowie
zagwarantował sobie udział w wojewódzkich mistrzostwach, które odbędą się 2 czerwca w Poznaniu.
Oprac. bem

Brak jednomyślności
w sprawie inwestycji

W poniedziałek, 21 maja br. w
Perzowie odbyła się sesja, w trakcie
której radni Rady Gminy większością głosów podjęli wszystkie przewidziane porządkiem obrad uchwały.
Podjęta została uchwała w sprawie ustalenia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na obszarze gminy Perzów,
a także w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy
Perzów spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej
dotacji i sposobu jej rozliczania.
Radni przyjęli uchwałę, dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w
wysokości 10.000,00 zł Powiatowi
Kępińskiemu na dofinansowanie programu utylizacji azbestu. Wnioski na

dynku po byłej szkole w Domasłowie
i przenieść utworzenie Dziennego
Klubu Seniora z Domasłowa do Słupi
pod Bralinem. Natomiast radny Roman Kula zaproponował, aby przerwać ogłoszoną procedurę przetargową związanych z remontem budynku
szkoły w Domasłowie.
Zdaniem wójt gminy Perzów
Danuty Froń, działania zmierzające
do zmiany przedmiotowego zadania,
po tym jak gmina znalazła się na liście przyjętych do dofinansowania
wniosków i w dniu 15 marca 2018 r.
podpisała umowę, są niemożliwe. Zaskakujące jest, że w zeszłym roku
otrzymaliśmy od radnych akceptację
realizacji projektu „Senior +” w Domasłowie a tymczasem w przeddzień

Podczas ostatniej sesji radni zgłaszali swoje zastrzeżenia
w sprawie budowy Dziennego Klubu Seniora w Domasłowie

usuwanie azbestu przyjmowane będą
właściwym ze względu na położenie
nieruchomości urzędzie gminy do
końca lipca 2018 r.
Przy 10 głosach za i 3 przeciw
podjęta została również uchwała w
sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy na 2018 r. 10 głosami za i 3
głosami wstrzymującymi się przegłosowano uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Perzów na lata 2018 – 2039.
Podczas sesji kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa
Marzec przedstawiła ocenę zasobów
pomocy społecznej za 2017 r. obejmującą osoby i rodziny korzystające
z pomocy społecznej.
Perzowscy rajcy nawiązali również do zaplanowanej na 2018 r. budowy Dziennego Klubu Seniora w
Domasłowa, na który Gmina Perzów
otrzymała dofinansowanie w wysokości 280.000,00 zł z Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z Programu „Senior +” na lata 20152020. Radny Sylwester Noczyński
zgłosił wniosek formalny, aby zrezygnować z projektu i remontu bu-

rozstrzygnięcia przetargu radni
Noczyński, Kula, Dyla i Lorek głosują przeciw tej inwestycji. Panowie
radni głosowali jednocześnie przeciw innym środkom przeznaczonym
na remonty sal wiejskich, dróg i
oświetlenia, które ma być zmienione na nowoczesne i uzupełnione na
drogach gminnych. To mnie bardzo
dziwi. Środki przeciw, którym głosują to również zakup samochodu
strażackiego - komentowała wójt.
- Ubolewam nad tym, że kilku radnych próbuje w taki właśnie sposób
negować sukcesy gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i dąży
do pozbawienia naszych mieszkańców możliwości poprawy jakości ich
życia. Koszt remontu i wyposażenia
Dziennego Klubu Seniora w większej połowie pokrywa Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Remont zwiększy również wartość budynku. Z końcem roku 2018
zamierzamy aplikować o środki zewnętrzne na utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora
- dodała D. Froń.
Oprac. bem

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika
wyjaśnić nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią
dyżur telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.

Telefon: (62) 78 29 284.

Tygodnik Kępiński 30 maja 2018
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WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
maj 2018, nr 22 (1147)
Dzieci z Przedszkola „Kwiaty Polskie” w Bralinie z wizytą w Zakładzie Zagospodarowania
Odpadów w Olszowie

Lekcja ekologii dla przedszkolaków

ci poznały znaczenie nowych słów:
recykling i rekultywacja. Następnie
przewodnik oprowadził przedszkolaków po terenie zakładu. Zwiedzający
ujrzeli hałdy sprasowanych plastikowych butelek, aluminiowych puszek,
starych opon i makulatury. Wszystkie
te odpady zostaną przetworzone i powstaną z nich nowe, przydatne rzeczy
np. koszulki, ciepłe polary, papier, a
nawet rowery. Miłym akcentem wycieczki była zabawa na tamtejszym
placu zabaw i upominek w postaci
ekologicznej torby z niespodziankami w środku. Wizyta w ZZO Olszowa z pewnością wpłynie na wzrost
świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Ziemi.
M. Gudra

Sowa uczyła dzieci prawidłowej
segregacji odpadów

Dzieci z grup: „Konwalie”, „Różyczki” i „Tulipanki” z Przedszkola
„Kwiaty Polskie” w Bralinie doskonaliły wiedzę na temat zachowań poprawiających kondycję Matki Ziemi.
Od 14 do 16 maja br. przedszkolaki
wraz z opiekunami były gośćmi istniejącego od 2014 r. Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie.
Podczas wycieczki poznały sympatyczną Sowę, która uczyła ich zasad
właściwej segregacji śmieci i uzmysłowiła dzieciom, czemu ona służy.
Każdy przedszkolak musiał zmierzyć
się z zadaniem umieszczenia odpadu
we właściwym pojemniku. Dzie-

Miłym akcentem wizyty w ZZO Olszowa
był czas na placu zabaw

Grupa młodzieży z projektu „Wędrujemy, czyli nasze stopy” wybrała się na wędrówkę ulicami Bralina

„Nasze stopy”
znów wędrują

J. Kuropka oprowadził młodzież
po Bralinie, przybliżając jego historię

Minął kolejny dzień z projektem „Wędrujemy, czyli nasze stopy” – dzień integracji i inspirującej
wymiany wiedzy. W piątek, 11 maja
br., grupa projektowa wybrała się na
małą wędrówkę ulicami Bralina w
celu przygotowania trasy do wiejskiej
gry terenowej. Rolę przewodnika
pełnił Jacek Kuropka, który przybliżył młodzieży historię Bralina.
Następnie grupa dotarła do kościoła
Na Pólku, gdzie zapoznana została z
jego historią i legendami. Kolejnym

ceglane – takie same, jak wokół kościoła ewangelickiego. Na cmentarzu
stoją nie tylko zabytkowe pomniki
grobowe, ale także stare drzewa, być
może kwalifikujące się do uznania za
pomniki przyrody. W 2011 r. miejsce
spoczynku zostało uporządkowane przez członków Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Bralińskiej, a w
latach kolejnych prace porządkowe
były przez nich kontynuowane.
Przygotowywanie gry wiejskiej
było dla niepowtarzalną okazją do

Od 1 maja br. obowiązują uchwały antysmogowe

Bralin również dba o czyste powietrze
Województwo wielkopolskie jest
kolejnym obszarem, dla którego zostały podjęte tzw. uchwały antysmogowe. Stricte do terenu gminy Bralin
skierowana została jedna z uchwał
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z 18 grudnia 2017 r., która jest aktem prawa
miejscowego.
W trosce o zdrowie i życie
mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego zakazuje się spalania: węgla brunatnego
oraz paliw stałych produkowanych
z jego wykorzystaniem, mułów i
flotokoncentratów węglowych oraz
mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem, paliw, w których

udział masowy węgla kamiennego
o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi
więcej niż 15 % (miał najgorszej jakości), węgla kamiennego oraz paliw
stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla (nie spełniających
któregokolwiek z parametrów jakościowych: wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg, zawartość popiołu
nie więcej niż 10 %, zawartość siarki
nie więcej niż 0,8 %), biomasy stałej
(głównie: drewno, pelet oraz słoma),
której wilgotność w stanie roboczym
przekracza 20 %.
Ponadto wszystkie nowe kotły
muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania
paliwa, wysoką efektywność ener-

getyczną oraz dotrzymanie norm
emisyjnych. Nie będą mogły również
posiadać rusztu awaryjnego oraz
możliwości jego zamontowania.
Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane
przed wejściem w życie uchwał, będą
mogły być użytkowane dożywotnio.
Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie
uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być
wymienione do 1 stycznia 2026 r.
Szczegóły można znaleźć na
stronie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu.
M. Gudra

Modernizacja Domu Ludowego w Mielęcinie

Dom Ludowy został odnowiony

W kwietniu br. Gmina Bralin zawarła umowę z firmą
„MADO” Marcin Golas Świba na wykonanie prac modernizacyjnych w Domu Ludowym w Mielęcinie.
Przedmiotem umowy było
odświeżenie budynku
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Przedmiotem wykonywanych prac było odświeżenie
budynku: zamówienie obejmowało roboty malarskie i
bezpośrednio z tym związane roboty wykończeniowe w
sali głównej oraz w korytarzu wejściowym. Całość przedsięwzięcia kosztowała Gminę Bralin 11.493,66 zł.
Domy Ludowe już na stałe wpisały się w krajobraz regionu. Odgrywają bardzo ważną rolę w życiu naszej małej społeczności, rozbudzają i zaspakajają potrzeby oraz
aspiracje kulturalne mieszkańców, są miejscem spotkań i
lokalnych wydarzeń kulturalnych, dlatego tak ważne jest,
by na bieżąco inwestować w ich modernizację i remonty.
M. Gudra
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Grupa odwiedziła
kościół Na Pólku

zwiedzanym miejscem był kościół
poewangelicki pw. św. Jana Ewangelisty, który został wybudowany w
latach 1866-1867 na miejscu dawnej szkoły ewangelickiej. Tradycja
ewangelickiej parafii w Bralinie sięga czasów reformacji, która na ziemi
sycowskiej pojawiła się za sprawą
Joachima von Maltzana, pana stanowego w latach 1529-1556.
Na koniec wędrówki młodzi wybrali się jeszcze na cmentarz ewangelicko-augsburski, który został założony w 1886 r. Dokoła cmentarza
widać pozostawione zabytkowe słupy
Zwieńczeniem wędrówki były
zabawy rekreacyjno-ruchowe

wymiany pomysłów. Uświadomiło
młodym też, że są częścią społeczności, która powinna się angażować w
życie swojej małej ojczyzny. Zwieńczeniem wędrówki było spotkanie
przy ognisku z kiełbaskami oraz zabawy rekreacyjno-ruchowe, w trakcie
których świetnie się bawili.
Projekt „Wędrujemy, czyli nasze
stopy” finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w
ramach Programu Równać Szanse
prowadzonego przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży.
Oprac. KR
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8 maja 2018 r. w Zespole Szkół w Trzcinicy odbył się XIV
Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkoły
podstawowej o tytuł Małego Mistrza Ortografii

G£OS TRZCINICY
maj 2018, nr 22 (1037)
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach zaprezentowano, w jaki sposób szkoła zmieniała się dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej

Dni Otwarte Funduszy
Europejskich w Laskach

2 maja br. w ramach V edycji Dni
Otwartych Funduszy Europejskich
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w
Laskach we współpracy z organem
prowadzącym, tj. Gminą Trzcinica,
zorganizowano akcję pod hasłem
„Łączymy pokolenia”.

tabletów i gier dydaktycznych z oprogramowaniem „ScottieGo”. Zajęcia z
uczniami prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Podczas
tegorocznej
edycji
ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte
Funduszy Europejskich w Laskach

Spotkanie przebiegało pod hasłem
„Łączymy pokolenia”

Spotkanie miało na celu pokazanie społeczności lokalnej zmian, które zaszły w Zespole Szkół w Laskach
dzięki funduszom z Unii Europejskiej. Zwiedzający obiekt mieli okazję zobaczenia zmian, jakie nastąpiły
dzięki zainwestowanym w budynek
szkolny środkom unijnym. W 2017
r. szkoła przeszła termomodernizację, w ramach której między innymi
wymieniono ogrzewanie węglowe
na gazowe, kompleksowo zmodernizowano kotłownię, odmalowano sale
lekcyjne, ocieplono dach, wymieniono oświetlenie, położono panele słoneczne oraz zamontowano wentylację mechaniczną.
Szkoła zmieniła nie tylko swój
wizerunek, ale również dzięki pozyskiwanym środkom unijnym podnosi
swoją jakość nauczania. Przykładem
tego mogą być zajęcia z „Koder Juniora”, które prowadzone są w ramach
„Projektu wdrażającego elementy
nauki programowania do edukacji
wczesnoszkolnej”. Partnerami szkoły
w realiowaniu projektu są: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Fundacja Pro
Cultura. W ramach tego projektu
szkoła pozyskała pomoce dydaktyczne w postaci zestawów klocków
z oprogramowaniem Lego WeDo 2.0,

przygotowano szereg zajęć dla dzieci i dorosłych w myśl hasła „Łączymy pokolenia”. Akcja spotkała się
z dużym zainteresowaniem. Szkołę
odwiedzili m.in.: minister Andżelika Możdżanowska, wójt Grzegorz

jęciami były warsztaty artystyczne
prowadzone przez dyrygenta chóru
szkolnego „Violino”, w trakcie których wszyscy poczuli się jak podczas
lekcji muzyki, otrzymując szansę
zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych i ruchowych. Z kolei
podczas zajęć „Have fun with English und Deutsch” trenerzy językowi przygotowali zagadki, gry i łamigłówki, które wspólnie rozwiązywali
dziadkowie, rodzice i dzieci.
Przez cały czas trwania szkolnej
akcji odbywały się potyczki sportowe. Trenerzy sportowi zachęcali
wszystkich do uprawiania sportu,
próbowali rozstrzygnąć kwestię: czy
wiek wyklucza nas z czynnego uprawiania sportu? W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
w którym szkoła uczestniczy, biblioteka szkolna przygotowała fascynującą wystawę na temat „Edukacja
dawniej i dziś”, pokazując w ten sposób, jak zmieniała się rzeczywistość
szkolna na przestrzeni lat.
Akcję zwieńczył wspólny występ
wszystkich uczestników w piosence
„Pokolenie”.
Podsumowania dokonała minister A. Możdżanowska, gratulując

Trzecioklasisty z gminy Trzcinica walczyli
o tytuł Małego Mistrza Ortografii

W szranki stanęło 6 uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Laskach i 6
uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Trzcinicy. Podczas konkursu rozwiązywali zadania, w których występowały trudności ortograficzne.
Komisja w składzie: Ewa Hetmańczyk – wicedyrektor ZS w
Trzcinicy, Zofia Kwaśniak – pracownik Urzędu Gminy w Trzcinicy,
Elżbieta Kowalik – emerytowana
nauczycielka ZS w Laskach i Maria
Olejnik – emerytowana nauczycielka ZS w Trzcinicy, po sprawdzeniu
prac stwierdziła bardzo wyrównany
poziom konkursu.
I miejsce i tytuł „Małego Mistrza
Ortografii” oraz możliwość reprezentowania gminy w etapie międzygminnym konkursu uzyskały: Lena
Strycharek i Weronika Uszycka

(SP w Trzcinicy – opiekun Beata
Stodółka), II miejsce zajęły: Anna
Kardaś i Amelia Tomalik (SP w
Trzcinicy – opiekun Urszula Jokiel),
a III miejsce zajęli: Krzysztof Jeż i
Hubert Jokiel (SP w Laskach – opiekun Wiesława Trzęsicka).
Wójt Grzegorz Hadzik wręczył
wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody ufundowane
przez Urząd Gminy w Trzcinicy.
Podziękował też członkom komisji
konkursowej za pracę i nauczycielom
za trud włożony w przygotowanie
uczniów do konkursu.
Organizatorkami konkursu były
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ZS w Trzcinicy: Patrycja Balcerzak, Grażyna Grześniak i Ewelina
Jędryca.
Oprac. bem

Kontynuowane są prace budowlane związane z realizacją
zadania „Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski”

Odbyły się warsztaty z udziałem
młodszych i starszych

Hadzik, sekretarz gminy Trzcinica
Renata Ciemny oraz media ogólnopolskie, regionalne i lokalne.
W trakcie spotkania mali i duzi
goście mieli możliwość wzięcia
udziału w atrakcyjnych zajęciach z
„KoderJuniora” wprowadzających
do nauki programowania. Uczniowie
weszli w rolę mentorów dla swoich
rodziców i dziadków. Kolejnymi za-

Nowe wodociągi
zadania będzie firma „METPOL” z
Kępna.
Jest to jedna z inwestycji realizowanych na nowych terenach zabudowy mieszkaniowej. Zakończyła się

Nowe przedszkole
w przyszłym roku

dyrektor ZS w Laskach Hannie Smyrek udanej prezentacji działań szkoły
i dziękując wójtowi za zaangażowanie Gminy Trzcinica w pozyskiwanie
środków unijnych.
W przygotowanie imprezy środowiskowej zaangażowali się nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie ZS w Laskach.
Oprac. bem

14 maja 2018 r. zawarta została umowa na wykonanie wodociągu i kanalizacji ul. Spokojnej w Trzcinicy

Budowa kanalizacji sanitarnej to
koszt 44.213,58 zł brutto, a sieci wodociągowej - 34.997,19 zł. Zgodnie
z umową prace zakończone zostaną
do 16 listopada 2018 r. Wykonawcą

Ortograficzne zmagania
trzecioklasistów

już budowa wodociągu w miejscowości Granice - kierunek od drogi
powiatowej.
Oprac. bem

Zajęcia w nowym obiekcie mają się
rozpocząć 1 września 2019 r.

Wykonawcą prac jest P.P.H.U.
„Jokpol”. Zgodnie z umową inwestycja ma zostać zakończona do 28
czerwca 2019 r., tak by zajęcia przedszkolne rozpoczęły się w nowym
obiekcie 1 września przyszłego roku.
Na realizację tego zadania Gmina
Trzcinica pozyskała, w ramach Osi
Priorytetowej 9. „Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego”, Działania 9.3

„Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”,
Poddziałanie 9.3.1 „Inwestowanie w
rozwój infrastruktury przedszkolnej”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, środki zewnętrzne w wysokości
999.957,19 zł (maksymalnie można
było wnioskować o 1.000.000,00 zł).
Oprac. bem
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Region

gmina
wieści znad pomianki
maj 2018, nr 22 (873)
Do udziału w tegorocznym Gminnym Dniu Matki zaprosiło Koło Gospodyń Wiejskich w
Trzebieniu oraz wójt gminy Łęka Opatowska

Tyle miłości w sobie ma…

Uroczystość w sali OSP w Trzebieniu w sobotę, 19 maja 2018 r. poprzedzona została mszą świętą w kościele parafialnym w Opatowie, którą
odprawił ksiądz proboszcz Józef Wachowiak.
W uroczystym spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Matki
udział wzięli m.in.: przewodniczący
Rady Gminy Łęka Opatowska Mi-

Gości powitała przewodnicząca
KGW w Trzebieniu Beata Uszycka
słowami: - 26 maja Święto Matki - to
najpiękniejsze i najbardziej osobiste
święto w roku. Matka - to synonim
miłości i dobra, ciepła rodzinnego i
szczęścia, wierności i przywiązania,
przyjaźni i wiary w to wszystko, co
piękne i szlachetne. Składam szczere
wyrazy uznania i podziękowania za

Do uczestniczących w uroczystości mam
płynęły słowa pełne miłości i szacunku

chał Jerczyński, skarbnik gminy
Alina Brząkała, sekretarz Małgorzata Gąszczak, radny Rady Powiatu Kępińskiego Marek Kowalski,
dyrektor Biura Poselskiego Bożeny
Henczycy – Ewelina Pieles, przedstawiciel Biura Poselskiego Andżeliki Możdżanowskiej – Bartłomiej
Dziuba, przedstawiciel Biura Poselskiego Tomasza Ławniczaka – Ewa
Bagińska, przedstawiciel senatora
Łukasza Mikołajczyka – Marek
Potarzycki, sołtyski, reprezentacja
radnych gminnych, delegacje KGW,
a także seniorki i członkinie miejscowego Koła Gospodyń.

wasz macierzyński trud i wypełnianą ogromnie ważną rolę w rodzinie i
społeczeństwie. Życzę wam, abyście
zawsze były doceniane, a miłość,
którą obdarzacie bliskich wracała
do was z podwojoną siłą.
Życzenia przekazał również
wójt Adam Kopis. - Z okazji Dnia
Matki, wszystkim mamom pragnę
złożyć serdeczne życzenia zdrowia,
szczęścia, pomyślności, radości i
uśmiechu oraz wielu szczęśliwych
dni w życiu codziennym – mówił
włodarz, przekazując na ręce B.
Uszyckiej oraz najstarszej członkini
Koła Stanisławy Gąszczak bukiet
kwiatów.
Święto Matki uświetnił występ
uczniów Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Trzebieniu.
Po zakończeniu części oficjalnej
zaproszono wszystkich gości na poczęstunek przygotowany przez panie
z KGW w Trzebieniu, przy którym
wspólnie spędzony czas upłynął w
miłej i radosnej atmosferze.
Oprac. bem

Dzień Dziecka w Lipiu
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Trener Zawiszy włączył
tryb cierpliwości
Prawdziwy kibic nie pozwoli,
by umknęły mu najważniejsze rozstrzygnięcia. W sobotę szaleli fani
Realu, z dalekiego Liverpoolu niósł
się dramatyczny szloch po kijowskiej
klęsce, natomiast niedziela należała
do fanów naszej rodzimej Bundes-ligi. Tego dnia wszystkiego drogi
prowadziły do Mikorzyna, gdzie
miejscowy LZS zamierzał wepchnąć
kij w szprychy mknącemu po awans
„Zawiszy” Łęka Opatowska. Arbiter
D. Smolarek szybko zorientował się,
że piekielny żar lejący się z nieba nie
musi być sprzymierzeńcem i kibiców,
i piłkarzy. Ileż trzeba bowiem, by
któryś z uczestników tego widowiska

...arbitra. „Dziennikarz ma prawo robić zdjęcia, byle sędzia ładnie na nich
wychodził” – zawyrokował z salomonową stanowczością. I mecz ruszył na
nowo. Piłkarze z Łęki szukali swoich
szans po prawej stronie, na której szalał niezmordowany Polte. I wreszcie
w 35.minucie jego wysiłek został nagrodzony, bowiem sędzia wskazał na
wapno. Kocim instynktem wykazał
się natomiast golkiper Mikorzyna.
Gasztych doskonale odczytał zamysł
Ł. Domino i rzucił się we właściwy
róg. W tym momencie ucichła nawet
Żyleta „Zawiszy”. Ale już kwadrans
po przerwie wierni fani teamu z Łęki
Opatowskiej mogli znów wznieść

Gospodynie uroczystości zadbały o pięknie
zastawione stoły i smaczny poczęstunek

19 maja strażacy z OSP Lipie wraz z paniami z miejscowego koła Gospodyń Wiejskich
zorganizowali już trzecią edycję festynu z okazji Dnia Dziecka

Tak jak przez ostatnie dwa lata,
również podczas tegorocznego festynu na dzieci czekała cała masa atrakcji. Największym zainteresowaniem
cieszyły się: dmuchana zjeżdżalnia,
przejażdżki bryczką i samochodem
strażackim, a także loteria z nagrodami. Ponadto dzieci brały udział w

W przedostatnim meczu sezonu „Zawisza” wystąpił wreszcie w
optymalnym składzie i ustawieniu – z Kurkiewiczem, Szotą i Domino. Udało się też zakontraktować kolejnego, trzeciego już tej
wiosny golkipera. Bramki zespołu Tomasza Stawskiego strzegł
w tym meczu Komar. Natomiast LZS Mikorzyn swoich szans upatrywał z pewnością w zabójczej skuteczności tercetu braci Lenek i legendarnym woleju swego trenera. W pierwszej połowie
„Zawisza” zachowywał się jak naganiacz lwów na safari. Tak długo drażnił rywala ślamazarnym tempem i nieudolnością, aż ten
uwierzył, że może zagryźć myśliwego. W drugiej połowie zespół
Łukasza Iwanetzkiego rzucił się do ataku na oślep i natychmiast
został trzy razy boleśnie ugodzony. Śmiertelny cios zadał mu zaś
ten, którego trener nierozważny posadziłby na ławce po pudle z
karnego w 35. minucie. Tomasz Stawski rozważnie włączył tryb
czuwania i cierpliwości. Łukasz Domino odpłacił mu się za to
dwoma golami. Tym pierwszym. I tym ostatnim. A przed „Zawiszą” awans na wyciągniecie ręki.

licznych grach i konkursach.
Strażacy z Lipia zadbali również
o posiłek dla najmłodszych. Każde
dziecko otrzymało kiełbaskę z grilla, słodycze i napoje. Tradycyjnie
też impreza zakończyła się wykonaniem wspólnego pamiątkowego
zdjęcia.

Tego wyjątkowego dnia małych
mieszkańców Lipia odwiedził także
wójt gminy Adam Kopis.
Festyn był doskonałą okazją do
wspólnego biesiadowania, rozmów i
integracji mieszkańców sołectwa.
Oprac. bem
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Łukasz Domino w objęciach Fiilipa Kucharskiego.
Ten pierwszy sprytnie wykorzystał podanie tego
drugiego. Po tym golu „Zawisza” już nie wypuści
zwycięstwa z rąk
znalazł się nagle w drugim wymiarze czy też w odmiennych stanach
świadomości? Rozważnie więc, już
na wstępie, ostrzegł wszystkich, że to
będzie mecz z gatunku „zero tolerancji”. I szybko musiał sięgnąć po zapowiadane sankcje. Już w 12. minucie
żółtą kartkę za podważanie w iście
operowym stylu decyzji sędziego
zobaczył kapitan miejscowych – A.
Lenek. Kilka chwil później sędzia
musiał zabrać się za porządki na
ławce rezerwowych Mikorzyna okupowanej, nie wiedzieć czemu, przez
miejscowych fanów. Przy okazji dostało się obserwatorom i szpiegom
wiszącym tradycyjnie na płocie, tuż
za ławką rezerwowych. Przyznajmy
szczerze, iż sędzia Smolarek musiał
też gorąco podziękować jednemu z
działaczy Mikorzyna, kiedy ten nieoczekiwanie ruszył mu w sukurs, próbując oczyścić ławkę ...gości. Natknął
się jednak na opór dziennikarzy i

sztandar chwały i zaintonować nieoficjalny hymn klubu (Drużyna boska – Łęka Opatowska”!), kiedy to Ł.
Domino sprytnie wykończył akcję F.
Kucharskiego. Walca rozpędzonego
tym golem mikorzynianie nie potrafili już zatrzymać. Myśliwy poczuł
krew ofiary i napierał z taką nieustępliwością, że dla ściganego oznaczało to nieuchronną śmierć. Najpierw
Szota, a później Albert i wreszcie
ponownie Domino dopełnili dzieła
zniszczenia. Przed „Zawiszą” jeszcze
jeden mecz. W niedzielę, 3 czerwca z
Rogaszycami. 		
EMS
LZS Mikorzyn - Zawisza Łęka Opatowska 0:4 (0:0).
Bramki: Domino (2), Szota, Albert.
Skład: Komar, Kurkiewicz (Łuźniak), Idczak, Domino,
F. Kucharski, Mielczarek, Polte (J. Kucharski),
Albert (Bryja), Szota (Jerczyński), Joniak,
Czworowski, (ems)
LZS Mikorzyn: Gasztych, Tomaszewski, Kwaśniewski,
A. Lenek, Ad. Lenek, K. Lenek, Patkowski,
Lewandowski (Wajs), Krzywiźniak, Szuba, Iwanetzki

Gmina

region
Otwarcie Podwórka Nivea w Zespole Szkół Specjalnych w
Słupi pod Kępnem

kurier baranowa
maj 2018, nr 22 (1067)
„Jest tylu ludzi na świecie, ale ona – tylko jedna pośród milionów. To ta jedyna, kochana
nasza mama”. „A prawdziwa miłość nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze, a
przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska.” 24 maja br. szukaliśmy wspólnie słów tak wzniosłych i prostych zarazem, jak te cytaty z wierszy Zygmunta Jankowskiego i Józefa Igancego Kraszewskiego, by objąć na nowo i zrozumieć cud macierzyństwa

Miejsce zabaw i nauki
Przecięcia wstęgi dokonała dyrektor
B. Lebek i zaproszeni goście

Dla Ciebie, Mamo

Gminny Dzień Matki, który w
tym roku przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Mariance Mroczeńskiej, dzięki talentom artystycznym
dzieci ze szkoły w pobliskiej Łęce,
zyskał niezwykłą oprawę. Chwilami
zdawało się, jakby przed zauroczo-

nymi mamami rozwijano kwiecisty
dywan utkany z muzyki i poezji.
Przygotowany przez Iwonę Jany i
Marię Bieńko hymn na cześć matczynej miłości chwycił wszystkich za
serce. A wśród gości, którzy zaszczycili baranowską uroczystość, znaleźli

Kilku mamom wręczono kwiaty
i pamiątkowe dyplomy

się m.in. przedstawiciel Andżeliki
Możdżanowskiej, Bartłomiej Dziuba, reprezentant Bożeny Henczycy,
Karol Wanzek, wójt gminy Barannów Bogumiła Lewandowska-Siwek, przewodniczący Rady Gminy
Baranów Marian Kremer oraz
radni, skarbnik Marzena Żłobińska, sołtysi z małżonkami, lokalni
przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół oraz
organizacje pozarządowe. W trakcie
uroczystości kwiaty i pamiątkowe
dyplomy wręczono wyróżnionym
mamom, wśród których znalazły się:
Janina Kwias, Urszula Piasecka,
Janina Tomaszek, Eugenia Gawlik, Mirosława Zawada, Irena Tomaszek, Natalia Albert i Cecylia
Lempert. Życzenia złożył również
przewodniczący Rady Gminy oraz
posłanki. Specjalne podziękowanie
wójt złożyła na ręce przewodniczącej
miejscowego KGW Aliny Noculak.
es

Warsztaty żywieniowe pt. „Senior zdrowy, aktywny i pozytywny”

W zdrowym ciele zdrowy duch!

W środę, 16 maja br., w ramach spotkań uczestników
Klubu Seniora w Mroczeniu odbyło się spotkanie z dietetykiem. Członkowie Klubu Seniora mogli zapoznać się z
zasadami prawidłowego żywienia i jego wpływu na funkcjonowanie organizmu.
Tematyka spotkania obejmowała: zapotrzebowanie energetyczne – czym jest i jakie czynniki mają na nie wpływ,
omówienie najważniejszych składników odżywczych: białek, tłuszczy i węglowodanów wraz z przykładowymi proCzłonkowie Klubu Seniora zapoznali się
z zasadami prawidłowego żywienia

duktami, prewencja chorób dietozależnych – jak się odżywiać i przy tym
cieszyć się zdrowiem oraz zakupy w
sklepie – na co zwrócić uwagę.
Klub Seniora w Mroczeniu powstał 1 lutego br. i funkcjonuje w
strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie. Zajęcia w Klubie Seniora w Mroczeniu
odbywają się w poniedziałki, środy i
piątki w godzinach 9.00 – 15.00. es

26 maja br. nastąpiło wielkie
otwarcie Podwórka Nivea w Zespole
Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. W uroczystości uczestniczyła
cała społeczność szkolna, rodzice
oraz zaproszeni goście, m.in. minister Andżelika Możdżanowska,
wicestarosta Grażyna Jany, prezes
Stowarzyszenia LGD Wrota Wielkopolski Grzegorz Grzunka, dyrektor
Biura Poselskiego Bożeny Henczycy, Ewelina Pieles, sołtys Olszowy
Grzegorz Berski oraz dyrektor zaprzyjaźnionej szkoły na Malcie Randall Cilia. Na uroczystość przybyli
również harcerze z Komendy Hufca

w Kępnie, przedstawiciele Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie oraz
motocykliści, którzy pomagali w głosowaniu.
Uroczystego przecięcia wstęgi
dokonała dyrektor ZSS w Słupi pod
Kępnem Beata Lebek oraz zaproszeni goście. - Chcemy jeszcze teraz
podziękować wszystkim tym, którzy
przyczynili się do tego, że dzieci z
Zespołu Szkół Specjalnych mają
miejsce, w którym nie tylko mogą się
bawić, ale również rozwijać swoje
talenty naukowe i artystyczne – podsumowała dyrektor.
Oprac. KR

Na Podwórku Nivea dzieci mogą się
bawić i rozwijać swoje talenty

Finały Rejonu Kaliskiego w Streetballu Dziewcząt i Chłopców

Mistrzowie streetballa z Mroczenia
Wspaniała wiadomość dotarła do
nas z Tarchał, gdzie rozegrano finały Rejonu Kaliskiego w Streetballu
Dziewcząt i Chłopców. Reprezentanci Szkoły Podstawowej z Mroczenia,
którzy swoją przygodę z koszykówką
uliczną zaczęli w tamtym roku na baranowskim Orliku, w porywającym
stylu wywalczyli awans do Wielkiego Finału Wielkopolski. W turnieju,
który odbył się 17 maja br. w Tarchałach Wielkich, wzięli
udział zarówno chłopcy, jak i dziewczęta.
Chłopcy w składzie: Tobiasz Rabiega, Filip Klepin,
Jakub Piasecki i Bartosz Białek zajęli drugie miejsce i zdobyli
prawo startu w finale
wojewódzkim. W turnieju pokonali: Mikstat, Kępno, Ostrze-

szów, Wierzbno, a ulegli drużynie z
Ostrowa Wielkopolskiego.
Bardzo dobry start zanotowały
dziewczęta: Wiktoria Duś, Karolina Hucz, Dagmara Zając i Justyna
Domagała, które zajęły trzecie miejsce. W pokonanym polu nasze dzielne koszykarki zostawiły Wierzbno i
Kępno, a przegrały z Kraszewicami i
Ostrowem Wielkopolskim.
es
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Chłopcy zajęli drugie miejsce,
a dziewczęta - trzecie
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia
w 1,
redakcji
w godz.
9.00-16.00
lub tel.7829285
62 / 78 292 84
63–600 drobne
Kêpno,przyjmujemy
ul. Pocztowa
tel. (062)
7829284,
fax (062)
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działkę 39 arów w strefie przemysłowej - Baranów (bezpośrednio przy
drodze nr 11). Tel. 880 303 900.
(TK 172/05/18)
Sprzedam mieszkanie, Os. 700-lecia,
32 m2, I piętro. Tel. 886 862 548.
(TK 166/05/18)

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)

Do wynajęcia część domu - Słupia p. Bralinem, z ogrodem - od 16.09.2018 r.
(TK 169/05/18)

Sprzedam mieszkanie, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka - na Os. Wiosny Ludów.
Tel. 570 788 727.

Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe w budynku jednorodzinnym, na parterze, w Kępnie.
Tel. 696 537 413.
(TK 161/05/18)

Sprzedam 2 ha lasu - Kobyla Góra,
200 m od zalewu, cena 90.000 zł.
Tel. 791 200 901.
(TK 158/05/18)

Wynajmę pół domu - Świba.
Tel. 577 827 633.
(TK 162/05/18)

SPRZEDAM
Sprzedaż drewna opałowego
liściaste, iglaste. Tel. 510 183 522.
(TK 167/05/18)

Zainteresowanych prosimy
o dostarczenie CV.

Praca w Niemczech, zatrudnię fachowców
do wykończeń wnętrz (płytki, K-G, itd.).
Tel. +049 157 765 891 98.
(TK 170/05/18)

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

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

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

Więcej informacji uzyskać
można u managera
restauracji pod nr tel.:
690 820 926, 62 / 78 299 52
lub osobiście w siedzibie
firmy Restauracja Piaski 1a.

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

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

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

kelner.

PRACA

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

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

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

Sprzedam drewno opałowe i kominkowe.
Tel. 721 598 809.
(TK 128/04/18)

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

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 171/05/18)
PRACA! Poszukujemy SZWACZEK i TAPICERÓW. Lokalizacja - Donaborów.
Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa
o pracę, jedna zmiana – 6:00-16:00.
ZADZWOŃ: 799 083 780. (TK 168/05/18)
PRACA opieka w Niemczech,
WYSOKIE zarobki – do 1650€,
tel. (62) 584 22 55.
(TK 165/05/18)

strojenie i naprawa
Tel. 662 046 560

Zatrudnię osobę z doświadczeniem
lub do przyuczenia do pracy w
kwiaciarni na terenie Kępna.
Tel. 604 551 863.
(TK 146/04/18)

LEKARSKIE
Endokrynolog specjalista - Andrzej Pajdowski przyjmuje w szpitalu w Kępnie,
rejestracja - tel. 502 517 325.
(TK 235/03/13)
motoryzacja
Sprzedam opla astrę 3, 2004 r., 1.7 cdti,
1 właściciel w kraju, 250 tys. km, bardzo
dobrze wyposażony, cena 5999 zł.
Tel. 781 160 207.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH

WARUNKACH PRACY I PŁACY.

rolnicze

Sprzedam klacz zimnokrwistą, zaźrebioną.
Tel. 62 78 15 664.
(TK 159/05/18)

Salon fryzjerski w Kępnie przyjmie
uczennicę. tel. 604 207 580.
(TK 171/05/18)

pianinA

REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

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.

Sprzedam kombajn zbożowy Clas Merkator,
kosa 3 m + sieczkarnia. Tel. 502 385 497.
(TK 163/05/18)

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)

Przyjmę konia do hotelu (6 km od Kępna).
Konie do sprzedaży. Tel. 604 964 368.
(TK 131/04/18)

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

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

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

Sprzedaż młodych kurek, Zmyślona Słupska 23.
Tel. 609 587 132.
(TK 142/04/18)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

Sprzedam dom o pow. mieszkalnej 135 m2
na działce 17 arów - Grębanin.
Tel. 604 971 390.
(TK 164/05/18)

Sprzedam dom na Muratorze (7-letni)
160 m2, w tym garaż, kotłownia, na działce
820 m2. Tel. 889 716 379.
(TK 160/05/18)

Jaja z wolnego wybiegu. Tel. 730 076 799
(wieczorem).
(TK 154/04/18)

(62) 78 292 84
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84

62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

tel.

Sprzedam DOM

na wsi w gminie Wieruszów.
Pow. użytk. 58,25 m2, na działce 646 m2.

Kontakt: 606 365 377.
mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import
wiesław waloszczyk

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

PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

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

Rejestracje telefoniczne: 693 112 263.
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Ogłoszenia

Reklama
Sprzedam działkę w Braline

OFERTY PRACY

przy trasie nr 8, powierzchnia 7000 m2
cena 95 zł netto/m2 z wjazdem publicznym,
pod handel-usługi, produkcje,
magazyny halę, mieszkaniówkę.

Aktualne oferty
pracy PUP Kępno
MAGAZYNIER WYROBÓW GOTOWYCH
– 1 osoba
Wykształcenie: nie wymagane,
Wymagania: przygotowanie towaru do
wysyłki, kompletowanie towaru zgodnie
ze specyfikacją, załadunek i rozładunek
towarów. Mile widziane uprawnienie na
wózek widłowy
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 3000 zł brutto
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 577/18, gm. Kępno)
ELEKTRYK / AUTOMATYK / MECHANIK
– 3 osoby
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: bezawaryjne funkcjonowanie maszyn i urządzeń. Montaż i bieżąc
serwisowanie urządzeń. Świadectwo
kwalifikacji do 1KV, mile widziane do
15KV, prawo jazdy kat. B
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 4000 zł brutto
Zmianowość: II zmiany, 7.00-15.00,
15.00-7.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 572/18, m. Kępno)
TECHNOLOG – 1 osoba
Wykształcenie: średnie
Wymagania: opracowywanie dokumentacji wykonawczej do produkcji mebli.
Analizowanie cech produkowanych
mebli w celu poprawy technologii ich
wykonania (zużycia materiałów, czasu
wykonania). Bieżąca aktualizacja zmian
w dokumentacji technicznej. Inicjowanie zmian technologii wykonania mebli
(stosowanych materiałów, elementów).
Przygotowywanie kalkulacji wstępnych
i ofert. Aktywne poszukiwanie rozwiązań umożliwiających usprawnienie produkcji. Wdrażanie mebli do produkcji.
Znajomość rysunku technicznego.
Staż pracy: mile widziane
Wynagrodzenie: 4000 zł
brutto / miesiąc
Zmianowość: system I zmianowy,
8.00-16.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 625/18, gm. Baranów)
PRACOWNIK DO SPRAW SPRZEDAŻY
NA RYNKI ZAGRANICZNE – 1 osoba
Wykształcenie: średnie
Wymagania: obsługa kontrahentów z
zagranicy - utrzymywanie i rozbudowa
relacji z klientami. Przygotowywanie i prezentacja ofert handlowych.
Prowadzenie skutecznych negocjacji
handlowych. Wymagana znajomość
jęz. niemieckiego
Staż pracy: 3 lata
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 363/18, gm. Łęka Opat.)
PRACOWNIK PRODUKCYJNY
– 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: montaż wiązek elektrycznych, praca na produkcji.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2100 zł
brutto / miesiąc
Zmianowość: 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na czas określony
(oferta nr 612/18, gm. Bralin)

Bli¿sze informacje pod nr. tel.:

62 78 203 69
oraz 607 174 608

Do negocjacji. Tel. 509 933 748.

Sprzedam działkę w Kępnie,
ul. Poznańska, wszystkie media, prąd, gaz,
wod-kan. 5000 m2. Z planem zagospodarowania
pod hotel, pensjonat, salę bankietową
lub mieszkaniówkę.

KONTROLERA JAKOŚCI MEBLI
TAPICEROWANYCH, TAPICERÓW,
OSOBY NA STOLARNIĘ, osoby
do działu exportu z j. niemieckim

Można postawić budynek 1000 m2, 3 kondygnacje.
Do negocjacji. Cena 105 zł/m2. Tel. 509 933 748.

Sprzedam działkę w Trzcinicy
4500 m2 (obok Dino). Cena 45 zł/ m2.
Warunki zabudowy we własnym
zakresie, według tego, co jest w
sąsiedztwie. Do negocjacji.
Tel. 509 933 748.

Sprzedam działkę
w Lipce k. Kępna
powierzchnia 1 hektar.
Pod stadninę koni lub domek
całoroczny. Cena 18 zł/m2.
Do negocjacji. Tel. 509 933 748.

Firma w Kępnie zatrudni murarzy,
tynkarzy, pracowników budowlanych,
na bardzo dobrych warunkach
lub nawiąże współpracę z firmą
podwykonawczą.
Kontakt: 509 453 119.

Sprzedam 4 działki
na Brzeziu,
Prywatny Gabinet
przy asfalcie, koło Orlika. 4000 m2.
Otolaryngologiczny
Pod szeregówki lub domki
lek. Paulina Lepka
jednorodzinne.
Cena 63 zł/m2.
Specjalista Otorynolaryngologii
Do negocjacji.
Tel. 509 933 748.
Diagnostyka i leczenie chorób:
uszu • nosa • zatok przynosowych
• gardła • krtani

Sprzedam działkę
Badanie odbywa się w sposób tradycyjny oraz przy pomocy
w
Bralinie.
endoskopów
– nowoczesnej
metody obrazowania struktur
anatomicznych przy pomocy kamery wraz z dokumentacją
2
fotograficzną

Powierzchnia 2560 m .
Pod
30 mieszkań.
OTWARCIE
WarunkiJUŻ
zabudowy
aktualne.
14 PAŹDZIERNIKA
2017680 tys.
63-600 Kępno, ul.
Ks. P. Wawrzyniaka
Do negocjacji.
Tel.
509 93346748.
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.

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 30 maja 2018
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Recenzja

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Heather Morris - „Tatuażysta z Auschwitz”
Lale Sokołow trafił do Auschwitz w 1942 roku jako dwudziestosześciolatek. Jego zadaniem było tatuowanie numerów na przedramionach przybywających do obozu więźniów. Naznaczanie ich. Pewnego dnia
w kolejce stanęła młoda przerażona dziewczyna – Gita. Lale zakochał się od pierwszego wejrzenia. I obiecał
sobie, że bez względu na wszystko uratuje ją. Wykorzystał swoją pozycję nie tylko, by jej pomóc. W obozie
po raz pierwszy rozmawiali, flirtowali, wymienili pocałunki. Ich uczucie przetrwało nazistowskie piekło: po
wyzwoleniu odnaleźli się, pobrali i spędzili razem resztę życia. Lale Sokołow zdecydował
się opowiedzieć swoją historię dopiero po śmierci Gity. To łamiąca serce, a jednocześnie
pełna otuchy opowieść. Opowieść, która daje siłę nawet w najmroczniejszych czasach.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Prześlij do nas zdjęcie dziecka!
Rusza kolejny konkurs – tym razem z okazji Dnia Dziecka!
Do 3 czerwca br. czekamy na zdjęcia Waszych pociech
oraz Wasze – z dzieciństwa. Można przesyłać je e-mailem
(tygodnik@kepno.net lub pismak@post.pl),
poprzez wiadomość na Facebooku bądź przynieść osobiście
do redakcji „Tygodnika Kępińskiego”.
Spośród zgłoszonych do konkursu zdjęć wybierzemy kilka
najlepszych i najzabawniejszych. Na zwycięzców czekają
nagrody książkowe (literatura dziecięca i młodzieżowa)
oraz publikacja zdjęcia w 23. numerze „Tygodnika Kępińskiego”,
który ukaże się 7 czerwca br.

Andrzej Zieliński - „Żony, kochanki, damy, intrygantki.
Niezwykłe kobiety u boku naszych władców”
W historii Polski kobiety, żony i kochanki, miały bardzo często istotny udział w tworzeniu, rozwoju i
upadku państwowości, a nierzadko bezpośrednio lub pośrednio wpływały na losy Europy. Niejednokrotnie
to one właśnie, w najtrudniejszych dla kraju momentach, potrafiły zmobilizować swoich ukoronowanych
mężów do podjęcia konkretnych, zdecydowanych działań. Nie brakowało również w naszej historii takich
kobiet, które wykorzystując łoże, działały przeciwko rządzącemu współmałżonkowi i polskiemu państwu.
Stawały się nieformalnymi ambasadorkami swoich rodzinnych krajów. Ogromna większość z nich była
bowiem cudzoziemkami, znacznie lepiej wykształconymi od swoich nieokrzesanych mężów. W przeciwieństwie do nich umiały czytać i pisać, co więcej, znały często wiele języków obcych, interesowały się
sztuką, nauką, dużo czytały, próbowały nawet skutecznie oddziaływać na życie polityczne kraju, do którego przybyły. Te kobiety nie tylko współtworzyły polską historię, lecz miały niekiedy istotny wpływ na
rozwój naszej nauki i kultury. Przybliżały nas, jako społeczeństwo, do Europy, ale czasem również od niej
oddalały. Powinno się o nich nieustannie przypominać, odrzucając zastane, obiegowe opinie dotyczące
naszej przeszłości, traktujące wyłącznie o książętach i królach. Ich sukcesy i porażki, decydujące nierzadko
o losach Polski, miały bardzo często swój początek nie tylko obok tronu, ale często także w łożnicach,
alkowach czy buduarach.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Gmina Kępno wraz
z Polskim Związkiem Wędkarskim
Koło w Kępnie zapraszają
uczniów szkół podstawowych

Cognetti Paolo - „Osiem gór”
Góry to nie tylko śnieg, przepaści, granie, potoki, jeziora i pastwiska. Góry to sposób życia. Kolejne
kroki, milczenie, czas i właściwa miara. Pietro jest dzieckiem z miasta, nieco humorzastym samotnikiem.
Jego matka pracuje w poradni rodzinnej na przedmieściach, ojciec jest chemikiem, który każdego wieczoru
wraca z pracy przepełniony złością. Choć różni, połączyła ich wspólna pasja – góry. To w nich poznali się
i pokochali, i związali ze sobą tak mocno, że nawet rodzinna tragedia nie była w stanie ich rozdzielić. Gdy
odkrywają Granę, maleńką wieś w dolinie u stóp masywu Monte Rosa, czują, że znaleźli swoje miejsce na
ziemi. To tam Pietro spędza odtąd wszystkie letnie wakacje i poznaje Bruna, rówieśnika o
włosach w odcieniu konopnego sznurka i o szyi spalonej słońcem, który zamiast odpoczywać, musi paść krowy. W czasie tych letnich miesięcy Pietro zaczyna wędrować po górach
ze swoim ojcem, odkrywa tajemnice doliny i opuszczonych budynków, zdobywa strome
ścieżki. Wtedy też zawiązuje się jego przyjaźń z Brunonem, która – choć często na odległość
– przetrwa bardzo długo.

na zawody wędkarskie
organizowane z okazji

Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Termin – 2 czerwca 2018 r. (sobota)
o godz. 9.30 w Kępnie na stawie KOSiR.

zy
Organizator
rody.
ag
n
ją
ia
n
w
zape

Wszystkich chętnych zapraszamy
na wspaniałą przygodę z wędką.
Prezes Koła PZW
Edward Kolebacz

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 22
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 6 czerwca 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. Heather Morris - „Tatuażysta z Auschwitz”,
2. Andrzej Zieliński - „Żony, kochanki, damy,
intrygantki. Niezwykłe kobiety u boku
naszych władców”,
3. Cognetti Paolo - „Osiem gór”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 21 nagrody otrzymuj¹:

Julita Nawrot (Syców),
Anna Margielska (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

Reklama
Baran 21 III – 20 IV
Długi weekend i Dzień Dziecka to dobry pretekst,
aby pozbyć się niektórych nużących prac. Nie
musisz wyręczać bliskich. Odpocznij, a najlepiej
jedź na wakacje z jogą.

Byk 21 IV – 21 V
Szykuje się fajny czas, ale nie zwierzaj się
wszystkim ze swoich sekretów i planów. Ktoś
może je pokrzyżować. W długi weekend wtul się
w ukochaną osobę!

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Słońce zapewnia, że nie będzie dla Ciebie rzeczy niemożliwych do załatwienia czy zrobienia.
Wyrażaj swoją indywidualność i realizuj pomysły
– Merkury zadba o Twoją wszechstronność.

6.
7.

Ogłoszenie

Rak 23 VI – 22 VII
Los się do Ciebie uśmiechnie! Wenus daje wyczucie interesów i ludzi. Masz szansę wyciągnąć
kogoś z tarapatów. Wolne dni poświęć na relaks
na łonie natury – ona Cię ukoi.

Proboszcz parafii w Krzyżownikach
ks. Andrzej Milian organizuje

pielgrzymkę do Ziemi Świętej
w dniach 6.11.2018 r. – 13.11.2018 r.

Lew 23 VII – 22 VIII
Rodzina i przyjaciele Cię kontrolują i się wtrącają? Mars radzi się na nich nie złościć, bo chcą
dobrze. Dzięki Słońcu podejdziesz do życia z luzem. W weekend odpocznij.

Panna 23 VIII – 22 IX
Sama siebie zaskoczysz pomysłami i rezolutnością. Słońce sprzyja dobrym zmianom i świadomemu planowaniu dni. Druga majówka szykuje
się doskonała – tak wyjawia Luna w energicznym trygonie.

Waga 23 IX – 23 X
W tygodniu skup się na życiu rodzinnym, a uporasz się z rachunkami i bałaganem. Wenus Cię
wspiera. W weekend za wysiłki należy Ci się nagroda.

Skorpion 24 X – 21 XI
Mars w kwadraturze przyniesie Ci więcej obowiązków, ale nie użalaj się nad sobą. Jowisz
dba o Twoje zyski. Przez cały długi weekend
nabieraj sił.

Strzelec 22 XI – 21 XII

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

Uwaga!

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

Wodnik 20 I – 18 II
Z Marsem będziesz szybki i lotny, a to sprzyja
interesom, podróżom. W tym szaleństwie pamiętaj o miłości i relaksie, bo ich bardzo potrzebujesz.

Ryby 19 II – 20 III
Przed Tobą dobry tydzień, ale pomóż losowi i rozpieszczaj się. Zrób także niespodziankę bliskiej
osobie, zamiast wciąż myśleć o obowiązkach i
wydatkach. Z Wenus będziesz spontaniczna!

„BIS”

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

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

pon.-pt. 8.00-14.00.

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

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

 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

Z teki Marka Kameckiego

Saturn sprzyja wyjaśnianiu sekretów, robieniu
interesów i zawieraniu sojuszy. Pielęgnuj relacje z otoczeniem. Pogódź się z bliskimi – Wenus
was zbliży.

Przedsiębiorstwo

 bi¿uteria œlubna

Staniesz się czyimś aniołem! Ale podczas wtorkowej pełni Luny pomyśl głównie o sobie. Jeśli
masz marzenie, zastanów się, jak je zrealizować.
Rozpieszczaj siebie!

Koziorożec 22 XII – 19 I

Apteka „Na Kopie” - 31.05.2018 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 1.06.2018 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 2.06.2018 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 3.06.2018 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 4.06.2018 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 5.06.2018 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 6.06.2018 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
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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 22/2018 (763)

Kolejny piłkarz z regionu
zagra w ekstraklasie

NASI
w LIGACH
Miłosz Trojak
(Ruch Chorzów)
Nice I Liga

33. kolejka | wiosna 2018
Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec – 0:1 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Nice I Liga

33. kolejka | wiosna 2018
Miedź Legnica – Chojniczanka – 5:1 (2:0)
NA BOISKU: 74-90 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 5:1 w 90. minucie

Miedź Legnica po raz pierwszy w
historii zagra w ekstraklasie. Legniczanie przypieczętowali swój
sukces wysokim zwycięstwem
nad Chojniczanką Chojnice. Jedną z bramek dla drużyny z Legnicy
zdobył w niedzielę Fabian Piasecki.
Były gracz Sokoła Świba, LZS-u
Olszowa, Marcinków Kępno i Polonii Kępno będzie zatem kolejnym
piłkarzem z regionu, który zagra
na najwyższym poziomie ligowym.
Dla Fabiana nie będzie to jednak
debiut na tym poziomie, bowiem
zawodnik ma już na koncie występy w ekstraklasie w barwach Górnika Zabrze.

Marcin Kowalczyk
(Ruch Chorzów)
Nice I Liga

33. kolejka | wiosna 2018
Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec – 0:1 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
Paweł Baraniak
(MKS Kluczbork)
II Liga

33. kolejka | wiosna 2018
MKS Kluczbork – Błękitni Stargard – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

30. kolejka | wiosna 2018
Ślęza Wrocław – Polonia Głubczyce – 4:0 (1:0)
NA BOISKU: 1-79 minuta
Tobiasz Jarczak
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

Rewelacyjny wręcz sezon w wykonaniu Rafała Kurzawy nie umknął działaczom europejskich klubów. Według włoskich mediów pochodzący ze Świby zawodnik znalazł się na liście życzeń ACF Fiorentiny

Fiorentina chce

Rafała

Kurzawę
Według włoskich mediów Rafał Kurzawa jeszcze przed startem finałów piłkarskich mistrzostw świata może podpisać
umowę z włoską Fiorentiną. Były zawodnik Zgody Olszowa, Sokoła Świba i Marcinków Kępno przez ostatni tydzień
przebywał na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Juracie. Obecnie 25-letni świbianin szlifuje formę na obozie w Arłamowie i stoi przed dużą szansą pojechania na mundial do Rosji. Świetny sezon ligowy w wykonaniu Rafała nie umknął
działaczom europejskich klubów. Jak informuje woski Corriere Dello Sport szkoleniowiec Fiorentiny, Stefano Pioli
bardzo naciska na sprowadzenie świbianina do Florencji. Według Włochów do transferu mogłoby dojść jeszcze przed
mundialem, który zaczyna się 14 czerwca.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Rozgrywki ligowe na finiszu.

30. kolejka | wiosna 2018
Ślęza Wrocław – Polonia Głubczyce – 4:0 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
(poza meczową 18-tką)
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
IV Liga Grupa Północna

29. kolejka | wiosna 2018
Sparta Oborniki – Mieszko Gniezno – 2:4 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI
SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Sport

piłka nożna
Nice I Liga
33. kolejka | wiosna 2018
Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec ........– 0:1
Stomil Olsztyn – Stal Mielec . ...................– 1:0
GKS Tychy – Odra Opole .........................– 3:0
Podbeskidzie – Wigry Suwałki .................– 1:0
Górnik Łęczna – Raków Częstochowa . .....– 2:1
Miedź Legnica – Chojniczanka .................– 5:1
Pogoń Siedlce – Puszcza Niepołomice ......– 0:0
Bytovia Bytów – Chrobry Głogów . ...........– 3:3
Olimpia Grudziądz – GKS Katowice . ........– 1:1
1. MKS Miedź Legnica
33 62 52:26
2. Zagłębie Sosnowiec SA
33 58 46:30
3. Chojniczanka 1930 Chojnice 33 53 44:33
4. GKS Tychy
33 52 39:40
5. FKS Stal Mielec
33 51 51:42
6. GKS Katowice
33 51 43:34
7. RKS Raków Częstochowa
33 50 49:39
8. SKS Wigry Suwałki
33 49 34:37
9. MZKS Chrobry Głogów
33 46 46:46
10. Podbeskidzie Bielsko-Biała 33 43 33:37
11. MKS Puszcza Niepołomice 33 43 37:37
12. OKS Odra Opole
33 42 36:43
13. MKS Bytovia Bytów
33 40 36:41
14. MKP Pogoń Siedlce
33 37 41:49
15. OKS Stomil Olsztyn
33 36 38:50
16. GKS Górnik Łęczna
33 35 29:41
17. GKS Olimpia Grudziądz
33 31 24:36
18. KS Ruch Chorzów
33 27 35:52
II Liga
30. kolejka | wiosna 2018
GKS 1962 Jastrzębie – Siarka Tarnobrzeg .– 0:0
33. kolejka | wiosna 2018
MKS Kluczbork – Błękitni Stargard ..........– 2:0
Radomiak Radom – Wisła Puławy . ..........– 2:2
Siarka Tarnobrzeg – Olimpia Elbląg . .......– 0:1
Garbarnia Kraków – Warta Poznań .........– 1:1
ROW 1964 Rybnik – GKS 1962 Jastrzębie .– 2:1
Gwardia Koszalin – Stal Stalowa Wola .....– 3:3
Legionovia Legionowo – Znicz Pruszków ..– 0:2
Rozwój Katowice – ŁKS Łódź . ..................– 0:2
Gryf Wejherowo – GKS Bełchatów . ..........– 2:1
1. GKS 1962 Jastrzębie
33 62 50:28
2. ŁKS Łódź
33 62 45:23
3. KS Warta Poznań
33 61 43:24
4. RKS Radomiak 1910 Radom 33 54 52:37
5. RKS Garbarnia Kraków
33 54 46:35
6. ZKS Olimpia Elbląg
33 47 42:42
7. KS Siarka Tarnobrzeg
33 46 49:49
8. GKS Bełchatów
33 45 50:43
9. KS Rozwój Katowice
33 44 36:43
10. KS ROW 1964 Rybnik
33 44 49:54
11. WKS Gryf Wejherowo
33 43 39:44
12. KP Błękitni Stargard
33 41 33:36
13. ZKS Stal Stalowa Wola
33 41 42:39
14. MKS Kluczbork
33 39 37:49
15. MKS Znicz Pruszków
33 39 41:48
16. KS Wisła Puławy
33 36 34:42
17. KS Gwardia Koszalin
33 28 34:68
18. KS Legionovia Legionowo 33 27 36:54
III Liga Grupa 2
30. kolejka | wiosna 2018
Unia Solec Kujawski – Jarota Jarocin .......– 0:3
KP Starogard Gdański – KKS Kalisz . ........– 0:3
Wierzyca Pelplin – Lech II Poznań ...........– 1:2
Pogoń II Szczecin – Sokół Kleczew ...........– 1:4
Wda Świecie – Elana Toruń . ....................– 0:3
Centra Ostrów – GKS Przodkowo .............– 1:0
Kotwica Kołobrzeg – Polonia Środa . ........– 1:1
Świt Skolwin – Bałtyk Gdynia ..................– 1:1
Górnik Konin – Energetyk Gryfino . ...– 3:0 wo.
1. TKP Elana Toruń
30 68 57:17
2. OKS Świt Skolwin
30 67 63:20
3. SKS Bałtyk Gdynia
30 65 64:29
4. KKS Lech II Poznań
30 57 62:31
5. KS Sokół Kleczew
30 55 47:24
6. KKS Kalisz
30 54 42:26
7. MKP Kotwica Kołobrzeg
30 51 41:29
8. KS Polonia Środa Wlkp.
30 51 53:36
9. MKS Pogoń II Szczecin
30 46 41:43
10. KP Starogard Gdański
30 42 34:29
11. JKS Jarota Jarocin
30 36 39:42
12. KS Wierzyca Pelplin
30 33 27:44
13. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 30 29 32:57
14. KS Wda Świecie
30 26 44:69
15. KS Górnik Konin
30 25 33:56
16. GKS Przodkowo
30 22 33:64
17. KS Unia Solec Kujawski
30 19 29:66
18. KS Energetyk Gryfino
30 11 9:68
IV Liga Grupa Południowa
29. kolejka | wiosna 2018
PKS Racot – Polonia Kępno .....................– 0:2
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IV Liga Grupa Południowa >>> Piłkarzom z Alei Marcinkowskiego pozostał do rozegrania jeden mecz. Kępnianie zajmują drugie miejsce i by, bez oglądania się na rywali,
zakończyć sezon z wicemistrzostwem muszą wygrać ostatnie spotkanie z Ostrovią

Szczęśliwa wygrana
z „czerwoną latarnią”

pokazanych przez sędziego. Jedną z
nich otrzymał Łukasz Walczak, który
niestety będzie pauzował w ostatniej
konfrontacji sezonu. Pierwsza bramka padła po stałym fragmencie. Remigiusz Hojka zagrał z rzutu wolnego w pole karne, gdzie błąd popełnili
obrońcy. Piłka spadła na piąty metr
przed bramką, a takich prezentów nie
zwykł marnować Filip Latusek. Po
stałym fragmencie padł też drugi gol,
który został podyktowany za brutalny faul na Karolu Latusku. Obrońca
obejrzał za to drugi żółty kartonik i
PKS w końcówce musiał radzić sobie
w osłabieniu. Chwilę później Remigiusz Hojka zagrał po skrzydle do
Witolda Kamosia, który dośrodkował w pole karne. Tam głową uderzył
Filip Latusek. Jego strzał bramkarz
sparował na słupek, ale futbolówkę
do pustej bramki skierował Karol Latusek i ustalił wynik spotkania. BAS

Wyniki 29. kolejki
PKS Racot
KKS Polonia Kępno

0 (0)
2 (0)

MKS Kania Gostyń
MKS Victoria Września

1 (0)
2 (1)

MKS Tur 1921 Turek
KP Victoria Ostrzeszów

2 (2)
2 (1)

Bramki: 0:1 Filip Latusek - 69’, 0:2 Karol
Latusek - 83’.
Polonia: Maksym Jaworski-Piszkiewicz – Bartosz Mikołajek (Matusz Gola), Witold Kamoś,
Bernard Fai Ndukong, Remigiusz Hojka, Jakub
Górecki, Wojciech Drygas (Hubert Górecki),
Karol Latusek, Borys Wawrzyniak (Łukasz
Walczak), Filip Latusek (Grzegorz Kubiszyn),
Michał Górecki. Trener: Bogdan Kowalczyk.

Niezwykle trudny, ale zwycięski bój stoczyli z ligowym outsiderem z Racotu piłkarze Polonii Kępno. Zespół Bogdana Kowalczyka długo musiał walczyć o pełną pulę, ale ostatecznie triumfował
2:0 (0:0). Dla graczy z Alei Marcinkowskiego była to historyczna wygrana, bowiem biało-niebieskim jeszcze nigdy w historii występów w czwartej lidze nie udało się wygrać w Racocie. Zwycięstwo pozwoliło utrzymać kępnianom pozycję wicelidera. Ostatnim akordem kończącego się
sezonu będzie czwartkowe starcie Polonii z Ostrovią 1909 Ostrów Wielkopolski.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że ostatni mecz ligowy w sezonie 2017/2018 został przeniesiony
na czwartek, 31 maja (godz. 16:00).
Powodem przełożenia spotkania jest
zaplanowany na 2 czerwca Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej organizowany przez Marcinki Kępno. W
starciu z Ostrovią gracze z Kępna zagrają o zwycięskie pożegnanie z se-

zonem i co za tym idzie przypieczętowanie wicemistrzostwa czwartej ligi.
Duży krok w tym kierunku biało-niebiescy wykonali w minioną sobotę,
pokonując na wyjeździe PKS Racot.
Przypomnijmy, że drużyna Bogdana
Kowalczyka jeszcze nigdy nie wygrała w Racocie. Kępińska drużyna
chciała tym samym przełamać czarną
serię, ale początek meczu w wykona-
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niu przyjezdnych nieco zaprzeczał
przyświecającym celom. Gra kępnian była ospała, przewidywalna, a
na domiar złego brakowało zaangażowania. Większość zawodników
była już chyba myślami przy meczu z
Ostrovią 1909 Ostrów Wielkopolski.
Z tego powodu na ławce usiadł także
kapitan Łukasz Walczak, który jako
jeden z pięciu zawodników był zagrożony zawieszeniem w następnym
meczu przy otrzymaniu żółtej kartki.
PKS bardzo sprawnie przechodził z
obrony do ataku i głównie w szybkich
kontrach gospodarze szukali swojej okazji do zdobycia bramki. Inna
sprawa, że nie udało im się w pierwszej połowie zmusić do większego
wysiłku Maksyma Jaworskiego-Piszkiewicza, który po raz pierwszy
stanął między słupkami od pierwszej
minuty. O początku drugiej połowy
piłkarze z Alei Marcinkowskiego
będą chcieli zapewne jak najszybciej
zapomnieć. Biało-niebiescy dwukrotnie wybijali piłkę z linii bramkowej. Najpierw uczynił to Remigiusz
Hojka, który zapobiegł bramce samobójczej, a później Bernard Fai
Ndukong. Kameruńczuk naprawił
swój błąd przy wyprowadzeniu piłki.
Miejscowi mieli także szanse po dośrodkowaniach, lecz oba strzały głową były niecelne. Grę piłkarzy z Alei
Marcinkowskiego rozruszało dopiero
wejście Łukasza Walczaka, który zastąpił mocno poturbowanego Borysa Wawrzyniaka. Mecz w ostatniej
fazie również się mocno zaostrzył.
Efektem było kilka żółtych kartek

Bramki: 0:1 Piotr Sarbinowski - 37’, 1:1
Filip Szkudlarek - 70’, 1:2 Piotr Sarbinowski - 89’.
Bramki: 1:0 Bartosz Grabowski - 16’ (z
karnego), 2:0 Maciej Rojewski - 19’, 2:1
Paweł Paroń - 38’, 2:2 Maciej Stawiński
- 60’ (z karnego).

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 0 (0)
KS Polonia 1912 Leszno
2 (1)

Bramki: 0:1 Michał Płocharczyk - 29’,
0:2 Artur Krawczyk - 69’ (z karnego).

LKS Gołuchów
KP Obra 1912 Kościan

0 (0)
1 (1)

Bramka: 0:1 Krzysztof Marchewka - 25’.

MLKS Odolanovia Odolanów 0 (0)
SKP Słupca
1 (0)
Bramka: 0:1 Jakub Jóźwiak - 63’.

KP Rawia Rawicz
5 (1)
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 0 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Pijanowski - 25’ (z
karnego), 2:0 Oskar Maciejewski - 56’,
3:0 Arkadiusz Wąchała - 75’, 4:0 Tomasz
Skrzypczak - 80’ (z karnego), 5:0 Kacper
Jarus - 90’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 6 (4)
LKS Korona Piaski
0 (0)

Bramki: 1:0 Mikołaj Lewandowski - 5’,
2:0 Michał Giecz - 18’, 3:0 Daniel Kaczmarek - 23’, 4:0 Marek Szymanowski 34’, 5:0 Łukasz Wiącek - 82’, 6:0 Daniel
Kaczmarek - 87’.
Najskuteczniejsi strzelcy
24
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
24
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
19
Filip Latusek (Polonia Kępno)
18
Daniel Kaczmarek (Ostrovia Ostrów)
18
Artur Krawczyk (Polonia Leszno)
15
Piotr Sarbinowski (Victoria Września)
14
Bartosz Grabowski (Tur Turek)
Program 30. kolejki
Czwartek, 31 maja 2018 roku
16:00
Polonia Kępno – Ostrovia Ostrów
Sobota, 2 czerwca 2018 roku
16:00
Victoria Września – LKS Gołuchów
16:00
Polonia Leszno – PKS Racot
16:00
Obra Kościan – Rawia Rawicz
16:00
SKP Słupca – Tur Turek
16:00
Victoria Ostrzeszów – Kania Gostyń
16:00
Korona Piaski – Odolanovia
16:00
Biały Orzeł – Pogoń Nowe S.

Sport

piłka nożna

Kaliska Klasa Okręgowa >>> Lider z Opatówka wykorzystał potknięcie Orła Mroczeń i do dziesięciu punktów powiększył przewagę nad rewelacyjnie spisującym się
dotąd wiceliderem z Mroczenia. Drużyna spod Kalisza jest już o krok od bramy prowadzącej do czwartej ligi

wolnego popisał się Łukasz Wawrocki i miejscowi prowadzili już
4:0. Wynik ustalił Jędrzej Paczków,
trafiając do siatki po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego. Niedziela okazała
się smutna również dla kibiców beniaminka z Lasek. Victoria miała
zmierzyć się na wyjeździe z Zielonymi Koźminek, ale ostatecznie do
odległego Koźminka nie pojechała,
oddając mecz walkowerem.
BAS

Wyniki 27. kolejki

Stal przerywa świetną serię Orła
Dobiegła końca fantastyczna passa Orła Mroczeń w rozgrywkach Kaliskiej Klasy Okręgowej. Po
jedenastu z rzędu wiosennych wygranych drużyna prowadzona przez Marka Wojtasiaka znalazła swojego pogromcę. Kapitalnie spisujący się mroczenianie zostali zastopowani na własnym
stadionie przez Stal Pleszew. Drużyna z Mroczenia ma jeszcze co prawda matematyczne szanse
na awans do nowej czwartej ligi, ale po niedzielnej porażce walka o pierwsze miejsce będzie
graniczyć już w zasadzie z cudem.
Pierwsze minuty niedzielnego
spotkania pokazały, że drużyna Orła
będzie chciała podtrzymać zwycięskie pasmo i w 8. minucie po błędzie
pleszewskiego golkipera, Patryka
Lewickiego, piłkę przejął Kamil
Jurasik, który silnym uderzeniem z
dwudziestu metrów starał się zaskoczył golkipera Stali. Ten jednak popisał się doskonałą interwencją, rehabilitując się za wcześniejszy błąd. Dwie
minuty później Marcin Górecki
uderzał z rzutu wolnego, ale na posterunku znów stał golkiper Stali. W 13.
minucie do wysiłku został zmuszony
bramkarz Orła. Z rzutu wolnego uderzał Michał Siuda, ale Rafała Peksa
z najwyższym trudem posłał piłkę na
rzut rożny. Po zmianie stron pierwszą
sytuację stworzyli przyjezdni i od
razu przyniosła ona bramkę. W 48.
minucie piłkę w pole karne dograł
Emil Poczta, głową przedłuża ją Łukasz Janczak, a piłkę również głową
obok bezradnego Rafała Peksy do
siatki skierował Bartosz Cierniew-

ski. Strata bramki przez mroczenian
sprawiła, że mecz się otworzył. W 56.
minucie Kamil Jurasik znów próbował szczęścia z dystansu, ale między
słupkami ponownie znakomicie spisał się golkiper pleszewian. Chwilę
później 2:0 powinni z kolei prowadzić przyjezdni. Jakub Kłodziński
zagrał do Emila Poczty, a ten płaskim
strzałem po ziemi starał się zaskoczyć
golkipera z Mroczenia. Rafał Peksa
stanął jednak na wysokości zadania.
W 66. minucie golkiper Orła byłby
jednak bezradny gdyby Miłosz Białas wykazał się nieco lepszą skutecznością. Wymiana ciosów mogła się
podobać się kibicom. W 79. minucie
na strzał z dystansu zdecydował się
tym razem Leszek Nowak, ale świetnie dysponowany tego dnia golkiper
Stali ponownie zatrzymał uderzenie
gospodarzy. Do końca spotkania żaden z zespołów nie stworzył sobie sytuacji strzeleckiej, choć zdecydowaną
przewagę mieli mroczenianie. Mądrze broniący pleszewianie dowieźli

ostatecznie skromne prowadzenie
i wywieźli z Mroczenia niezwykle
cenne trzy punkty. W czołówce tabeli panuje duży ścisk. Wpływ na
taki stan rzeczy miała między innymi czwarta wygrana z rzędu Astry
Krotoszyn, która w niedzielę rozbiła
przed własną publicznością Pogoń
Trębaczów 5:0. Dla podopieczni Jarosława Karnasiewicza była to z kolei
trzecia przegrana z rzędu. Wynik meczu otworzył po dziesięciu minutach
Kamil Czołnik, wykorzystując sytuację sam na sam z golkiperem Pogoni.
Potem podwyższył Karol Krystek,
kopiując niemal fantastyczne uderzenie Garetha Bale’a z sobotniego
finału Ligi Mistrzów. Nożyce gracza
Astry były nie mniej efektowne. Tuż
przed przerwą bramkarza Pogoni
technicznym strzałem pokonał jeszcze Oliwier Kuszaj. Ten dzień był
strzeleckim popisem graczy Astry. W
Krotoszynie padło dużo, ale co ważniejsze niecodziennej urody goli. W
47. minucie pięknym strzałem z rzutu

LZS Orzeł Mroczeń
KS Stal Pleszew

0 (0)
1 (0)

KKS Astra Krotoszyn
LZS Pogoń Trębaczów

5 (3)
0 (0)

KS Opatówek
LKS Piast Czekanów

2 (1)
0 (0)

KS Piast Kobylin
LKS Olimpia Brzeziny

6 (5)
0 (0)

Bramka: 0:1 Bartosz Cierniewski - 48’.
Orzeł: Rafał Peksa – Wiktor Łuczak, Kamil
Jurasik, Leszek Nowak, Dariusz Luźniak, Rafał
Janicki, Jakub Strąk, Marcin Górecki, Kamil
Rabiega, Łukasz Gajewski (Patryk Hojka - 76’),
Daniel Parzybót. Trener: Marek Wojtasiak.
Bramki: 1:0 Kamil Czołnik - 10’, 2:0 Karol Krystek - 23’, 3:0 Oliwier Kuszaj - 43’,
4:0 Łukasz Wawrocki - 47’, 5:0 Jędrzej
Paczków - 60’.
Bramki: 1:0 Mateusz Spychalski - 22’,
2:0 Mateusz Stefaniak - 47’.
Bramki: 1:0 Patryk Kamiński - 2’, 2:0
Kamil Kubiak - 4’, 3:0 Jakub Szymanowski - 12’, 4:0 Jakub Szymanowski - 18’,
5:0 Marcin Kurzawa - 38’, 6:0 Eryk Jędrzejak - 66’.

Barycz Janków Przygodzki 1 (0)
KLKS Zefka Kobyla Góra 1 (0)

Bramki: 0:1 Szymon Jędrzejewski - 75’,
1:1 Mikołaj Czekalski - 83’.

GKS Żerków
KS Victoria Skarszew

2 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Przemysław Kujawa - 36’,
1:1 Bartosz Gliński - 47’, 2:1 Marcin Jujka - 81’.

GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 1 (1)
LKS Raszkowianka Raszków 4 (4)

Bramki: 0:1 Patryk Adamski - 9’, 0:2 Patryk Adamski - 12’, 0:3 Patryk Adamski
- 24’, 1:3 Kacper Różański - 30’, 1:4 Piotr
Duczkowski - 34’.

GOS Zieloni Koźminek
LZS Victoria Laski

3
0

WALKOWER: Drużyna z Lasek zrezygnowała
z rozegrania spotkania.

Najskuteczniejsi strzelcy
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
Patryk Adamski (Raszkowianka)
Mateusz Stefaniak (KS Opatówek)
Mykola Zavatskiy (Korona-Pogoń)
Krzysztof Krysztofowicz (KS Opatówek)
Hubert Mesnerowicz (Piast Czekanów)
Błażej Ostry (Pogoń Trębaczów)
Dawid Ponitka (Zefka Kobyla Góra)
Program 16. kolejki
Środa, 30 maja 2018 roku
18:00
KS Opatówek – Stal Pleszew
Czwartek, 31 maja 2018 roku
11:00
Barycz Janków – Piast Kobylin
18:00
Orzeł Mroczeń – Korona-Pogoń
18:00
Astra Krotoszyn – Raszkowianka
18:00
GKS Żerków – Olimpia Brzeziny
18:00
Victoria Skarszew – Piast Czekanów
18:00 Zieloni Koźminek – Zefka Kobyla Góra
18:00
Pogoń Trębaczów – Victoria Laski
Program 28. kolejki
Niedziela, 3 czerwca 2018 roku
11:00
Pogoń Trębaczów – GKS Żerków
11:00 Olimpia Brzeziny – Zieloni Koźminek
11:00
Piast Czekanów – Astra Krotoszyn
11:00
Raszkowianka – Piast Kobylin
11:00
Victoria Skarszew – Barycz Janków
15:00
Stal Pleszew – Korona-Pogoń
16:00
Victoria Laski – KS Opatówek
16:00
Zefka Kobyla Góra – Orzeł Mroczeń

31
27
24
23
22
17
16
16
16

Kania Gostyń – Victoria Września ............– 1:2
Rawia Rawicz – Biały Orzeł .....................– 5:0
Tur Turek – Victoria Ostrzeszów . .............– 2:2
Pogoń Nowe S. – Polonia Leszno .............– 0:2
Ostrovia Ostrów – Korona Piaski . ............– 6:0
LKS Gołuchów – Obra Kościan .................– 0:1
Odolanovia – SKP Słupca . .......................– 0:1
1. MKS Victoria Września
29 73 74:22
2. KKS Polonia Kępno
29 59 64:29
3. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 29 58 73:33
4. KP Obra 1912 Kościan
29 58 51:24
5. LKS Gołuchów
29 51 62:39
6. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 29 51 44:25
7. KS Polonia 1912 Leszno
29 48 47:37
8. MKS Tur 1921 Turek
29 43 41:33
9. SKP Słupca
29 37 28:43
10. KP Victoria Ostrzeszów
29 36 53:56
11. MLKS Odolanovia Odolanów 29 30 35:50
12. KP Rawia Rawicz
29 30 28:46
13. MKS Kania Gostyń
29 24 28:56
14. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 29 18 29:65
15. LKS Korona Piaski
29 18 27:77
16. PKS Racot
29 12 23:72
Kaliska Klasa Okręgowa
27. kolejka | wiosna 2018
Orzeł Mroczeń – Stal Pleszew ..................– 0:1
Astra Krotoszyn – Pogoń Trębaczów ........– 5:0
KS Opatówek – Piast Czekanów ...............– 2:0
Piast Kobylin – Olimpia Brzeziny .............– 6:0
Barycz Janków – Zefka Kobyla Góra .......– 1:1
GKS Żerków – Victoria Skarszew . ............– 2:1
Korona-Pogoń – Raszkowianka ...............– 1:4
Zieloni Koźminek – Victoria Laski ......– 3:0 wo.
1. KS Opatówek
26 68 73:12
2. LZS Orzeł Mroczeń
26 58 71:22
3. KKS Astra Krotoszyn
26 56 58:28
4. KS Piast Kobylin
26 52 60:22
5. KS Stal Pleszew
26 45 39:20
6. LKS Raszkowianka Raszków 26 43 56:44
7. LKS Piast Czekanów
26 42 55:42
8. GOS Zieloni Koźminek
26 37 45:44
9. KLKS Zefka Kobyla Góra
26 35 56:46
10. Barycz Janków Przygodzki 26 31 37:47
11. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 26 31 39:56
12. KS Victoria Skarszew
26 31 49:52
13. LZS Pogoń Trębaczów
26 24 33:58
14. LKS Olimpia Brzeziny
26 22 27:63
15. GKS Żerków
26 16 21:85
16. LZS Victoria Laski
26 6 27:105
Kaliska Klasa A
Grupa 2
23. kolejka | wiosna 2018
LKS Jankowy – Strażak Słupia . ...............– 0:3
Pelikan Grabów – Płomień Opatów ..........– 2:1
LKS Czarnylas – GKS Grębanin ................– 2:2
LZS Chynowa – Sulimirczyk .....................– 5:0
LZS Doruchów – GKS Rychtal . .................– 3:2
LZS Siedlików – Sokół Bralin ...................– 0:3
LZS Czajków – Wielkopolanin ..................– 3:1
1. LKS Czarnylas
23 45 62:30
2. LZS Doruchów
23 45 47:24
3. LZS Strażak Słupia
23 39 60:48
4. GKS Rychtal
22 38 43:27
5. GKS Grębanin
22 35 45:29
6. LKS Jankowy 1968
22 35 40:41
7. LZS Czajków
23 34 46:45
8. LZS Pelikan Grabów
23 32 42:39
9. LKS Sokół Bralin
23 31 42:44
10. LZS Płomień Opatów
22 29 45:59
11. Wielkopolanin Siemianice 22 27 62:61
12. LZS Chynowa
23 25 44:57
13. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 22 18 25:54
14. LZS Siedlików
23 14 36:81
Kaliska Klasa B
Grupa 4
17. kolejka | wiosna 2018
LZS Mikorzyn – Zawisza Łęka O. .............– 0:4
LZS Ostrówiec – Ajax Rojów . ...................– 5:0
KS Rogaszyce – Zryw Kierzno . ................– 9:0
KS Hanulin – LZS Trzcinica ......................– 6:2
LZS Olszowa – Sokół Świba ...............– 0:3 wo.
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 17 44 73:18
2. KS Rogaszyce
17 43 66:19
3. LZS Mikorzyn
17 40 69:22
4. LKS Sokół Świba
17 37 87:19
5. KS Hanulin
17 25 39:31
6. LZS Ostrówiec
17 21 32:45
7. LZS Trzcinica
17 21 47:52
8. LZS Zryw Kierzno
17 15 21:95
9. RLKS Ajax Rojów
17 3 20:86
10. LZS Olszowa
17 0 6:73
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Sport

rozmaitości
Wielkopolska Liga Juniora Starszego
26. kolejka | wiosna 2018
Centra Ostrów – Górnik Konin .................– 0:3
Błękitni Wronki – Przemysław Poznań .....– 1:7
Tarnovia Tarnowo – Mieszko Gniezno ......– 0:4
Warta Śrem – Krobianka Krobia . ............– 1:1
Canarinhos Skórzewo – Polonia Leszno . ..– 1:2
1. MKS Przemysław Poznań
22 55 119:20
2. KS Polonia 1912 Leszno
21 52 56:13
3. KS Górnik Konin
20 48 64:17
4. MKS Błękitni Wronki
22 33 45:43
5. KS Mieszko Gniezno
20 31 35:29
6. SKS Unia Swarzędz
20 26 34:39
7. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 22 26 42:54
8. Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 22 26:51
9. LZS Krobianka Krobia
21 22 26:42
10. KS Stal Pleszew
20 20 31:64
11. JKS Jarota Jarocin
20 18 30:61
12. KS Canarinhos Skórzewo 20 15 31:58
13. ŚKS Warta Śrem
21 14 29:77
I Liga Okręgowa Juniora Starszego
17. kolejka | wiosna 2018
Astra Krotoszyn – Polonia Kępno .............– 3:0
LKS Jankowy – LKS Czarnylas .................– 3:2
Victoria Ostrzeszów – Piast Czekanów ......– 6:0
Czarni Wierzbno – Pogoń Nowe S. ...........– 2:1
1. KKS Astra Krotoszyn
15 40 55:19
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 15 31 52:18
3. LKS Czarni Wierzbno
15 28 43:37
4. KP Victoria Ostrzeszów
14 22 41:28
5. KKS Polonia Kępno
13 20 45:30
6. LKS Jankowy 1968
15 18 42:54
7. LKS Piast Czekanów
14 17 24:45
8. LKS Czarnylas
14 7 29:54
9. LKS Olimpia Brzeziny
15 6 14:60
Wielkopolska Liga Juniora Młodszego
Grupa 1
11. kolejka | wiosna 2018
Olimpia Koło – Marcinki Kępno ...............– 1:1
Kania Gostyń – Górnik Konin ..................– 3:0
Ostrovia Ostrów – Victoria Września ........– 1:0
SKP Słupca – Stal Pleszew .......................– 5:1
13. kolejka | wiosna 2018
Olimpia Koło – Stal Pleszew ....................– 4:1
1. MKS Kania Gostyń
11 27 30:6
2. MUKS Marcinki Kępno
11 26 41:7
3. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 11 22 27:11
4. KS Górnik Konin
11 17 20:17
5. MKS Olimpia Koło
12 15 16:23
6. MKS Victoria Września
11 13 10:18
7. SKP Słupca
11 9 16:26
8. KS Stal Pleszew
12 0 6:58
Wielkopolska Liga Juniora Młodszego
Grupa 2
11. kolejka | wiosna 2018
Nielba Wągrowiec – Jarota Jarocin ..........– 2:0
Polonia Leszno – Przemysław Poznań ......– 0:1
1. MKS Nielba Wągrowiec
10 28 34:7
2. MKS Przemysław Poznań
9 22 28:8
3. KSS Kotwica Kórnik
10 19 34:12
4. KS Polonia 1912 Leszno
10 19 26:12
5. JKS Jarota Jarocin
11 12 15:32
6. ChKS Polonia Chodzież
10 6 15:45
7. TMS Suchary Suchy Las
12 0 0:36
II Liga Okręgowa Juniora Młodszego
Grupa 2
17. kolejka | wiosna 2018
LZS Siedlików – Sokół Bralin ...................– 2:9
1. LZS Płomień Opatów
13 39 70:14
2. LZS Doruchów
13 30 42:28
3. LZS Strażak Słupia
13 24 52:40
4. LZS Pelikan Grabów
12 18 38:45
5. LKS Sokół Bralin
13 16 46:31
6. LZS Victoria Laski
12 12 34:53
7. LZS Siedlików
13 9 16:54
8. LZS Olszowa
13 4 11:44
Wielkopolska Liga Trampkarza Starszego
Grupa 1
14. kolejka | wiosna 2018
Centra Ostrów – Olimpia Koło . ................– 1:4
KKS Kalisz – Ostrovia Ostrów . .................– 4:2
Victoria Września – Górnik Konin ............– 3:0
Astra Krotoszyn – Lech II Poznań . – przełożony
18. kolejka | wiosna 2018
Victoria Września – Astra Krotoszyn . .......– 3:2
1. MKS Victoria Września
13 26 38:26
2. KKS Lech II Poznań
11 24 49:8
3. KS Górnik Konin
13 23 33:19
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 12 20 31:26
5. SKP Słupca
12 19 24:22
6. KKS Kalisz
11 18 23:22
7. MKS Olimpia Koło
12 14 16:23
8. KKS Astra Krotoszyn
13 10 17:24
9. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 13 1 13:74
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Wielkopolska Liga Trampkarza Starszego
Grupa 1
11. kolejka | wiosna 2018
UKS Śrem – Jarota Jarocin ......................– 3:1
Warta Poznań – AP Reissa Poznań . .........– 4:2
Kania Gostyń – Lider Swarzędz ...............– 2:2
Polonia Środa – Canarinhos Skórzewo .....– 1:0
1. KS Warta Poznań
11 31 44:4
2. AP Reissa Poznań
11 24 31:16
3. MKS Kania Gostyń
11 16 12:15
4. UKS Lider Swarzędz
11 16 19:21
5. UKS Śrem
11 13 18:28
6. KS Canarinhos Skórzewo
11 10 13:21
7. KS Polonia Środa Wlkp.
11 9 4:18
8. JKS Jarota Jarocin
11 7 10:28
I Liga Okręgowa Trampkarza Starszego
18. kolejka | wiosna 2018
KS Opatówek – Stal Pleszew . ..................– 0:1
AP Ostrzeszów – LKS Gołuchów . ..............– 3:0
1. MUKS Marcinki Kępno
17 47 80:17
2. AP Ostrzeszów
17 33 31:24
3. KS Stal Pleszew
17 27 45:39
4. LKS Gołuchów
18 26 32:32
5. KS Opatówek
17 16 36:43
6. KP Calisia Kalisz
18 1 17:86
II Liga Okręgowa Trampkarza Młodszego
Grupa 2
14. kolejka | wiosna 2018
LZS Mikorzyn – Olimpia Brzeziny ............– 0:9
Barycz Janków – Strażak Słupia ............– 0:11
1. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 13 35 129:6
2. LKS Olimpia Brzeziny
14 34 120:19
3. LKS Sokół Bralin
13 31 62:23
4. MLKS Odolanovia Odolanów 13 19 58:69
5. LZS Strażak Słupia
14 18 48:69
6. CKS Zduny
13 11 49:71
7. LZS Mikorzyn
14 7 17:89
8. Barycz Janków Przygodzki 14 3 13:150
I Liga Okręgowa Młodzika Starszego
19. kolejka | wiosna 2018
Korona-Pogoń – Marcinki Kępno .............– 1:4
Victoria Ostrzeszów – KKS Kalisz . ............– 4:0
Stal Pleszew – Astra Krotoszyn ................– 3:1
AT Krotoszyn – Centra Ostrów ......– przełożony
1. MUKS Marcinki Kępno
14 42 87:10
2. AT Krotoszyn
14 33 53:14
3. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 14 22 33:43
4. KP Victoria Ostrzeszów
14 20 31:32
5. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 14 19 32:38
6. KS Stal Pleszew
14 18 26:34
7. KKS Kalisz
13 16 41:34
8. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 15 11 32:63
9. KKS Astra Krotoszyn
13 0 14:81
II Liga Okręgowa Młodzika Starszego
Grupa 2
18. kolejka | wiosna 2018
Wielkopolanin – LZS Godziesze .............– 10:0
LZS Czajków – KUKS Zębców....................– 2:8
1. Wielkopolanin Siemianice 14 39 111:16
2. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 14 33 82:25
3. LZS Czajków
15 16 33:83
4. LKS Piast Czekanów
14 11 20:52
5. LZS Godziesze
15 7 21:91
I Liga Okręgowa Młodzika Młodszego
Grupa 2
14. kolejka | wiosna 2018
Marcinki Kępno – Ostrovia Ostrów ...........– 1:5
Centra Ostrów – KKS Kalisz .....................– 1:3
AP Ostrzeszów – Łużyczanka Kuźnica ......– 2:2
1. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 14 37 77:11
2. MUKS Marcinki Kępno
14 33 77:30
3. KKS Kalisz
14 27 34:20
4. AP Ostrzeszów
14 20 46:49
5. Łużyczanka Kuźnica Grabow. 14 19 31:45
6. KKS Astra Krotoszyn
13 11 32:53
7. Gorzyczanka Gorzyce Wielkie 13 7 20:56
8. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 14 6 26:79
II Liga Okręgowa Młodzika Młodszego
Grupa 2
17. kolejka | wiosna 2018
LKS Czarnylas – Pogoń Trębaczów .........– 2:14
Strażak Słupia – GKS Trzcinica . ...............– 3:3
Zawisza Łęka O. – KUKS Zębców ...........– 1:12
Czarni Wierzbno – LZS Doruchów .– przełożony
1. GKS Trzcinica
15 43 117:18
2. LZS Strażak Słupia
15 35 101:31
3. LZS Doruchów
14 29 99:21
4. FA Ostrów Wlkp.
15 25 81:36
5. LZS Pogoń Trębaczów
15 22 83:58
6. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 15 22 56:41
7. LKS Czarnylas
16 15 24:78
8. LKS Zawisza Łęka Opatowska 14 3 8:120
9. LKS Czarni Wierzbno
13 0 6:172

Piłka ręczna >>> Sukces młodych szczypiornistek kępińskiej Polonii podczas rozgrywanego we Włocławku Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej IntroDruk Handball
Cup 2018

Polonia druga we Włocławku
Wysokie, drugie miejsce wywalczyły podczas rozgrywanego we Włocławku Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej
Dziewcząt IntroDruk Handball Cup 2018 szczypiornistki Polonii Kępno z rocznika 2007. Dla podopiecznych Macieja Nowickiego był to pierwszy tak poważny turniej.
Polonia w eliminacjach grupowych ograła Jutrzenkę Warta 6:1, Olimpijczyka II Kowalewo Pomorskie 6:4 i Junaka II Włocławek 10:6. Kępnianki w ścisłym finale przegrały z pierwszym zespołem Junaka 7:12.
Trzecie miejsce w turnieju zajął Pabiks Pabianice. Vanessa Mączka z
Polonii otrzymała tytuł najlepszej zawodniczki całego turnieju, a wyróżnienie z drużyny przypadło Marysi Mikołajczyk. Dodatkowo odbyły
się konkurencje najszybszej zawodniczki turnieju oraz najdłuższego rzutu. Najlepszą sprinterką została Wiktoria Wąsala z kępińskiej Polonii.
BAS

Piłka nożna >>> Komisja Licencyjna Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej przyznała
pierwsze licencje na sezon 2018/2019. W tym gronie znalazły się zaledwie dwa kluby z
okręgu kaliskiego

Pierwsze kluby z licencjami
Do końca obecnego sezonu zostało jeszcze trochę czasu. Zresztą, podobnie jak do inauguracji następnego, ale Komisja do spraw Licencji Klubowych Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej przedstawiła komunikat, w którym ogłoszono przyznanie licencji do startu
w rozgrywkach sezonu 2018/2019. Pierwsze licencje otrzymało dziesięć klubów – trzecio- i czwartoligowych. Dwa z nich mają jednak nadzór infrastrukturalny.
Mimo że obecny sezon 2017/2018
nie dobiegł jeszcze końca, to działacze Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej już wzięli się do pracy pod
kątem następnej kampanii rozgrywkowej. W zasadzie mowa o Komisji
do spraw Licencji Klubowych, która w ubiegłym tygodniu przyznała
pierwsze licencje klubom trzecioligowym oraz tym, które występować
będą w nowej czwartej lidze. Licencję upoważniającą do uczestnictwa w
rozgrywkach trzeciej ligi w sezonie
2018/2019 bez jakichkolwiek sankcji
i bez nadzorów otrzymał Jarota Jarocin, rezerwy Lecha Poznań oraz Polonia Środa Wielkopolska. Następnie
członkowie komisji przyznali licencje

na występy w nowej, czwartej lidze.
W tym przypadku jednak przyznano
licencje z nadzorami oraz takie bez
nadzoru i sankcji. Tak było w przypadku Lubuszanina Trzcianka oraz
Iskry Szydłowo, które otrzymały
licencje z nadzorem infrastruktural-

nym. Licencje nie obciążone żadnymi
sankcjami i nadzorami otrzymały natomiast: Polonia 1912 Leszno, Kania
Gostyń, Pogoń Nowe Skalmierzyce,
Mieszko Gniezno oraz Sparta Oborniki Wielkopolskie.
BAS

MUKS MARCINKI
Kępno
zaprasza na:

XV Międzynarodowy Turniej

Piłki Nożnej Chłopców Rocznika 2007
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

2 czerwca 2018 r. (sobota) - od godz. 9:00
UDZIAŁ BIORĄ:
• Giganci Radymno • TJ Start Svinica – Słowacja • UKS Hattrick Głuchołazy • Widzew Łódź •
• NFV Kreis Aurich – Niemcy • Diament Zduńska Wola • FK Lwów – Ukraina • KS Górnik Zabrze SA •
• Akademia Piłkarska Ostrzeszów • MUKS Marcinki Kępno •

Wszystkie mecze odbędą się na Stadionie Miejskim w Kępnie, ul. Sportowa 9
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Turniej współfinansowany jest ze środków budżetowych Gminy Kępno

