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Od 2 lipca następuje
zmiana systemu
PARKINGOWEGO
przy centrum Intermarche
Bricomarche.

Prosimy o zapoznanie się
z regulaminem.
Podkreślamy że dla klientów
parking nadal jest
bezpłatny.

Nagrody dla najlepszych
Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl
Znajdziecie tu m.in.:

Starostwo i władze miasta i gminy nagrodzili na corocznych galach wyróżniających się uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
str. 6,7
Z okazji Dnia Ojca
prezentujemy
zwycięskie hasła
i fotografię,
nadesłane przez naszych
Czytelników na konkurs:

„Pokaż,
jak kibicuje
Twój tata!”
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Bohdan Pilarski
- muzykolog
i polityk

- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Kwiaty Dekoracje
Paulina i Robert Rabiega

Kolejna dotacja
na blok operacyjny

str. 2

Zapraszają 21 czerwca
na otwarcie
nowej Kwiaciarni

w Kępnie przy ul. Bocznej (koło Netto)
Kwiaciarnia przeniesiona z Rynku.
Na otwarcie dla pierwszych 3 klientów super prezenty.

Do końca lipca 10% rabatu na cały asortyment.

Wielka rywalizacja jednostek OSP

str. 4

Strefa kibica - przedszkolaka
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Wiadomości

ogłoszenia

OŚWIADCZENIE

Szanowna Redakcjo!

Ze zdumieniem zapoznałem się z treścią artykułu pn. „Sąd uchylił uchwałę
Rady Miejskiej w Kępnie” (TK z dnia 21 czerwca 2018 roku Nr 25) oraz odpowiedzi na pytanie skierowane do Minister Andżeliki Możdżanowskiej.
Przypomnijmy jakie są fakty:
Już w grudniu 2014 roku 2 tygodnie po moim zaprzysiężeniu okazało się,
że różnica pomiędzy wydatkami na prowadzenie gospodarki odpadami, a przychodami z opłat od mieszkańców to 200 tysięcy złotych. Tyle Gmina musiała
dopłacić. Informację tę również przekazałem Pani Poseł, która wówczas nie
wykazała zainteresowania tą sprawą. Deficyt ten rósł z miesiąca na miesiąc i na
koniec 2015 roku wynosił już 306 tyś zł.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwaloną przez Sejm RP (w skład, którego wchodzi Poseł Możdżanowska), nie wolno
samorządowi finansować gospodarki odpadami z innych źródeł jak tylko przychody z wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadów!
Radni Rady Miejskiej, w tym również radni klubu PSL-u (ówczesnej partii
Pani Poseł) zrozumieli i zaakceptowali wtedy argumentację moją oraz mojego
zastępcy i zagłosowali za zmianami w gospodarce odpadami i taką stawką opłaty śmieciowej, która z biegiem czasu doprowadziła do zrównoważenia przychodów z wydatkami.
Celem naszej polityki odpadowej jest to, by wszyscy ponosili niższe koszty zagospodarowania odpadów i by każdy płacił za siebie. Dlatego były i są
prowadzone kontrole w zakresie segregacji odpadów oraz liczby płacących
mieszkańców. Kontrole przyniosły pozytywne skutki. Rośnie ilość segregowanych odpadów, znacznie poprawiła się jakość segregacji, a co najważniejsze
od grudnia 2015 roku „przybyło” nam 2 809 mieszkańców, którzy płacą za
gospodarowanie odpadami.
Przypomnijmy że wyrok, który jest opisany nie dotyczy stawek! Nie
dotyczy całej polityki odpadowej! Dotyczy tylko odpadów zielonych. Wyciąganie na tej podstawie wniosków tyczących się całej skomplikowanej materii
gospodarowania odpadami nie można usprawiedliwić!
Gospodarka odpadami to trudna i skomplikowana materia. Zarówno ja, jak
i pracownicy Urzędu chętnie służymy wszystkim wiedzą na ten temat - zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem mediów. Możemy również podzielić
się tą wiedzą z panią Minister Andżeliką Możdżanowską. Liczymy, że znajdzie
na to czas, wśród swych rozlicznych obowiązków.
Chciałbym także dodać, że w ostatnim czasie nasz samorząd podlega wielu
kontrolom.
Była wśród nich także kontrola z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Kontrola nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w prowadzonej
przez samorząd działalności w zakresie gospodarki odpadami protokół można
znaleźć pod adresem http://bip.kepno.pl/?a=12483.
Sam wyrok – podkreślmy jeszcze raz - odnosi się do uchwały Rady Miejskiej z 2015 roku. Uchwała została uchylona tylko w części dotyczącej częstotliwości odbierania odpadów zielonych, których tak naprawdę na dzień
dzisiejszy Gmina nie ma obowiązku odbierać! (Świadczy o tym fakt, że żadna gmina powiatu kępińskiego odpadów zielonych nie odbiera).
Wymóg odbioru odpadów biodegradowalnych będzie obowiązywał gminy
dopiero po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu w naszym przypadku od lipca
2019 – a nie jak twierdzi Pani Poseł od nowego roku! To, że odpady biodegradowalne można oddawać łącznie z odpadami „ mokrymi” wiedzą chyba wszyscy
mieszkańcy i nie trzeba tego przypominać. Natomiast wzrost kosztów administracyjnych w 2017 roku związany był między innymi ze wzmożonymi działaniami edukacyjnymi, zakupem dodatkowych worków na bioodpady oraz kwotą
40.824,00 zł jaką sąd zasądził od Gminy Kępno na rzecz firmy PPUH Peter (w
pozostałym zakresie powództwo Firmy Peter na kwotę 223 730,00 sąd oddalił).
Na wszystkich spotkaniach z mieszkańcami (w sołectwach, na zebraniach
w ogrodach działkowych, czy z członkami spółdzielni mieszkaniowej) poruszane są tematy i problemy związane z gospodarką odpadami. Jest to temat trudny,
którego wszyscy się uczymy. Słuchamy uwag mieszkańców i przy ogłaszaniu
kolejnego przetargu wiele z nich, jak np. częstotliwość odbioru szkła, czy częstotliwość mycia pojemników na terenach zabudowy wielorodzinnej na pewno
uwzględnimy.
Opowiadanie mieszkańcom, że powinno być taniej to zwykły populizm!
Biorąc pod uwagę wymogi ustawowe oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska, które nakłada na nas wysegregowanie z odpadów dodatkowych dwóch
frakcji (papier i odpady ulegające biodegradacji), rosnące koszty paliwa oraz
koszty pracy można stwierdzić, że taniej nie będzie. Powinniśmy zrobić wszystko by utrzymać obecne stawki.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
/-/ Piotr Psikus

Powiat Kępiński otrzymał 1.250.000,00 zł na dokończenie rozbudowy i wyposażenie bloku
operacyjnego w kępińskim szpitalu

Kolejna dotacja na blok operacyjny
Podczas konferencji prasowej w kępińskim szpitalu
poinformowano o rządowej dotacji
dla Powiatu Kępińskiego

O kolejnych środkach finansowych przekazanych decyzją premiera
Mateusza Morawieckiego poinformowano na konferencji prasowej zorganizowanej w szpitalu w czwartek,
21 czerwca 2018 r. Uczestniczyli w
niej: sekretarz stanu w Ministerstwie
Inwestycji i Rozwoju Andżelika
Możdżanowska, starosta kępiński
Witold Jankowski, wicestarosta
Grażyna Jany, członkowie Zarządu
Powiatu Kępińskiego oraz dyrekcja i
pracownicy SPZOZ w Kępnie.
- To kolejny dobry i ważny dzień
dla Powiatu Kępińskiego. Kolejne
środki pozyskane na wniosek Powiatu dla szpitala. To jest 1 milion
250 tysięcy złotych z rezerwy celowej
premiera Mateusza Morawieckiego
na wyposażenie bloku operacyjnego
w Kępnie - mówiła wiceminister A.
Możdżanowska. Przypomniała, że
Powiat Kępiński w ciągu niespełna
2 lat pozyskał ponad 7 mln 163 tys.
zł środków zewnętrznych na realizację trzech inwestycji: lądowiska,
bloku operacyjnego i wyposażenie
tego bloku. Kwotę 2 mln 307 tys.
zł, a więc 85% kosztów inwestycji
pozyskano na budowę lądowiska. Dziś widzimy, jak bardzo jest ono
potrzebne, bo już ponad 20 razy
lądował helikopter, czyli ponad 20
razy uratowano zdrowie lub nawet życie komuś z naszej rodziny,
sąsiadów, znajomych czy z osób
mijanych na ulicy – podkreślała A.
Możdżanowska.
Na budowę bloku operacyjnego w
listopadzie 2017 r. udało się pozyskać
80% wartości inwestycji - ponad 3
mln 605 tys. zł. Do tego dodać trzeba
najnowszą dotację – 1 mln 250 tys. zł
na wyposażenie bloku operacyjnego,

które jest skalkulowane na ponad 1
mln 800 tys. zł. - Ponad 9 mln złotych
inwestycji w ostatnich dwóch latach
realizowanych w szpitalu kępińskim
dla pacjentów. W szpitalu, który musi
spełniać standardy, a najważniejsze dla nas są warunki leczenia tych
pacjentów – powiedziała wiceminister. - Z tego ponad 7 milionów 163
tysięcy złotych pozyskano ze środków
zewnętrznych i warto zaznaczyć, że
tylko 26,4%, czyli niecałe 2 miliony złotych, to środki własne, czy to
Powiatu Kępińskiego, czy szpitala.
Oznacza to jedno, że te ponad 7 milionów złotych Powiat Kępiński mógł
przeznaczyć na inne inwestycje i rozwój w innych dziedzinach, chociażby
na drogi, oświatę, ważne, oczekiwane przez społeczeństwo inwestycje.
Oznacza to, że te 7 milionów to mniejsze obciążenie dla szpitala, bo te inwestycje musiały być poczynione, żeby
spełniać standardy i funkcjonować w
sieci szpitali – zaznaczyła. - Gratuluję
takiego racjonalnego inwestowania i
takich inicjatyw. A to nie koniec rozwoju szpitala i realizacji inwestycji.
Zadowolenia nie krył starosta
W. Jankowski. - To jest zwieńczenie
naszych starań o środki czynionych
od wielu lat – mówił. - Pani minister, w tym miejscu i teraz chciałbym
ogromnie podziękować za wsparcie
w pozyskiwaniu tych środków ubiegłorocznych i tegorocznych. To jest
proszę państwa nasza wspólna praca, żebyśmy te środki otrzymali. Starosta dziękował również dyrektorowi
szpitala Jakubowi Krawczykowi,
podkreślając jego doskonałą współpracę z Zarządem Powiatu.
- Bardzo się cieszę z tego wielkiego wydarzenia dla szpitala w Kępnie,

jakim jest przyznanie dotacji przekazanej przez powiat dla dalszego
rozwoju szpitala – wyznał również
dyrektor J. Krawczyk.
Wicestarosta G. Jany przybliżyła natomiast zabiegi, jakie czynione
były dla pozyskania dofinansowania
na dokończenie bloku operacyjnego,
o które Powiat zabiegał od maja 2016
r., jednak wówczas bezskutecznie.
W styczniu 2017 r., pomimo braku
potwierdzenia, że Powiat Kępiński
otrzyma dofinansowanie, podjęto ryzykowną decyzję o rozpoczęciu prac
budowlanych związanych z blokiem
operacyjnym. Powiat w tym czasie
zablokował wszystkie inne zadania
inwestycyjne, aby w przypadku braku dofinansowania móc zabezpieczyć
płatności związane z tą inwestycją. W
połowie 2017 r. ukazała się informacja o przyznaniu Powiatowi Kępińskiemu kwoty 6 mln zł. We wrześniu
2017 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że wniosek
o przyznanie dofinansowania został
rozpatrzony negatywnie. Ostatecznie
wniosek Powiatu został rozpatrzony
pozytywnie w listopadzie 2017 r. i
Powiat Kępiński otrzymał dofinansowanie. - Szpital ma służyć społeczeństwu, to jest jego służebna rola i to,
że mamy nowy sprzęt, że mamy nowy
blok operacyjny, to tylko dobrze
rokuje na przyszłość – podkreślała
wicestarosta. - A to, że mamy lądowisko, to wszyscy doskonale wiemy,
że to nas dobrze pozycjonuje w rankingu szpitali powiatowych – mówiła, dziękując wszystkim decydentom
oraz pracownikom za zaangażowanie
i pracę na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych.
bem
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IV Turniej Młodych Talentów Klubu Piłkarskiego Krążkowy

Najmłodsze talenty piłkarskie
dały popis umiejętności

CZYM SĄ POŻYCZKI I PORĘCZENIA
UNIJNE I DLACZEGO WARTO
Z NICH SKORZYSTAĆ?

Za nami IV Turniej Młodych Talentów Klubu Piłkarskiego Krążkowy, który rozegrany został w dwóch
grupach.
O godz. 10.00 mecz rozegrała
sekcja „Żak”. Bardzo silną, kilkunastoosobową drużynę wystawiły
mamy, ale nie dały rady wygrać z
podzieloną na trzy drużyny sekcją
swoich pociech. Zainteresowanie
grą było tak duże, że mecze przyszli oglądać kibice rozgrywanego
równolegle Turnieju Tenisowego.
Ostatecznie pierwsze miejsce wywalczyła drużyna „pomarańczowych” z
kapitanem Szymonem Ciesielskim,
drugie miejsce zdobyła drużyna
„żółtych” Macieja Kaźmierczaka,
a trzecie przypadło „kolorowym”
Fabiana Stawskiego. Mamy musiały
uznać, mimo bojowego nastawienia,
wyższość piłkarską swoich pociech.
Oprócz pucharów dla trzech najlep-

Unijne pieniądze
dla firm

„Jeremie 2” to kontynuacja dobrze znanej wielkopolskim
przedsiębiorcom inicjatywy „JEREMIE”.

Ponad 516,7 mln zł to kwota do wykorzystania
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
którzy prowadzą działalność w Wielkopolsce.
Dzięki pożyczkom i poręczeniom z unijnego
projektu Jeremie 2, firmy mają szansę
wzmocnić swój potencjał, pozycję na rynku
i konkurencyjność.

W tej edycji projektu do wykorzystania dla firm jest ponad
516,7 mln zł. Możesz liczyć na niskie oprocentowanie, elastyczny okres spłaty oraz prosty proces otrzymania środków.
Co ważne, „Jeremie 2” wspiera firmy, które nie mają wystarczających środków na rozwój oraz te, które z różnych
powodów, takich jak np. zbyt krótki okres działalności lub
brak odpowiednich zabezpieczeń prawnych, mają utrudniony dostęp do finansowania komercyjnego.

NA JAKIE WSPARCIE MOŻESZ LICZYĆ?

PROSTE I JASNE ZASADY

Jeśli prowadzisz działalność w Wielkopolsce, możesz skorzystać z trzech produktów – mikropożyczki (do 100 tys.
zł), pożyczki rozwojowej (powyżej 100 tys. do 500 tys. zł)
oraz poręczenia (maksymalnie do 80% wartości kredytu,
ale nie więcej niż 2 mln zł).

Pożyczki i poręczenia z „Jeremie 2” otrzymasz na prostych i przyjaznych zasadach – wystarczy, że zgłosisz się bezpośrednio do
wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego profesjonalnych instytucji finansowych, które przeprowadzą Cię przez cały
proces, nie pobierając przy tym żadnych dodatkowych opłat.

Dzięki pożyczkom unijnym z „Jeremie 2” zastosujesz
nowoczesne rozwiązania produkcyjne i technologiczne
w swojej firmie oraz wprowadzisz na rynek nowe lub
ulepszone produkty i usługi. Wyposażysz przedsiębiorstwo w odpowiednie maszyny i sprzęt produkcyjny, co
pozwoli m.in. wprowadzić innowacje. Unijne pieniądze
możesz też wykorzystać na rozszerzenie działalności lub
pokrycie jej podstawowych kosztów oraz na realizację
nowych projektów.

Mikropożyczki i pożyczki rozwojowej udzielają:
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG”
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Fundacja Kaliski Inkubator Wspierania Przedsiębiorczości
ECDF S.A.
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
z Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą lub Twoja firma to
start-up, możesz liczyć na bardziej atrakcyjne warunki
wsparcia.
Preferencje otrzymasz również jeśli Twój projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu1 lub w wiejskie obszary funkcjonalne, których rozwój wymaga
wsparcia2.
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Poręczenie zaoferują Ci:
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
Więcej informacji na temat pożyczek unijnych
oraz projektu „Jeremie 2” znajdziesz na:

rpo.bgk.pl

ich wykaz znajduje się na www.wrpo.wielkopolskie.pl
j.w.
Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od analizy ryzyka przedsiębiorcy.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

szych drużyn i medali dla wszystkich, statuetki „Młodego talentu”
wywalczyli: M. Kaźmierczak, Sz.
Ciesielski, Piotr Magot i F. Stawski. Statuetki „Nadzieja Klubu”
otrzymali: Iga Gania, Nikodem
Kosatka, Bruno Misiak, Kacper
Nowak, Maksymilian Wielgosz,
Alan Połomski, Tymoteusz Kłobus,
Bartek Gierak i Bogdan Sannikov.
Przyznano także nagrodę specjalną –
„Najmłodszy i najbardziej odważny
bramkarz” - którą zdobył Dominik
Kosatka.
Z kolei o godz.14.00 swój turniej
rozpoczęła sekcja „Orlik” podzielona
na dwie drużyny – trzecią wystawili
rodzice. Obecne „Orliki”, od września „Młodzik Młodszy”, grali już
na zasadach ogólnych piłki nożnej.
Nieco problemów sprawiała gra na
spalone i wprowadzanie piłki do gry
z autu, ale sędzia był pobłażliwy i
przymykał oko. Ostatecznie wygrała drużyna „zielonych” z kapitanem
Matim Bystrym, drugie miejsce
wywalczyli „biali” prowadzeni przez
Szymona Lewandowskiego, a trzecie – momentami profesjonalnie grająca drużyna rodziców pod kierunkiem będącego w wyśmienitej formie
dziadka dwóch utalentowanych wnuków, pana Janka. W roli drugiego
trenera zadebiutował wiceprezes
Przemysław Janus. Statuetkę „Młody talent” otrzymali: Piotr Ilski, Sebastian Marczak, Marcel Wróbel,
Wojciech Kozłowski, Dawid Gola,
Szymon Karkowski i Jakub Grzesica. Nagrodę specjalną zdobył też M.
Bystry.
Na zakończenie mecz rozegrał
pierwszy skład „żaków” z drugim
składem „orlików”. Mimo różnicy
wieku, wzrostu, długości czasu trenowania, „żaki” sprawiły faworyzowanym „orlikom” dużo kłopotu, momentami wygrywając. Najbardziej
cieszy konsekwencja w realizacji
założeń taktycznych, co w tym wieku
i po czteromiesięcznym treningu jest
największym sukcesem. Cieszy również wola walki i sportowa zawziętość młodych zawodników.
Sponsorem nagród oraz posiłku
dla wszystkich graczy był sołtys i
Rada Sołecka Krążkowych. W organizację wydarzenia włączyli się również rodzice.
Oprac. KR

W sobotę na drogach powiatu miały miejsca dwa
zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt

Zderzyli się
z sarnami

23 czerwca br., około godz. 22.30,
na drodze wojewódzkiej nr 482 w
Kępnie kierujący samochodem osobowym marki Ford, mieszkaniec
gminy Kępno, uderzył w przebiegającą przez jezdnię sarnę.
W tym samym dniu, około godz.
22.40, na drodze krajowej nr 11 w
Opatowie kierująca mitsubishi mieszkanka Wrocławia również uderzyła w
przebiegającą przez drogę sarnę.
W obu przypadkach sarny zginęły na miejscu, na szczęście podróżujący samochodami nie odnieśli żadnych obrażeń ciała.
Oprac. KR
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Historia

Informacje
20 czerwca br. - w ramach Dni Kultury i Nauki - w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie klasom pierwszym zaproponowano udział w grze dydaktycznej pn.
„Droga do niepodległości”

Wspomnienie śp. Bohdana Pilarskiego posła sejmu „kontraktowego” i I kadencji, opozycjonistę, muzykologa i społecznika przez prezesa Zarządu Krajowego Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie Władysław Ryszard Szeląg

Gra dydaktyczna Bohdan Pilarski - muzykolog i polityk
dla Niepodległej

W edukacyjnych zmaganiach
wzięły udział klasy: I LOA, I LOB,
I TI, I TE, I TAG, I TRM wraz z wychowawcami. Na terenie szkoły i w
Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Kępnie rozmieszczono 6 stanowisk,
ilustrujących drogę Polaków do niepodległości.
Pierwszy punkt nosił nazwę „Komendant”, uczniowie w tym miejscu
rozwiązywali quiz pn. „Co ty wiesz
o marszałku?” Nad przebiegiem quizu czuwała polonistka Maria Połomska-Wojtasik. Na stanowisku
„Legiony” młodzież rozpoznawała
wskazane piosenki,, uczestniczyła
więc w zadaniu pn. „Muzyczne skojarzenia, czyli jaka to melodia patriotyczna?” (opiekun nauczyciel historii

wiele niespodzianek i wywoływała
salwy śmiechu – koordynator nauczyciel-polonista Grażyna Gatner).
Tego dnia nie zabrakło też konkurencji sprawnościowych. Punkt
„Bitwa warszawska” sprawdzał
umiejętności uczniów w zakresie
zakładania opatrunku i biegu z rannym na noszach (konkurencje nadzorował nauczyciel w-f - Sławomir
Nowicki). Grę kończyło zadanie, w
którym klasy na podstawie zaprezentowanych rekwizytów (np. kasztany,
orzeł + pistolet, bryła węgla przewiązana biało-czerwoną wstążką +
pistolet) rozpoznawały wydarzenia
historyczne związane z odzyskaniem
niepodległości. Nad przebiegiem tej
konkurencji czuwali nauczyciele hi-

Zwycięska klasa otrzymała tort z napisem:
„Niepodległa” ufundowany przez Radę Rodziców

Marek Noculak). Uczestnicy pod
kierunkiem nauczyciela musieli dokonać wyboru jednej piosenki, której
tytuł odgadli i odpowiadzieć na dwa
pytania związane z tekstem utworu.
Punkt pn. „Orlęta lwowskie” to rozwiązywanie krzyżówki niepodległościowej (odpowiedzialny nauczyciel
religii Paweł Nowak).
W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie funkcjonowało
stanowisko pn. „Czyn powstańczy”,
podczas pobytu w tej placówce młodzież według zasady „Co poeta miał
na myśli?” odgadywała, jakich wydarzeń historycznych dotyczył przedstawiony tekst poetycki. Grupy bawiły się też w kalambury, gra typu jeden
rysuje, reszta zgaduje przyniosła

storii Beata Wylęga-Grygierzec i
Henryk Michalczyk.
Niepodległościowe
zmagania
wyłoniły trzech zwycięzców: I miejsce zajęła klasa I LOA (wychowawca Ewa Kijak-Dacko), drugie – I TI
(wychowawca Grzegorz Mikołowski), a trzecie I LOB (wychowawca
Katarzyna Górka). Nagrodą główną dla zwycięskiej klasy był tort biało-czerwony z napisem Niepodległa
ufundowany przez Radę Rodziców.
Organizatorki gry: pomysłodawczyni
Beata Wylęga-Grygierzec i Grażyna
Gatner dziękują uczniom i wychowawcom za aktywne uczestnictwo,
gratulują też serdecznie zwycięskim
klasom.
Grażyna Gatner

II Festiwal Trzech Kultur w Kępnie

Jedno miasto – trzy kultury

Kolejna – druga już – edycja
Festiwalu Trzech Kultur w Kępnie
odbędzie się w tym roku 2 września
(niedziela). Na ten dzień zaplanowano: modlitwę trzech wyznań, wystawę w Muzeum Ziemi Kępińskiej
wraz z lekcją muzealną oraz koncert
na kępińskim Rynku z udziałem m.in.
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka oraz chóru Cantamus. Nie zabraknie wydarzeń towarzyszących – gier
edukacyjnych dla dzieci, warsztatów
kulinarnych i jarmarku.
Tegoroczna edycja Festiwalu
kontynuuje jego główne idee związa-
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ne z historyczną wielokulturowością
Kępna, a szczególnie odniesie się do
rocznicy 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości – taki będzie
też temat koncertu głównego.
Festiwal Trzech Kultur to zadanie
publiczne współfinansowane przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
RP w konkursie „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego
polskiej polityki zagranicznej 2018”.
Kwota dotacji to 148.000 zł.
Szczegółowy program wydarzenia podany zostanie już wkrótce.
Oprac. KR

Bohdana Pilarskiego poznałem jego gospodarstwo potrzebowało
Wspominam, że kiedy byłem na
w roku 1988, będąc w jego posiadło- dofinansowania. Cały czas był jed- Krupce pachniało tam wolnością i
ści w Krupce (gmina Bolesławiec). nak aktywnym społecznikiem, żył demokracją, choć gospodarka była
Cały Jego świat to muzyka, pielę- dla społeczeństwa, zawsze pomocny. złej kondycji. Jak mogłem, pomagagnowanie tradycji, a w to wchodziła Kiedy byłem pracownikiem Urzędu łem B. Pilarskiemu, kilkanaście razy
polityka. W roku 1989 był za przy- Gminy Łęka Opatowska, z mojej ini- byłem na wsi w Krupce, pasłem jego
wróceniem zakłamanej historii ziemi cjatywy powstał herb gminy. Wszel- owce, zbierałem siano, a wieczorem
kępińskiej i ziemi wieruszowskiej. kie wskazówki w tym względzie opowiadał mi o „wielkiej polityWtedy niespodziewanie po u upadku udzielał mi B. Pilarski. Brał aktyw- ce”. W tym czasie byliśmy razem w
systemu
komunistyczneMogilnie k. Gniezna, aby
go został wybrany posłem
uczcić pamięć ks. Piotra
X kadencji z Komitetu
Wawrzyniaka, założyciela
Obywatelskiego „Solidarw zaborze pruskim Banków
ność”. Jego Biuro PoselSpółdzielczych. Interesoskie mieściło się w Kępnie,
wała także sprawa zbrodni
a pierwszym dyrektorem
katyńskiej, spotkaliśmy się
Biura był nauczyciel z Gław Warszawie z żyjącym
zu Józef Florkiewicz. Po
wówczas księdzem prałanim dyrektorem został pan
tem Zdzisławem PeszkowMachulski, pochodzący z
skim (w tym roku przypada
Kępna, ale to już nie była
100. rocznica jego urodzin)
ta działalność co wcześniej,
W 1998 r. przygotowapóźniej dowiedziałem się
łem pierwszą sesję dyploo problemach Bohdana. W
matyczną pt. „Dyplomacja
tym samym czasie powstało
Europejska i Teki Jana hr.
w Kępnie Towarzystwo HiSzembeka”‚ inicjatywę moją
storyczne im. Szembeków,
bezinteresownie wspierał
by w maju 1990 roku nadać
B. Pilarski. Gdy odwiedzał
tutejszej Bibliotece Publiczmnie w Warszawie, dobrze
nej, im. Marii z Fredrów hr.
wiedział, że interesuje mnie
Szembekowej. Poświęcenia
nadał środowisko kępińskie
biblioteki dokonał ks. prai wieruszowskie, a przede
łat Zbigniew Rapior prowszystkim Siemianice roboszcz kościoła parafialnedowa siedziba Szembeków.
go św. Marcina. Inicjatywę
W Warszawie spotkaliśmy
do samego początku popiesię z profesorem Kazimierał B. Pilarski. Przypomirzem Thielem, synem geLech Wałęsa
nam sobie, że był bardzo
nerała Thila, by w rocznicę
Plakat wyborczy B. Pilarskiego, wówczas kandydata do Sejmu
rad z powstania pierwszej
powstania wielkopolskiekontraktowego w 1989 roku
po wojnie lokalnej gazety
go w Domu Katolickim w
„Tygodnika Kępińskiego”
Kępnie przygotować semi- „to informacyjny początek służby ny udział w odbudowie demokracji narium, a wcześniej uroczystą mszę z
dla Ojczyzny” - mawiał poseł. Dzięki Państwa Polskiego, ale był również biskupem Teofilem Wilskim.
Jego zaproszeniu byłem w Sejmie RP naszym reprezentantem w Radzie
B. Pilarski był skromnym człona początku odbudowy Państwa Rze- Europy, wspierał inicjatywy by Pol- wiekiem, zawsze służył ludziom,
czypospolitej Polski. W 1990 r. orga- ska przystąpiła do struktur Unii Eu- choć dobrze wiedział, że nadchodzi
nizowałem przy Jego współudziale ropejskiej i NATO. Nawet gdy prze- czas, aby się pożegnać z tym uroklitrzecią konferencje na temat bohatera stał być już posłem, nadal częstym wym światem. Mówił mi, aby Jego
powstania listopadowego generała gościem był w polskim i europejskim posiadłość Krupka stała się miejscem
dywizji Piotra hr. Szembeka. Kon- parlamencie.
dla osób związanych z kulturą i sztuOd 1988 r. do 1990 prowadzi- ką. Czy tak się stanie? Testament B.
ferencja ta odbyła się w Laskach i w
Siemianicach, wśród zaproszonych łem Klub Miłośników im. Marii z Pilarskiego jest otwarty, a są zainteregości był poseł B. Pilarski. Z kolei w Fredrów hr. Szembekowej, by - jak sowane osoby kontynuowaniem Jego
Bolesławcu z Jego inicjatywy zorga- powiedział B. Pilarski - „Szembeko- pamięci i zamierzeń. Krupka była
nizowałem spotkanie historyczne, wie rzadko która z rodzin przybyłych życiem Bohdana, w pewnym czasie
jako fredrolog przygotowałem tam z obczyzny do Polski i tu osiadłych lokalnym centrum walki ze środowipierwsze spotkanie na temat Marii z wydała w przeciągu dwóch wielu skami polityki i kultury PRL-u. Jego
tylu dygnitarzy duchownych i świec- dorobek muzyczny jest bogaty (wydaFredrów hr. Szembekowej.
W Kępnie często spotkaliśmy kich. Swoje imię zapisali na kartach na w 2011 r. książka „Szkice o musię z księdzem Z. Rapiorem. Jednym historii niezatartymi głoskami jak zyce” z jego opracowaniami i felietoz tematów naszego spotkania było Szembekowie”. Wtedy prosił mnie, nami), ale także na polu politycznym.
uczczenie ks. Piotra Wawrzyniaka. aby o Siemianicach nie zapomnieć, Obecnie trzeba pozbierać wszelakie
Dzięki wspólnym staraniom przy- promować historie wybitnych postaci dokumenty o jego działalności. Uwawróciliśmy ul. Księdza Piotra Waw- z ziemi kępińskiej i wieruszowskiej żam, że na budynku, gdzie było Biuro
rzyniaka (dawniej ulica Obrońców m.in ks. majora pilota Szczepana Poselskie Bohdana Pilarskiego, poStalingradu). Utrwalaliśmy również Walkowskiego w okresie między- winna zawisnąć pamiątkowa tablica.
historię powstania wielkopolskiego, a wojennym absolwenta gimnazjum
Jako prezes Towarzystwa Histoprzede wszystkim pułkownika Stani- kępińskiego czy wybitną pisarkę z rycznego im. Szembeków zwrócę
sława Thiela, który pochodził z po- Mikorzyna Alicję Iwańską, u któ- się do Rady Miejskiej w Kępnie oraz
bliskiego Doruchowa. Pamiętam Jego rej czasie wakacji przebywały córki burmistrza Piotra Psikusa w tej
wizyty w pałacu Radziwiłłów w An- marszałka Józefa Piłsudskiego. Po- sprawie - ufundowania pamiątkowej
toninie, gdzie przebywał Fryderyk nadto kiedy byliśmy w Sejmie, prosił tablicy, ku pamięci pierwszego demoChopin oraz w Wieluniu i Ożarowie, mnie, aby przypomnieć wybitnych kratycznie wybranego posła Ziemi
gdzie B. Pilarski prowadził koncerty dyplomatów II RP przede wszystkim Kępińskiej.
muzyczne. Posiadał szeroką wiedzę autora bezcennych pamiętników wiWarszawa, 12 czerwca 2018 r.
na temat historii Kępna, w kręgu Jego ceministra Spraw Zagranicznych II
Władysław Ryszard Szelag
zainteresowań dominowała historia z RP Jana hr. Szembeka. Myślał już
Prezes Zarządu Krajowego
wówczas, aby w Kępnie zorganizolat 1945–1956.
Towarzystwa Historycznego
B. Pilarski jako rolnik, z Krupki wać Festiwal Trzech Kultur, czy spoim. Szembeków w Warszawie
hodował i dbał o swoje owce, choć tkania ludzi kultury i biznesu.
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ogłoszenie

ZZO Olszowa – Ekologiczne i nowoczesne
rozwiązania problemów z odpadami
Śmieci, śmieciarka, wysypisko odpadów, nieprzyjemny zapach, unoszący się w promieniu kilku kilometrów.
Wszechobecne ptactwo roznoszące resztki wokół. Tak było jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. By uświadomić sobie
z jak wielkim „postępem w postępowaniu” z odpadami mamy do czynienia w ostatnich latach wystarczy uważnie
przyjrzeć się Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w podkępińskiej wsi Olszowa.
Ten wybudowany w 2014 zakład przypomina raczej
nowoczesną fabrykę niż wspominane wyżej wysypisko.
Odpady trafiają tu głównie do ponownej przeróbki.
- Zagospodarowujemy odpady – przetwarzamy
odpady poprzez odzysk surowcowy lub energetyczny
oraz unieszkodliwianie. Prowadzimy odzysk surowców wtórnych lub frakcji wysokokalorycznej, z której
podczas obróbki termicznej w innych instalacjach wytwarza się energię elektryczną lub cieplną. Natomiast
unieszkodliwianie polega na składowaniu pozostałości
po procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, których w żaden sposób nie można poddać recyklingowi, ani przetworzyć – mówi Prezes Zarządu ZZO Olszowa Sp. z o.o. Marzena Koppenberg.
Nie ma też mowy o przykrym zapachu, czego potwierdzeniem są liczne i częste grupy dzieci młodzieży,
które chętnie odwiedzają zakład, by zapoznać się z zasadami segregacji i funkcjonowaniem instalacji.

cyjnie i prawnie do pełnienia funkcji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
Wielofunkcyjna, w pełni zautomatyzowana i zintegrowana instalacja MBP, przygotowana do realizacji celów
wyznaczonych w gospodarce odpadami umożliwia segregację zarówno odpadów komunalnych zmieszanych,
jaki również odpadów pochodzących z selektywnej
zbiórki.
Zakład zapewnia racjonalne gospodarowanie odpadami przy udziale najnowszych technologii w tym obszarze respektując jednocześnie zasady rachunku ekonomicznego, stanowi podstawę systemu, który odpowiada
na kluczowe wyzwania i jest zgodny z przyjętymi kierunkami polityki województwa i państwa w zakresie gospodarki odpadami.
Rachunek ekonomiczny to tutaj słowo klucz. Warto
przy tej okazji odpowiedzieć na często padające pytanie
o koszty odbioru odpadów.

Dokuczliwe ptaki w ramach przepisów i możliwości
są odstraszane, bo spółka od trzech lat korzysta z usług
sokolnika.
Odpowiednie zabezpieczenia w postaci dodatkowych siatek ochronnych, wdrożone procedury utrzymania czystości i porządku oraz dbałość o otoczenie sprawiają, że odpady bardzo rzadko wydostają się poza teren
instalacji. Takie incydenty, owszem mogą się zdarzyć,
przy niekorzystnych warunkach pogodowych, np. silnych
wiatrach, ale są to naprawdę odosobnione przypadki.
Zakład Zagospodarowania Odpadów to nie fanaberia, tylko cywilizacyjna konieczność. Nie chodzi tu nawet
o zobowiązania unijne, ale o stan środowiska, o którym
nie bez powodu mówi się, że mamy je w dzierżawie od
przyszłych pokoleń. Bezpośrednie składowanie odpadów
to najprostsza i najbardziej szkodliwa metoda radzenia sobie z nimi. Tymczasem,
im więcej będziemy ich przetwarzać, tym
mniej będziemy potrzebować nowych surowców zatem mniej będziemy szkodzić
środowisku.
Zakład Zagospodarowania Odpadów
w miejscowości Olszowa, rozlokowany
na ponad 7 hektarowej działce w miejscowości Olszowa, wybudowany w niewiarygodnie krótkim terminie, tj. około
9 miesięcy, spełnia wszystkie te wyśrubowane wymagania. Zarówno te jakościowe, w zakresie ochrony środowiska,
a także rygorystyczne wskaźniki narzucone przez nowelizowane akty prawne.
Technicznie to zakład XXI wieku, spełnia
kryteria najlepszych dostępnych technik.
ZZO Olszowa przygotowany jest
technicznie, technologicznie, organiza-

Dlaczego jedne gminy płacą więcej, a drugie mniej?
To proste. Różne są warunki odbioru odpadów, różne
odległości od instalacji. Różne odległości w zależności
od tego czy zabudowa jest zwarta, jak np. w miastach
czy rozproszona jak w gminach wiejskich, różne muszą
też być koszty transportu.
Jako się rzekło, ZZO Olszowa to nie stare wysypisko.
To – jak sama nazwa wskazuje zakład zagospodarowania.
Zatem maszyny oraz ich układ są takie, by odzyskiwać najskuteczniej poszczególne frakcje, bo prawne obowiązki,
dotyczące maksymalizacji poziomów odzysku odpadów
surowcowych kierowanych do recyklingu, ograniczania
masy składowanych odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji oraz minimalizacji odpadów deponowanych na składowisku są i będą coraz surowsze.

I tu również maszyny i technologia pozwalają na wyodrębnianie ze zmieszanych odpadów:
- frakcji surowcowej: instalacja umożliwia wydzielenie 15 podstawowych frakcji materiałowych na poziomie ok. 80 – 85% ich zawartości w strumieniu odpadów
podawanych na linię (w obszarze działania separatorów
optycznych, separatorów metali i separatora balistycznego) oraz ich automatyczne sprasowanie i zbelowanie;
- zdefiniowanej frakcji wysokokalorycznej przeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego;
- frakcji drobnej (0-80) kierowanej do biostabilizacji
w zamkniętych reaktorach systemu statycznego BIODEGMA.
Zagospodarowanie to także segregacja. Ta również
odbywa się na nowoczesnej linii technologicznej. Tę w
Olszowie zaprojektowano z zastosowań najlepszych
rozwiązań technicznych. Ale to nie jest jej jedyna zaleta.
Przy stosunkowo niewielkich nakładach można ją doposażać i rozbudować, zupełnie jak klocki lego.
Ze zautomatyzowaną instalacją do segregacji zintegrowana jest instalacja biologicznego przetwarzania
odpadów. Takie odpady trafiają do modułów kompostujących w systemie BIODEGMA. Ostatecznym produktem
jest tu stabilizat. Sam system BIODEGMA jest systemem
zamkniętym, z aktywnym napowietrzaniem i zabezpieczeniem przed przedostawaniem się nieoczyszczonego
powietrza procesowego do atmosfery. Słowem również
tu nie ma nieprzyjemnych zapachów.

W systemach wentylacji, chłodzenia i automatyce
procesów segregacji wprowadzono energooszczędne
rozwiązania i urządzenia.
Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa jest
jednym z najnowocześniejszych w Europie.
Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa
prowadzi działalność jako RIPOK od 05.11.2014 r.
w zakresie:
- składowania odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne,
- mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych,
- kompostowania selektywnie zebranych odpadów
zielonych oraz innych bioodpadów.
ZZO Olszowa Sp. z o.o. zapewnia także możliwość
zagospodarowania całego strumienia odpadów powstającego w gospodarstwach domowych, w tym: odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych.
Udziałowcami przedsiębiorstwa są wyłącznie
jednostki samorządu terytorialnego z powiatów kępińskiego, oleśnickiego i ostrzeszowskiego, w tym:
gmina Baranów, gmina Bralin, gmina Doruchów, gmina Dziadowa Kłoda, gmina Kępno, gmina Łęka Opatowska, gmina Międzybórz, gmina Oleśnica, gmina
Miasto Oleśnica, gmina Perzów, gmina Rychtal, gmina
Syców oraz gmina Trzcinica.

ogłoszenie płatne
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Rekordowa liczba 136 wyróżnień dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński
wręczona została podczas dziewiętnastej już Gali „Laureaci 2018”

Nagrody Starosty wręczone

Gala, która miała miejsce 20
czerwca br., zorganizowana została w
Centrum Kształcenia Ustawicznego

W imieniu Zarządu Powiatu
wszystkim wyróżnionym nagrody
wręczyła i złożyła gratulacje wicesta-

Laureaci z Liceum Ogólnokształcącego
nr I im. mjra H. Sucharskiego

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie.
Nagrody Starosty Kępińskiego
otrzymało w tym roku 136 uczniów.
Przypomnijmy, iż w ubiegłym roku
było ich 117.
Laureaci osiągnęli wysokie
wyniki w nauce (średnia ocen minimum 5,0) lub reprezentując szkołę, zajęli co najmniej 3. miejsce w
konkursach przedmiotowych oraz
zawodach sportowych na szczeblu
województwa lub kraju. W tym roku
aż 78 uczniów uzyskało średnią co
najmniej 5,0.

rosta Grażyna Jany. W uroczystości
wzięli także udział członkowie Zarządu Powiatu: Krystyna Możdżanowska i Zenon Kasprzak, skarbnik
powiatu Marcin Trojak, naczelnik
Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej
Jóźwik oraz opiekunowie młodzieży i dyrektorzy szkół prowadzonych
przez Powiat Kępiński.
Najwyższą średnią ocen 6,0
uzyskała uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjra H. Sucharskiego Roksana Rachel. Krystian
Szczot z ZSP nr 2 był laureatem
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i
Umiejętności Budowlanych, a Kamil
Maryniak, również uczeń ZSP nr 2,
finalistą Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Najlepsi uczniowie z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
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Roksana Rachel (LO nr I) – 6,00 i zachowanie wzorowe
Klaudia Kocańda (ZSP nr 1) – 5,83 i zachowanie wzorowe
Wiktoria Maciejewska (ZSP nr 1) – 5,67 i zachowanie wzorowe
Sara Zimoch (ZSP nr 1) – 5,63 i zachowanie wzorowe
Anna Parzonka (ZSP nr 1) – 5,60 i zachowanie bardzo dobre
Sandra Skiba (ZSP nr 1) – 5,56 i zachowanie wzorowe
Julia Morta (LO nr I) – 5,50 i zachowanie wzorowe
Ewelina Dąbrowska (LO nr I) – 5,44 i zachowanie bardzo dobre
Maciej Piskuła (ZSP nr 2) – 5,44 i zachowanie wzorowe
Hubert Ceglarek (LO nr I) – 5,38 i zachowanie wzorowe

NAGRODZENI ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:
Krystian Szczot (ZSP nr 2) – laureat XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
(średnia 5,32 i zachowanie wzorowe); opiekun: Monika Więcławska
Kamil Maryniak (ZSP nr 2) – finalista eliminacji Centralnych XLII edycji Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes (średnia 5,06 i zachowanie wzorowe);
opiekun: Barbara Gruszka
Klaudia Kocańda (ZSP nr 1) – III miejsce w etapie wojewódzkim Olimpiady „Warto wiedzieć
więcej o ubezpieczeniach (średnia 5,83 i zachowanie wzorowe); opiekun: Ewelina Malinowska
Paulina Bodzińska (ZSP nr 1) - III miejsce w etapie wojewódzkim Olimpiady „Warto wiedzieć
więcej o ubezpieczeniach (średnia 5,35 i zachowanie wzorowe); opiekun: Ewelina Malinowska
Justyna Błażejewska (ZSP nr 1) – III miejsce w etapie wojewódzkim Olimpiady „Warto wiedzieć
więcej o ubezpieczeniach (średnia 5,35 i zachowanie wzorowe); opiekun: Ewelina Malinowska

Danuta

Mój tata z wąsami
kibicuje z Polakami!
Kiedy tata obok jest,
Polska wtedy wygra mecz!
Kiedy rywal daje w kość,
ostrej walki nigdy dość!
Marta

NAGRODZENI ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

Mistrzostwa Św

iata dla Polski są
tego lata,
Mecze w ygram
y
w finale ry wala
pokonamy!
Polska!
Damian

Autorów zapraszamy do redakcji „Tygodnika Kępińskiego”
po odbiór nagród!!!
6

jak najlepsze wyniki – podkreśla
wicestarosta G. Jany. - Młodzież się
angażuje, bo wiele osób odbierało
po kilka nagród – w sporcie, w innej działalności społecznej i również w nauce. Świadczy to o tym, że
oni chcą się angażować i nie przeszkadza im to w byciu najlepszymi
uczniami. Są najlepsi z najlepszych
i są sprawcami tego, że nasze szkoły są tak wysoko pozycjonowane w
rankingach szkół ponadgimnazjalnych w Polsce – zaznaczała. - Gratuluję im tego z całego serca, że przy
ich zdolnościach, pracy i oczywiście
ogromnym wkładzie nauczycieli,
którzy również zostali nagrodzeni,
takie wyniki były możliwe.
Uroczystość swoimi występami
uatrakcyjnili uczniowie kępińskich
szkół ponadgimnazjalnych.
Oprac. bem

(PIERWSZA DZIESIĄTKA):

„Pokaż, jak kibicuje Twój tata!”

Krzysztof

Miniony rok szkolny obfitował w
sukcesy sportowe. Artur Gruszka z
ZSP nr 2 zdobył złoty, srebrny i dwa
brązowe medale w Mistrzostwach
Polski w pływaniu. Uczniowie LO
nr I zdobywali medale na Mistrzostwach Wielkopolski w badmintonie,
biegach na orientację, drużynowych
biegach przełajowych, sztafetowych
biegach przełajowych, drużynowej lidze lekkoatletycznej, Mistrzostwach
Polski Pierwszej Pomocy PCK oraz
w zawodach sportowo-obronnych
„Sprawni jak żołnierze”. Uczniowie
ZSP nr 1 osiągali natomiast sukcesy
w finałach wojewódzkich w sztafetowych biegach przełajowych, biegach
na orientację i drużynowej lidze lekkoatletycznej.
- Jestem dumna z tego, że mamy
tak wspaniałą, zdolną młodzież,
której zależy na tym, żeby osiągać

NAGRODZENI ZA NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN

Z okazji Dnia Ojca prezentujemy zwycięskie hasła i fotografię,
nadesłane przez naszych Czytelników na konkurs:

Kciuki zawsze
za Was trzymamy
i mimo niepowodzeń
się od Was nie odwracamy.
Walczcie do końca,
dajcie z siebie wszystko
i zafundujcie nam
niane widowisko.
apom
niez
d żadnym rywalem
prze
cy
Pola
nie pękają,
a kibice swoim dopingiem
to doceniają.

Nagrodzeni uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2
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Artur Gruszka (ZSP nr 2), Wiktor Rybczyński (LO nr I), Karolina Krzywiecka (LO nr I),
Matylda Polańska-Lewandowska (LO nr I), Maja Drelak (ZSP nr 1), Kinga Trzeciak (LO nr I),
Radosław Wróbel (LO nr I), Karol Przewdzięk (LO nr I), Wiktoria Krowiarz (ZSP nr 1),
Paulina Wawrzynek (ZSP nr 1), Joanna Jóźwiak (LO nr I), Kacper Kuropka (ZSP nr 1),
Justyna Hołoś (LO nr I), Bogumiła Pruchnicka (LO nr I), Paulina Więckowska (ZSP nr 1),
Katarzyna Bacińska (LO nr I), Jagoda Gania (LO nr I), Wiktoria Woch (ZSP nr 1),
Bartosz Gibek (LO nr I), Wojciech Kurzyński (LO nr I), Michał Włodarczyk (LO nr I),
Jakub Oszenda (ZSP nr 1), Natalia Narożna (LO nr I), Weronika Wróbel (LO nr I),
Ewelina Dąbrowska (LO nr I), Vanessa Długowska (LO nr I), Łukasz Barczak (ZSP nr 1),
Tomasz Bryłka (ZSP nr 1), Eryk Bartkowiak (ZSP nr 1), Bartłomiej Garczarek (ZSP nr 1),
Michał Kowalczyk (ZSP nr 1), Miłosz Lasecki (ZSP nr 1), Tomasz Kosiński (ZSP nr 1),
Karol Latusek (ZSP nr 1), Oskar Tomaszek (ZSP nr 1), Miłosz Wabnic (ZSP nr 1),
Nikodem Wylęga (ZSP nr 1), Klaudia Bryza (ZSP nr 1), Oliwia Czajkowska (ZSP nr 1),
Magdalena Dyszlewska (ZSP nr 1), Julia Kopeć (ZSP nr 1), Marlena Nawrot (ZSP nr 1),
Sandra Skiba (ZSP nr 1), Sandra Świtoń (ZSP nr 1), Zuzanna Bednarek (LO nr I),
Małgorzata Ciemna (LO nr I), Aleksandra Hołoś (LO nr I), Eliza Blabuś (LO nr I),
Hanna Brzezińska (ZSP nr 1), Oliwia Cierpik (ZSP nr 1), Aleksandra Domal (LO nr I),
Emilia Froń (ZSP nr 1), Anna Kaczor (LO nr I), Jagoda Napierała (ZSP nr 1),
Klaudia Pregiel (ZSP nr 1), Karolina Trzeciak (LO nr I), Karolina Żurek (ZSP nr 1).
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Kolejne „Nadzieje Kępna” zostały wręczone wyróżniającym się absolwentom oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych z terenu gminy Kępno

Karol Maryniak z ZSP nr 2 w Kępnie wziął udział w eliminacjach centralnych XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Karol finalistą olimpiady

Najlepsi z najlepszych nagrodzeni
20 czerwca br. w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Gwiazd Piłki
Ręcznej w Kępnie po raz kolejny tytułem „Nadzieje Kępna” nagrodzono
absolwentów oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych
z terenu gminy Kępno. W tym roku,
spośród 276 uczniów ten zaszczytny
tytuł otrzymało 21 abiturientów.
Absolwenci klas gimnazjalnych
wyróżniani są za wyniki w nauce
oraz ponadprogramową działalność.
„Nadzieją Kępna” w chwili ukończenia szkoły podstawowej zostaje
uczeń wybitny, zarówno pod względem wiedzy, jak i osobowości, który
wykazał się szczególnymi osiągnięciami. W gronie wyróżnionych są
finaliści olimpiad przedmiotowych,
sportowych, a także społecznicy.
Uczniowie musieli włożyć sporo pracy, aby zasłużyć na ten tytuł – nagradzani są bowiem za wysokie wyniki
w nauce (średnia ocen powyżej 5,0),
zachowanie co najmniej bardzo dobre oraz działalność wykraczającą
poza zakres programu szkolnego.
Wyróżnione osoby łączy także kre-

atywność, zaangażowanie w życie
szkoły, działalność pozaedukacyjna
oraz godna podziwu i naśladowania
postawa. - To nie jest konkurs dla
kujonów. To konkurs dla osób, które

drugiego człowieka – wyjaśniła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu Małgorzata Frala-Kędzior.
Młodzież pretendująca do miana
„Nadziei Kępna” typowana jest rok-

Nagrodzonym uczniom
towarzyszyli rodzice

chcą robić więcej, rozszerzać swoje
pasje, doświadczenia, umiejętności,
ale jednocześnie potrafią pogodzić to
z codzienną nauką. Ważną kwestią
jest ludzka wrażliwość na potrzeby

Bliscy laureatów są
z nich bardzo dumni

NADZIEJE KĘPNA 2018

Klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 1
im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie:
Hanna Biegańska, Roksana Kupczak, Weronika Rzepka,
Weronika Wróbel
lne w Szkole Podstawowej nr 2
gimnazja
Klasy
im. K. K. Baczyńskiego w Kępnie:
Martyna Jerczyńska, Diana Przybylska, Martyna Rybczyńska,
Zuzanna Słomiana, Weronika Staszak, Bartłomiej Steć
Klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3
im. Przemysła II w Kępnie:
Kacper Belka, Kinga Musiała, Jakub Muszyński, Dagmara Pelc,
Aleksandra Polak, Nikola Sobczak, Filip Solecki
Klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Mikorzynie:
k, Klaudia Górecka, Julia Jędrysiak,
Czarnasia
Anna
Katarzyna Owczarek.

rocznie przez dyrektorów gimnazjów
po konsultacjach z nauczycielami.
- Mam wrażenie, że w tej sali
unosi się duch dumy. Dumy waszych
rodziców, dziadków opiekunów.
Dumy z was – zauważył burmistrz
Piotr Psikus. - Dzisiaj kończycie
swoje dzieciństwo, zaczynacie wkraczać w wiek dojrzały, gdzie na co
dzień będziecie musieli dokonywać
coraz poważniejszych wyborów. Pamiętajcie, że w życiu często spotkacie ludzi złych, jeśli będziecie mieć
okazję, podziękujcie im, za to że mogliście ich spotkać, bo oni was tylko
wzmocnią w dorosłym życiu. (...)
Jak mówił Seneka: „Uczymy się nie
dla szkoły, lecz dla życia” – niech to
zdanie towarzyszy wam na co dzień
– mówił. Zachęcał też, aby młodzi
nie wyjeżdżali do większych miast,
ale pozostali w gminie Kępno. - Realizujcie się zawodowo, społecznie
i rodzinnie na terenie Ziemi Kępińskiej – dodał.
Laureaci otrzymali nagrody w postaci pamiątkowych dyplomów i upominków, które na ich ręce złożył burmistrz P. Psikus oraz wiceburmistrz
Artur Kosakiewicz. Wyróżnienia i
gratulacje otrzymali również rodzice.
Uroczystość wręczenia tytułów
uświetnił niezwykły, wzruszający
występ ucznia Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Aleksandra
Tansmana w Kępnie Mikołaja Michalczyka, który zachwycił wszystkich zebranych swoim ogromnym
talentem muzycznym. Młody artysta
w ramach podziękowania otrzymał
upominek. 		
KR

7 i 8 czerwca br. na terenie Uni- fikacje w zawodzie: technik agrobizwersytetu Przyrodniczego we Wro- nesu, technik rolnik, technik ochrony
cławiu, w Centrum Dydaktyczno- środowiska, technik ogrodnik, tech-Naukowym, odbyły się eliminacje nik leśnik, technik technologii żywcentralne XLII edycji Olimpiady ności, technik żywienia i usług gaWiedzy i Umiejętności Rolniczych. stronomicznych, technik weterynarii,
W eliminacjach wzięło udział ponad technik mechanizacji rolnictwa, tech200 uczestników z całego kraju.
nik hodowca koni, technik inżynierii
Do stolicy Dolnego Śląska przy- środowiska i melioracji oraz technik
jechali uczniowie, którzy zdobyli naj- architektury krajobrazu.
większą liczbę punktów w odbywaOrganizatorem zmagań jest Kojących się w kwietniu eliminacjach mitet Główny OWiUR przy Uniokręgowych w poszczególnych blo- wersytecie Przyrodniczo-Humanikach: produkcja roślinna, produkcja stycznym w Siedlcach, a patronem
zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, medialnym – Agencja Promocji Rolagrobiznes, architektura krajobrazu, nictwa i Agrobiznesu APRA oraz
ogrodnictwo, ochrona i inżynieria multiportal agropolska.pl.
środowiska, technologia żywności,
W wyniku przeprowadzonych
gastronomia, weterynaria oraz le- eliminacji centralnych K. Maryniak
śnictwo.
z ZSP nr 2 w Kępnie uzyskał tytuł
Podczas eliminacji Zespół Szkół finalisty w bloku agrobiznes i tym
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie samym został zwolniony z części
reprezentował Kamil Maryniak z klasy III TC w bloku
agrobiznes. Ucznia przygotowywała Barbara Gruszka
– nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych.
Opiekunem ucznia na olimpiadzie był natomiast Jan Kokot – nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych.
W czwartek uczniowie,
uczestniczący w zmaganiach, rozwiązywali testy,
które miały zweryfikować
ich wiedzę. W każdym z 11
bloków tematycznych należało udzielić odpowiedzi
na 60 pytań z zakresu danej branży zawodowej oraz
ekonomii. Następnie przystąpili do części praktycznej Karol Maryniak prezentuje dyplom
złożonej z trzech zagadnień finalisty XLII edycji OWiUR
problemowych. Z obydwu
części można było uzyskać
pisemnej egzaminu potwierdzającemaksymalnie 120 punktów.
Prof. dr hab. Józef Starczewski – go kwalifikacje w zawodzie technik
przewodniczący Komitetu Głównego agrobiznesu. Tytuł finalisty to nie
OwiUR – podkreślał, że już samo za- tylko prestiż, ale i satysfakcja z osiąkwalifikowanie się do etapu central- gniętego wyniku, okupionego wienego to ogromny sukces. - Wszyscy loma godzinami pracy. To również
jesteście zwycięzcami. Żeby tu być, ogromna szansa rozwoju, ponieważ
przeszliście długą drogę – zwrócił tytuł ten stwarza możliwości studiosię do uczniów. J. Starczewski ser- wania na uczelniach w Polsce. Do tej
decznie podziękował za wielkie za- pory, w ciągu sześciu lat funkcjonoangażowanie zarówno uczniom, jak i wania kierunków rolniczych w ZSP
nauczycielom. Zachęcał uczestników nr 2 w Kępnie, doczekano się dwóch
do tego, aby spróbować pobić olim- finalistów OWiUR: w bloku agrobizpijski rekord punktowy sprzed 12 lat nes i produkcja roślinna. Zachęcić
to może obecnych oraz przyszłych
wynoszący 117 punktów.
Prof. dr hab. inż. Józef Sowiński uczniów do uczestnictwa w zajęciach
– prorektor ds. studenckich i eduka- dodatkowych rozwijających umiejętcji Uniwersytetu Przyrodniczego ności praktyczne i przygotowujących
we Wrocławiu – zwrócił uwagę, że do olimpiady.
Być może w przyszłym roku
uczelnia jest otwarta dla laureatów
OWiUR. Zachęcał do studiowania we szkolnym, gdy Kamil będzie w klasie
Wrocławiu na jednym z kierunków z IV, jeszcze raz podejmie trud przygozakresu rolnictwa i jego szeroko ro- towania się do olimpiady, w której na
laureatów czekają bardzo atrakcyjzumianego otoczenia.
OWiUR to jeden z najstarszych i ne nagrody i stypendia. Z kolei jego
najbardziej prestiżowych konkursów przykład z pewnością przyczyni się
wiedzy oraz umiejętności praktycz- do wzrostu zainteresowania podnonych organizowany w Polsce pod pa- szeniem nie tylko poziomu wiedzy
tronatem Ministerstwa Edukacji Na- teoretycznej, ale również umiejętnorodowej oraz Ministerstwa Rolnictwa ści praktycznych oraz będzie wzorem godnym do naśladowania przez
i Rozwoju Wsi.
Finaliści OWiUR, zgodnie z roz- innych uczniów szkoły, nie tylko w
porządzeniem MEN, są zwalniani z zawodach rolniczych.
Jan Kokot
egzaminów potwierdzających kwali-
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W Przedszkolu Sióstr Boromeuszek w Kępnie w czwartek,
14 czerwca br., od samego rana trwały przygotowania do
otwarcia Mundialu 2018

Strefa kibica - przedszkolaka

Aby wakacje były bezpieczne

Fot. KPP Kępno

Wszystkie przedszkolaki
dopingowały naszą kadrę narodową

Policjanci spotkali się z dziećmi, z którymi rozmawiali o bezpieczeństwie w okresie letnim. Dzieci podczas spotkań dowiedziały się, jak bezpiecznie spędzać czas w wakacje,
w szczególności nad wodą

Nie mogło zabraknąć czeerleaderek

Burza wyrządziła kilka szkód w powiecie kępińskim

Strażacy interweniowali 9 razy

21 czerwca br. od samego rana
zewsząd docierały ostrzeżenia przez
bardzo gwałtownymi burzami, silnym
wiatrem, obfitymi opadami deszczu
oraz gradobiciem. Na szczęście silna
nawałnica ominęła powiat kępiński
i nie wyrządziła poważnych szkód.
Nie można jednak powiedzieć, że
oszczędziła nasz region stuprocentowo – straż pożarna była wzywana do 9
zdarzeń, będących następstwami warunków pogodowych – intensywnych
opadów deszczu i silnego wiatru.
Pierwsze zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło o godz. 16.53.
Dotyczyło ono drzewa powalonego
na drogę na Os. 700-lecia w Kępnie.
- Strażacy z JRG Kępno oraz OSP
Kępno pocięli i usunęli drzewo na
pobocze – informuje rzecznik prasowy KP PSP Kępno kpt. Jarosław
Kucharzak. O godz. 17.00 zgłoszono,
że kolejne przewrócone drzewo całkowicie blokuje drogę DK39 w Mroczeniu. Na miejscu działali strażacy
z OSP Mroczeń. Kilka minut później
strażacy z JRG Kępno udali się na
ul. Boczną w Kępnie, gdzie uszkodzone zostały dachówki na budynku
mieszkalnym – strażacy zabezpieczyli
uszkodzone poszycie dachu plandeką.
Kolejne zgłoszenie miało miejsce o
godz. 17.16. - Na ul. Strumykowej w
Baranowie drzewo przewróciło się na
drogę, uszkadzając dodatkowo słup
energetyczny. Po odłączeniu prądu
przez Pogotowie Energetyczne stra-
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żacy z OSP Baranów pocięli i usunęli
drzewo na pobocze – mówi rzecznik
prasowy KP PSP Kępno. Zaledwie
minutę później wpłynęła informacja
o kolejnym przewróconym drzewie –
tym razem na ul. Dworcowej w Kępnie. Drzewo upadło na garaże, tzw.
blaszaki – na szczęście wewnątrz nie
było samochodów. Strażacy z JRG
Kępno oraz dwa zastępy z OSP Kępno pocięli i usunęli drzewo. Tuż przed
godz. 17.30 OSP Olszowa została
zadysponowana do zdemontowania
uszkodzonego lustra drogowego na
ul. Grobla w Kępnie. Z kolei o godz.
18.09 strażacy otrzymali zgłoszenie,
że na ul. Słonecznej w Kępnie konar
uszkodził transformator i spowodował
jego zapalenie – po odłączeniu energii
przez Pogotowie Energetyczne pożar
zgasł samoczynnie. Na miejscu działała JRG Kępno. Kolejne minuty przyniosły kolejne wezwania. - Na ul. Kaczej w
Bralinie po uderzeniu pioruna uszkodzona została instalacja elektryczna
w budynku mieszkalnym – doszło do
pożaru licznika prądu, który ugaszono jeszcze przed przybyciem straży.
Strażacy z OSP Bralin sprawdzili cały
obiekt, wykluczając inne zagrożenia, a
Pogotowie Energetyczne odłączyło zasilanie w obiekcie – relacjonuje kpt. J.
Kucharzak. Ostatnie zgłoszenie dotarło
do SKKP PSP Kępno o godz. 18.22. Na
ul. Dworcowej w Kępnie strażacy mieli
za zadanie pociąć i usunąć konar, który
spadł na tory kolejowe.
Na szczęście w zdarzeniach nikt
nie odniósł obrażeń.		
KR

Okres letni to czas upragnionego
przez dzieci i młodzież wakacyjnego wypoczynku. W związku z tym
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w ramach akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo
nad wodą” spotykali się z dziećmi ze
szkół powiatu kępińskiego na pogadankach, podczas których w szczegółowy sposób wyjaśniali, jak zachować się nad wodą, jakich sytuacji
unikać i do jakich zasad należy się
stosować, żeby bawić i wypoczywać
się bezpiecznie w okresie wakacji.
W trakcie spotkań dzieciom
przybliżono także zawód policjanta,
zaprezentowano policyjne wyposażenie oraz sprzęt wykorzystywany
przez policjantów grupy realizacyj-

nej. Każde dziecko mogło również
wsiąść do radiowozu, uruchomić
sygnały świetlne i dźwiękowe, a na-

wet pozwolić się zamknąć za kratami
części do przewożenia niebezpiecznych osób.
Oprac. KR

Dzieci podczas spotkań dowiedziały się,
jak bezpiecznie spędzać czas w wakacje

Fot. KPP Kępno

emocje, zapraszając przedszkolaków
na trening oraz wywiad z Robertem
Lewandowskim. Nie zabrakło też
czeerleaderek, które porwały do tańca wszystkie dzieci.
Oprac. bem

Jeden z gości hotelowych wszczął awanturę, był pijany oraz agresywny w stosunku do
obsługi hotelowej i policjantów

Zatrzymali awanturnika

22 czerwca br. dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został powiadomiony przez pracowników jednego z hoteli, znajdującego
się na terenie Kępna, że jeden z gości
hotelowych wszczął awanturę, jest
pijany oraz agresywny w stosunku
do obsługi hotelowej. - Policjanci,

którzy udali się na miejsce, ustalili, że awanturującym się mężczyzną
jest 54-letni mieszkaniec Krotoszyna, który znajdował się pod silnym
wpływem alkoholu, był agresywny
również w stosunku do interweniujących policjantów, używał słów
wulgarnych, w związku z czym zo-

stał zatrzymany w celu wytrzeźwienia – poinformował oficer prasowy
KPP Kępno sierż. Filip Ślęk.
Mężczyzna po wytrzeźwieniu
został ukarany mandatem karnym za
wykroczenia, których się dopuścił.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe w Chojęcinie

Uderzył w przydrożne bariery

20 czerwca br., o godz. 8.39, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o wypadku samochodu osobowego
na drodze wojewódzkiej W482 w
Chojęcinie. - Kiedy strażacy dojechali na miejsce zdarzenia, zastali
pojazd, który uderzył w przydrożne
bariery i pozostawał na pasie ruchu,
blokując całkowicie drogę. Na skutek zdarzenia jedna osoba została
poszkodowana. Strażacy udzielili
jej kwalifikowanej pierwszej pomocy, a po przyjeździe na miejsce
Zespołu Ratownictwa Medycznego
lekarz podjął decyzję o transporcie
do szpitala. Na rozlane płyny eksploatacyjne zastosowano sorbent.
Uszkodzone barierki, które stwarzały zagrożenie (zawężały pas ruchu),
zostały usunięte – relacjonuje rzecz-
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nik prasowy KP PSP Kępno kpt. Jarosław Kucharzak.
W akcji ratowniczej udział brały
dwa zastępy straży pożarnej z Jed-

Na skutek zdarzenia jedna osoba
została poszkodowana

nostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, Zespół Ratownictwa Medycznego
i funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
Oprac. KR

Fot. KP PSP Kępno

W tym dniu wszystkie przedszkolaki dopingowały naszą kadrę
narodową. Pojawił się komentator
sportowy, który wyzwolił we wszystkich jeszcze większą ekscytację i

Informacje

wiadomość

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Kępnie odbywała się kolejna zbiórka krwi

Krew – najcenniejszy dar

14 czerwca br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kępnie odbyła się
kolejna zbiórka krwi, zorganizowana
przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
– Oddział Terenowy w Ostrzeszowie.
Choć krew można oddawać w punkcie
poboru w Kępnie w każdy czwartek (a
w pozostałe dni – w Oddziale Terenowym przy ul. Zamkowej w Ostrzeszowie), tym razem zbiórka odbywała się
z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy. Zarejestrowało się 36 osób, a 28 z
nich zostało zakwalifikowanych do
oddawania krwi, co dało w sumie 12,6
litrów życiodajnego płynu.
Krew jest niezwykle cenna. To
naturalny lek, którego nie można niczym zastąpić. Jeśli jesteśmy zdrowi,
nie zastanawiamy się nad tym, jak jest
ważna i cenna. Jednak często docho-

oddania krwi znajdują się: choroby
układu krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego,
zakażenie chorobami zakaźnymi, zachowania seksualne o podwyższonym
ryzyku zarażenia chorobami zakaźnymi, używanie środków psychoaktywnych, choroby krwi, łuszczyca,
cukrzyca oraz nowotwory złośliwe.
Przed oddaniem krwi należy
zjeść lekki posiłek, zabrać ze sobą
dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, a następnie zgłosić się
do punktu krwiodawstwa. Należy też
poprzedniego dnia przyjmować jak
najwięcej płynów i unikać wysiłku fizycznego. Po zgłoszeniu się do punktu
każdy jest badany pod kątem wysokości ciśnienia i poziomu hemoglobiny
– aby się zakwalifikować, wartości te
muszą być w normie.

Choć dawców przybywa z roku na rok,
deficyt krwi wciąż jest duży

dzi do sytuacji, kiedy potrzebna jest
transfuzja krwi, mająca na celu uzupełnienie jej niedoborów. Również
skomplikowane zabiegi operacyjne
nie byłyby możliwe do wykonania,
gdyby nie było zapasów krwi. Jedynym jej źródłem są zdrowi ludzie.
Oddając krew, można uratować czyjeś
zdrowie, a nawet życie. Jest to dar bezinteresowny, anonimowy i niezwykle
potrzebny. Jednorazowo pobierane
jest 450 ml krwi. Pomiędzy oddaniami
musi minąć 8 tygodni (niezależnie od
płci). - Cieszymy się z każdej jednostki
krwi, którą możemy pobrać od dawcy,
ponieważ krew jest bardzo potrzebna,
a nie da się jej sztucznie wyprodukować. Cieszymy się, że dawcy przychodzą i choć wciąż jest ich mało, liczba
ta zwiększa się z roku na rok. Podczas akcji oddawania krwi dominują
dawcy wielokrotni, czyli ci, którzy
przychodzą regularnie i głównie na
nich opiera się nasze krwiodawstwo.
Mamy jednak także nowych dawców,
którzy dopiero „wciągają się” w oddawanie krwi – mówi kierownik Terenowego Oddziału Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie Karolina Jakowicka-Czemplik. - Krew
jest niezbędna do funkcjonowania organizmu. Gdy zaczyna jej brakować,
cały organizm zaczyna szwankować.
Niestety, bez krwi nie da się żyć. Dlatego zachęcamy, aby każdy, kto może
i spełnia kryteria, oddawał krew, a na
pewno biorcy zawsze będą wdzięczni wam, drodzy dawcy, że oddajecie
krew – zachęca.
Krwiodawcą może zostać każda
osoba pełnoletnia, poniżej 65. roku życia, która jest zdrowa, czuje się dobrze,
waży nie mniej niż 50 kg i pragnie pomóc drugiemu człowiekowi. Wśród
bezwzględnych przeciwwskazań do

Oddana krew zakwalifikowanej
osoby jest później badana, aby stwierdzić, czy nie jest ona zakażona kiłą,
HIV czy wirusem żółtaczki zakaźnej
B lub C. Jeśli test wypadnie dodatnio,
krew nie jest przetoczona, a dawca
zostaje poinformowany o wynikach
przez lekarza. Dawca musi też wypełnić kwestionariusz, w którym zadawane są pytania pozwalające określić,
czy oddana krew będzie bezpieczna
dla pacjenta. Pytania są bardzo szcze-

dniu, otrzymanie wyników badań
krwi oraz ulga podatkowa za oddaną
krew jako darowiznę. Oprócz krwi
można oddać również osocze (przez
tzw. plazmaferezę) oraz szpik.
Deficyt krwi w stacjach krwiodawstwa i krwiolecznictwa wciąż jest
bardzo duży. Motywacją do oddawania krwi powinna być możliwość
pomocy innym. Chętnych jest jednak
wciąż za mało, dlatego zachęcamy
do oddawania krwi. - Oddaję krew
dopiero drugi raz, ale zamierzam
robić to nadal. Najważniejsze jest,
aby pomagać innym. Zachęcam również wszystkich, aby oddawali krew
– trzeba pomagać, bo im więcej ludzi pomaga, tym większej ilości osób
można uratować zdrowie lub życie.
Nie ma się czego bać, wszystko jest w
jak najlepszym porządku, jest sterylnie, a pielęgniarki są bardzo miłe –
podkreśla Zuza. - Mam przyjemność
oddawać krew po raz czwarty i sądzę,
że będę oddawać ją jeszcze wiele razy.
Zachęca mnie do tego chęć niesienia
pomocy ludziom i to późniejsze, wspaniałe uczucie, że komuś się pomogło –
dodaje Michał. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego Adam Staszczyk oddaje krew od 16 lat. - Światowy
Dzień Krwiodawcy to, w mojej opinii,
akcja promocyjna, która ma na celu
zachęcić ludzi do oddawania krwi. W
związku z dużym zapotrzebowaniem
na krew nawet jednorazowy dawca
jest ważny, szczególnie ten, który posiada rzadką grupę, taką jak B RH-,
AB RH+ czy AB RH. Oddaję krew
od 16 lat, więc mogę powiedzieć, że
ubyło mi już kilka litrów. Sam proces
pobierania jest bezbolesny, czuć tylko
lekkie ukłucie, nie trzeba obawiać się
bólu. Wszystkie lęki rozwiewa bardzo
miły i doświadczony personel. Dla
mnie po tylu latach stało się to przyjemnością – szczególnie świadomość,
że można w ten sposób uratować
komuś życie. Jak ważna jest krew w
leczeniu, miałem okazję przekonać
się w styczniu br., kiedy w pierw-

O drodze do świętości Jana Pawła II
na wieczornicy w Szkole
Podstawowej nr 3 w Kępnie

„Pójdźcie za mną...”
7 czerwca br., zgodnie z corocznym zwyczajem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Przemysła II w Kępnie,
zgromadzeni goście oraz nauczyciele
mieli przyjemność obejrzeć wieczornicę pn. „Pójdźcie za mną...” poświęconą św. Janowi Pawłowi II, przygotowaną przez Katarzynę Guziałek,
Małgorzatę Hojkę, Włodzimierza
Jurczenię, Elżbietę Kozioł, Lidię
Pietras, Justynę Schumacher i Zofię
Skotnik.
Organizatorzy podkreślili, że w
związku z nadchodzącymi obchodami 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, szczególnie
ważne jest wspominanie wielkich
Polaków, do jakich z całą pewnością
należy Karol Wojtyła. Widzowie
dzięki pięknemu montażowi słow-

no-muzycznemu kolejny raz mogli
prześledzić drogę do świętości tego
wyjątkowego człowieka: jako dziecko, uczeń, student, duchowny, poeta,
podróżnik, patriota i, wreszcie, głowa
Kościoła katolickiego, papież, którego działaniom zawsze przyświecały
słowa: „Totus Tuus”. Wszystkie etapy
życia bohatera przedstawienia utwierdzały zebranych w przekonaniu, jak
wielkim człowiekiem był K. Wojtyła
oraz w poczuciu dumy z naszego rodaka, który cieszy się powszechnym
szacunkiem.
Wzruszające spotkanie zwieńczyło wspólne odśpiewanie „Barki” oraz
słodki poczęstunek w postaci papieskich kremówek.
Agnieszka Wiśniowska

echo rychtala
czerwiec 2018, nr 26 (844)
Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rychtalu na wycieczce w „EKOZAGRODZIE” w Staniszczach Małych

Ekologiczna wycieczka
12 czerwca br. w Przedszkolu
Samorządowym w Rychtalu zorganizowana została wycieczka do „EKOZAGRODY” w Staniszczach Małych
koło Opola. Tam, w podziale na
mniejsze grupy, dzieci brały udział w
różnych warsztatach. Było to między
innymi: dojenie sztucznej krowy, pieczenie ekologicznych ciasteczek czy
malowanie kwiatka ekologicznymi
farbami. Dzieci dowiedziały się również wielu interesujących rzeczy na
temat pszczół oraz zobaczyły pasie-

Jednorazowo od dawcy
pobierane jest 450 ml krwi

gółowe i intymne, ale dane traktowane
są poufnie.
Dawcy, który chociaż raz oddał
honorowo krew, przysługuje tytuł Honorowego Dawcy Krwi. Oprócz tytułu
i legitymacji przysługuje mu również:
ekwiwalent kaloryczny w wysokości
4500 kcal, zwykle w formie czekolad,
zwrot utraconego zarobku na zasadach
wynikających z przepisów prawa pracy, zwrot kosztów przejazdu z miejsca
zamieszkania do najbliższej jednostki
publicznej służby krwi, zwolnienie z
pracy lub zajęć lekcyjnych w danym

szej dobie po urodzeniu mojej córce
musiały zostać podane płytki krwi
z bardzo rzadkim antygenem HPA-1a ujemnym. Anonimowemu dawcy
mogę tylko bardzo serdecznie podziękować. Dzięki jego krwi można było
zapobiec tragedii. Znam wielu ludzi,
którzy chętnie oddawaliby krew, ale
ze względu na stan swojego zdrowia
nie mogą. Więc jeśli jesteś zdrowy
i czujesz się na siłach, zachęcam do
oddawania krwi i pamiętaj: „Twoja
krew ratuje życie”! – zachęca.
KR

kę. W przerwach między poszczególnymi zajęciami spędzały czas na placu zabaw oraz jeździły na gokartach.
Był również czas na posiłek, a
mianowicie drugie śniadanie oraz
obiad – pyszną, pieczoną kiełbaskę
oraz własnoręcznie upieczone, ekologiczne ciastka.
Wycieczka udała się w 100%, a
wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Na koniec wycieczki dzieci
otrzymały dyplom podróżnika.
Oprac. KR

Wizyta w „EKOZAGRODZIE”
dała dzieciom mnóstwo radości
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Region

gmina
G£OS TRZCINICY
czerwiec 2018, nr 26 (1041)

Gmina Trzcinica w ostatnim czasie pozyskała środki zewnętrzne na kilka dziedzin swojej działalności w wysokości blisko 260 tys. zł

Pozyskano kolejne
Spektakl z ekologicznym przesłaniem dofinansowania

12 czerwca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy najmłodsi obejrzeli spektakl
pt. „Zaczarowany las” Teatru Lalek „Pinokio” z Nowego Sącza

Około 100 dzieci wraz nauczycielkami z zainteresowaniem obejrzało ekologiczny spektakl z przesłaniem: „Żyj z przyrodą w zgodzie”.

dla młodzieży oraz spotkań autorskich i koncertu poezji śpiewanej dla
dorosłych. Zostaną wydane także
nowe zakładki do książek. Ponadto,

Spektakl był jednym z elementów projektu trzcinickiej biblioteki
pn. „Z książką w świat przygody, wartości i wiedzy”

Spektakl kukiełkowy dla dzieci był jednym z elementów projektu
trzcinickiej biblioteki pn. „Z książką
w świat przygody, wartości i wiedzy”, który uzyskał dofinansowane
ze środków finansowych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Partnerstwo dla
książki”.
- W nadchodzących miesiącach
zarówno na małych czytelników,
jak i na tych starszych czeka wiele
atrakcji przygotowanych przez bibliotekę. Planujemy realizację kolejnych spektakli teatralnych, zajęć dla
dzieci, warsztatów motywacyjnych

w ramach drugiego projektu biblioteki pn. „Z książką w plecaku przemierzamy gminę, ojczyznę i świat”,
na naszych czytelników też czeka
wiele atrakcji skupionych wokół tematyki regionalnej i podróżniczej
– opowiada Renata Gość, dyrektor
GBP w Trzcinicy.
Po spektaklu animatorzy, ku uciesze dzieci, wystrzelili „pieniążkowe” konfetti. Uczniowie mieli także
niepowtarzalną okazję pobawić się
profesjonalnymi kukiełkami, a także
dostali specjalne stempelki z logo teatru. Na zakończenie aktorzy zostali
nagrodzeni gromkimi brawami oraz
pięknymi kwiatkami.
Już po raz kolejny dzieci z terenu
gminy Trzcinica przeżyły cudowną
przygodę, a świat bajek sprawił, że
bohaterowie, o których czytają, stali
się im jeszcze bliżsi.
Oprac. bem

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił
pomocy finansowej na realizację
przedsięwzięcia „Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla gminy Trzcinica”.
Wojewoda wielkopolski zatwierdził listę zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, na której znajduje się
dofinansowanie dla Gminy Trzcinica
na „Przebudowę drogi w miejscowości Piotrówka”.

polska wieś”. Tutaj znalazło się zadanie Gminy Trzcinica „Modernizacja
stadionu sportowego w Trzcinicy”.
Dotyczy ono wykonania placu przed
stadionem, remontu trybun i nasadzenia zieleni.
W Zespole Szkół w Laskach w
ramach rządowego programu „Aktywna tablica” zakupione zostanie
kolejne wyposażenie i pomoce dydaktyczne. W ubiegłym roku zrealizowano podobne zadanie w Zespole
Szkół w Trzcinicy.
Decyzją Ministra Finansów
przyznano dotację celową w ramach
programu wieloletniego „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” na

Wydarzeniu przyświecało przesłanie:
„Żyj z przyrodą w zgodzie”

Gmina pozyskała dofinansowania na realizację inwestycji
związanych między innymi z infrastrukturą drogową i sportową

21 czerwca 2018 r. w Piotrówce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora, którą zorganizowało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich

Święto seniorów w Piotrówce
Spotkanie w sali Domu Ludowego w Piotrówce rozpoczęło się mszą świętą odprawioną w kościele pw. św. Antoniego w Piotrówce przez proboszcza parafii Wielki Buczek
ks. kanonika Krystiana Kowalskiego.
W uroczystości udział wzięli: wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik oraz seniorzy z sołectwa Piotrówka.
Obecnych powitała przewodnicząca KGW Maria Szpunar.
Następnie wójt złożył seniorom najserdeczniejsze życzenia
i podziękował gospodyniom z Piotrówki za zorganizowanie
imprezy, a obecnym za przybycie. Zostały także wręczone
słodkie upominki.
Panie z koła gospodyń przygotowały poczęstunek dla
seniorów i upiekły pyszne ciasta. Spotkanie przy kawie
i wspólnym biesiadowaniu przebiegało w przyjemnej atmosferze.			
Oprac. bem

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski zakwalifikowało do dofinansowania operację „Budowa strefy
aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica”.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie
wyrażenie zgody na przekazanie
przez Województwo Wielkopolskie
pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy
Województwem a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VIII
edycji konkursu „Pięknieje wielko-

dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.
Łączna wysokość pozyskanych
środków zewnętrznych to 258.708,00
złotych. - Cieszę się z powodu pozyskania kolejnych środków, gdyż dają
one możliwości realizacji następnych zadań – podkreśla wójt gminy
Grzegorz Hadzik. - Ponadto środki zewnętrzne pozyskane na jedne
zadania, umożliwiają przesunięcie
środków własnych na inne zadania,
dzięki czemu rośnie liczba realizowanych inwestycji i projektów.
Oprac. bem

14 czerwca 2018 r. w Domu Ludowym w Laskach odbyła się
uroczystość zorganizowana z okazji Dnia Matki i Ojca

Z najlepszymi życzeniami
Święto seniorów w Piotrów
ce
zorganizowa ło miejscowe
KGW

Uczestnikom uroczystego spotkania w Laskach
złożono życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności

Kontynuacja inwestycji wodno-kanalizacyjno-drogowej w Trzcinicy

Zadanie inwestycyjne
z dofinansowaniem

yskano
Na realizację inwestycji poz
WRPO
dofinansowanie w ramach
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Realizowany jest pierwszy etap inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz
budowę systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg
w miejscowości Trzcinica. Prace skoordynowane zostały z inwestycją
dotyczącą gazu ziemnego.
Zadanie dofinansowane jest w ramach Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
		
Oprac. bem
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Osoby uczestniczące w tej miłej
uroczystości przywitała przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Laskach
Halina Nawrot. Życzenia zdrowia i

wszelkiej pomyślności złożył natomiast wójt gminy Grzegorz Hadzik.
Do ciepłych słów i podziękowań za
zorganizowanie uroczystości dołączył
też słodki upominek.
Oprac. bem

Region

gmina
kurier baranowa
czerwiec 2018, nr 26 (1071)

Biblioteka w Mroczeniu włączyła się w akcję pn. „Cała Polska czyta dzieciom”, w związku z czym placówkę odwiedziły przedszkolaki z Mroczenia

15 czerwca Zespół „Słupianie” świętował dwudzieste urodziny. Donaborowski park, wtulony nieśmiało w objęcia zabytkowego dworku, widział już niejedno, ale teraz w jego
pamięć wpisaliśmy magiczne popołudnie i ognistą noc. Noc Świętojańską

Spotkanie ze smerfami

Dwadzieścia lat śpiewają
– nic im nie przeszkodzi

Spodobała mi się
ścieżka do Słupi
Dwadzieścia lat temu cała Słupia przygotowywała się do dwóch
jubileuszy – półwiecza działalności
KGW oraz 110-lecia Kółka Rolniczego. Grupa przyjaciół, chcąc uczcić w
szczególny sposób te wydarzenia, postanowiła założyć chór. Po miesiącu
intensywnych ćwiczeń, 9 października
1997 r., „Słupianie”, bo tak się nazwali,
zadebiutowali na scenie miejscowego
Domu Ludowego. - Widzowie byli mile
zaskoczeni naszym występem. Gratulowano nam odwagi – czytamy w kronice prowadzonej przez Janinę Drelak. I wtedy też wskazano święty dla
zespołu termin. - Wyznaczyliśmy dzień
naszych spotkań, prób i ćwiczeń na
wtorek, na godzinę 19.00. Trzymamy
się tego do dziś – zapewnia Jan Hełka, kierownik muzyczny i prawdziwa
dusza zespołu. Próby odbywały się i
odbywają w gościnnej sali OSP. - Od
samego początku nie chodziło tylko
o śpiewanie – ludzie czerpali radość
ze wspólnych spotkań – przypomina
Helena Pawlak. Pierwotnie zespół
liczył 22 osoby. Aktualnie jest ich
20. Skład zespołu „Słupianie” to
obecnie: Sabina Chwał-Barczak,
J. Drelak, Irena Hełka, Łucja Kącka,
Łucja Mielczarek, Krystyna Oleś,
H. Pawlak, Wiesława Pniak, Wiesława Przydatek, Kazimiera Skąpska,
Maria Tyra, Helena Urbańska, Teresa Wylega, Konrad Białek, Marian
Drelak, Piotr Giezek, Czesław Lorenc, Tomasz Pniak, Wacław Wawrzyniak i J. Hełka.

Dwadzieścia lat śpiewamy
i nic nam nie przeszkodzi
- Śpiewamy różne rzeczy w zależności od okoliczności – tłumaczy
J. Hełka. Dobrze oddaje te klimaty
pieśń jego autorstwa, napisana w
drugą rocznicę utworzenia zespołu: Dzięki Ci Boże, Stwórco nasz i
Panie, za to, że dałeś nam wspólne
śpiewanie. Chce nam się śpiewać,
choć żeśmy niemłodzi. W repertuarze
mają również pieśni nie tylko tak poważne, jak ta powyżej. Bo przecież
za J. Hełką możemy zaśpiewać: Hej,
hej słupianki, dobre żony i kochanki.
Hej, hej słupianki, kto dorówna dzisiaj nam. Hej, hej słupiacy, przystojni
chłopacy. Hej, hej słupiacy – przystojni strażacy.
Od 2014 r. „Słupianie” działają
przy Stowarzyszeniu Seniorów Gminy Baranów. Przez te dwadzieścia lat
zespół uświetnił wiele uroczystości
związanych z życiem wioski, gminy,
powiatu i kościoła. Repertuar uzależniony jest od charakteru i tematu uroczystości. Zespół występował na dożynkach, spotkaniach opłatkowych,
śniadaniach wielkanocnych, brał
udział w kolędowaniu, Dniach Baranowa, i przeglądach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania
Wrota Wielkopolski. Wykonuje też
piosenki patriotyczne i wojskowe na
spotkaniach o tematyce historycznej
i przy wielu, wielu innych okazjach.
- Reprezentujemy nie tylko rodzinną
miejscowość, ale całą gminę. Swoimi występami uświetniamy imprezy
okolicznościowe, religijne, festyny,

umilamy czas i dostarczamy rozrywki – wylicza J. Hełka. Mimo że większość zespołu stanowią seniorzy,
swoją postawą i zaangażowaniem
przyciągają do siebie ludzi młodych,
którzy chcą kontynuować działalność
zespołu. Bo zapowiadają, że zamierzają grać do końca świata: – Bo gdy
śpiewamy – przemija złość, bo my już
w sobie mamy to coś, a nasze serca są
zawsze gorące, ukryją smutek – darują słońce. Gdy żona cię rzuci, a mąż
pójdzie w cug, a świat się wywróci i
zwali cię z nóg, wypij kufel piwa i posłuchaj nas – będzie ci weselej z nami
płynął czas.
„Słupianie” to chyba jedyny pochodzący ze wsi zespół muzyczny,
który w swoim repertuarze ma również hymn rodzinnej miejscowości:
„Kiedy w skorupie smutku płyniesz
ku wyspom, gdzie wytchnienie czeka, ja ci pomogę ulgę przynieść, choć
przecież żaden ze mnie lekarz. Miejsce jak lek cudowny wskażę, którego
ledwie kropla mała, a w diabły rzucisz strzępy marzeń, by inna ciebie
pokochała. Więc ty się, stary, nie
wygłupiaj. Zaufaj, proszę, dziś poecie. Na twe marzenia lekiem – Słupia, wspanialszej wsi nie znajdziesz w
świecie. Kiedy ci miejski dopiekł żywot i chciałbyś hen od swarów uciec,
zarycz jak lew – potrząśnij grzywą,
a w sercu wnet poczujesz kłucie. To
znak, byś wybrał prostą drogę wśród
wielu poplątanych ścieżek, ja ci w
wyborze tym pomogę, bo w miejsce to
cudowne wierzę”.
ems

IV miejsce wśród najbardziej usportowionych szkół Wielkopolski dla Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Mroczeniu

Wysportowana szkoła w Mroczeniu z wielkim sukcesem

15 czerwca br. Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” podsumował wyniki współzawodnictwa sportowego szkół. W kategorii
Igrzysk Młodzieży Szkolnej o tytuł
„Najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce w roku szkolnym 2017/2018” IV miejsce spośród
wszystkich szkół Wielkopolski zajęła
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Mroczeniu. Jest to historyczny sukces mroczeńskiej placówki, a jednocześnie pierwsza tak wysoka lokata
w Wielkopolsce szkoły z powiatu kępińskiego w kategorii wiekowej klas
gimnazjalnych.
Uzyskanie wysokiego wyniku punktowego (624 punktów) jest

efektem startu uczniów w ośmiu finałach wojewódzkich. Największym
sukcesem było II miejsce chłopców
i V dziewcząt w finałach Wielkopolski w unihokeju. Punkty zdobywali
także na etapie rejonu kaliskiego i
w zawodach strefowych – było to aż
10 finałów. Każde zawody rejonowe
poprzedzone były mistrzostwami
powiatu, z których zawodnicy zdobywali awanse. Na wynik sportowy
mroczeńskiej szkoły pracowało łącznie 80 uczniów, a w finałach wojewódzkich uczestniczyło 40 uczniów.
Tak fantastyczne osiągnięcie
sportowe to wynik ciężkiej pracy
uczniów, ich samodyscypliny, poświęcenia czasu wolnego na dosko-

nalenie umiejętności technicznych
i ogólnej sprawności fizycznej w
różnych dyscyplinach sportowych.
Uczniowie zdobywali bowiem punkty w 18 różnych dyscyplinach sportowych przynajmniej na etapie rejonu.
Równocześnie przepisem na sukces
było zaangażowanie nauczycieli
wychowania fizycznego, zrozumienie i pomoc dyrektora szkoły oraz
wszystkich nauczycieli w szkole,
a także wsparcie Urzędu Gminy w
Baranowie, który zawsze służył pomocą przy organizacji licznych wyjazdów.
Jerzy Moś

14 czerwca br. Biblioteka w
Mroczeniu po raz kolejny włączyła
się w akcję pn. „Cała Polska czyta
dzieciom”, która zachęca dzieci i
rodziców do codziennego czytania
książek. W ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom
placówkę odwiedziły przedszkolaki z Mroczenia. Dzieci wysłuchały
bajki pt. „Smerfny rycerz”, którą
przeczytali dla nich: wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Mroczeniu Andrzej Tyra oraz
przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich w Mroczeniu Barbara
Lipińska. Przedszkolaki z wielkim
zaciekawieniem i rozbawieniem wysłuchały czytanych utworów.

Dodatkową atrakcją spotkania
była również animacja teatralna
pt. „W smerfowej wiosce” w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i
Profilaktyki „Maska” z Krakowa. W
czasie widowiska dzieci miały możliwość spotkania się ze Smerfami
– znanymi postaciami bajkowymi.
Razem z aktorami odgadywały zagadki, uczestniczyły we wspólnych
konkursach z wiedzy o bajkowych
smerfach, konkursach zręcznościowych i zabawach przy dźwiękach
smerfowej muzyki.
Na zakończenie wizyty organizatorki spotkania, Edyta Lesiak i
Anna Kaczmarek, wręczyły dzieciom słodycze.
Edyta Lesiak

Niemałą atrakcją spotkania była również
animacja teatralna pt. „W smerfowej wiosce”

Festiwal Tańca Opole 2018 w Tańcu Towarzyskim

Złoto baranowskich tancerzy
W sobotę, 16 czerwca br., odbył
się Festiwal Tańca Opole 2018 w
Tańcu Towarzyskim. Udział w nim
wzięli także tancerze z Baranowskiego Studia Tańca – rywalizacja zakończyła się dla nich kolejnym wielkim
sukcesem. Para Szymon i Wiktoria
Zychla wywalczyła pierwsze miejsce.
Oprac. KR

WYNIKI FESTIWALU:

la
1. Szymon Zychla, Wiktoria Zych
a)
Tańc
io
Stud
kie
(Baranows
arska
2. Jakub Markiewicz, Justyna Kuch
a)
Opol
z
rta”
„Spa
a
(Szko ła Tańc
sik
3. Mikołaj Hofbauer, Zuzanna Anto
)
ławia
Wroc
z
ja”
pirac
(„Ins
Lewicka
4. Mateusz Gmochowski, Aleksandra
)
zawy
Wars
z
a”
Tańc
ntrum
(„Ce
owska
5. Dawid Bodziony, Patrycja Dęb
ówa)
Krak
z
a”
Tańc
źnia
(„Ku
6. Eliasz Kubica, Natalia Franik
(UKS „Catia” z Kędzierzyna-Koźle)
czko
7. Dawid Bogdziewicz, Magda Jure
(KTT „Rewia” z Raciborza)

Szymon i Wiktoria Zychla
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WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
czerwiec 2018, nr 26 (1151)
Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Bralinie

WYNIKI zawodów

MDP dziewczęta:
1. OSP Nowa Wieś Ks.
2. OSP Bralin
3. OSP Chojęcin
MDP chłopcy:
1. OSP Bralin
2. OSP Chojęcin
3. OSP Czermin

Seniorki:
1. OSP Mnichowice
2. OSP Nowa Wieś Ks.
3. OSP Bralin
Seniorz y:
1. OSP Tabor Wielki
2. OSP Nowa Wieś Ks.
3. OSP Mnichowice

Drużyny MDP, mimo młodego wieku,
wykazały się dużymi umiejętnościami

Wielka rywalizacja jednostek OSP
Niedziela, 24 czerwca br., na stadionie sportowym w Bralinie upłynęła pod znakiem sportowej rywalizacji
drużyn pożarniczych z terenu gminy
Bralin. Organizatorami tegorocznych
gminnych zawodów sportowo-pożarniczych były: OSP Bralin i OSP
Chojęcin, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w
Bralinie oraz wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak. Wydarzenie, mimo
kapryśnej pogody, przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy kibicowali
swoim faworytom.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą zbiórką wszystkich drużyn
i raportem komendanta gminnego
OSP druha Romana Dębskiego o
gotowości do zawodów. Po części
oficjalnej drużyny przystąpiły do
zaciętej rywalizacji. Reguła zawodów jest niezmienna od lat: najpierw
bieg sztafetowy z przeszkodami,
a następnie ćwiczenia bojowe. O
ostatecznej klasyfikacji w grupie decyduje łączny czas ukończenia obu
konkurencji.
Do rywalizacji stanęły wszystkie jednostki z gminy Bralin, które

wystawiały zarówno Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze dziewcząt i
chłopców, jak też seniorów i seniorki. W grupie Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych dziewcząt rywalizowały trzy jednostki: Bralin, Chojęcin i
Nowa Wieś Książęca. Z kolei w grupie MDP chłopców rywalizowało siedem jednostek: Bralin, Chojęcin, Weronikopole, Czermin, Mnichowice,
Nowa Wieś Książęca i Tabor Wielki.
Do zawodów przystąpiły też cztery
drużyny seniorek – wbrew poważnie brzmiącej nazwie, do tej grupy
kwalifikują się dziewczęta i panie od

Gminny Konkurs Recytatorski pn. „Magia żywego słowa” w Bralinie

16. roku życia – z Mnichowic, Nowej
Wsi Książęcej, Weronikopola i Bralina. Najliczniejszą grupą byli seniorzy
– swoje drużyny wystawiły wszystkie jednostki z terenu gminy, tj. OSP
Bralin, Chojęcin, Czermin, Gola,
Mnichowice, Nowa Wieś Książęca, Tabor Wielki i Weronikopole. W
zmaganiach wzięły udział łącznie 22

Ceremonii wręczenia nagród
dokonali: wójt gminy Bralin, prezes
Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bralinie i członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego Marek Fras, komendant
powiatowy PSP Kępno bryg. Wojciech Grabarek, wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

Zawodnicy mierzyli się
z trudnymi przeszkodami

drużyny wystawione ze wszystkich
ośmiu jednostek OSP istniejących na
terenie gminy Bralin.
Na prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska
z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie pod kierownictwem mł. bryg. Pawła Smuga,
a imprezę prowadził prezes OSP Bralin Przemysław Rybczyński.

w Bralinie Jan Trojak, prezes OSP
Nowa Wieś Książęca Zbigniew Gogół oraz komendant gminny OSP R.
Dębski. Zwycięzców nagrodzono
medalami i pucharami, a wszystkie
startujące jednostki otrzymały dyplomy i słodkie upominki. Przygotowano też gadżety promocyjne dla
członków komisji i organizatorów
wydarzenia. 		
KR

Zacięta rywalizacja seniorów
wyłoniła zwycięzców

Nowe pokolenie poetów
7 czerwca br. w kinie „Niesob”
w Bralinie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pn. „Magia żywego słowa”. W konkursie brali udział
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
oraz Zespołu Szkół w Nowej Wsi
Książęcej. Do rywalizacji na najciekawszą interpretację wiersza stanęły
dzieci podzielone na trzy grupy wiekowe – klasy I, II oraz III. Recytatorzy przedstawiali wykonany przez
siebie utwór literacki. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a komisja
– zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie Krystyna Żary,
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dyrektor Zespołu Szkół w Nowej
Wsi Książęcej Elżbieta Kuropka,
polonistka ze Szkoły Podstawowej
w Bralinie Jolanta Cudniewicz oraz,
w zastępstwie za kierownika Referatu Oświaty, podinspektor Referatu
Oświaty Marta Brząkała – wyłoniła
zwycięzców konkursu.
Patronat nad konkursem objął
wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak, który ufundował nagrody książkowe dla zwycięzców. Organizatorami tegorocznego konkursu były
nauczycielki: Agata Piotrowiak, Ilona Wojtysiak i Katarzyna Krupa.
Oprac. KR

Najlepsza wśród drużyn MDP dziewcząt
okazała się Nowa Wieś Książęca

WYNIKI KONKURSU

Grupa wiekowa – klasy I:
1. Artur Hurny (SP Bralin)
2. Julia Woźniak (SP Bralin)
3. Stanisław Stodolski (SP Bralin)
Grupa wiekowa – klasy II:
1. Bartłomiej Szczepanik (SP Bralin)
2. Antoni Brzana (SP Bralin)
Grupa wiekowa – klasy III:
1. Alicja Rusajczyk (SP Bralin),
Nikodem Marcinków (ZS Nowa Wieś Ks.)
2. Tomasz Iwan (SP Bralin),
Patryk Młot (ZS Nowa Wieś Książęca)
3. Natalia Łukianowska (ZS Nowa Wieś Ks.),
Maryna Jańska (ZS Nowa Wieś Ks.)
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cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH na str. 13

Region

gmina
cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH ze str. 12

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bralinie na meczu reprezentacji Polski

Niecodzienny trening zawodników szkółki kolarskiej z Bralina

W porę zapobiegli nieszczęściu Uczniowie kibicowali

Niespodziewany przebieg dla
zawodników szkółki kolarskiej
miał trening, jaki odbywali w środę, 13 czerwca br. Czy stało się to za

Nie zastanawialiśmy się długo i
zadzwoniliśmy na numer alarmowy
998, informując o zaistniałej sytuacji
Komendę Powiatową Państwowej

Chłopcy ze szkółki kolarskiej
z opiekunem i strażakami z OSP Bralin

sprawą pechowej trzynastki w dacie?
Nie. Winę zapewne ponosi człowiek
– nie liczba.
Tego popołudnia siąpił deszcz,
zanosiło się nawet na burzę. Z tego
powodu kilku zawodników, zwłaszcza tych mieszkających poza gminą
Bralin, nie stawiło się o omówionym
czasie pod świetlicą „Tęcza”. Niedużą
grupą wyruszyliśmy ul. Strażacką,
Kaczą i Kościuszki za tory kolejowe,
by później polnymi drogami dojechać
do lasu. Tam, po przejechaniu zaledwie kilkuset metrów, poczuliśmy
swąd, a po chwili zauważyliśmy tlące
się poszycie, w jednym miejscu pojawił się nawet ogień.

Straży Pożarnej w Kępnie. Na miejsce zdarzenia dyżurny skierował jednostkę OSP Bralin, która dotarła na
wskazane przez nas miejsce.
Poszycie lasu tliło się co najmniej
na przestrzeni kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Mimo że teren
był oddalony od drogi, ciężki wóz bojowy dotarł na tyle blisko, że strażacy
mogli podać strumień wody i dość
szybko opanowali sytuację. Na szczęście tym razem nie doszło do poważnych szkód, m.in. dzięki zdecydowanej postawie uczniów bralińskiej
szkoły. Ale gdyby tego dnia warunki
pogodowe były inne, poszycie płonęłoby jak zapałka. Młodzi sportowcy
zachowali się, jak trzeba. Brawo!
Jacek Kuropka

Na ostatni sprawdzian reprezentacji Polski przed Mistrzostwami
Świata w Piłce Nożnej klasa V Szkoły
Podstawowej w Bralinie wybrała się
wraz z wychowawcami Michałem
Góreckim i Marzeną Turowską.
Grupa 25 osób obserwowała z wysokości trybun mecz Polska – Litwa.
Rywalizację na Stadionie Narodowym oglądało na żywo ponad

50.000 kibiców ubranych w biało-czerwone barwy. Dynamiczne akcje, silne strzały, a przede wszystkim
piękne bramki były ozdobą meczu.
Jednak największym przeżyciem dla
dzieci było zaśpiewanie hymnu narodowego. Pomimo tego, że był to mecz
towarzyski, emocje i wrażenia pozostaną na długo w pamięci uczniów.
Michał Górecki

Dzięki postawie uczniów nie doszło
do poważnych szkód

Międzygminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III

Największym przeżyciem dla dzieci było
zaśpiewanie hymnu narodowego

Marian Kucharzak na międzynarodowej konferencji pn.
„Czeskie enklawy narodowościowe na ziemiach polskich”

Królowa nauk im niestraszna
12 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Bralinie odbył się Międzygminny Konkurs Matematyczny dla Uczniów Klas III pod Patronatem
Honorowym Wójta Gminy Bralin Romana Wojtysiaka. W konkursie wzięli udział laureaci gminnych konkursów matematycznych z gmin: Bralin,
Trzcinica i Rychtal. Konkurs przygotowała Anna
Jamroży-Pruban, a pomocą w organizacji służyły: Karolina Gaweł i Katarzyna Albert.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, które zostały wręczone przez gospodarza
tegorocznego konkursu – dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie Adama Prubana oraz fundatora nagród – wójta R. Wojtysiaka. M. Gudra

W konkursie wzięli udział laureaci gminnych konkursów
matematycznych z gmin: Bralin, Trzcinica i Rychtal

LAUREACI KONKURSU:
1. Amelia Tomalik (ZS Trzcinica, opiekun: Urszula Jokiel)
2. Ewa Więcek (ZS Trzcinica, opiekun: Beata Stodółka)
3. Krzysztof Jeż (ZS Laski, opiekun: Wiesława Trzęsicka)
Wyróżnienie: Daniel Nowakowski (ZS Nowa Wieś Książęca, opiekun: Elżbieta Grzemba),
Mateusz Grześkowiak (SP Bralin, opiekun: Agnieszka Kozioł-Zmyślona).

Opowiedział o dziedzictwie
kulturowym
Pod koniec maja w Strzelinie
odbywała się międzynarodowa konferencja pn. „Czeskie enklawy narodowościowe na ziemiach polskich”.
Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem JE Ambasadora
RCz w Warszawie, a jej organizatorami byli: burmistrz miasta i gminy
Strzelin, Międzynarodowe Centrum
Studiów Śląskich, PIN-Instytut Śląski
w Opolu oraz Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe we Wrocławiu.
Towarzystwo św. Marka w Sycowie oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Bralin na konferencji reprezentował
prezes towarzystwa TRGB Marian
Kucharzak. Obrady plenarne odbywały się w dwóch sekcjach: społeczność i jej historia oraz dokumentacja,
ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego. M. Kucharzak brał udział

w drugiej sekcji, której gestorami
byli: prof. Joanna Szczepankiewicz-Battek z Wyższej Szkoły Bankowej
we Wrocławiu oraz dr Daniel Franzkowski z Lambsheim. W sekcji tej
omówiono następujące tematy: aktualne problemy osadnictwa czeskiego
w rejonie Strzelina, ludność czeska na
pograniczu raciborsko-głubczyckim,
działalność honorowych konsulatów
RCz w Polsce, działalność honorowego konsulatu RP w Brnie, projekt
rewitalizacji „czeskiego zakątka” na
Ziemi Kłodzkiej oraz ślady czeskie w
Goleniowie koło Szczecina.
M. Kucharzak w swoim wystąpieniu przestawił „Perspektywy dokumentacji, ochrony i promocji czeskiego dziedzictwa kulturowego w
okolicy Sycowa i Bralina”.
Marian Kucharzak
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Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
czerwiec 2018, nr 26 (828)
Podczas ostatnich obrad Rady Gminy Perzów wójt Danuta Froń otrzymała absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Absolutorium udzielone

Sesja absolutoryjna odbyła się
w Perzowie w poniedziałek, 18 czerwca br.
W trakcie obrad radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Perzów za ubiegły rok. Planowane dochody na 2017 rok w kwocie
20.885.637,52 zł zostały wykonane w
wysokości 21.150.676,62 zł, czyli w
101,27%. Wydatki budżetowe zapla-

bez wzrostu dochodów ze źródeł zewnętrznych. pozyskiwanych obecnie
na niskim poziomie, jest dla Gminy
nierealna. Powyższe stanowisko Komisji wynika również z utraty dochodu w postaci zmniejszenia subwencji
oświatowej czy konieczności zwrotu
dochodów na rzecz biedniejszych
gmin, tzw. janosikowego. Gmina
Perzów jest jedyną gminą w powiecie, która tą swoją dolę musi prze-

Ostatnia w tej kadencji sesja absolutoryjna
w Perzowie odbyła się 18 czerwca 2018 r.

nowane na 23.736.494,84 zł wykonano w kwocie 22.202.947,92 zł, co stanowi 93,54%. Wydatki inwestycyjne
wyniosły 6.173.985,79 zł.
Wykonanie budżetu pozytywnie
zaopiniowały komisje Rady Gminy
Perzów: Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Budownictwa, a także Komisja Zdrowia,
Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i
Ochrony Przeciwpożarowej
Pozytywną opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, jak również Komisja Rewizyjna
Rady Gminy, która wnioskowała o
udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Wcześniej jednak przewodniczący Komisji Rewizyjnej Daniel Dyla
przedstawił stanowisko członków
komisji, zwracając uwagę między innymi na pozyskiwanie przez Gminę
środków zewnętrznych oraz jej zadłużenie.
- Komisja na podstawie oceny
realizacji budżetu, planu dochodów
i wydatków zauważyła przede wszystkim niski stopień realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych, a także rosnące zadłużenie
Gminy. W stosunku do 2017 roku
zadłużenie wzrosło o prawie 270
tysięcy - mówił D. Dyla. - Zdaniem
Komisji optymistyczne stwierdzenie
w uwagach końcowych sprawozdania dotyczące spłaty zadłużenia do
2023 roku jest nietrafne, ponieważ
Gmina ma cały czas duże potrzeby
inwestycyjne, bieżące, np. rozbudowa kanalizacji, modernizacja przestarzałej sieci wodociągowej, modernizacja budynków komunalnych
i oświatowych, a co się z tym wiąże
potrzeby dalszego zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek – wyliczał.
- Stąd też realizacja potrzeb Gminy
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kazać na rzecz biedniejszych gmin
– wskazywał.
Do słów radnego Dyli odniosła się wójt gminy Perzów Danuta
Froń. - Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, wszędzie, gdzie są
ogłaszane jakiekolwiek konkursy,
bierzemy w nich udział – przekonywała. - Niestety, nie mamy wpływu
na to, jaki mamy dochód, ponieważ
dochód wypracowują mieszkańcy i

nie na nasze bieżące potrzeby.
W odpowiedzi D. Dyla stwierdził: - Uważamy, że problem polega na ogólnej polityce, którą w tej
chwili prowadzimy. Jest to związane
z brakiem planu zagospodarowania
przestrzennego. Przez to nie możemy potencjalnych inwestorów ściągać do naszej gminy, nie tworzymy
miejsc pod budownictwo mieszkaniowe – tłumaczył radny. - Budynki,
które się budują, nie mogą liczyć ze
strony gminy na wykonanie chociażby przysłowiowego przyłącza wodociągowego, muszą to robić własnym
sumptem, a uważamy, że zwiększenie liczby mieszkańców gminy przyczyniłoby się do zmniejszenia chociażby wysokości „janosikowego”,
które nam przyszło płacić.
Ostatecznie perzowscy radni
podjęli uchwałę o udzieleniu wójtowi
absolutorium dziesięcioma głosami
za, przy trzech głosach wstrzymujących się.
Otrzymanego absolutorium wójt
D. Froń gratulowała przewodnicząca Rady Gminy Renata Włodarczyk. - W związku z tym, że jest to
ostatnia sesja absolutoryjna w tej
kadencji, pozwolę sobie zabrać głos
– stwierdziła przewodnicząca. - Według mojego zdania rozpoczęła się
bardzo brudna kampania przedwyborcza. (…) Chcę powiedzieć,
proszę państwa, że w mojej ocenie
pani wójt jest naprawdę dobrym i
uczciwym człowiekiem, i myślę, że
w ogromnej większości mieszkańcy

Wójt D. Froń podziękowała radnym,
sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy

W gminie Perzów 131 przedszkolaków, 253 uczniów szkół
podstawowych i 74 gimnazjalistów zakończyło rok szkolny

Uroczyście zakończyli
rok szkolny

Podobnie jak w całym kraju, w
szkołach gminy Perzów, 22 czerwca
2018 r., oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny 2017/2018. Rok szkolny zakończyło 131 przedszkolaków,
253 uczniów szkół podstawowych i
74 gimnazjalistów.
Uroczystości rozpoczęte zostały
nabożeństwami w kościołach parafialnych, a następnie w szkołach zostały wręczone świadectwa. Najzdolniejsi uczniowie i finaliści konkursów
na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim otrzymali na-

Świadectwa otrzymało
74 gimnazjalistów

Perzowskie podstawówki dostały pieniądze w ramach
programu „Aktywna tablica”

Interaktywne tablice trafią do szkół
Gmina Perzów, jako organ prowadzący dla 2 szkół podstawowych,
złożyła wniosek do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na
lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne. Otrzymały maksymalne przewidziane programem
wsparcie, w wysokości 14 tys. zł każ-

przedsiębiorcy. No i cieszymy się, że
mamy taki dochód. Pani skarbnik
kiedyś to tłumaczyła, że przy takim
dochodzie i takiej liczbie mieszkańców, nie mamy szans, żeby z tego
„janosikowego” zejść. Gdybyśmy w
tym momencie mieli 500 mieszkańców więcej, wtedy byśmy „janosikowego” nie płacili – kontynuowała
wójt. - Ja jeszcze raz wspomnę, że my
nie zadłużamy gminy, ponieważ nie
mamy dużego zadłużenia. (…) Cały
czas oscylujemy w granicy 20% lub
mniejszej. Ja nie podpisywałam żadnych kredytów, oprócz tej pożyczki
na kanalizację w Turkowach. Podkreślam, że to było na kanalizację,

grody książkowe i dyplomy z rąk
wójt gminy Perzów Danuty Froń,
zastępcy wójta i sekretarz gminy Weroniki Urbańskiej oraz inspektora
ds. oświaty Dominiki Drapiewskiej.
Uczniowie, kadra pedagogiczna
i pracownicy szkoły przyjęli również życzenia udanych, szczęśliwych,
bezpiecznych, pełnych wrażeń i słonecznej pogody wakacji. Życzenia
składały wójt D. Froń oraz sekretarz
W. Urbańska, dziękując jednocześnie
całej społeczności szkolnej za całoroczną pracę.
Oprac. bem

gminy Perzów to są mądrzy ludzie i
będą potrafili właściwie to ocenić.
Natomiast mimo wszystko chcę powiedzieć, że jestem dumna z Rady w
tej kadencji, chcę państwu bardzo
podziękować, dlatego, że uważam,
że ta kadencja była jedną z najlepszych w ciągu ostatnich 20 lat - zaznaczyła.
Wójt D. Froń podziękowała radnym, sołtysom oraz urzędnikom,
wskazując na realizowane zadania,
w tym na największe gminne inwestycje, takie jak sala widowiskowa w
Gminnym Ośrodku Kultury czy sala
gimnastyczna w Trębaczowie.
bem
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Uczniowie podstawówek z terenu
gminy Perzów będą mogli korzystać
z nowoczesnych pomocy dydaktycznych

da, na zakup pomocy dydaktycznych.
Gmina Perzów ma w tym przypadku
obowiązek wnieść wkład własny w
kwocie 3,5 tys. zł dla każdej szkoły.
Całkowita wartość zadania dla jednej
szkoły wyniesie 17,5 tys. zł (wsparcie
finansowe 14 tys. zł plus wkład własny 3,5 tys. zł).
Przekazanie przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca czerwca 2018 r.		
Oprac. bem

Gmina

region
13 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej odbyło się spotkanie studyjne dotyczące możliwych przebiegów korytarzy drogi S 11 przez administracyjne tereny
gminy Łęka Opatowska

wieści znad pomianki
czerwiec 2018, nr 26 (877)
20 czerwca 2018 r. w Łęce Opatowskiej odbyła się sesja absolutoryjna

Jednogłośnie za absolutorium dla wójta Rozmawiali o przebiegu S11

Podczas LII sesji Rady Gminy
Łęka Opatowska radni rozpatrzyli sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Łęka Opatowska za ubiegły
rok. Informację o wynikach finansowych oraz stanie mienia komunalnego na koniec 2017 r. przedstawiła
skarbnik gminy Alina Brząkała.
Dochody gminnego budżetu w
2017 r. wynosiły 28.919.986,46 zł i
zostały wykonane w 99,32%. Wydatki wyniosły natomiast 26.938.544,22
zł - 93,58% planu. W ubiegłym roku
na wydatki inwestycyjne przeznaczono 3.805.854,29 zł, co stanowi 91,55%
planu. Nadwyżka budżetowa wynosi
1.981.352,24 zł. Zadłużenie Gminy
na koniec ubiegłego roku wynosiło
3.854.000,00 zł, co stanowi 13,33%
wykonanych dochodów.

mój, czy też na wasze wnioski, nad
inwestycjami, które mają poprawiać
życie codzienne każdego mieszkańca
– zwracał się do radnych, przypominając o zmniejszającym się zadłużeniu Gminy. - Na koniec 2017 roku
mieliśmy zadłużenie 13% z małym
dodatkiem, natomiast na dzień 20
czerwca tego roku Łęka Opatowska
nie posiada nawet 10% zadłużenia.
Wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi za wykonanie budżetu
za 2017 rok przedstawiła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Łęka Opatowska, Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu oraz pozostałe komisje
Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu.
Przed głosowaniem za udzieleniem absolutorium głos zabrał wójt
A. Kopis. - Mamy trzy i pół roku za
Radni jednomyślnie zagłosowali
za udzieleniem absolutorium

- Chciałbym się odnieść do wykonanych inwestycji - mówił podczas sesji wójt Adam Kopis. - Może
2017 rok nie był bogaty w milionowe
inwestycje, ale praktycznie blisko
15% budżetu na te inwestycje zostało przekazane i ich liczba świadczy
o tym, że pochylacie się, czy to na

sobą, a przed sobą już niespełna pół
roku do końca tej kadencji. Ważne
dla mnie, jako wójta, jest to, że państwo jako Rada Gminy Łęka Opatowska o wszystkich, nawet drobnych sprawach, jesteście na bieżąco
informowani, zarówno przeze mnie,
jak i moich współpracowników. Nie

Wójt A. Kopis dziękował za współpracę
i zaangażowanie radnym, sołtysom,
kierownikom jednostek organizacyjnych
i urzędnikom

rozmawiamy o rzeczach odbywających się bez państwa aprobaty i
zgody – zaznaczył włodarz. - Przed
podjęciem przez państwa decyzji
pragnę podkreślić, że ta współpraca była i chcę, żeby była do końca tej
kadencji.
Jedenastu obecnych na sesji radnych jednomyślnie podjęło uchwałę
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za
ubiegły rok. Następnie zaś zgodnie
zagłosowali za udzieleniem absolutorium wójtowi. Otrzymania absolutorium gratulował mu przewodniczący
Rady Michał Jerczyński.
- Serdecznie dziękuję wysokiej
Radzie za udzielone absolutorium.
Dziękuję panu przewodniczącemu
za życzenia – mówił A. Kopis, podkreślając, iż podziękowania należą
się również wszystkim radnym, sołtysom, kierownikom jednostek oraz
pracownikom Urzędu Gminy. bem

Wójt Adam Kopis spotkał się z młodymi sportowcami, którzy z sukcesem reprezentowali gminę Łęka Opatowska w zawodach sportowych

Organizatorem spotkania był
wójt gminy Łęka Opatowska Adam
Kopis. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w
Opolu i Poznaniu, pracownicy biura
projektowego TRAKT oraz radni i
sołtysi. Biuro projektowe przygotowuje opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa
drogi ekspresowej S11 Kępno A1 na

odcinku Kępno – granica województwa wielkopolskiego”.
Założeniem
spotkania
było
przedstawienie przez projektantów
wariantów korytarzy dla przebiegu drogi ekspresowej S11 na terenie
gminy Łęka Opatowska w celu oceny i wprowadzenia propozycji zmian
przez przedstawicieli gminy. Podczas
spotkania ustalono, że wstępne warianty przebiegu trasy zostaną przedstawione na przełomie października i
listopada br.
Oprac. bem
Dyskutowano o wariantach przebiegu trasy
S11 przez tereny gminy Łęka Opatowska

GDDKiA Odział w Opolu utworzyła stronę internetową, na której będą zamieszczane
bieżące informacje na temat tej inwestycji: trakt.eu/s11-kepno-a1

Zawarta została umowa na dostawę kruszywa wraz z
transportem, rozładunkiem i wbudowaniem w drogi gminne w sołectwach gminy Łęka Opatowska

Podpisana umowa
na dostawę kruszywa

W drogi gminne wbudowane zostanie
około 900 ton kruszywa

Wójt pogratulował sportowcom
14 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej rządcówki odbyło się spotkanie wójta gminy Łęka Opatowska
Adama Kopisa z uczniami Szkoły
Podstawowej w Siemianicach oraz
Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie.
Uczniowie reprezentowali rejon
kaliski w Finale Wojewódzkich Mistrzostw Wielkopolski w piłce nożnej
oraz biegach na orientację. Drużyna

dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w
Siemianicach zajęła wysokie drugie
miejsce w biegach na orientację, natomiast uczniowie z gimnazjum - III
miejsce w piłce nożnej.
- To wielki sukces, duma, a zarazem promocja szkoły i gminy - podkreślił A. Kopis. - W dużej mierze
dzięki takim postawom naszych młodych sportowców i ich opiekunów
gmina Łęka Opatowska staje się

coraz bardziej znana w całym województwie wielkopolskim.
Podczas uroczystości wójt A. Kopis złożył gratulacje i podziękował za
godne reprezentowanie gminy Łęka
Opatowska na arenie województwa.
Rodzicom uczniów wręczył listy gratulacyjne, a młodym sportowcom podziękowania za osiągnięte wyniki.
Oprac. bem

7 czerwca 2018 r. pomiędzy Gminą Łęka Opatowska, reprezentowaną
przez wójta gminy Adama Kopisa
oraz skarbnika gminy Alinę Brząkałę, a Marcinem Pańtakiem, właścicielem firmy KRYSMAR – TRANS,
została zawarta umowa na dostawę
kruszywa wraz z transportem, rozładunkiem i wbudowaniem w drogi

gminne w sołectwach gminy Łęka
Opatowska.
Środki przeznaczone na ten cel
pochodzą z funduszu sołeckiego
poszczególnych miejscowości oraz
z budżetu Gminy Łęka Opatowska.
Łącznie zostanie wbudowane około
900 ton kruszywa.
Oprac. bem
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Ogłoszenia

drobne

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

NIERUCHOMOŒCI różne

rolnicze

Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnościowe, pow. 75 m2, trzy pokoje + kuchnia,
łazienka + garaż, pomieszczenie piwniczne
- Rychtal, 600-lecia 1/2. Tel. 796 257 837.
(TK 197/06/18)

Wydzierżawię ogrzewaną halę 350 m2
+ wiata 150 m2 w m. Hanulin, na
działce 3700 m2. Teren ogrodzony
i utwardzony. Tel. 601 934 747, po
16:00 - 62 / 78 249 85. (TK 196/06/18)

Sprzedam osiem prosiąt.
Tel. 62 78 12 349.
(TK 201/06/18)

Sprzedam działkę budowlaną 10 arów Chojęcin. Tel. 784 745 035.
(TK 192/06/18)

SPRZEDAM

Sprzedam dom o pow. 120 m2 z zabudowaniami gospodarczymi o pow. 500 m2
- Rzetnia. Cena 380 tys. zł.
Tel. 693 112 206.
(TK 190/06/18)
Sprzedam działkę budowlaną w
Kępnie nr 3179 pod zabudowę jednorodzinną o powierzchni 7,25 ara
(24m x 30m) Osiedle Przemysława
(ul. Wyczółkowskiego).
Cena 132 000. Tel. 601 065 774.
(TK 183/06/18)
Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
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)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia mieszkanie w domu jednorodzinnym w Kępnie. Tel. 696 537 413.
(TK 199/06/18)

Sprzedam zamrażarkę „Deko” 120 l.
Tel. 785 512 803.
(TK 188/06/18)
Sprzedaż drewna opałowego
liściaste, iglaste. Tel. 510 183 522.
(TK 167/05/18)
Sprzedam drewno opałowe i kominkowe.
Tel. 721 598 809.
(TK 128/04/18)
Sprzedam automat, robota do malowania
krzeseł CMA. Tel. 605 064 501.
(TK 192/06/18)
Sprzedam tarcicę suchą: Jesion i buk.
Tel. 605 064 501.
(TK 192/06/18)
Sprzedam frezarko-frezarkę-szlifierkę
8-głowicową BACCI. Tel. 605 064 501.
(TK 192/06/18)

Skup słomy po kombajnie.
Tel. 695 674 560.
(TK 195/06/18)
Sprzedam szarpacz do słomy, do bizona.
Tel. 784 745 035.
(TK 191/06/18)
Sprzedam silosy (zbiorniki) i suszarnię do
zboża z przenośnikiem czerpakowym.
Tel. 605 064 501.
(TK 192/06/18)
Sprzedam talerzówkę - 22 talerze.
Tel. 609 467 288.
(TK 184/06/18)
Sprzedam kurki, kogutki. Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 116/04/18)
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)

Noclegi Kraków! Wynajmę jednopokojowe mieszkanie nieopodal centrum.
Do Rynku Głównego 15 minut spacerem,
podobnie na Kazimierz. Przystanki komunikacji miejskiej w odległości około
4 minut. Mieszkanie ciche, komfortowe,
wygodniejsze niż hotel. Do dyspozycji
gości duży pokój z czterema miejscami
do spania, wyposażona kuchnia, łazienka
z kabiną prysznicową.
Kontakt: ninanika@o2.pl Tel: 698 663 222.
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Zajęcia dla dzieci w okresie wakacyjnym z
dyplomowanym nauczycielem z języka polskiego i angielskiego. Kontakt: 601 464 988.
(TK 194/06/18)

LEKARSKIE

Usługa suszenia tarcicy, drewna.
Tel. 605 064 501.
(TK 192/06/18)
Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich.
Tel. 694 665 070.
(TK 185/06/18)

- Komunikat -

Wójt Gminy Trzcinica informuje,

że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.),

został wywieszony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy.
Miejsce wywieszenia:

– tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcinicy,
– u sołtysów poszczególnych sołectw,
– strona internetowa http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzcinica,
ul. Jana Pawła II 47, tel. 62 78 15 010.

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

- Ogłoszenie Wójt Gminy Łęka Opatowska informuje,
że został ogłoszony konkurs na stanowisko
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Sprzedam opla corsę, 2007 r.,
z klimatyzacją, po kolizji. Tel. 602 686 353,
538 448 046.
(TK 193/06/18)
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.
PRACA
Pracownicy z Azji - Kępno.
Tel. 608 476 683.
(TK 182/06/18)

strojenie i naprawa
Tel. 662 046 560

Zatrudnię lakiernika meblowego, operatora CNC, tapicera, pracownika montażu,
pomocnika stolarza z doświadczeniem lub
do przyuczenia. Tel. 605 064 501.
(TK 192/06/18)
Zatrudnię murarza i pomocnika
murarza. Tel. 665 184 411.
(TK 181/06/18)
POSZUKUJEMY OPIEKUNEK/ÓW osób
starszych w Niemczech, wysokie
wynagrodzenie, darmowy kurs j.
niem.! LAXO Care, Ostrów Wielkopolski. Tel. (62) 584 22 55.
(TK 165/05/18)

PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Prywatny Gabinet

lek. med. Otolaryngologiczny
Ma³gorzata Machowicz-Wieczorek
specjalista w ginekologii i po³o¿nictwie
lek. Paulina Lepka

przyjmuje w œrody Specjalista
od 17.00 do Otorynolaryngologii
18.30, Kêpno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38.

Rejestracje telefoniczne: 693 112 263.
Diagnostyka i leczenie chorób:
uszu • nosa • zatok przynosowych
• gardła • krtani

- Sprzedam DOM Badanie odbywa się w sposób tradycyjny oraz przy pomocy
endoskopów – nowoczesnej metody obrazowania struktur
anatomicznych przy pomocy kamery wraz z dokumentacją
fotograficzną

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 przyczepę 3,5-tonówkę.
Tel. 721 598 809.
(TK 189/06/18)

pianinA

US£UGI

Do wynajęcia pokój dla 2 osób, pracowników z Ukrainy. Tel. 785 512 803.
(TK 198/06/18)
Do wynajęcia mieszkanie dla 2 osób Kępno. Tel. 607 168 593.
(TK 187/06/18)

Naprawa komputerów, strony, sklepy internetowe, systemy alarmowe i monitoringu.
Tel. 889 786 700.
(TK 200/06/18)
motoryzacja

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.

Endokrynolog specjalista - Andrzej Pajdowski przyjmuje w szpitalu w Kępnie,
rejestracja - tel. 502 517 325.
(TK 235/03/13)

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)

Dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu
znajdują się na stronie internetowej www.leka-opatowska.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej
– http://lekaopatowska.bip.net.pl,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie.
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na wsi w gminie Wieruszów - do remontu.
Pow. użytk. 58,25
m2, na działce 646 m2.
OTWARCIE
JUŻ 14 PAŹDZIERNIKA 2017

Kontakt: 606 365 377.
63-600 Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 46
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.

Ogłoszenia

Reklama
OFERTY PRACY

Aktualne oferty pracy PUP Kępno.

Bliższe informacje pod nr. tel.: 62 78 203 69 oraz 607 174 608.
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
– 1 osoba
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Wymagania: obsługa wózka widłowego.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2800 zł brutto/miesiąc
Zmianowość: 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa
o pracę na okres próbny
(oferta nr 732/18, gm. Kępno)
KIEROWCA BUSA – 3 osoby
Wykształcenie: brak
Wymagania: rozwożenie pieczywa
w promieniu 50 km od Kępna,
prawo jazdy kat. B
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto
Zmianowość: 3.00-11.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 716/18, gm. Baranów)
SZLIFIERZ ELEMENTÓW
DREWNIANYCH – 2 osoby
Wykształcenie: podstawowe
Wymagania: szlifowanie elementów
drewnianych
Staż pracy: niewymagany
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto
(do uzgodnienia)
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 540/18, gm. Bralin)
PRACOWNIK FIZYCZNY
– 5 osób
Wykształcenie: niewymagane
Wymagania: wykonywanie prostych
prac produkcyjnych na stolarni
(pakowanie, szlifowanie)
Staż pracy: możliwość przyuczenia
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto,
Zmianowość: system I-zmianowy,
7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 213/18, gm. Łęka Opat.)
TAPICER – 2 osoby
Wykształcenie: zawodowe
Wymagania: produkcja mebli
tapicerowanych
Staż pracy: 1 rok
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto
(do uzgodnienia)
Zmianowość: system I-zmianowy,
7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 532/18, gm. Bralin)
PAKOWACZ MEBLI W PACZKI
– 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe
Wymagania: pakowanie mebli twardych
w paczki. Mile widziane orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności. Również
kobiety.
Staż pracy: mile widziane
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto,
do uzgodnienia
Zmianowość: system I-zmianowy,
7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 690/18, gm. Baranów)
PROJEKTANT MEBLI
– 1 osoba
Wykształcenie: średnie
Wymagania: projektowanie mebli.
Staż pracy: mile widziane
Wynagrodzenie: 4000 zł brutto / m-c
Zmianowość: system I-zmianowy,
8.00-16.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 627/18, gm. Baranów)

OPERATOR MASZYN STOLARSKICH –
1 osoba
Wykształcenie: brak
Wymagania: obsługa maszyn stolarskich, cieęcie, okleinowanie elementów,
kontrola jakości elementów, przygotowywanie towaru do transportu. Mile
widziana umiejętność obsługi maszyn.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2800 zł brutto,
Zmianowość: system I zmianowy,
6.00-14.00, 14.00-22.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 720/18, m. Kępno)
OPERATOR OKLEINIARKI CNC – 1 os.
Wykształcenie: zawodowe
Wymagania: obsługa okleiniarki.
Wymagane doświadczenie.
Mile widziane orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności.
Staż pracy: mile widziane
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto,
do uzgodnienia
Zmianowość: system I zmianowy,
7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 691/18, gm. Baranów)
STOLARZ – 2 osoby
Wykształcenie: zawodowe
Wymagania: obsługa piły formatowej,
obsługa heblarki.
Staż pracy: 1 rok
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto
Zmianowość: system I zmianowy,
7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 806/18, gm. Łęka Opat.)
KRAWCOWA – 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe
Wymagania: szycie elementów
materiałów tapicerskich.
Staż pracy: mile widziane
Wynagrodzenie: 2500 zł brutto,
Zmianowość: system I zmianowy,
7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 751/18, gm. Kępno)
SPECJALISTA DS. JAKOŚCI – 1 osoba
Wykształcenie: średnie
Wymagania: kontrolowanie przestrzegania procedur utrzymania jakości
w całym procesie technologicznym.
Współdziałanie z głównym technologiem w utrzymaniu standardu jakościowego produktów gotowych. Wymagana
znajomość procedur i przepisów,
dotyczących bezpieczeństwa żywności
i przepisów związanych z konrolą jakości w przemyśle spożywczym. Mile
widziana znajomość języka angielskiego
lub niemieckiego.
Staż pracy: mile widziane
Wynagrodzenie: 3000 zł brutto / mies.
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00,
15.00-7.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 439/18, gm. Kępno)
MONTAŻYSTA OGRODZEŃ
BETONOWYCH I PANELOWYCH
– 1 osoba
Wykształcenie: brak
Wymagania: montaż ogrodzeń
betonowych i panelowych.
Doświadczenie mile widziane.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2.100,00
Zmianowość: I zmiana 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 730/18, gm. Baranów)

PRACOWNIK DO WYKAŃCZANIA
WNĘTRZ – 1 osoba
Wykształcenie: brak
Wymagania: wykańczanie wnętrz, malowanie, płytowanie, układanie płyt regipsowych. Praca wewnątrz pomieszczeń.
Staż pracy: możliwość przyuczenia
Wynagrodzenie:
2.100,00+3000 zł brutto / miesiąc
Zmianowość: I zmiana 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 480/18, gm. Baranów)
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
– 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe
Wymagania: wykonywanie prac
ogólnobudowlanych.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2.100,00
Zmianowość: I zmiana 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 244/18, m. Kępno)
PRACOWNIK BUDOWLANY – 1 osoba
Wykształcenie: brak
Wymagania: wykonywanie prac
budowlanych. Mile widziane
doświadczenie.
Staż pracy: mile widziane
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto / m-c,
do uzgodnienia
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 800/18, gm. INNA)
BRUKARZ – 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe
Wymagania: prace budowlane, układanie
kostki kostki brukowej.
Staż pracy: mile widziane
Wynagrodzenie: 3400-4900 zł
brutto / m-c, do uzgodnienia
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 717/18, m. Kępno)
ELEKTRYK MASZYN STOLARSKICH
– 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe
Wymagania: naprawa maszyn stolarskich
(par maszynowy) w firmie
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto / mies.
Zmianowość: I zmiana, 6.00-14.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 253/18, gm. Łęka Opat.)
MAGAZYNIER / OPERATOR URZĄDZEŃ
TRANSPORTU BLISKIEGO – 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: rozładunek towarów na
magazyn wózkiem jezdniowym oraz przyjęcie na stan magazynowy. Pobieranie,
transportowanie, scalanie i składowanie
ładunków za pomocą wózka jezdniowego.
Wykonywanie transportu wewnątrzzakładowego wózkiem jezdniowym. Wymiana
butli gazowej zasilającej wózek. Przygotowanie towaru do wysyłki i załadunek
wózkiem jezdniowym. Obsługa suwnic
sterowanych z poziomu roboczego. Wymagane uprawnienie na wózek widłowy i
obsługę suwnic sterowanych z poziomu
roboczego.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2688-3024 zł
brutto / miesiąc
Zmianowość: system I zmianowy,
7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 636/18, gm. Rychtal)

STAROSTA KĘPIŃSKI
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mieście Kępnie, oznaczonej geodezyjnie jako obręb 0001, arkusz mapy 3, działka nr 517/2 o powierzchni 0,0740 ha dla której Sąd Rejonowy w Kępnie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr KZ1E/00059759/5.
Nieruchomość położona jest w północnej części Kępna, nieopodal ul.
Zwycięstwa, na osiedlu domów jednorodzinnych „Mściwoja”, w pobliżu
jego granic administracyjnych, w zasięgu infrastruktury technicznej: energii, kanalizacji, wody, gazu i telefonu.
Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kępno:
- jednostka bilansowa - AB33MN
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie
Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12, w Urzędzie Miasta
i Gminy Kępno oraz na stronie Wojewody Wielkopolskiego w dniach od
12 kwietnia 2018 r. do dnia 3 maja 2018 r.. Informację o jego wywieszeniu
zamieszczono w prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej starostwa.
I Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2018 roku o godz. 12:00
w sali 206 Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5

Cena wywoławcza 94.710,00 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące, siedemset dziesięć złotych 00/100)
Cena zawiera podatek VAT.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą
wadium w wysokości 9.471,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy czterysta
siedemdziesiąt jeden złotych 00/100). Wpłaty wadium należy dokonać
najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2018 r. - na konto:

Starostwo Powiatowe w Kępnie
Bank PKO BP SA
24 1020 2212 0000 5702 0372 5900

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj.: 950,00 zł
(słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
Ustalony w drodze przetargu nabywca, zobowiązany jest do uiszczenia w całości ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej
o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się
bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o
zawarciu umowy sprzedaży, Starosta Kępiński może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
Starosta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie.
Wszelkich informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kępnie
ul. Staszica 12 , tel.: 62 / 78 28-900, -912, - 924.
Ponadto informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej
(Biuletynie Informacji Publicznej) www.bip.powiatkepno.pl
STAROSTA KĘPIŃSKI
Witold Jankowski

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.
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Recenzja

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
James Hamblin - „Gdyby nasze ciało potrafiło mówić”
Dlaczego drapanie się jest takie przyjemne? Ile trzeba spać? Czemu seks u ludzi wygląda, jak wygląda? I dlaczego nie istnieje viagra dla kobiet? Czy obcisłe spodnie mogą
zabić? Czy można sobie zrobić dołeczki w policzkach? Czy naprawdę można umrzeć od
wyciskania pryszcza na nosie? James Hamblin, lekarz i dziennikarz, tłumaczy zawiłości anatomii i fizjologii, rozprawia się z popularnymi mitami dotyczącymi zdrowia i demaskuje marketingowe oszustwa firm producentów suplementów i zdrowej żywności. A
wszystko to w przystępny, zabawny i wciągający sposób – w końcu odpowiada także na
pytanie: „Na czym polega uzdrawiająca moc śmiechu?”. Jeśli chcesz zrozumieć dziwne
zasady działania ludzkiego ciała i poznać przyszłość medycyny, musisz przeczytać tę błyskotliwą książkę. Książka odpowiada na wszystkie pytania związane ze zdrowiem, jakie
kiedykolwiek przyszły wam do głowy – i na te, których nigdy sobie nie zadaliście, choć
powinniście. Nawet jeśli nie obchodzi was wasze zdrowie, przeczytajcie, bo Hamblin pisze
najśmieszniej na świecie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Margaret Atwood - „Grace i Grace”
Rok 1843 – Grace Marks zostaje skazana za współudział w brutalnym morderstwie
swojego pracodawcy i jego gospodyni. Odsiadując wyrok dożywocia, twierdzi, iż całkowicie utraciła pamięć. Niektórzy uważają, że Grace jest niewinna angażują do pomocy
dobrze się zapowiadającego specjalistę od chorób umysłowych. Mężczyzna wysłuchuje
historii Grace, zbliżając ją coraz bardziej do dnia, którego ona nie pamięta. Jakie wspomnienia uda mu się odblokować? Czy Grace naprawdę zabiła?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Sarah J. Naughton - „Spirala kłamstw”
Idealny narzeczony? Jody jest zamkniętą w sobie, prześladowaną przez wspomnienia,
nieufną kobietą. Pewnego dnia spotyka doskonałego Abe’a, nieznajomego z sąsiedztwa,
który rozbudza w niej nowe nadzieje i pokazuje możliwości – życie kobiety wreszcie zyskuje sens. Jednak wkrótce ukochany ulega wypadkowi i zapada w śpiączkę… Idealny
brat? Dzień wypadku Abe’a zmienia także życie Mags, jego siostry. Po latach z dala od rodziny Mags odbiera szokujący telefon. Jej brat Abe jest w szpitalu i nikt nie wie
do końca, co się stało. Spotkanie z jego narzeczoną Jody ujawnia wiele faktów
i pozwala Mags stopniowo poskładać rozrzucone kawałki życia, które zostawiła za sobą. Nie wszystko jednak do siebie pasuje… Co więc jest prawdą, a co
kłamstwem?

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

Krzy¿ówka nr 26
SPONSORZY NAGRÓD:

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

tel.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 4 lipca 2018 r.

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

1. James Hamblin - „Gdyby nasze ciało
potrafiło mówić”,
2. Margaret Atwood - „Grace i Grace”,
3. Sarah J. Naughton - „Spirala kłamstw”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 25 nagrody otrzymuj¹:

Alicja Mucha (Domanin),
Irena Jokiel (Kuźnica Słup.).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

Reklama
Baran 21 III – 20 IV
Słońce w kwadraturze zachęca do zajęcia się rodziną i domem. Masz na to siły? Postaraj się, ale
w czwartek do niczego nie zmuszaj. Pełnia Luny
przynosi chaos i rozdarcie. Wyciszaj się.

Byk 21 IV – 21 V
Jowisz w opozycji wróży sukcesy zawodowe,
ale Mars w kwadraturze radzi zadbać o relacje
z ludźmi. Praca to nie wszystko! Bądź, wspieraj,
rozpieszczaj ukochaną osobę.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Skoncentruj się na swoich planach zawodowych,
a teraz się wybijesz! Od piątku Merkury wyciągnie Cię na wędrówki i jedzenie, pomoże odpocząć po pracowitych tygodniach.

6.
7.

Ogłoszenie

Rak 23 VI – 22 VII
Koniunkcje Słońca i Merkurego sprzyjają ambitnym pracom, a czwartkowa pełnia w opozycji
obudzi w Tobie lidera. Bez trudu załatwisz ważne
sprawy. Szukaj piękna i relaksuj się.

Lew 23 VII – 22 VIII
Koniunkcja Wenus przyniesie Ci sporo powodów
do radości, a Merkurego namawia na naukę. Dbaj o duszę, umysł, spróbuj medytować, a może nauczysz się wyciszać emocje?

Proboszcz parafii w Krzyżownikach
ks. Andrzej Milian organizuje

pielgrzymkę do Ziemi Świętej
w dniach 6.11.2018 r. – 13.11.2018 r.
Informacje dla zainteresowanych wyjazdem
pod nr. tel. 603 83 79 78.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

Panna 23 VIII – 22 IX
Ze Słońcem w sekstylu będziesz energiczna i
wyrozumiała. To dobry tydzień, by trochę odetchnąć. Teraz zrób niespodziankę bliskiej osobie, zamiast wciąż myśleć o nowych obowiązkach i projektach.

Waga 23 IX – 23 X
Będziesz miała więcej optymizmu, ale w czwartek uważaj! Pełnia w kwadraturze może wyciągnąć na jaw stare grzeszki i zaległości. Na
szczęście od piątku spokojniej. Merkury sprzyja
przyjaźni.

TAPICERÓW

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

tel.:

Skorpion 24 X – 21 XI
Słońce i Merkury w trygonach wróżą dobre wiadomości i dają zapał do wyjaśniania zagadek.
Podejmuj ważne decyzje. W weekend będziesz
miał dość odpowiedzialności za innych. Broń
swojego wolnego czasu!

Strzelec 22 XI – 21 XII

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

Przed Tobą ciekawe dni. Czwartkowa pełnia
w Twoim znaku pomoże pozbyć się zaległości
i wyprowadzić zagmatwane sprawy na prostą.
Licz tylko na siebie, bo ludzie wokół Ciebie mogą
być marudni.

Wodnik 20 I – 18 II
Mars przez kolejny tydzień Ci nie odpuści: zmusi do pracy, porządków, zakupów! Na szczęście
Wenus da Ci dużo pozytywnej energii. Od soboty tylko baw się i kochaj!

Ryby 19 II – 20 III
Słońce sprzyja ciekawym wydarzeniom towarzyskim, a Merkury pomoże Ci przebić się
z ambitnymi pomysłami. Skupiaj na sobie uwagę
otoczenia. W pełnię walcz z kompleksami!

Przedsiębiorstwo

„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
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

Z teki Marka Kameckiego

Bądź dobrej myśli, bo Wenus zapewni Ci duże
szczęście w miłości i pracy! Nie trać czasu na
wyjaśnienia i dyskusje, tylko zabierz się do układania swojego życia!

Koziorożec 22 XII – 19 I

Apteka „Na Zdrowie” - 28.06.2018 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 29.06.2018 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 30.06.2018 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Pod Kasztanami” - 1.07.2018 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 2.07.2018 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 3.07.2018 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 4.07.2018 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
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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!

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelner.

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.
Zainteresowanych prosimy
o dostarczenie CV.

Świat tkanin
oferuje duży wybór
i asortyment tkanin
i dodatków krawieckich.

Świat tkanin duży wybór - zgodne ceny.
Świat tkanin - my Cię ubierzemy.

Ma
Zapraszamy!!!
t
n
a s er ia
Kępno, ul. Szkolna 12,
ł
uk
ce
Wieruszów, ul. Kopernika 5,
s
tel. 507 065 800.
Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
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KONTROLERA JAKOŚCI
MEBLI TAPICEROWANYCH,
TAPICERÓW,
(62) 78 292
84
OSOBY
NA STOLARNIĘ,
reklamy
osoby do działu exportu
i ogłoszenia
z j. niemieckim
drobne
REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84
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NR 26/2018 (767)
Morderczy dystans
przed Polonią

Nieoczekiwany zwrot akcji,
GKS Grębanin zagra w okręgówce
Piłkarze GKS-u Grębanin w ostatnim sezonie zajęli czwarte miejsce w rozgrywkach grupy drugiej Kaliskiej Klasy A
i zgodnie z regulaminem mieli w dalszym ciągu występować na tym szczeblu rozgrywkowym. W ostatnim tygodniu piłkarskim regionem wstrząsnęła informacja o rezygnacji z udziału w barażu o Ligę Międzyokręgową przedstawicieli okręgu konińskiego. W związku z tym Raszkowianka Raszków i Zieloni Koźminek awansowały do Ligi Międzyokręgowej bez
konieczności gry, a w tej sytuacji do Kaliskiej Klasy Okręgowej bez baraży awansowały WKS Witaszyce i GKS Grębanin.
Mimo, że sezon 2017/2018 przeszedł już do historii to w piłce w regionalnym wydaniu pozostało jeszcze kilka niewiadomych dotyczących składów poszczególnych klas rozgrywkowych

Piłkarze z Alei Marcinkowskiego
w nadchodzącym sezonie spędzą sporo czasu w podroży. W
związku z reorganizacją rozrywek zwiększył się zasięg terytorialny rozgrywek nowej czwartej
ligi. Biało-niebiescy w nadchodzącym sezonie będą mieli do
pokonania niespełna 6 tysięcy
kilometrów. Na taki dystans złoży się aż dziewiętnaście meczów
wyjazdowym. Najbliższym wyjazdem będzie mecz w Ostrowie
Wielkopolskim z tamtejszymi
Ostrovia oraz Centrą. Najdalej
kępnianie pojadą zaś do Śmiłowa (okręg pilski) na spotkanie z
miejscowym Orkanem (blisko
280 kilometrów).

Jarota
ma nowego trenera
Podczas piątkowej konferencji prasowej kibice w Jarocinie
poznali nazwisko nowego szkoleniowca pierwszej drużyny Jaroty. Został nim Marek Nowicki,
który prowadził między innymi
Ostrovię 1909 Ostrów Wielkopolski. 47-letni trener ostatnio trenował Piast Kobylin w klasie okręgowej. Właśnie z tym zespołem
w sezonie 2009/2010 w Pucharze
Polski na szczeblu centralnym
dotarł do 1/16 finału. Z powodzeniem prowadził drugoligową
Ostrovię 1909 Ostrów Wielkopolski oraz trzecioligowego Piasta
Żmigród. W Jarocinie Marek Nowicki zastąpił Marcina Woźniaka.

Biało-niebiescy
sparują i testują

Od spadku do awansu,
czego jeszcze nie wiadomo?
W piłce regionalnej zaczęło się tradycyjne zamieszanie związane z awansami i spadkami. Znamy co prawda praktycznie ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące promocji i degradacji w dwóch najwyższych ligach naszego województwa.
Powiat kępiński będzie miał po jednej drużynie w nowej czwartej lidze oraz Lidze Międzyokręgowej Kalisz-Konin.
Stało się już niemal pewne, że w rozgrywkach klasy okręgowej będziemy mieli czterech przedstawicieli. Sytuacja
nieco komplikuje się w niższych klasach rozgrywkowych. Tam kibice w dalszym ciągu czekają na ostateczne rozstrzygnięcia i podziały na grupy. W przyszłym sezonie będą nadal dwie grupy Kaliskiej Klasy A. Zlikwidowana zostanie
natomiast jedna grupa klasy B.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Marcinki z brązem Klubowych Mistrzostw Wielkopolski.

Polonia Kępno pokonała Pogoń
Syców 4:1 w jednym z posezonowych meczów sparingowych.
Grę kontrolną rozegrano na Stadionie Miejskim w Kępnie. Bramki drużyny Bogdana Kowalczyka
zdobyli Filip i Karol Latusek oraz
dwóch zawodników testowanych. Niżej notowany rywal zaimponował kępińskiemu czwartoligowcowi
wyszkoleniem
technicznym oraz kombinacyjną grą. Niemniej podopieczni
Bogdana Kowalczyka nie mięli
najmniejszych problemów z pokonaniem sycowian. Dla szkoleniowca kępnian była to okazja do
sprawdzenia kilku zawodników
pod kątem gry w zespole wicemistrza czwartej ligi.

Sport
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TABELE KOŃCOWE – SPADKI I AWANSE
Nice I Liga
1. MKS Miedź Legnica
34 63 53:27
2. Zagłębie Sosnowiec SA
34 58 46:32
3. Chojniczanka 1930 Chojnice
34 56 48:33
4. GKS Tychy
34 55 41:40
5. GKS Katowice
34 54 44:34
6. SKS Wigry Suwałki
34 52 40:37
7. RKS Raków Częstochowa
34 51 50:40
8. FKS Stal Mielec
34 51 51:46
9. Podbeskidzie Bielsko-Biała
34 46 37:37
10. MZKS Chrobry Głogów
34 46 46:47
11. OKS Odra Opole
34 45 37:43
12. MKS Puszcza Niepołomice
34 44 38:38
13. MKS Bytovia Bytów
34 40 36:45
14. OKS Stomil Olsztyn
34 39 39:50
15. MKP Pogoń Siedlce
34 38 42:50
16. GKS Górnik Łęczna
34 35 29:42
17. GKS Olimpia Grudziądz
34 31 24:37
18. KS Ruch Chorzów
34 27 35:58
BARAŻ O UTRZYMANIE:
Garbarnia Kraków – Pogoń Siedlce – 1:1 i 2:1
AWANS: Miedź Legnica, Zagłębie Sosnowiec
SPADEK: Pogoń Siedlce, Górnik Łęczna,
Olimpia Grudziądz, Ruch Chorzów
II Liga
1. GKS 1962 Jastrzębie
34 65 54:30
2. ŁKS Łódź
34 65 47:23
3. KS Warta Poznań
34 62 43:24
4. RKS Garbarnia Kraków
34 57 48:35
5. RKS Radomiak 1910 Radom
34 55 52:37
6. ZKS Olimpia Elbląg
34 50 43:42
7. KS Siarka Tarnobrzeg
34 47 49:49
8. GKS Bełchatów
34 46 50:43
9. WKS Gryf Wejherowo
34 46 42:46
10. KS Rozwój Katowice
34 44 36:44
11. ZKS Stal Stalowa Wola
34 44 44:39
12. KS ROW 1964 Rybnik
34 44 49:57
13. MKS Znicz Pruszków
34 42 44:48
14. KP Błękitni Stargard
34 41 35:39
15. MKS Kluczbork
34 39 37:51
16. KS Wisła Puławy
34 36 34:44
17. KS Gwardia Koszalin
34 28 36:72
18. KS Legionovia Legionowo
34 27 36:56
BARAŻ O AWANS:
Garbarnia Kraków – Pogoń Siedlce – 1:1 i 2:1
AWANS: GKS 1962 Jastrzębie, ŁKS Łódź,
Warta Poznań, Garbarnia Kraków
SPADEK: MKS Kluczbork, Wisła Puławy,
Gwardia Koszalin, Legionovia Legionowo
III Liga Grupa 2
1. TKP Elana Toruń
34 77 71:24
2. OKS Świt Skolwin
34 73 70:27
3. SKS Bałtyk Gdynia
34 69 74:36
4. KKS Lech II Poznań
34 66 69:34
5. KKS Kalisz
34 63 52:33
6. KS Polonia Środa Wlkp.
34 60 63:41
7. KS Sokół Kleczew
34 59 52:32
8. MKP Kotwica Kołobrzeg
34 57 48:37
9. KP Starogard Gdański
34 51 46:32
10. MKS Pogoń II Szczecin
34 49 44:54
11. JKS Jarota Jarocin
34 42 45:50
12. KS Wierzyca Pelplin
34 42 38:47
13. KS Wda Świecie
34 35 52:72
14. KS Górnik Konin
34 34 40:61
15. Centra 1946 Ostrów Wlkp.
34 32 38:67
16. GKS Przodkowo
34 25 38:75
17. KS Unia Solec Kujawski
34 19 33:80
18. KS Energetyk Gryfino
34 11 9:80
AWANS: Elana Toruń
SPADEK: Centra 1946 Ostrów Wlkp., GKS Przodkowo,
Unia Solec Kujawski, Energetyk Gryfino
IV Liga Grupa Południowa
1. MKS Victoria Września
30 73 74:24
2. KKS Polonia Kępno
30 62 67:29
3. KP Obra 1912 Kościan
30 59 51:24
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
30 58 73:36
5. LKS Gołuchów
30 54 64:39
6. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce
30 54 47:26
7. KS Polonia 1912 Leszno
30 51 49:38
8. MKS Tur 1921 Turek
30 43 42:35
9. SKP Słupca
30 40 30:44
10. KP Victoria Ostrzeszów
30 39 57:56
11. KP Rawia Rawicz
30 31 28:46
12. MLKS Odolanovia Odolanów
30 30 35:54
13. MKS Kania Gostyń
30 24 28:60
14. LKS Korona Piaski
30 21 31:77
15. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
30 18 30:68
16. PKS Racot
30 12 24:74
BARAŻ O AWANS:
Victoria Września – Mieszko Gniezno – 1:2 i 1:4
AWANS DO III LIGI: brak
AWANS DO NOWEJ IV LIGI: Victoria Września,
Polonia Kępno, Obra Kościan,
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp., LKS Gołuchów,
Pogoń Nowe Skalmierzyce, Polonia Leszno
SPADEK: Tur Turek, SKP Słupca, Victoria Ostrzeszów,
Rawia Rawicz, Odolanovia Odolanów, Kania Gostyń,
Korona Piaski, Biały Orzeł Koźmin Wlkp., PKS Racot
Kaliska Klasa Okręgowa
1. KS Opatówek
30 74 83:20
2. LZS Orzeł Mroczeń
30 68 79:25
3. KKS Astra Krotoszyn
30 66 70:30
4. KS Piast Kobylin
30 59 65:26
5. KS Stal Pleszew
30 50 44:26
6. LKS Piast Czekanów
30 50 62:45

II
22

7. LKS Raszkowianka Raszków
30 49 65:52
8. KLKS Zefka Kobyla Góra
30 44 65:48
9. GOS Zieloni Koźminek
30 38 48:55
10. Barycz Janków Przygodzki
30 35 40:52
11. LZS Pogoń Trębaczów
30 33 45:63
12. KS Victoria Skarszew
30 33 52:60
13. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn
30 32 41:65
14. LKS Olimpia Brzeziny
30 23 31:70
15. GKS Żerków
30 21 28:93
16. LZS Victoria Laski
30 10 30:118
AWANS DO NOWEJ IV LIGI: KS Opatówek
AWANS DO LIGI MIĘDZYOKRĘGOWEJ
KALISZ-KONIN: Orzeł Mroczeń, Astra Krotoszyn,
Piast Kobylin, Stal Pleszew, Piast Czekanów,
Raszkowianka Raszków, Zieloni Koźminek
SPADEK DO KLASY OKRĘGOWEJ: Zefka Kobyla
Góra, Barycz Janków Przygodzki, Pogoń Trębaczów,
Victoria Skarszew, Korona-Pogoń Stawiszyn,
Olimpia Brzeziny, GKS Żerków, Victoria Laski
Kaliska Klasa A Grupa 1
1. LZS Cielcza
22 60 79:18
2. CKS Zbiersk
22 49 61:34
3. KS Prosna Kalisz
22 49 75:38
4. WKS Witaszyce
22 39 52:40
5. MLKS Czarni Dobrzyca
22 31 42:40
6. LZS Grom Golina
22 26 43:44
7. RKS Radliczyce
22 24 50:65
8. UKS Żaki Taczanów
22 21 34:54
9. GKS Gladiatorzy Pieruszyce
22 21 48:62
10. LZS Szczyt Szczytniki
22 21 30:61
11. OKS Ostrów Wlkp.
22 20 46:81
12. KS Jaskiniowiec Rajsko
22 19 32:55
AWANS DO KLASY OKRĘGOWEJ: LZS Cielcza, CKS
Zbiersk, Prosna Kalisz, WKS Witaszyce
SPADEK: Jaskiniowiec Rajsko
Kaliska Klasa A Grupa 2
1. LZS Doruchów
26 52 52:27
2. LKS Czarnylas
26 51 68:36
3. GKS Rychtal
26 48 55:31
4. GKS Grębanin
26 45 56:32
5. LZS Strażak Słupia
26 41 65:54
6. LKS Jankowy 1968
26 39 43:48
7. LZS Czajków
26 39 53:50
8. LZS Pelikan Grabów
26 38 48:43
9. LKS Sokół Bralin
26 35 48:46
10. Wielkopolanin Siemianice
26 34 74:67
11. LZS Płomień Opatów
26 33 54:71
12. LZS Chynowa
26 26 48:70
13. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce
26 18 28:65
14. LZS Siedlików
26 14 40:92
AWANS DO KLASY OKRĘGOWEJ: LZS Doruchów,
LKS Czarnylas, GKS Rychtal, GKS Grębanin
SPADEK: LZS Siedlików
Kaliska Klasa B Grupa 1
1. LZS Prosna Chocz-Kwileń
18 43 53:19
2. LKS II Gołuchów
18 37 33:15
3. LZS Las Kuczków
18 29 37:40
4. LKS Czarni Wierzbno
18 28 36:35
5. LZS Błękitni Chruszczyny
18 26 34:30
6. LZS Tarchalanka Tarchały W.
18 26 46:42
7. LZS Błysk Daniszyn
18 21 29:34
8. CKS Zduny
18 19 30:39
9. KS Sokół Chwaliszew
18 14 23:38
10. LKS Gorzyce Małe
18 8 27:56
AWANS: Prosna Chocz-Kwileń, LKS II Gołuchów
BARAŻE: LZS Las Kuczków
Kaliska Klasa B Grupa 2
1. KS Pelikan Nowy Karolew
18 40 50:25
2. LZS Godziesze
18 36 45:19
3. KS Kościelna Wieś
18 32 63:34
4. LZS Sparta Russów
18 31 42:32
5. LZS Korona Chełmce
18 26 46:43
6. LZS Wicher Mycielin
18 23 45:54
7. LKS Liskowiak Lisków
18 23 42:48
8. LZS Dragon Dzierzbin
18 23 42:39
9. KS Kamień
18 17 41:54
10. LKS Panda Pamięcin
18 7 17:85
AWANS: Pelikan Nowy Karolew, LZS Godziesze
BARAŻE: KS Kościelna Wieś
Kaliska Klasa B Grupa 3
1. LZS Ogniwo Łąkociny
18 48 92:22
2. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.
18 40 56:20
3. PUKS Sokoły Droszew
18 38 58:36
4. LZS Huragan Szczury
18 31 48:36
5. LZS Lilia Mikstat
17 27 31:34
6. LKS Masovia Kraszewice
18 19 39:47
7. KUKS Zębców Ostrów Wlkp.
18 17 26:53
8. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice
17 16 31:45
9. LKS Orzeł Wysocko Wielkie
18 14 29:63
10. LZS Wtórkowianka Wtórek
18 7 17:71
AWANS: Ogniwo Łąkociny, Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.
BARAŻE: Sokoły Droszew
Kaliska Klasa B Grupa 4
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska
18 47 75:19
2. KS Rogaszyce
18 43 67:21
3. LKS Sokół Świba
18 40 95:19
4. LZS Mikorzyn
18 40 69:30
5. KS Hanulin
18 28 45:33
6. LZS Ostrówiec
18 24 36:47
7. LZS Trzcinica
18 21 49:56
8. LZS Zryw Kierzno
18 15 23:101
9. RLKS Ajax Rojów
18 6 23:86
10. LZS Olszowa
18 0
6:76
AWANS: Zawisza Łęka Opatowska, KS Rogaszyce
BARAŻE: Sokół Świba

Piłka nożna >>> Byli trzecio-, a nawet drugo- i pierwszoligowcy zagrają w zbliżającym
się sezonie w Lidze Międzyokręgowej Kalisz-Konin. Rozgrywki na zapleczu czwartej ligi
w naszym województwie zapowiadają się niezwykle emocjonująco

Wraca liga międzyokręgowa
Znamy już pełny skład rozgrywek Ligi Międzyokręgowej Kalisz-Konin w sezonie 2018/2019. Do
ewentualnych zmian dojść może już tylko przy zielonym stoliku. Rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, bo liga będzie bardzo zacięta. Znajdzie się w niej między innymi zespół, który w
historii występował w pierwszej lidze.
Kibice nie mają wątpliwości. To
będzie jeden z najciekawszych sezonów od lat. Mowa o rozgrywkach
Ligi Międzyokręgowej, które zostały
reaktywowane po blisko dwudziestu
latach nieobecności. W latach dziewięćdziesiątych kibice w regionie
emocjonowali się rozgrywkami lig
międzyokręgowych
Kalisz-Konin,
Kalisz-Konin-Sieradz, a nawet Kalisz-Łódź-Sieradz-Piotrków Trybunalski.
Były to niezwykle silne i prestiżowe rozgrywki, ale tym tworzonym
obecnie brakuje sporo, by nawiązać
do tradycji popularnych „emek”. W
zbliżających się rozgrywkach sezonu 2018/2019 zobaczymy szesnaście
zespołów. Ale to nie liczebność ligi,
a zespoły w niej startujące mają zagwarantować emocje na starcie reaktywowanych rozgrywek. Rywalizacja
zapowiada się niezwykle ciekawie, bo
liga zdaniem kibiców będzie bardzo
mocna i wyrównana. W zbliżającym
się sezonie nie znajdą się w niej co
prawda spadkowicze z czwartej ligi,
ale wysoki poziom mają gwarantować ekipy, które w zakończonym se-

zonie odgrywały ważne role w grupie
południowej, a więc SKP Słupca czy
Victoria Ostrzeszów. Poziom rozgrywek powinny zagwarantować też
zespoły, które jeszcze nie tak dawno
uzyskiwały promocję do czwartej
ligi. Mowa między innymi o Turze
1921 Turek, który po latach banicji
w niższych klasach rozgrywkowych
wrócił na należne mu miejsce, ale
ostatecznie nie udało mu się zakwalifikować do nowej czwartej ligi.
Przypomnijmy, że drużyna z Turku
w sezonach 2007/2008 i 2008/2009
występowała w pierwszej lidze.
Okręg kaliski na tym szczeblu będzie
miał aż dziesięciu przedstawicieli. Do
spadkowiczów z grupy południowej
czwartej ligi: Victoria Ostrzeszów,

Odolanovia Odolanów i Biały Orzeł
Koźmin Wielkopolski dołączyły zespoły z Kaliskiej Klasy Okręgowej,
a więc Orzeł Mroczeń, Astra Krotoszyn, Piast Kobylin, Stal Pleszew i
Piast Czekanów. W ostatniej chwili
okazało się, że z prawa gry w barażu
o Ligę Międzyokręgową zrezygnowały zespoły z okręgu kaliskiego. W
związku z tym z awansu skorzystali
Zieloni Koźminek oraz Raszkowianka Raszków. Pozostałych sześciu
przedstawicieli nowych rozgrywek
to drużyny z okręgu konińskiego. Do
czwartoligowego Tura Turek i SKP
Słupca dołączyły zespoły z klasy
okręgowej: Tulisia Tuliszków, GKS
Sompolno, Wilki Wilczyn i Polonus
Kazimierz Biskupi.
BAS
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Podział drużyn na okręgi:
OZPN Kalisz (10): Victoria Ostrzeszów, Odolanovia Odolanów,
Biały Orzeł Koźmin Wlkp., Orzeł Mroczeń, Astra Krotoszyn, Piast
Kobylin,
Piast Czekanów, Stal Pleszew, Raszkowianka Raszków, Zieloni
Koźminek.
OZPN Konin (6): Tur 1921 Turek, SKP Słupca, Tulisia Tuliszków,
GKS Sompolno, Wilki Wilczyn, Polonus Kazimierz Biskupi.

Kaliska Klasa A >>> Podobnie jak przed rokiem w szeregach obu grup Kaliskiej Klasy A
zajdą duże zmiany. „Tygodnikowi Kępińskiemu” udało się dotrzeć do składu drużynowego, w którym obie grupy przystąpią najprawdopodobniej do nowego sezonu

Czy tak będzie wyglądać A klasa?
Znamy prawdopodobny podział dwudziestu sześciu zespołów, które w zbliżającym się sezonie przystąpią do rozgrywek Kaliskiej Klasy A. Zmiany zajdą w szeregach obu grup. Wszystko wskazuje na to, że
w drugiej zobaczymy czternaście zespołów, a grupa pierwsza rozpocznie rozgrywki w dwunastozespołowym zestawieniu. Zwłaszcza interesująca wydaje się być grupa druga, którą zasiliło bądź zasili kilka
ciekawych drużyn.

Póki co Wydział Gier Kaliskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej
nie ustalił jeszcze ostatecznego podziału drużyn na grupy w nowym
sezonie rozgrywek Kaliskiej Klasy
A, ale nam udało się dotrzeć do nieoficjalnego kształtu rozgrywek w
zbliżającym się sezonie. Nowy sezon
w obu grupach Kaliskiej Klasy A
ma rozpocząć się w drugiej połowie
sierpnia. Tradycyjnie w szeregach obu
grup zajdą duże zmiany. Mają one dotknąć obie grupy, w których pojawią
się nowe zespoły. W grupie pierwszej
zobaczymy między innymi rezerwy
LKS-u Gołuchów, Pelikana Nowy
Karolew czy LZS Godziesze, które to
zespoły będą beniaminkami tej gru-
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py. O jeszcze jedno miejsce walczą
w barażu piłkarze Klubu Sportowego
Kościelna Wieś oraz Lasu Kuczków.
Z kolei Sokół Świba lub Sokoły Droszew to zespoły, z których jeden uzyska przepustkę z barażu do A klasy.

Miejsce w tych rozgrywkach mają
już zapewnione natomiast drużyny
beniaminków: Zawisza Łęka Opatowska, KS Rogaszyce, Ogniwo Łąkociny oraz rezerwy Ostrovii 1909
Ostrów Wielkopolski.
BAS
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Grupa 1: Czarni Dobrzyca, Grom Golina, RKS Radliczyce, Żaki
Taczanów,
Gladiatorzy Pieruszyce, Szczyt Szczytniki, OKS Ostrów Wlkp.,
Prosna Chocz-Kwileń (beniaminek), LKS II Gołuchów (beniaminek),
Pelikan Nowy Karolew (beniaminek), LZS Godziesze (beniaminek),
KS Kościelna Wieś lub Las Kuczków (beniaminek/zwycięzca barażu).
Grupa 2: Strażak Słupia, LKS Jankowy, LZS Czajków, Pelikan Grabów,
Sokół Bralin, Wielkopolanin Siemianice, Płomień Opatów, LZS Chynow
a,
Sulimirczyk Sulmierzyce, Zawisza Łęka Opatowska (beniaminek),
KS Rogaszyce (beniaminek), Ogniwo Łąkociny (beniaminek),
Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. (beniaminek),
Sokół Świba lub Sokoły Droszew (beniaminek/zwycięzca barażu).

Sport
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Piłka nożna >>> Rozdano medale w drugiej edycji Klubowych Mistrzostw Wielkopolski
w kategoriach młodzieżowych

Marcinki brązowym medalistą Wielkopolski

Piłka nożna >>> Vouchery na zakup sprzętu sportowego
o łącznej wartości ponad pięćdziesięciu tysięcy złotych
rozdał Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej klubom, które w minionym sezonie wiodły prym w pracy z młodzieżą

Kluby nagrodzone
W czerwcu rozgrywano turnieje finałowe klubowych mistrzostw Wielkopolski, w których udział
wzięli mistrzowie okręgów. Rozgrywki całkowicie zdominowały zespoły ze strefy poznańskiej,
które wygrały niemal wszystkie kategorie wiekowe. Ogromny sukces osiągnęli młodzicy Marcinków Kępno, którzy w odległym Margoninie wywalczyli brązowe medale mistrzostw województwa.
Finałowe zmagania w kategoriach
młodzieżowych zostały zorganizowane przez Wielkopolski Związek
Piłki Nożnej po raz drugi. Zwycięzcy
okręgów mogli zmierzyć się o prymat
w całym regionie dzięki wsparciu
samorządu województwa wielkopolskiego, który podjął współpracę ze
związkiem przy tym projekcie. W sumie zorganizowano sześć turniejów, a
każdy z okręgów był gospodarzem co
najmniej jednych zawodów. Nas najbardziej interesował finał w kategorii
młodzików starszych, a więc chłopców urodzonych w 2005 roku i młodszych. Finały tej kategorii wiekowej
rozgrywano w środę, 20 czerwca na
obiektach w Margoninie. W turnieju
finałowym wystąpiło pięciu mistrzów
poszczególnych okręgów wchodzą-

cych w skład Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. W pierwszym swoim
występnie drużyna z Kępna przegrała
z Akademią Reissa z Poznania 0:2.
Był to bardzo trudny mecz. Piłkarze
z Marcinków rozegrali go niemal
bezpośrednio po prawie sześciogodzinnej podróży. – Nogi młodych piłkarzy były ciężkie i to nie pozwoliło
na osiągnięcie korzystnego wyniku.
Początek drugiego spotkania był
podobny – wyjaśnia Paweł Falszewski, trener kępińskich Marcinków.
Po kilku minutach drugiego starcia z
Football Academy Leszno kępnianie
przegrywali 0:2. Jednak niesamowita
wola walki, wiara w swoje umiejętności i chęć zwycięstwa uskrzydliły
młodych piłkarzy Marcinków, którzy
zdobyli dwie bramki i rzutem na ta-

śmę uratowali remis w starciu z mistrzem okręgu leszczyńskiego. W tym
starciu Marcinki grały bardzo ofensywnie. W kolejnym meczu nie było
już widać oznak zmęczenia podróżą i
z Polonią Jastrowie Marcinki wygrały pewnie i wysoko 5:1. W ostatnim
spotkaniu z Victorią Września kępnianie wygrali 1:0. Drużyna z Kępna
zdobyła w turnieju siedem punktów,
tyle samo, co zespół Akademii Reissa
z Poznania. Jednak wynik bezpośredniego spotkania zadecydował o tym,
iż to Marcinki zajęły trzecie miejsce.
Należy podkreślić, iż w rozgrywkach
ligowych w sezonie 2017/2018 Marcinki w tej kategorii wiekowej wygrały wszystkie mecze, zdobywając 100
bramek, a tracąc zaledwie 11.
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Piłka nożna >>> Znamy najważniejsze daty zbliżającego się sezonu w nowych rozgrywkach Ligi Międzyokręgowej Kalisz-Konin. Przypomnijmy, że nasz region będzie miał tylko
jednego przedstawiciela na tym szczeblu rozgrywkowym. Mowa o graczach Orła Mroczeń,
którzy zmagania rozpoczną 15 sierpnia

Orzeł zna już terminarz rozgrywek
Koniński Okręgowy Związek Piłki Nożnej, który w sezonie 2018/2019 będzie prowadził rozgrywki Ligi Międzyokręgowej Kalisz-Konin, opublikował ramowy terminarz zaplecza czwartej ligi. Rozgrywki na tym szczeblu rozgrywkowym rozpoczną się w połowie sierpnia i potrwają do 16 czerwca.
W zbliżających się rozgrywkach
sezonu 2018/2019 zobaczymy szesnaście zespołów. Ale to nie liczebność
ligi, a zespoły w niej startujące mają
zagwarantować emocje na starcie
reaktywowanych rozgrywek. Rywalizacja w Lidze Międzyokręgowej
rozpocznie się 15 sierpnia i potrwa
do 16 czerwca. Terminarz, przedstawiony przez prowadzący rozgrywki
w przyszłym sezonie Koniński Okręgowy Związek Piłki Nożnej, przewi-

Ważne daty
sezonu 2018/2019
Początek rozgrywek:
15 sierpnia 2018 roku
Zakończenie jesiennej części rozgrywek:
18 listopada 2018 roku
Początek wiosennej części rozgrywek:
16-17 marca 2019 roku
Koniec rozgrywek:
16 czerwca 2019 roku

duje piętnaście kolejek jesienią i tyle
samo wiosną 2019 roku. Ostatnie
mecze w 2018 roku zostaną rozegrane w weekend 17-18 listopada. Potem
nastąpią cztery miesiące przerwy i
wiosną zmagania zostaną wznowione w weekend 16-17 marca. W edycji
2018/2019 przewidziano dwie kolejki
w środku tygodnia – inauguracyjną
(15 sierpnia) oraz 23. (1 maja). W 29.
i 30. serii gier spotkania będą toczyć
się równolegle.		
BAS

Terminarz Ligi Międzyokręgowej Kalisz-Konin na sezon 2018/2019
Sierpień
15.08
18-19.08
25-26.08

Wrzesień
Październik
Listopad
Marzec
Kwiecień
1-2.09
6-7.10
3-4.11
16-17.03
6-7.04
8-9.09
13-14.10
10-11.11
23-24.03
13-14.04
15-16.09
20-21.10
17-18.11
30-31.03
20-21.04
22-23.09
27-28.10			
27-28.04
29-30.09					

Maj
1.05
4-5.05
11-12.05
18-19.05
25.06.05

Czerwiec
1-2.06
8-9.06
15-16.06

Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej wyróżnił dwadzieścia
sześć klubów za pracę z młodzieżą i osiągnięcia w zakończonym sezonie 2017/2018. Wśród nagrodzonych znalazły się
między innymi: Marcinki Kępno, Płomień Opatów, Wielkopolanin Siemianice, GKS Trzcinica czy Akademia Reissa Kępno.
Wszystkie kluby otrzymały specjalne vouchery, które mogą wykorzystać na zakup sprzętu sportowego.
Tradycją stało się już, że Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
nagradza, po zakończeniu każdego
sezonu, specjalnymi voucherami
najbardziej zasłużone kluby. Nie inaczej było po zakończeniu ostatniego sezonu, w którym kaliski OZPN
przekazał klubom vouchery o łącznej
wartości ponad pięćdziesięciu tysięcy
złotych. Najwięcej wpadło do kasy
Ostrovii 1909 Ostrów Wielkopolski,
która otrzymała sześć tysięcy złotych
na zakup sprzętu sportowego. Na tą
kwotę złożyły się występy juniorów
młodszych oraz trampkarzy w lidze
wojewódzkiej, mistrzostwo okręgu
w kategorii trampkarzy młodszych
oraz brązowe i srebrne medale wśród
juniorów młodszych (liga okręgowa) i młodzików młodszych. Nieco
mniej, bo pięć tysięcy trzysta złotych
otrzymały: Jarota Jarocin, Centra

1946 Ostrów Wielkopolski oraz Marcinki Kępno. Na nagrody finansowe
dla kępnian złożyły się występy w
rozgrywkach wojewódzkich (1.500),
mistrzostwo okręgu wśród trampkarzy i młodzików starszych oraz
brązowe medale wywalczone w kategoriach U-12 i U-11. W pierwszej
dziesiątce rankingu nie znalazł się
już żaden z przedstawicieli naszego
powiatu. Kluby z naszego regionu
były za to „aktywne” w drugiej piętnastce zestawienia. Miejsca w tej
części rankingu zajmowały Płomień
Opatów, Orzeł Mroczeń, Wielkopolanin Siemianice, AP Reissa Kępno
i GKS Trzcinica. Kluby z Opatowa,
Mroczenia, Siemianic i Kępna zainkasowały po 800 złotych, a drużynie
z Trzcinicy przypadł voucher w wysokości 600 złotych.
BAS

Lista nagrodzonych klubów
przez OZPN Kalisz
1. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
2. MUKS Marcinki Kępno
=. JKS Jarota Jarocin
=. Centra 1946 Ostrów Wlkp.
5. KKS Kalisz
6. KS Stal Pleszew
7. AT Krotoszyn
8. KKS Astra Krotoszyn
9. KP Calisia Kalisz
10. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice
11. AP Reissa Kalisz
=. PUKS Antonio Jarocin
13. LKS Gołuchów
=. AP Ostrzeszów
15. GKS Żerków
=. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce
=. GOS Koźmin Wlkp.
=. LZS Płomień Opatów
=. LKS Liskowiak Lisków
=. LZS Orzeł Mroczeń
=. FA Ostrów Wlkp.
=. AP Reissa Jarocin
=. LKS Wielkopolanin Siemianice
=. AP Reissa Kępno
25. GKS Trzcinica
=. LZS Grom Golina
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6.000 zł
5.300 zł
5.300 zł
5.300 zł
5.200 zł
3.800 zł
3.500 zł
2.500 zł
1.700 zł
1.400 zł
1.200 zł
1.200 zł
1.000 zł
1.000 zł
800 zł
800 zł
800 zł
800 zł
800 zł
800 zł
800 zł
800 zł
800 zł
800 zł
600 zł
600 zł
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Sport

rozmaitości
Piłka nożna >>> Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
nie ma jeszcze gotowych terminarzy prowadzonych przez
siebie rozgrywek, ale kaliscy związkowcy podali terminy
ligowych weekendów

Kolarstwo >>> Pracowity weekend mają za sobą kolarze z UKS Sport Bralin. Niestety,
nie dla wszystkich okazał się on szczęśliwy

OZPN podał terminy
Wydział Gier Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej zaprezentował terminy rozgrywania jesiennych kolejek sezonu 2018/2019. Jako
pierwsi na ligowe boiska wybiegną piłkarze drużyn występujących w
Kaliskiej Klasie Okręgowej. Najprawdopodobniej tydzień wcześniej odbędą się mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu okręgowym.

Jak dotąd związkowcom nie udało się ustalić dokładnych terminów
rozpoczęcia rozgrywek Pucharu Polski. Podobnie sprawa ma się z kategoriami młodzieżowymi. Szczegółowe
terminy mają zostać ustalone dopiero
po zakończeniu okresu zgłaszania się
drużyn do rozgrywek. Według projektu nowego terminarza na sezon
2018/2019 Kaliska Klasa Okręgowa
wystartuje w drugi weekend sierpnia.
Rozgrywki w tej klasie rozgrywkowej mają rozpocząć się w niedzielę, 12 sierpnia. Trzy dni później ma
zostać rozegrana druga kolejka sezonu. W sumie, w sierpniu zostaną
rozegrane cztery ligowe kolejki. Tyle
samo serii piłkarze z klasy okręgowej
rozegrają jeszcze w październiku.
Bardziej pracowity będzie wrzesień,
bowiem w tym miesiącu na piłkarzy
czeka aż pięć ligowych kolejek. Z
kolei na listopad zaplanowano dwie
ostatnie kolejki z rundy jesiennej.
Niewykluczone, że nie będzie to jednak koniec ligowych zmagań. Stanie
się tak, bo związkowi działacze pla-

nują rozegranie szesnastu kolejek w
rundzie jesiennej (jedna awansem z
rundy wiosennej). Wydział Gier Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej podał również inauguracyjne
terminy dla niższych klas rozgrywkowych. Start rozgrywek w grupie
pierwszej i drugiej Kaliskiej Klasy A
zaplanowano na niedzielę, 19 sierpnia. Kaliski Okręgowy Związek Piłki
Nożnej planuje rozegranie trzynastu
kolejek, ale nie można wykluczyć, że
w razie sprzyjającej aury związkowi
działacze zdecydują się na rozegranie
czternastu serii spotkań – trzynaście
z rundy jesiennej plus jedna z rundy
wiosennej. Jeśli tak się nie stanie, to
finisz rozgrywek A klasy w tym roku
przewidziano na 18 listopada (niedziela). Związkowcy ustalili także
terminy rozpoczęcia w grupach Kaliskiej Klasy B. – W grupach 11 lub
12 zespołowych rozgrywki rozpoczną się 26 sierpnia. Tydzień później
ma odbyć się inauguracja sezonu w
mniejszych grupach.
BAS

Starty z mieszanymi uczuciami
Kolejny pracowity weekend za kolarzami UKS Sport Bralin. To były niezwykle wymagające dwa dni dla bralińskich kolarzy, którzy tym razem startowali w kolejnej już edycji
Pucharu Polski oraz w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego MTB.
Jako pierwszy, w sobotę na starcie wyścigu MTB zameldował się
Michał Głowik. Zawodnik bralińskiej grupy wystartował w Jaworznie i wywalczył znakomite trzecie
miejsce. Dzień później większa część
bralińskiej ekipy wzięła udział w kolejnej edycji Pucharu Polski w kolarstwie górskim w Pcimiu. Pogoda nie
dopisała i zapowiadająca się bardzo
ciekawie trasa zmieniła się w błotnistą pułapkę. Jako pierwsi na starcie
stanęli juniorzy młodsi, a wśród nich

Michał Głowik i Karol Bednarek
zajmując kolejno 19. i 27. miejsca.
Kolejne do rywalizacji przystąpiły
juniorki młodsze. Najlepiej spisała się
Milena Drelak zajmując 5. miejsce.
Weronika Przewdzięk była 10., a
Julita Mendel 17. Na końcu na stracie stanął junior, Karol Przewdzięk
i wywalczył 9. pozycję. Z kolei Maja
Drelak i Tomasz Czapczyński wybrali się na Mistrzostwa Województwa Łódzkiego MTB w Brzezinach.
Tomasz Czapczyński pojechał znako-

micie i został Mistrzem Województwa Łódzkiego. Nie wziął jednak
nawet udziału w dekoracji z uwagi na
wypadek koleżanki z drużyny Mai
Drelak. Bralinianka jadąc na trzeciej
pozycji zaliczyła groźnie wyglądający upadek w wyniku którego złamała
obojczyk. Zawodniczka UKS Sport
Bralin ma przejść operację złożenia
pękniętej kości w szpitalu w Ostrowie
Wielkopolskim.
BAS

Piłka siatkowa >>> I Otwarty Memoriałowy Turniej w Siatkówce Plażowej im. Piotra
Kunza dla Dzieci, Kobiet i Mężczyzn o Puchar Prezesa MUKS Czarni w Kępnie, Puchar
Wójta Gminy Bralin oraz Puchar Sołtysa Wsi Czermin

Zacięta rywalizacja siatkarzy

Terminy kolejek w poszczególnych ligach
– runda jesienna 2018
Kaliska Klasa Okręgowa
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
4.11
7.10
2.09
12.08
11.11
14.10
9.09
15.08
21.10
16.09
19.08
28.10
23.09
26.08
30.09
Sierpień
19.08
26.08

Kaliska Klasa A Grupa 1 i 2
Październik
Wrzesień
7.10
2.09
14.10
9.09
21.10
16.09
28.10
23.09
30.09

Listopad
4.11
11.11

Kaliska Klasa B – grupy 11 lub 12-drużynowe
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
5.11
7.10
2.09
26.08
14.10
9.09
21.10
16.09
28.10
23.09
30.09
Kaliska Klasa B – grupy 9 lub 10-drużynowe
Październik
Wrzesień
7.10
2.09
14.10
9.09
21.10
16.09
28.10
23.09
30.09
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16 czerwca zarząd MUKS Czarni działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Kępnie zorganizował I Otwarty Memoriałowy Turniej w Siatkówce Plażowej im. Piotra
Kunza dla Dzieci, Kobiet i Mężczyzn o Puchar Prezesa MUKS Czarni w Kępnie, Puchar
Wójta Gminy Bralin oraz Puchar Sołtysa Wsi Czermin.
Na nowo wybudowanym boisku
do siatkówki plażowej w Czerminie
do rywalizacji sportowej w pierwszej kolejności przystąpili najmłodsi.
Rozegrano sześć spotkań systemem
każdy z każdym, które pozwoliły wyłonić najlepsze pary (według
miejsc): Kacper Jędrzejak i Filip
Jędrzejak, Krystian Lorenc i Jakub Ziółkowski, Kacper Rump i
Dawid Lewandowski oraz Agata
Lorenc i Wiktoria Garczarek. W
kategorii kobiet do turnieju zgłosiły się dwie pary. Miejsce pierwsze
zdobyły Nikola Gabryś i Joanna
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Piekarska, wygrywając z Martyną
Brząkałą i Klaudią Bryzą.
W kategorii mężczyzn do turnieju przystąpiło sześć par, w związku
z czym rozegrano dziesięć spotkań.
Miejsce pierwsze przypadło Pawłowi Ruszkowskiemu i Dawidowi
Misiakowi. Michał Kokot i Maciej
Piędzioch uplasowali się na miejscu
drugim, przegrywając po zaciętej
walce w setach 2:1. W meczu o trzecie
miejsce Bartosz Miś i Łukasz Bartkowiak pokonali Mikołaja Macioszczyka i Pawła Skotnika. Podsumowania turnieju dokonał wiceprezes

MUKS „Czarni” Adam Kłodnicki,
który przy okazji zawodów przypomniał wkład pracy Piotra Kunza
na rzecz klubu. Pamiątkowe medale,
dyplomy i puchary wręczali: prezes
MUKS „Czarni” Bogumiła Drobina, w imieniu wójta gminy Bralin i
własnym – sołtys wsi Czermin Artur
Jędrzejak, a także synowie zmarłego P. Kunza, Michał i Kamil Kunz,
którzy dodatkowo przygotowali dla
uczestników zawodów napoje i ciepły posiłek.
M. GUDRA

