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SERDELKi

1 marca

Dzień Pamięci o Niezłomnych
Powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żo łnier zy Wyklęt ych odbył y się w piątek,
1 marca br. w Kępnie. Na zaproszenie starosty
kępińskiego w uroczystościach zorganizowanych z okazji święta poświęconego Żołnierzom
Wyklętym uczestniczyli samorządowcy, młodzież
szkolna, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń
oraz partii politycznych.
str. 4

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl
Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Audyt Cel strategiczny
i dobro – gmina przyjazna
mieszkańcom
szpitala

str. 12-13

Podczas VI sesji Rady
Powiatu Kępińskiego
powrócił temat
kępińskiego szpitala.
str. 5

Lekcja historii i pamięci

Złoty Klub Taekwon-do
„Niedźwiedź”
str. 3

Co tydzień
w „TK”

raport

SMOG-owy!

str. 5

str. 14
Podsumowaniem obchodów była wizyta u pani Ireny Nawrockiej ps. Krysia, łączniczki
z oddziału Franciszka Olszówki „Otta” (siedzi w środku). Od lewej: Stanisław Jokiel, Jolanta
Stryjak, Irena Jokiel, Adam Kopis, Małgorzata Gąszczak, Wojciech Nawrocki z żoną Łucją

Dyrektor KOK-u wciąż
poszukiwany

str. 2

„To potężny zastrzyk wsparcia
dla polskich rodzin”
str. 2

Informacje

aktualności
Konferencja prasowa w biurze Prawa i Sprawiedliwości w Kępnie

„To potężny zastrzyk wsparcia dla polskich rodzin”
4 marca br. w biurze Prawa i
Sprawiedliwości w Kępnie przy ul.
Kościuszki odbyła się konferencja
prasowa. W spotkaniu z lokalnymi
mediami udział wzięli: poseł Piotr
Kaleta, poseł Tomasz Ławniczak,
wicestarosta Alicja Śniegocka, członek Zarządu Powiatu Kępińskiego
Marek Potarzycki, asystent senatora Łukasza Mikołajczyka, Dawid
Korzeniewski oraz członkinie PiS:
Aneta Rabiega i Ewa Bagińska.
Głównym tematem konferencji
było przedstawienie nowego programu partii, czyli tzw. „Piątki PiS”, która dotyczy: rozszerzenia programu
„500+”, przywrócenia zredukowanych połączeń autobusowych, obniżenia kosztów pracy, braku podatku
PIT dla osób pracujących do 26. roku
życia oraz „trzynastki” dla emerytów, czyli świadczeń w wysokości do
1100 zł brutto.
Poseł P. Kaleta skupił się na planie przywrócenia zredukowanych
połączeń autobusowych. - Za czasów
naszych poprzedników PKS zlikwidował około miliarda kilometrów
połączeń, ta sprawa jest bardzo istotna. Ten temat znalazł się w „Piątce
PiS”, dlatego że został zaakcentowany na spotkaniach z mieszkańcami,
którzy wielokrotnie mówili, że Polska powiatowa była „zwijana”, jeśli
chodzi o połączenia czy posterunki
policji. To wszystko teraz staramy się
przywracać. W myśl nowej ustawy
to starosta jest zobligowany do tego,
aby kreować, odtwarzać czy powoływać na nowo połączenia osobowe
w ramach powiatu i gmin. Program
ma ruszyć na początku kwietnia –
podkreślił, zwracając uwagę, aby samorząd powiatowy przygotował jak
najszybciej siatkę odnawianych połączeń autobusowych, koncentrując się
przede wszystkim na umożliwieniu

młodzieży większej dostępności komunikacyjnej do szkół.
Cały cykl programów, które PiS
chce wdrożyć, kosztował będzie od
37 do 42 miliardów złotych. - Często pada pytanie: skąd weźmiecie
na to pieniądze? Budżet na 2019 r.
został skonstruowany konserwatywnie. Sądzimy, że zmieścimy się bez
uchwał o zmianie budżetu, a jedynie
poprzez wewnętrzne przesunięcia,
do których ma prawo Rada Ministrów. Najdroższy będzie program
„500+” na każde dziecko – znikają

połączeń autobusowych – wyjaśnił
poseł T. Ławniczak. Podkreślił też,
że w budżecie są zabezpieczone pieniądze na podwyżki dla nauczycieli.
- Zabezpieczono środki w postaci
5-procentowych podwyżek co roku
w skali 3 lat od bieżącego roku, więc
w sumie będzie 15-procentowa podwyżka – dodał. Przypomniał także o
innych podwyżkach świadczeń dla
obywateli, które zostały bądź wkrótce zostaną wprowadzone. - Renta
socjalna wzrosła z 865 zł na 1029
zł, a od marca wzrośnie do 1100 zł.

Od lewej: A. Rabiega, M. Potarzycki, P. Kaleta,
A. Śniegocka, T. Ławniczak, D. Korzeniewski, E. Bagińska

już jakiekolwiek taryfikatory różnic
zgłaszania, ile dana osoba zarabia,
więc będzie to program jeszcze prostszy w obsłudze. Rząd przewiduje, że
na ten program musi być zabezpieczone około 18,5 miliarda złotych.
Z tytułu obniżenia kosztów pracy
będzie spadek dochodów państwa
na poziomie 9-10 miliardów złotych. Zerowy PIT dla młodych do
26. roku życia to, jak przewidujemy,
2-3 miliardy złotych w skali roku.
Dodatkowa emerytura, czyli 1100
zł dla każdego emeryta i, o czym
zadecyduje rząd, prawdopodobnie
też rencisty, to koszt 7-10 miliardów
złotych, a 800 milionów złotych będzie potrzebne na rekonstrukcję

Zasiłek pielęgnacyjny, obejmujący
ponad 900 tysięcy osób, wzrósł z 185
zł do 215 zł, a świadczenie pielęgnacyjne – wzrośnie o 106 zł. Wzrosną
też inne zasiłki. Zdaję sobie sprawę,
że nie zaspokaja to wszystkich potrzeb grup społecznych, jednak są
to znaczące podwyżki. Lepsza będzie
też dostępność do usług i rehabilitacji. Wszystkie programy znacząco
przyczynią się do tego, że w rękach
społeczeństwa znajdzie się dużo więcej pieniędzy, a to spowoduje wzrost
konsumpcji i wzrost PKB, w związku
z czym do budżetu centralnego, w
ramach podatku VAT, w ciągu roku
trafi przynajmniej o 5 miliardów złotych więcej – mówił T. Ławniczak.

Gmina Kępno ogłosiła drugi konkurs na stanowisko dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury

Dyrektor KOK-u wciąż poszukiwany
Do 18 lutego br. trwał konkurs na
stanowisko dyrektora Kępińskiego
Ośrodka Kultury, który jednak nie
został rozstrzygnięty, dlatego Gmina
Kępno ogłosiła drugi konkurs.
Wniosek oraz wymagane dokumenty można składać do 25 marca
br., do godziny 10.00, w sekretariacie
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.
Dokładne informacje można znaleźć
na stronie BIP kępińskiego urzędu.
Procedura konkursowa obejmować
będzie kwalifikację formalną, czyli
analizę dokumentów pod względem
formalno-prawnym, a następnie oso-

by zakwalifikowane dopuszczone zostaną do drugiego etapu, czyli kwalifikacji merytorycznej. Przewidywany
termin zakończenia postępowania
konkursowego ustala się do 30 dni od
terminu składania wniosków.
Dotychczasowa dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury Anna Niesobska została oficjalnie dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu.
Została tam powołana na 4-letnią kadencję od 4 lutego 2019 r. Na chwilę obecną
pracuje na dwóch etatach, pozostając na
stanowisku dyrektora KOK-u do czasu
rozstrzygnięcia konkursu.

Problemem jest brak chętnych do
pracy w kępińskiej kulturze. Warto
wspomnieć, że dyrektor KOK zarabia
około 4.000 zł netto miesięcznie. Jak
poinformowała naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej i Funduszy
Europejskich Urzędu Miasta i Gminy
w Kępnie Sylwia Humelt, z uwagi
na nieobecność burmistrza Piotra
Psikusa odpowiedzi na pytania skierowane do niego w tej sprawie opublikowane zostaną w kolejnym numerze
„Tygodnika Kępińskiego”.
KR

Wspomniał też o kontynuacji programu „Maluch+”, z którego środki
przeznaczone będą na rozbudowę i
wyposażenie żłobków.
P. Kaleta opowiedział również o
projekcie „Mama4+”, który wszedł w
życie od 1 marca br. Jest on skierowany do matek, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci
(w przypadku śmierci matki dziecka
albo porzucenia dzieci przez matkę
– ojców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci) i z tego powodu
nie mogły podjąć pracy zawodowej
lub musiały z niej zrezygnować. O
świadczenie to będą mogły ubiegać
się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. Z programu
może skorzystać 85 tysięcy osób. Wiele matek całe swoje serce wkładało w to, żeby wychować dzieci, Polaków, naszych obywateli, nie mając
środków do życia. Chcemy w ten
sposób wyrazić wdzięczność za to, co
polskie mamy zrobiły dla społeczeństwa. Wchodzi to na stałe do systemu
świadczeń rodzinnych – wytłumaczył poseł. - Wszystkie te programy
to potężny zastrzyk wsparcia dla polskich rodzin – podsumował P. Kaleta.
- Zdajemy sobie sprawę z tego, że są
grupy społeczne, które też oczekują
takiego potraktowania, aby ich zasoby finansowe poszły w górę. Trzeba
podchodzić do tego z dużą rozwagą,
ale jednocześnie w kompleksowy
sposób. Zaniedbań, które wynikają
z lat poprzednich i z tego systemu,
który nigdy nie był wydolny i nie był
nastawiany na działanie społeczne, jest sporo. Jeżeli więc chcemy
tworzyć programy społeczne, które
mają odbudować siłę polskiej rodzi-

ny, dotyczy to obszaru społecznego,
ale i budżetowego. Obiecać można
wiele, ale liczy się działanie. My już
pokazaliśmy, że jesteśmy formacją
wiarygodną, a wszystkie omawiane
programy ruszą jeszcze w tym roku
– dodał.
P. Kaleta powiadomił również
o planach Agencji Mienia Wojskowego posiadającej w swoich zasobach sprzęt niepotrzebny lub zużyty, który mógłby zostać przekazany
dla ochotniczych straży pożarnych
jako zaplecze do akcji pożarniczych.
- Sprzęt, który jest wycofywany z
Ministerstwa Obrony Narodowej, a
nadaje się jeszcze do użytku, przede
wszystkim samochody i sprzęt gaśniczy, będzie nieodpłatnie przekazywany strażakom, aby te jednostki,
które nie mają potrzeby posiadania
strażackiego wozu bojowego, były w
ten sposób doposażone jako grupy
wsparcia – oznajmił.
Podczas konferencji asystent senatora Ł. Mikołajczyka, D. Korzeniewski, poinformował o uruchomieniu szeroko rozumianej bezpłatnej
pomocy prawnej. W Kępnie z takiej
pomocy skorzystać można w Starostwie Powiatowym. Dodatkowo w
biurze senatora Ł. Mikołajczyka w
Ostrowie Wielkopolskim udzielana
będzie bezpłatna pomoc w rozliczaniu PIT-ów.
Poruszono też temat kępińskiego
szpitala. Parlamentarzysci poinformowali, że trwają prace nad sposobem
znalezienia rozwiązania i udzielenia
pomocy tej placówce. Przeprowadzany jest audyt – na podstawie jego
oceny można będzie zbudować program naprawczy i znaleźć sposób na
rozwiązanie problemów.
KR

W 2019 r. żłobki na terenie gminy Kępno otrzymają dotację
z programu „Maluch”. Wysokość dotacji to 201.600 zł

Kolejne środki
dla kępińskich żłobków

Po raz kolejny wniosek złożony przez kępiński samorząd został
pozytywnie oceniony. Dzięki temu
w 2019 r. żłobki na terenie gminy
Kępno otrzymają dotację z programu
„Maluch”.
Wysokość dotacji to 201.600 zł.
Środki przeznaczone będą na bieżące
utrzymanie żłobków, doposażenie w
zabawki i zakup pomocy dydaktycznych. Co ważne, starania kępińskiego
samorządu o dofinansowanie żłobków z różnego rodzaju programów
pozwalają na utrzymanie bardzo korzystnych dla rodziców stawek opłat

za korzystanie ich pociech z usług
żłobka.
„Maluch+” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wspierający tworzenie nowych miejsc opieki dla najmłodszych
dzieci i dofinansowujący działanie
tych już istniejących. To ogromna
pomoc dla rodziców, szczególnie
dla świeżo upieczonych mam, które
chciałyby wrócić do pracy po urlopie
macierzyńskim, ale uniemożliwia im
to brak miejsc opieki nad maluszkami.
Oprac. KR
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Wiadomości

informacje

Rozstrzygnięcie plebiscytu „Sportowy Sukces 2018”

Anna Zmyślona uznana za najlepszą
trenerkę w tegorocznym plebiscycie

Złoty Klub Taekwon-do
„Niedźwiedź”
WYNIKI PLEBISCYTU SPORTOWEGO

Kategoria – sportowiec:
1. Aleksandra Polak,
Sportowy Klub Taekwon-do „Niedźwiedź” Kępno
2. Dominik Pilot, Sportowy Klub Taekwon-do „Niedźwiedź” Kępno
3. Igor Mak, Akademia Piłkarska Reissa Kępno
Kategoria – drużyna:
1. Drużyna zawodnicza SKT „Niedźwiedź” Kępno
2. Drużyna Juniorów MUKS „Marcinki” Kępno
3. Drużyna KKS Polonia Kępno
Kategoria – trener:
Klub Taekwon-do „Niedźwiedź” Kępno
Sportowy
,
1. Anna Zmyślona
LZS „Sokół” Świba
Ferenc,
aw
2. Przemysł
3. Maciej Nowicki, KKS Polonia Kępno

26 lutego br. w kępińskim ratuszu odbyło się
rozstrzygnięcie plebiscytu „Sportowy Sukces
2018”. Laureaci odebrali puchary i nagrody z rąk
inicjatorów plebiscytu: burmistrza Piotra Psikusa oraz przewodniczącego Kępińskiej Rady
Sportu Pawła Falszewskiego.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 14
nominacji w kategoriach trener, drużyna i sportowiec. W plebiscycie mieszkańcy oddali łącznie
blisko 1500 ważnych głosów. To najwięcej spośród dotychczasowych edycji. Niekwestionowanym zwycięzcą we wszystkich kategoriach został
Sportowy Klub Taekwon-do „Niedźwiedź” Kępno i jego reprezentanci. W kategorii drużynowej
klub ten otrzymał najwięcej głosów mieszkańców, podobnie jak Anna Zmyślona w kategorii
trener i Aleksandra Polak w kategorii sportowiec. - To ważne dla mnie wyróżnienie. Cieszę

się, że taekwon-do zostało dostrzeżone przez inne osoby i że ktoś zwraca
uwagę na sport w gminie. Uprawiam
tę dyscyplinę już ponad osiem lat.
Trzy razy w tygodniu mamy treningi z taekwon-do, a do tego dochodzą
ćwiczenia indywidualne – przyznała
zawodniczka. - Treningi wymagają
mnóstwa czasu, ciężkiej pracy i zaangażowania, zarówno trenerów,

jak i zawodników, co należy docenić
– dodał P. Falszewski. - Pamiętam, że
gdy miałem 14-15 lat, w Kępnie dominowały piłka nożna i piłka ręczna.
Przez te lata dużo się zmieniło i to
cieszy, że tyle różnych, nowych dyscyplin sportu jest u nas uprawiane –
podkreślił burmistrz. Poinformował
też o wstępnych planach powołania w
Kępnie drużyny pływackiej.
KR

Aleksandra Polak zwyciężyła
w plebiscycie w kategorii sportowiec

Szanowne Panie!
Z okazji Waszego Święta - Dnia Kobiet
pragnę Wam złożyć,
płynące z głębi serca życzenia.
Niech każdego dnia
na Waszych twarzach gości uśmiech,
a w Waszych sercach radość i szczęście.
To dzięki Wam każdy dzień
jest piękniejszy,
a otaczający Nas świat staje się lepszy.
Z wyrazami szacunku

Piotr Kaleta

Poseł na Sejm RP
Tygodnik Kępiński 7 marca 2019
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Informacje

aktualności
Powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się w piątek, 1 marca br. w Kępnie

Obchody w Kępnie rozpoczęła msza
święta w kościele pw. św. Marcina

1 marca

Dzień Pamięci o Niezłomnych
Święto obchodzone było w naszym kraju po raz dziewiąty. 68 lat
temu, 1 marca 1951 r., w więzieniu na
warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, władze komunistyczne
rozstrzelały siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Od 2011 r. rocznica tej zbrodni
obchodzona jest jako Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
czyli żołnierzy polskiego podziemia
niepodległościowego, które po II
wojnie światowej zbrojnie wystąpiło
przeciwko sowietyzacji Polski.
Na zaproszenie starosty kępińskiego w uroczystościach zorganizo-

wanych z okazji święta poświęconego
Żołnierzom Wyklętym uczestniczyli
samorządowcy, młodzież szkolna,
przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń oraz partii politycznych.
Obchody rozpoczęła msza święta
w intencji żołnierzy niepodległościowego podziemia powiatu kępińskiego
oraz ich rodzin odprawiona w kościele pw. św. Marcina. Nabożeństwo
odprawił ks. proboszcz Jerzy Palpuchwowski, który rozpoczynając eucharystię stwierdził: - Przypominajmy o tych zapomnianych żołnierzach
niepodległościowych, którzy oddali
niejednokrotnie swoje życie, żebyśmy
mogli żyć w wolnej Polsce. To oni,

nazywani Żołnierzami Wyklętymi,
sprzeciwili się ponownemu zniewoleniu Polski i podjęli nierówną walkę
ze złem narzuconym nam siłą.
Następnie delegacje wraz z pocztami sztandarowymi udały się pod
tablicę upamiętniającą ofiary Krwawej Nocy Kępińskiej przy ulicy Ks.
Magnuszewskiego oraz pod tablicę
pamiątkową poświęconą Żołnierzom
Niezłomnym przy ulicy Kościuszki,
gdzie złożono kwiaty oraz zapalono
znicze.
Kolejnym punktem obchodów
była uroczysta akademia w Liceum
Ogólnokształcącym nr I im. mjra
Henryka Sucharskiego.

Uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie Mikołaj Michalczyk drugi na podium w Wiedniu

Wiedeński sukces Mikołaja
24 lutego 2019 r. odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego
Konkursu Akordeonowego VAMÖ –
AKORDEON-WETTBEWERB 2019
w Wiedniu.
Konkurs podzielony został na
pięć kategorii: 1 A - do 10 lat, 1 B do 12 lat, 1 C - do 15 lat, 2 - do 18

składzie: Franz Fellner, Christian
Höller, Ladislav Horak, Herbert
Scheibenreif i Adolf Wutscher.
W konkursie wzięli udział uczestnicy z Polski, Czech, Austrii, Serbii i
Litwy. Państwową Szkołę Muzyczną
I stopnia im. Aleksandra Tansmana
w Kępnie już po raz drugi reprezen-

Podobnie jak w ubiegłym roku Mikołaj świetnie wypadł
podczas wiedeńskiego konkursu akordeonowego

lat i 3 - powyżej 18 lat. W trzech najstarszych kategoriach (od kategorii
do 15 lat wzwyż) konkurs przebiegał
w dwóch etapach. Do drugiego etapu przechodzili jedynie uczestnicy
zakwalifikowani przez komisję konkursową. Uczestników oceniało pięcioosobowe, międzynarodowe jury w

4

tował Mikołaj Michalczyk z Wieruszowa – uczeń klasy akordeonu Sławomira Mocha. Jako trzynastolatek
zakwalifikował się do kategorii 1 C
- do lat 15. Mikołaj w swojej kategorii konkurował z akordeonistami o
dwa lata starszymi, reprezentującymi
również szkoły muzyczne II stopnia.

Poziom tego konkursu był bardzo wysoki. Wszyscy uczestnicy
wykonywali trudne utwory z dużą
precyzją. Regulamin konkursu jednak wyklucza przyznawanie miejsc
ex-aequo.
Uczeń z Kępna w obu etapach
wykonał niezwykle trudny program
na bardzo wysokim poziomie i tym
samym wywalczył sobie drugie miejsce, pokonując uczniów szkół muzycznych II stopnia z wynikiem 65,7
na 75 możliwych punktów do zdobycia. Do zdobycie pierwszej nagrody
zabrakło mu zaledwie 3 punktów.
Mikołaj w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to również uczestniczył w konkursie w Wiedniu, poprawił swój wynik o dwa miejsca.
Oficjalne ogłoszenie wyników
połączone z wręczeniem nagród i
koncertem laureatów odbyło się tego
samego dnia. Nagrodami w konkursie były pamiątkowe dyplomy, puchary i ekwiwalent pieniężny.
- Serdecznie gratulujemy sukcesu uczniowi i nauczycielowi Sławomirowi Mochowi. Życzymy dalszego
dynamicznego rozwoju artystycznego oraz powodzenia na kolejnych
przeglądach akordeonowych – powiedziała dyrektor kępińskiej Państwowej Szkoły Muzycznej Magdalena Pacholik.
Oprac. bem
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W imieniu organizatorów powiatowych obchodów Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych podczas akademii głos zabrała wicestarosta Alicja Śniegocka. - W tym dniu
chciałabym się zwrócić szczególnie
do kępińskiej młodzieży – mówiła.
- Jesteście pierwszym pokoleniem,
które uczy się lub będzie uczyć się
o Żołnierzach Wyklętych na lekcjach historii. Zależy mi, abyście

szczęście być uczeni przez nauczyciela, który mówił „w tym semestrze
nie będziemy przerabiać programu
z podręcznika” i który przekazywał
wiedzę na podstawie tajnych publikacji z tak zwanego „drugiego obiegu” . Milczenie i kłamstwa o historii
tamtych czasów trwały niemal pół
wieku - powiedziała A. Śniegocka.
Zaprezentowany przez młodzież
licealną okolicznościowy montaż

Kwiaty złożono pod tablicami upamiętniającymi ofiary
Krwawej Nocy Kępińskiej oraz Żołnierzy Niezłomnych

zechcieli skorzystać z tej możliwości.
Waszym dziadkom i tym rodzicom,
którzy zdawali maturę przed 1989
rokiem, nie było to dane. Nie mieliśmy szansy poznać prawdy, jeżeli nie
było w naszych rodzinach powstańca warszawskiego czy żołnierza Armii Krajowej. Chyba, że mieliśmy to

słowno-muzyczny przygotowany został pod kierunkiem nauczycieli: Weroniki Gałeckiej, Lidii Kulik, Kariny Zalesińskiej oraz Renaty Jany.
Ostatnim akcentem piątkowych
obchodów była bezpłatna projekcja
filmu ,,Wyklęty” w kępińskim kinie
„Sokolnia”.		
bem

W uroczystościach wzięły udział
m.in. delegacje szkół

Uroczystą akademię z okazji obchodzonego święta przygotowali
uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie

Aktualności

informacje

Podczas VI sesji Rady Powiatu Kępińskiego powrócił temat kępińskiego szpitala

Audyt i dobro szpitala

Podczas lutowej sesji podjęte zostały dwie uchwały dotyczące zmian
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego oraz uchwały w
sprawie budżetu Powiatu na 2019
rok. W programie obrad znalazły się
również sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Komisji Rewizyjnej
oraz stałych komisji Rady Powiatu
Kępińskiego.

Podczas omawiania prac Zarządu
Powiatu w okresie międzysesyjnym
radny Zdzisław Burzała poprosił o udzielenie informacji na temat
audytu w kępińskim szpitalu. Pytał
między innymi, jak długo potrwa i
jaki jest jego koszt.
Jak poinformowano, audyt w
SPZOZ przeprowadza firma „Formedis”, która została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego. Jego koszt

to 48.600,00 zł netto. – Oferty były
jeszcze o wiele większe, 60-70 tysięcy złotych. Czas to jest 45 dni, czyli
do końca marca powinniśmy znać
pierwsze konkretne wyniki postępowania audytowego - poinformował
starosta Robert Kieruzal.
- Czy my możemy przyjąć takie
założenie, że kiedy ten audyt będzie gotowy, to firma również nam
na sesji przedstawi jego wyniki, że-

Radny powiatowy Michał Solecki podczas zwołanej konferencji prasowej zaprezentował
interpelację w sprawie zakupu systemu transmisji danych z sesji oraz systemu do głosowania w Radzie Powiatu Kępińskiego

Radny zaprezentował interpelację
Konferencja prasowa zorganizowana została w biurze poseł Bożeny
Henczycy 28 lutego 2019 r., dwa dni
po sesji powiatowej, podczas której
radny bezskutecznie domagał się
możliwości odczytania interpelacji
i przedstawienia towarzyszącej jej
prezentacji. - Spotkaliśmy się tutaj,
dlatego że nie chciałem składać interpelacji tylko na piśmie, ponieważ
chciałem ją wygłosić. Interpelacja
jest w formie prezentacji – tłumaczył
Michał Solecki. - Chciałem doprowadzić do interakcji z radnymi, aby
pokazać pewne dowody, fakty. Mam

Podczas sesji na prośbę udostępnienia sali sesyjnej i znajdującego się
w niej sprzętu po zakończeniu obrad
radnemu zaproponowano przedstawienie interpelacji na kolejnej debacie
lub w salce konferencyjnej Starostwa,
w której jednak nie było możliwości
skorzystania z potrzebnego sprzętu.
- My radni nie powinniśmy przedstawiać interpelacji tylko na piśmie,
ponieważ złożone na piśmie trafiają
do zakładki „interpelacje i zapytania
radnych” na BIP-ie. Nie oszukujmy
się, kto odwiedza tę stronę internetową? Właśnie na sesji, kiedy radny

Radny Michał Solecki w biurze poseł Bożeny Henczycy przedstawił prezentację
stanowiącą integralną część przygotowanej przez niego interpelacji

pewne zrzuty ekranu, fotografie,
stąd potrzebowałem sprzętu, jaki jest
w sali sesyjnej, aby tę interpelację
wygłosić – kontynuował, dzieląc się
swoimi odczuciami na temat wydarzeń ostatniej sesji. - Odbieram to
tak, że pan starosta, jak i przewodnicząca Rady Powiatu wykorzystała
swoją władzę, teoretycznie zgodnie z
prawem uniemożliwiła mi wykonanie mojego mandatu radnego i dotarcie do opinii publicznej, do zgromadzonych radnych, do gości na
sali. (…) Uważam, że to, co się stało
w czasie sesji, to bardzo zły przykład.
Mam nadzieję, że władza zrozumie
swój błąd, więcej do czegoś takiego nie dojdzie i każdy radny będzie
mógł swobodnie wypowiadać się na
sesji, prezentować materiały, zgromadzone zdjęcia, filmy. Dzisiaj interpelacje radnych to nie tylko suche
dokumenty, często są to dokumenty
cyfrograficzne i jeżeli taki sprzęt jest
na sali, to powinniśmy mieć możliwość wykorzystywania go.

prezentuje swoją interpelację, ma
szansę dotrzeć do ludzi zgromadzonych na tej sesji, poprzez media do
opinii publicznej i to ma wtedy siłę
– mówił podczas konferencji radny
Solecki.
Wyjaśnił, że kolejna interpelacja
dotyczy odpowiedzi, jaką otrzymał
na pierwszą z interpelacji dotyczących kosztu zakupów systemów
transmisji danych i głosowania. Radny prosił w niej starostę o przedstawienie przyczyn wydatkowania na
ten cel kwoty 118.363,00 zł brutto,
która, jak zaznaczył, 3-4-krotnie
przekracza wydatki poniesione na ten
cel w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Na potwierdzenie
tego stwierdzenia załączył też zestawienie kosztów poniesionych przez
ościenne powiaty i gminy powiatu
kępińskiego.
- Otrzymałem odpowiedź na
swoją interpelację, z którą się nie
zgadzam. Wiele twierdzeń w niej
zawartych uważam za nieprawdziwe

Temat sytuacji w kępińskim szpitalu został przywołany
podczas obrad Rady Powiatu, 26 lutego 2019 r.

– powiedział. Następnie zaś przedstawił te zawarte w odpowiedzi na jego
interpelację stwierdzenia, dotyczące
technicznych aspektów wyboru oferty zakupu powyższych systemów.
M. Solecki nie zgadza się między
innymi ze stwierdzeniem o wyższości wybranej metody transmisji nad
transmisją obrad na serwisie YouTube czy tłumaczeniem, że koszty
wprowadzonych w kępińskim Starostwie rozwiązań były tak duże, gdyż
dokonano również wymiany systemu
nagłośnienia, którego koszt wyniósł
ponad 45 tys. zł. - Jak zatem tłumaczyć to, że Starostwo Powiatowe w
Ostrzeszowie wydało na wymianę
nagłośnienia w sali jedynie 8.437
zł? - pytał.
- Temat wyższości rozwiązań
technicznych podlega dyskusjom,
można
mieć
kontrargumenty,
jednak jest jedna kwestia, moim
zdaniem niewybaczalna - to jest
przygotowany opis przedmiotu zamówienia przez Starostwo – stwierdził M. Solecki. - Jak się okazuje,
opis przedmiotu zamówienia został
tak przygotowany, że pasuje on tylko
i wyłącznie pod ofertę jednej firmy –
tłumaczył. - Opis przedmiotu zamówienia przygotowano w prymitywny
sposób, kopiując ofertę firmy, która
dostarczyła do nas system – wskazywał, porównując tekst specyfikacji
zamówienia do oferty firmy, która
jako jedyna złożyła ofertę i zamówienie zrealizowała.
Cała sprawa dotyczy poprzedniej
kadencji samorządu, kiedy to zakupiono systemy, jednak według radnego M. Soleckiego nowy starosta kontynuuje pracę poprzednika. - Wiem,
że to jest nowa kadencja, nowa
Rada, ale to się działo 4 miesiące
temu – mówił M. Solecki. - To, że to
było w poprzedniej kadencji, to nie
znaczy, że nie wolno się tym zajmować. Powinnyśmy wracać do każdej
nieprawidłowości, które się pojawiły
nawet kilka lat temu.
Poinformował też, że swoje kolejne kroki uzależnia od odpowiedzi
na złożoną na piśmie interpelację.
- Jeżeli chodzi o przekazanie sprawy do prokuratury, to jeszcze o tym
nie zdecydowałem. Chcę dać panu
staroście możliwość odpowiedzi. (...)
Poczekam i zobaczę, co starosta odpowie - stwierdził. 		
bem

byśmy mieli pełną jasność – pytał
radny Włodzimierz Mazurkiewicz.
- Oczywiście, w umowie jest to zawarte, że będzie dyskusja na temat
stanu, jaki będzie wynikał z oceny
audytowej – odpowiedział starosta.
– Umowa to przewiduje, aby takie
przedstawienie sytuacji było również
dla państwa dostępne. Tu nie ma
żadnych tajemnic, co do pracy i wyników audytu.
Radny Mazurkiewicz wyraził
nadzieję, że ustępujący ze stanowiska
dyrektor szpitala Jakub Krawczyk
będzie obecny podczas prezentacji
wyników audytu, by także miał możliwość ustosunkowania się do nich.
- Wiecie państwo, kiedy zostało złożone wypowiedzenie – powiedział R.
Kieruzal. - Pan dyrektor jest w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia
i mam nadzieję, że również będzie
mógł się ewentualnie odnieść do tej
sytuacji.
Kolejne pytanie dotyczące kępińskiego szpitala zadał radny Z. Burza-

ła, prosząc o wyjaśnienia dotyczące
porozumienia, jakie Powiat Kępiński
chciał zawrzeć z dyrektorem SPZOZ
w Kępnie. Zgodnie z podjętą przez
Zarząd uchwałą dotyczącą porozumienia w okresie wypowiedzenia
J. Krawczyk miałby być zwolniony
z obowiązku świadczenia pracy z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia. - Czym kierował się Zarząd,
żeby dyrektor przestał przez te trzy
miesiące pracować. Tak ja z tego
wnioskuję, że została złożona propozycja, żeby nie przychodził do pracy.
(…) Tak z tego wynika. Natomiast,
oczywiście, trzymiesięczne wynagrodzenie by pobierał. Czym się kierował Zarząd, żeby dyrektor przestał
pracować? – dopytywał radny.
- Przede wszystkim dobrem szpitala – odpowiedział starosta Kieruzal, który pomimo prośby o szczegółowe informacje, nie zdecydował
się rozwinąć swojej wypowiedzi.
- Wnioski wyciągnę sam – podsumował Z. Burzała. 		
bem
Radni dopytywali o szczegóły
przeprowadzanego audytu

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Airly, dotyczące
poziomu smogu w centrum Kępna (Rynek 2), dane smogowe zanieczyszczonego powietrza w centrum miasta. Pomiary – codziennie o godz. 19.00. W Polsce dobowa norma
stężenia PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom informowania występuje przy 200 µg/m3,
a alarmowy – przy 300 µg/m3.
DATA
		

PYŁ PM 2.5 (µg/m3)
– % NORMY

PYŁ PM 10 (µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03

101 (404%)
39 (156%)
34 (134%)
22 (89%)
87 (83%)
29 (118%)
45 (179%)

150 (300%)
57 (114%)
49 (99%)
33 (67%)
31 (62%)
44 (88%)
65 (130%)

Zła
Bywało lepiej
Bywało lepiej
Dobra
Dobra
Dobra
Bywało lepiej

Oznaczenie kolorów:

Wspaniała

Dobra

Bywało lepiej

Zła

Bardzo zła

Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/
Raport będziemy publikować co tydzień.
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Wiadomości

informacje
22 lutego br. uczniowie klasy I, II i III technikum architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Kępnie, po raz kolejny, uczestniczyli w Międzynarodowych
Targach Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2019. W tych dniach Poznań stał się najbardziej pożądanym miejscem dla profesjonalistów z branży ogrodniczej oraz miłośników przydomowej zieleni. Organizatorami
wyjazdu na targi i opiekunami uczestników wycieczki byli
nauczyciele: Marzena Kalinowska, Małgorzata Lisiecka i
Paweł Nowak

We wtorek, 26 lutego 2019, w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie odbył się jubileuszowy, XX Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Organizatorami konkursu były nauczycielki z Liceum Ogólnokształcącego nr I - Małgorzata Kopacka i Izabela Maciejewska

Gardenia 2019

Sukces ma kolor zielony

Jubileuszowy Powiatowy

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Targi GARDENIA to bogata
oferta, na którą składają się m.in.:
materiał roślinny, artykuły ogrodnicze, maszyny, narzędzia oraz sprzęt
ogrodniczy, nawozy i środki ochrony roślin, akcesoria do nawadniania,
torfy, podłoża, elementy małej architektury krajobrazu, meble ogrodowe,
czy pokazowe place zabaw.
Wiele emocji wzbudziły projektowane na żywo w ramach konkursu „Inspiracje-aranżacje” ogrody
pokazowe. Uznaniem cieszył się
również cykl warsztatów, prelekcji i
wystąpień przygotowany przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Taka impreza

to dla przyszłych architektów krajobrazu dodatkowy zastrzyk wiedzy i
pomysłów do tworzenia ciekawych
aranżacji ogrodów przydomowych w
mieście i na terenach wiejskich oraz
tworzenia aranżacji przestrzeni rekreacyjnych. Obejrzane oryginalne
gatunki drzew i krzewów ozdobnych,
kompozycje roślin doniczkowych i
rabatowych oraz przykładowe rozwiązania projektowe, dotyczące terenów zieleni będą dla nich inspiracją
do podjęcia wyzwań projektowych.
Pobyt na GARDENII to cenne
doświadczenie dla uczniów, które łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną
z prawdziwą przyjemnością.
Marzena Kalinowska

Kultura spod pióra
Marek Paprocki poeta, satyryk.
Wydał trzy tomy wierszy: „Wiersze
frywolne” w 1999 r, „Życie i poezja”
w 2003 r, „Do równowagi” w 2006r.
Ponadto kilkadziesiąt jego wierszy
ukazało się w czasopismach krajowych i lokalnych takich jak: „Super
Skandale”, „Seksodrama”, „Gromada
Rolnik-Polski”, „Własnym Głosem”,
„Tygodnik Solidarność”, „Tygodnik
Kępiński”, „Ziemia Kępińska”, „Głos
Kępna”,” Ilustrowany Tygodnik Powiatowy”, „Nasze Strony Ostrzeszowskie”. Dwukrotnie wystąpił w
Radiu Sud na zaproszenie Sławomira Janelta. Jego wiersze ukazały
się też w pracach zbiorowych takich
jak: Wizytówki/Karpacz 2010/, DRO-

GA Przegląd historyczno-kulturalny
Kępna i Południowej Wielkopolski,
grudzień 2010, Wiersze z poczekalni 2017, Melodią swoich liści nuci
pieśń o niepodległości, Wodziczna,
2018 r. Na przestrzeni lat odbyły się
jego wieczory autorskie w Bibliotece
Miejskiej, Bibliotece Powiatowej, W
Domu Katolickim i Klubie Seniora.
Obecnie należy do Kępińskiego Klubu Literatów.

wiskową prezentację utworu ‘Rythm
Inside’
Jak co roku, nagrody (talony pieniężne do wybranych sklepów) i pamiątkowe dyplomy ufundowało Starostwo Powiatowe w Kępnie, które
jest współorganizatorem konkursu.
Na tegorocznym konkursie Starostwo

Chodziłem do szkół
uprawiałem ogród seks dyscyplinę
uprawiałem życie
między wczoraj a jutro
szczelnie wypełniałem czas

widziałem błękitne rozświetlone
okna na czarnym niebie
potem wracałem do swego
z trudem odnajdując teraźniejszość

Tegoroczny konkurs uważam za
bardzo udany. Poziom artystyczny
wykonawców był bardzo wysoki, a
publiczność świetnie się bawiła. W
roli prowadzących w języku angielskim i niemieckim bardzo dobrze
spisali się: Maja Stawicka z klasy 2b
i Seweryn Błach z klasy 2a.

Słuchacze koncertu piosenek
zagranicznych bawili się znakomicie

Powiatowe reprezentowali: wicestarosta Alicja Śniegocka oraz Marcin
Wiśniewski i Dariusz Baranowski
z Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu. Nagrodzeni
wykonawcy otrzymali też wizerunki
złotego, srebrnego i brązowego mikrofonu, namalowane przez Jakuba
Grzeszkowiaka z klasy 2b.

Organizatorzy XX edycji konkursu dziękują bardzo wszystkim,
którzy pomagali w realizacji tegorocznego wydarzenia. Gratulują
również zwycięzcom, dziękują też
wszystkim uczestnikom konkursu za
wspaniałą rozrywkę.
Izabela Maciejewska

27 lutego br. w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 odbyło się zebrane Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSP nr 1 w Kępnie, podsumowujące działania przygotowujące do jubileuszu 100-lecia szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim

W MIĘDZYCZASIE

a w międzyczasie
na srebrnym jednorożcu
przemierzałem równoległe światy
pełne fantastycznych myśli
roślin i zwierząt

6

Publiczność, zgromadzona w auli
Liceum Ogólnokształcącym nr I im.
mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie, wysłuchała 9 piosenek w wykonaniu młodych artystów wszystkich
trzech szkół ponadgimnazjalnych
z powiatu kępińskiego. Oprócz
uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr I podczas konkursu zaprezentowała się młodzież z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie i
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Kępnie. Popisy wokalne oceniało jury w składzie: - Ewa Kowalczyk- dziennikarz muzyczny, lektor
języka angielskiego i wokalistka, Dariusz Baranowski - przedstawiciel
Starostwa Powiatowego w Kępnie
oraz Izabela Maciejewska - nauczycielka języka angielskiego w LO nr
I. Jury nagrodziło 4 wykonawców.
Dwa równorzędne pierwsze miejsca
wyśpiewali w znakomitym stylu:
Hubert Ceglarek z LO nr I (‘Thinking Out Loud’, Ed Sheeran) oraz
Sara Kasprzak z LO nr I (‘When We
Were Young, Adele). Drugie miejsce
zdobyła Joanna Majchrowska z ZSP
nr 1 pięknym, profesjonalnym wykonaniem utworu ‘If I Ain’t Got You’
Alicji Keys. Trzecie miejsce przyznano Katerynie Kochetovej za wido-

Organizują jubileusz
Prezes stowarzyszenia Zygmunt
Nowacki, witając zaproszonych gości wśród których byli m.in. starosta
Robert Kieruzal, dyrektor ZSP nr 2
Andrzej Kowalczyk oraz dyrektor
ZSP nr 1 Bogumiła Drobina, poinformował, że główne uroczystości jubileuszowe planowane są na 6 czerwca 2020 r. - W organizację jubileuszu
szkolnictwa zawodowego oprócz
nauczycieli oraz absolwentów będziemy starali się włączyć aktywnie
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naszych honorowych patronów, w
tym obecnego tu starostę – zaznaczył
prezes stowarzyszenia. Z kolei B.
Drobina przedstawiła ramowy program obchodów jubileuszowych, które rozpoczną się już 4 czerwca 2020
r. spotkaniem absolwentów i emerytowanych nauczycieli. W następnym
dniu planowany jest koncert muzyczny z udziałem byłych i obecnych
uczniów. Natomiast główne uroczystości rozpocznie 6 czerwca 2020 r.

msza święta, a od południa zaczną się
obchody jubileuszowe zakończone
balami w dwóch restauracjach, albowiem jak prognozują organizatorzy
w uroczystościach weźmie udział kilkaset osób. - Planujemy wydać z tej
okazji rozszerzoną monografię, opisującą działalność szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim sfinansowaną z pozyskanych środków
zewnętrznych, odsłonić pamiątkową
tablicę, jak również przygotować
okolicznościowe wystawy fotografii
i kronik związanych z jubileuszem
- wylicza B. Drobina. Wspomnianą
monografię już przygotowują Grażyna Gatner i Beata Wylęga-Grygierzec. Komitet Organizacyjny jubileuszu zamierza w obchody włączyć
byłych i obecnych dyrektorów oraz
nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, byłego Zespołu
Szkół Rolniczych w Słupi, Liceum
Ekonomicznego oraz byłego Pomaturalnego Studium Pielęgniarskiego.
m

Reklama

ogłoszenie

Jutro będziesz ważyć mniej o 2,5 kilo
i zbijesz poziom cholesterolu o 5 punktów
- efekt gwarantowany testami medycznymi

N

Nazywam się prof. Alexander Meier, jestem
specjalistą ds. metabolizmu komórkowego
i w tym artykule chcę przedstawić Ci naukową metodę walki z nadwagą i jej skutkami
zdrowotnymi – wysokim cholesterolem,
nadmiarem cukru i zaburzeniami metabolizmu. Zamiast obietnic – oferuję Ci udokumentowany testami medycznymi i badaniami laboratoryjnymi sposób na równoczesne
pokonanie nadwagi i wysokiego cholesterolu. Niezależnie od
tego, czy to Twoja pierwsza, czy kolejna próba odchudzania –
mam dla Ciebie najbardziej ekscytującą wiadomość o zrzucaniu
kilogramów, jaką kiedykolwiek czytałaś.

Jeśli próbowałaś już schudnąć, pozwoli Ci raz na zawsze pozbyć się wstydu związanego z nadwagą i przestać zamartwiać
się stanem Twojego zdrowia. Z drugiej strony, jeśli to dopiero
Twoja pierwsza próba odchudzania, to dzięki niej unikniesz
wielu lat cierpienia i komplikacji zdrowotnych wynikających
z nadwagi. Zaoszczędzisz też tysiące
złotych, które wyna niePo dałabyś
Przed
skuteczne próby
odchudzania.
Na początek chcę
pokazać Ci autentyczne zdjęcie Grażyny, która stosując
moją metodę pomimo zaawansowanego wieku 72 lat,
schudła 18 kg w 1
miesiąc i zbiła poziom złego cholesterolu o 63 jednostek.
Udokumentowane efekty
4-tygodniowej kuracji Grażyny:
• schudła 18 kilo - bez diety ani ćwiczeń • oczyściła naczynia
krwionośne z toksyn i poprawiła przepływ krwi • obniżyła
poziom złego cholesterolu LDL o 63 punkty • zapanowała
nad wysokim cukrem • przyśpieszyła metabolizm o 300%

Wyniki Grażyny to żaden cud.

Potwierdzają je specjalistyczne testy medyczne, w trakcie których najpierw mierzyliśmy spadek wagi u pacjentów, a potem
badaliśmy ich poziom cholesterolu. Na koniec powtarzaliśmy
cały proces od nowa i od nowa – na kolejnych osobach. Skuteczność tej metody sprawdzali nie tylko uczestnicy testów, ale też
prawdziwi klienci. Ich relacje zawsze były bardzo emocjonalne.

Jak schudnąć i pozbyć się
cholesterolu w sposób naukowy?
Już niedługo nie będziesz mogła uwierzyć, że jeszcze niedawno
ważyłaś 10, 15, a nawet 25 kilo więcej i martwiłaś się z powodu
wysokiego cholesterolu. Oto co musisz zrobić, żeby pokonać
tłuszcz i uwolnić się od zabójczych złogów, inaczej zwanych
blaszką miażdżycową.
Po prostu, raz dziennie zażywasz dwie tabletki dziennie by
rozpocząć intensywny proces spalania tkanki tłuszczowej już na

Najważniejszy powód, czemu nie powinnaś
zdecydować się nas moją formułę spalającą
tłuszcz w tym momencie
W tym miejscu, może Ci się wydawać, że właśnie znalazłaś
rozwiązanie, które uwolni cię od wstydu i bólu spowodowanego nadwagą. Wiem, bo tak samo czułem się, gdy po raz
pierwszy sprawdziłem moją metodę kilka lat temu. Jednak poproszę Cię, żebyś jeszcze nie zamawiała kuracji
bioaktywnych tabletek . Proszę Cię o to, ponieważ,
chcę Ci wyjaśnić jaką dokładnie moc, w sobie kryje.
Musisz wiedzieć, że tajemnica mojej formuły nie tylko w ich składzie, ale także w zastosowaniu specjalnej
powłoki dozującej substancje odchudzające. Składa się ona
z czterech oddzielnych warstw, z których każda wpływa na
proces spalania tłuszczu w odmienny sposób.

Warstwa 1

uwalnia cząsteczki kwasu hydroksycytrynowego,
zmuszające organizm do spalania tłuszczu i glukozy.

Warstwa 2

dostarcza specjalne inhibitory spowalniające
przyswajanie cukru i hamujące odczuwanie głodu.

Warstwa 3

uwalnia antyoksydanty, które oczyszczają
krew z cholesterolu i toksyn.

Warstwa 4

stymuluje wydzielanie przez tarczycę hormonów
sterujących metabolizmem, trzykrotne
przyśpieszając metabolizm tłuszczów.

Dzięki czterowarstwowej budowie, cząsteczki bioaktywnych
substancji niwelują wszystkie najważniejsze skutki zdrowotne
nadwagi: wysoki cholesterol, nadmiar cukru, zaburzenia metabolizmu, problemy z ciśnieniem i bóle stawów czy pleców.

Poznaj jedyną osobę, która ma moc
uwolnienia Cię od koszmaru nadwagi

Oczyszczenie organizmu ze złogów i toksyn, w efekcie ustąpienie wzdęć, zaparć,
kolek, uczucia ciężkości i innych problemów jelitowych, przyspieszenie metabolizmu
o 300% i pierwszy spadek wagi
FAZA wstępna
1-4 tydzień
Obniżenie łaknienia (m.in. zmniejszenie nocnego podjadania i apetytu na słodycze) w skutek których następuje największy spadek wagi , ustąpienie bólów kręgosłupa, stawów,
rwy kulszowej i innych dolegliwości towarzyszących nadwadze, co bezpośrednio wpływa na poprawę jakości snu, samopoczucia psychiczno-fizycznego i dodatkową energię
FAZA uderzeniowa
5-8 tydzień
Obniżenie poziomu cholesterolu, kontrola nad wysokim cukrem i ciśnienie
(stabilizacja wysokiego poziomu metabolizmu w celu uniknięcia efektu jo-jo)
FAZA wyprowadzająca
8-12 tydzień

Po

Teraz z
certyfikate
m
ISO 9001

poziomie komórkowym. To powinna być pierwsza rzecz jaką zrobisz po przebudzeniu. A potem: Ty
robisz to co zwykle, ale Twój organizm zaczyna działać zupełnie
inaczej. Nie musisz zmieniać diety, nie musisz chodzić z kijkami,
na aqua-areobic, ćwiczyć na siłowni czy pracować fizycznie, bo
Twój organizm i tak prowadzi walkę z tłuszczem.
Ten efekt odchudzający to nie żadna sztuczka ani cudowne
działanie, to po prostu wynik naukowego podejścia do odchudzania. Mówiąc naukowe podejście – mam na myśli działanie specjalnej mieszanki substancji turbo-spalających tłuszcz,
które równocześnie niszczą tłuszcz, blokują jego powstawanie
i zbijają poziom cholesterolu. Dzięki dostarczeniu ich do krwi:
będziesz spalać kalorie przez 24h/dobę, zamiast odkładać je w tkance tłuszczowej,
usuniesz cholesterol i toksyny z organizmu, zamiast
zaśmiecać nim żyły i tętnice,
będziesz pełna energii, zamiast odczuwać ciągły
głód i zmęczenie,
pozbędziesz się najbardziej uporczywych skutków
nadwagi, które odbierają Ci radość i uniemożliwiają
normalne życie

Efekty 12-tygodniowej kuracji formułą prof. Meiera
zmierzone na podstawie badań statystycznych - dane podane w tyg.

Przed

To jest ten moment, w którym
musisz podjąć decyzję. Albo uznałaś, że to co przeczytałaś jest zbyt
piękne, żeby było prawdziwe. Albo
chcesz zrobić pierwszy krok w stronę szczupłej sylwetki i zdrowego
życia. Niezależnie od tego, czy
wierzysz, czy nie w naukowe rozwiązanie Twoich problemów... Niezależnie od tego, co powiedział Ci
dietetyk albo Ci wszyscy pseudo-specjaliści od odchudzania...
Bez względu na to, że wciąż
słyszysz, że walka z nadwagą musi być powolna i wymagać wielkich wyrzeczeń...

Barbara Sobiepanek, 62 lat

„Cholesterol w normie po 30 dniach”

Lekarz ostrzegł mnie, że przez wysoki cholesterol mogę skończyć w szpitalu. Przeraziłam się, bo przecież babcia dwójki
malutkich wnucząt nie może sobie pozwolić na chorowanie.
Sprawdziłam kilka kuracji, ale żadna nie poradziła sobie z cholesterolem. Udało mi się dopiero dzięki bioaktywnej formule
spalającej tłuszcz. Po miesiącu jego poziom spadł aż o 80 jednostek. Teraz, w pół roku po kuracji, ważę 35 kilo mniej i mam
wyniki badań jak 20-latka! Jestem zdrowa i szczęśliwa!

Moja formuła spalająca tłuszcz – jest najprostszym, najrzetelniej potwierdzonym i najbardziej skutecznym rozwiązaniem
Twoich problemów z nadwagą i cholesterolem, jakie kiedykolwiek stworzono. Ale koniec końców decyzja należy do Ciebie.

Chcesz dołączyć do tysięcy kobiet
i mężczyzn, którzy pozbyli się ohydnego
tłuszczu i pokonali zabójczy cholesterol?
Przetestuj bioaktywną formułę spalającą tłuszcz na poziomie
komórkowym na moje ryzyko! Jestem naukowcem, dlatego
dokładnie wiem, jak nadwaga i wysoki cholesterol wpływają
każdego dnia na Twoje zdrowie i samopoczucie. Niestety, nie
mogę za Ciebie schudnąć, ale to co mogę i co chcę zrobić, to
pomóc Ci w podjęciu dobrej decyzji. Dlatego składam
Ci prostą ofertę – bez żadnych kruczków.

Jedyna taka gwarancja
oryginalności i skuteczności
Po raz pierwszy wykorzystano tak silne, naturalne substancje odchudzające. Ich skuteczność w rozbijaniu komórek tłuszczowych potwierdzają testy kliniczne. Liczne testy
konsumenckie potwierdzają wysoką skuteczność mojego preparatu. Na podstawie tych wyników kuracja zdobyła uznanie najlepszych dietetyków i trenerów personalnych z całej Europy,
którzy polecają ją swoim klientom. Podobnie jak ja, są oni przekonani, że już po miesiącu pozbędziesz się zbędnych kilogramów
i z dumą zaprezentujesz swoją nową, szczupłą sylwetkę.
To najprostsza oferta pod słońcem, w której płacisz tylko za
wyniki, a nie obietnice. Aby z niej skorzystać, wystarczy dołączyć
do klubu seniora i wskazać adres dostarczenia paczki. Nic nie
ryzykujesz, ponieważ to ja pokrywam koszty przesyłki.
Pamiętaj, ta oferta jest wolna od ryzyka. Dlatego jeśli akurat
w Twoim przypadku kuracja nie przyniesie efektów zagwarantowanych w testach medycznych – koniecznie skontaktuj się ze
mną. Dołożę wszelkich starań, aby jak najszybciej rozwiązać
problem i pomóc Ci osiągnąć upragnione rezultaty.
W przypadku, gdy moja autorska formuł na Ciebie nie zadziała, radzę Ci udać się do lekarza, żeby przebadał Twoją tarczycę.
Bo jeśli nie masz poważnych problemów z tarczycą, to nie ma
siły, żebyś nie osiągnęła sukcesu. Koniec i kropka! Czy może być
jakaś bezpieczniejsza decyzja? Zapasy są bardzo ograniczone.
Oferta próbna szybko się nie powtórzy, dlatego DZIAŁAJ TERAZ!
Już dziś podejmij kurację prof. Meiera i zawalcz o swoje zdrowie!
Warto zadzwonić dzisiaj, ponieważ pierwsze 150 osób, które zadzwoni do 14 marca 2019 r., otrzyma specjalną zniżkę 57% oraz całkowicie darmową wycenę. Wszystko po to, by decydując się na zakup,
otrzymać preparat przede wszystkim korzystny cenowo, a dzięki indywidualnemu podejściu, wreszcie odpowiedni dla Twoich problemów zdrowotnych i w 100% skuteczny w walce z otyłością.
Ilość zestawów promocyjnych jest
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

81 300 38 81

.:
Tel
bez dodatkowych opłat)
Pon. - niedz. 8:00-20:00 (Zwykłe połączenie lokalne
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Straż pożarna

informacje
Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie wprowadziła
automatyczny system obsługi czytelnika

Innowacje w bibliotece
Od nowego roku w Samorządowej Bibliotece Publicznej im. Marii z
Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie
funkcjonuje automatyczny system
obsługi czytelnika.
Papierowe karty czytelników
zostały zastąpione kartami plastikowymi, a wszystkie dane związane
z kontem czytelnika są elektronicznie zapisywane w systemie, zatem

mniejsze jest ryzyko pomyłki. - Jest
dokładnie określona data zwrotu
książki, widzimy, kto ją ma, kiedy
powinien ją oddać. Wszystkie dane
statystyczne dotyczące czytelników i wypożyczeń generowane są
przez system – wyjaśnia dyrektor
biblioteki Magdalena Wieczorek.
Każdy użytkownik otrzymuje plastikową kartę biblioteczną, którą
będzie się posługiwał, przychodząc

do biblioteki. Wprowadzony system
umożliwia założenie własnego konta
na stronie katalogu www.kepno-sbp.
sowa.pl, na którym można śledzić
datę zwrotu wypożyczonych książek, dokonać prolongaty wypożyczenia i zamówić wybraną książkę.
Jednorazowa ilość wypożyczonych
egzemplarzy nie uległa zmianie (10
egzemplarzy), nie zmienił się również termin zwrotu książek, który
wynosi 30 dni. Jeśli nikt inny nie
czeka na daną książkę, termin ten
może zostać wydłużony o kolejnych
30 dni. Należy pilnować terminów
zwrotu, gdyż system automatycznie
nalicza odszkodowanie za nieterminowy zwrot książek i blokuje konto
do czasu uregulowania należności.
Przejście z papierowego systemu obsługi czytelników na elektroniczny jest innowacyjny, choć na
początku może wydawać się skomplikowany. Nowi czytelnicy otrzymują krótki informator, jak w kilku
krokach założyć własne konto.
Prócz dostępu do kilku tysięcy
tytułów książek tradycyjnych, biblioteka, dzięki podpisanemu porozumieniu, oferuje dostęp do książek elektronicznych na platformie „Legimi”.
Oprac. KR

WIELKIE OTWARCIE

AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ !
Już w poniedziałek, 11.03.2019 r., otwarcie agencji ubezpieczeniowej
PARTNER CUK UBEZPIECZENIA działająca na rynku 17 lat.
Kochani klienci oferujemy tanie ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC,
majątkowe (dom/mieszkanie), ubezpieczenia na życie, firmowe, rolne.
Drogi kliencie jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w kolejce
lub nie chce Ci się wychodzić z domu, wystarczy, że do nas napiszesz
lub wyślesz SMS na nr (607 635 871), a my przygotujemy polisę
dla Ciebie bez wychodzenia z domu.
W dniu otwarcia dla każdego klienta upominek oraz coś słodkiego.
Już w krótce u nas opłacą Państwo swoje rachunki, doładują licznik na
kartę, kupią doładowanie do telefonu.

Strażacy z OSP Domanin podsumowali rok

1 marca br. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej
Straży Pożarnej w Domaninie. W
spotkaniu, oprócz członków OSP
Domanin, udział wzięli również:
komendant gminny OSP w Kępnie
dh Roman Klein oraz wiceprezes
Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Kępnie,
a zarazem prezes OSP Olszowa, dh
Roman Siudy.
Na samym początku zebrania
prezes OSP Domanin dh Adam Rybczyński przedstawił sprawozdanie z
działalności OSP Domanin w 2018 r.
Następnie głos zabrał dh Radek Boślak, który zaprezentował zebranym
sprawozdanie finansowe, a po nim
odczytano też sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej. Tradycyjnie omówiono
także plany na rok bieżący. Absolutorium dla Zarządu OSP Domanin za
rok sprawozdawczy zostało przyjęte
jednogłośnie, podobnie jak plan działalności na 2019 r.
Stan organizacyjny jednostki to
36 druhów, w tym 4 kobiety. OSP Domanin posiada samochód pożarniczy
lekki marki Żuk z 1995 r. W minionym roku w szkoleniu podstawowym
strażaków-ratowników OSP udział
wziął jeden druh, a w szkoleniu w
zakresie Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy – jedna druhna. W okresie
sprawozdawczym wyróżnionych zostało 5 strażaków: dh Zenon Fiołka,
dh Michał Kosatka, dh R. Boślak, dh
Adrian Krzywiźniak i dh Katarzyna Rybczyńska. W 2018 r. odbyły się
2 posiedzenia Zarządu i jedno inne
zebranie. Przeprowadzono też 9 zbiórek szkoleniowych.
OSP Domanin w 2018 r. brała
udział w 3 wyjazdach – wszystkie
stanowiły zabezpieczenia imprez
masowych. Jednostka nie wyjeżdżała do żadnych akcji ratowniczych. To dobrze, że nie wyjeżdżaliśmy do
akcji ratowniczych, bo to znaczy,
że w naszej miejscowości było bezpiecznie – przyznał prezes. Strażacy biorą też czynny udział w wielu
uroczystościach państwowych i kościelnych, jak Florianki czy odpust w

Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie. Druhowie wzięli też udział w X
Międzynarodowym Zlocie Pojazdów
Pożarniczych Fire Truck Show w
Główczycach, gdzie mogli podziwiać
samochody strażackie z terenu całej
Polski, a nawet spoza jej granic. Rok
2018 w jednostce OSP Domanin zapisał się też pod znakiem bardzo udanej
zbiórki rzeczy dla schronisk dla psów
i kotów w Niedźwiedziu oraz Krzyżownikach, która zorganizowana
została przed świętami Bożego Narodzenia. - Dzięki ofiarności i zaangażowaniu mieszkańców udało się

W minionym roku zostały wykonane prace porządkowe, wyremontowano też pomieszczenia gospodarcze
Domu Strażaka. W ramach prac społecznych wykonano też prace porządkowe na terenie wokół remizy.
W okresie sprawozdawczym OSP
Domanin pozyskała nowy sprzęt dla
jednostki, który stanowiły: torba ratownicza PSPR1, szyny Kramera i
deska ratownicza, otrzymane w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.
Piątkowe zebranie zwieńczyły
rozmowy na temat planów jednostki

Prezes OSP Domanin dh Adam Rybczyński przedstawił
sprawozdanie z działalności OSP Domanin w 2018 r.

zebrać prawie 250 kg karmy suchej
i ponad 50 kg mokrej, a do tego całe
mnóstwo innych rzeczy, jak kołdry,
koce, poduszki, wykładziny, ręczniki, garnki itp. – przypomniał dh A.
Rybczyński.
Druhowie z OSP Domanin tradycyjnie wystartowali w Gminnych
Zawodach Sportowo-Pożarniczych,
które w 2018 r. miały miejsce w Olszowie. Po raz pierwszy w rywalizacji wzięła też udział drużyna kobieca.
Obie drużyny, niestety, ulokowały się
na ostatnich miejscach.
Zupełnie inaczej sytuacja prezentowała się podczas Biegu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na III
Powiatowym Zlocie Samochodów
Pożarniczych w Świbie, gdzie przedstawiciele OSP Domanin wywalczyli
1. miejsce. - Nasza młodzież zaprezentowała się znakomicie i zdobyła
pierwsze miejsce, drużynie należą
się za to ogromne gratulacje i słowa
uznania, bo przygotowywała się do
tego biegu, starała się i włożyła w to
całe serce – podkreślił prezes.

na 2019 r. W bieżącym roku planowane jest przyjęcie w szeregi jednostki
kolejnych druhów oraz przeszkolenie
strażaków. Prezes poinformował także o planowanym remoncie dachu,
który zostanie dofinansowany z budżetu Gminy Kępno. Jednostka chce
też zorganizować dla mieszkańców
pokaz pierwszej pomocy.
- Dobrze, że jesteście, że ta jednostka istnieje, to jest ważne. Dobrze też, że są młodzi, którzy garną
się do pracy i do pomocy, bo oni są
przyszłością każdej jednostki OSP
– zaznaczył komendant gminny dh
R. Klein, który poinformował zebranych o sprawach bieżących w gminie
i powiecie. - Ktoś powiedział mądrze:
jeżeli na wsi istnieje kościół, szkoła
i ochotnicza straż pożarna, ta wieś
żyje. Jeżeli wszystkie te elementy
wypadną – wieś umiera. Wy nie straciliście kościoła, bo go nie było, nie
straciliście szkoły, bo jej nie było, ale
straż była i jest, i niech zostanie zawsze. Bądźcie, działajcie, rozwijajcie
się i szkolcie – dodał dh R. Siudy. KR

Na miejsce zadysponowano 9 zastępów straży pożarnej

Serdecznie zapraszamy:

PARTNER CUK UBEZPIECZENIA
63-600 Kępno, ul. Warszawska 32
(do niedawna placówka Ergo-Hestia)
Godziny otwarcia: pon.-pt. 8:00-16:00. Telefon: 607 635 871.

WAKACJE NAD BAŁTYKIEM
Firma turystyczna P.H.U. „GRZEŚ” TORZENIEC
PRZEWOZY AUTOKAROWE & BIURO PODRÓŻY

zapraszamy na wycieczki krajoznawcze
w sezonie 2019
NOWY ROK * NOWE KIERUNKI
* TURNUSY SANATORYJNE TRUSKAWIEC ZACHODNIA UKRAINA
* MAJÓWKA z wypadem na BORNHOLM
WCZASY * Sarbinowo * Niechorze * Świnoujście
WYCIECZKI * Licheń * Mazury * Zakopane *
Bieszczady * Lwów * Dolina Rospudy * Wilno

BIURO PODRÓŻY z GRZESIEM CIĘ TANIO WYNIESIE
Szczegóły na: www.grzes.biz
Informacja i zapisy:
Grzegorz 601 58 11 65; Mirosława 609 50 28 25.
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Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaninie

Pożar trocin w zakładzie stolarskim

W piątek, 22 lutego br., o godzinie 10.00, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze silosu na
terenie zakładu produkcyjnego w
Laskach. Na miejsce zadysponowano 9 zastępów straży pożarnej: 4 z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie oraz po jednym z OSP Mroczeń, OSP Trzcinica, OSP Baranów,

OSP Słupia pod Kępnem i OSP Laski. - Po przybyciu na miejsce okazało się, że doszło do zapłonu trocin
w instalacji odciągowej pyłów z
maszyn stolarskich. Działania strażaków polegały na zlokalizowaniu
i ugaszeniu tlącego się pyłu w instalacji. Później dokładnie sprawdziliśmy instalację kamerą termowizyjną. W ten sposób mogliśmy
potwierdzić całkowitą likwidację

zagrożenia – relacjonuje rzecznik
prasowy KP PSP Kępno kpt. Jarosław Kucharzak.
Oprac. KR

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 19%
NIE WIEM - 1%
TAK - 80%
( Wyniki na dzień 6.03.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl
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Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kępno świętował Dzień Myśli Braterskiej 2019 w
Szkole Podstawowej w Wielkim Buczku

Spotkanie z rolnikami pn. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”

Rozmawiali
o sprawach rolnictwa

Radosny biwak kępińskich harcerzy
Dzień Myśli Braterskiej 2019,
który przypada 22 lutego, to największe święto dla harcerzy i skautów na
całym świecie. Dzień ten jest świętowany z okazji rocznicy urodzin założycieli skautingu – Roberta i Olave
Baden-Powellów. Również przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kępno miniony weekend
spędzili na świętowaniu podczas biwaku, co zaczyna być już tradycją.

Tegoroczny biwak odbył się w
Szkole Podstawowej w Wielkim
Buczku. Podczas trzech dni zuchy, harcerze, instruktorzy i przyjaciele spędzili czas na zabawie i
wspólnym świętowaniu. Podczas
sobotniej gry terenowej w okolicznych lasach oraz „żywej” gry planszowej, mogli podjąć się zdrowej i
emocjonującej rywalizacji. To jednak nie koniec wrażeń – tego dnia

instruktorzy zostali uhonorowani
listem pochwalnym druhny naczelnik, a Ruch Przyjaciół Harcerstwa
„Gutki”, działający przy hufcu,
otrzymał list gratulacyjny od komendanta hufca.
Pełni wrażeń i cudownych wspomnień, wszyscy z niecierpliwością
czekają na kolejny wspólny biwak.
Oprac. KR

W miejscowości Gola miała miejsce kolizja drogowa z udziałem nietrzeźwego kierującego

Pijany uderzył w bariery
i poszedł w kierunku Bralina

3 marca br., około godziny 20.40, w miejscowości Gola miała miejsce kolizja drogowa z udziałem
nietrzeźwego kierującego. Policjanci, którzy udali
się na miejsce zdarzenia, ustalili, że kierujący samochodem marki Skoda, 32-letni mieszkaniec gminy
Bralin, uderzył w bariery ochronne, po czym zostawił samochód i pieszo oddalił się w kierunku Bralina. - Dzięki pomocy świadków zdarzenia udało się
ustalić kierującego, który – poddany badaniu na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – wydmuchał ponad 2 promile. Kierowca został zatrzymany w policyjnym areszcie, gdzie po wytrzeźwieniu
usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości –
mówi oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie sierż. Justyna Niczke.
Oprac. KR

Kierowca w wydychanym powietrzu miał ponad
2 promile alkoholu. Fot. KP PSP Kępno

Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi do rowu

Z 2,5 promila za kierownicą
24 lutego br., około godziny
13.00, zatrzymano nietrzeźwego kierującego, który stracił panowanie nad
swoim pojazdem i wypadł z drogi.
Do zdarzenia doszło w Mielęcinie.
Policjanci, którzy pracowali na
miejscu zdarzenia, ustalili, że kieru-

jący peugeotem, 36-letni obywatel
Ukrainy, mieszkający na terenie powiatu kępińskiego, kierując w stanie
nietrzeźwości, stracił panowanie
nad pojazdem i zjechał z drogi do
rowu. Mężczyzna – poddany badaniu na zawartość alkoholu w wy-

dychanym powietrzu – wydmuchał
blisko 2,5 promila. Został zatrzymany w policyjnym areszcie, gdzie po
wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara nawet 2 lat
więzienia.
Oprac. KR

Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał blisko 3 promile alkoholu

Pijany i bez prawa jazdy

15 lutego br., tuż przed południem, na ul. Solidarności w Kępnie funkcjonariusze rewiru dzielnicowych zatrzymali do kontroli
drogowej samochód, którym kiero-

wał 45-letni mieszkaniec Kępna. W
trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy. W wydychanym powietrzu miał blisko 3 promile
alkoholu. To jednak nie wszystko.

Kępnianin nie posiadał prawa jazdy,
które uprawniałoby go do kierowania
pojazdami. Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Kępnie.
Oprac. KR

27 lutego br. w Domu Strażaka
w Olszowie odbyło się spotkanie z
rolnikami pn. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”, organizowane pod
patronatem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Celem
spotkania organizowanego w ramach
wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych, takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski wojewódzki lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej oraz
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa, było przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej
aktualne w dzisiejszym rolnictwie.
Gospodarzem spotkania był kierownik kępińskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa Marek Potarzycki, który przywitał przybyłych
gości i uczestników wydarzenia oraz
prowadził spotkanie. W spotkaniu
z rolnikami uczestniczyli: zastępca
dyrektora Wielopolskiego Oddziału
Regionalnego ARiMR Sławomir Biliński, powiatowy lekarz Weterynarii Waldemar Gruszewski, zastępca
dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego Wiesława
Witaszak, kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kępnie Aneta Rabiega, komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie bryg. Wojciech Grabarek, zastępca komendanta powiatowego PSP
w Kępnie kpt. Jarosław Kucharzak,
kierownik Oddziału Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kępnie Jarosław Działak
oraz kierownik sekcji zamiejscowej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Przygodzicach Przemysław Majchrzak. Swoją obecnością
w spotkaniu zaszczycili również: posłowie Jan Mosiński i Tomasz Ławniczak, starosta kępiński Robert

Kieruzal oraz wicestarosta Alicja
Śniegocka.
Zagadnienia, które były poruszane na spotkaniu, to m.in.: obsługa
zgłoszeń zwierzęcych przez nowy
Portal IRZplus – płatności bezpośrednie i wsparcie krajowe udzielane przez ARiMR; transfer wiedzy
i innowacje rolnicze w działalności
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu; zmiany
w obszarze świadczeń i ubezpieczeń
społecznych rolników oraz działalność prewencyjna i rehabilitacyjna
KRUS; idee, zadania i strategia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
Afrykański Pomór Świń (ASF) oraz
zasady bioasekuracji; bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach
rolnych i zabezpieczenie składowania płodów rolnych oraz bezpieczna
żywność priorytetem PIORIN.
Spotkania o tej tematyce odbywają się we wszystkich powiatach
województwa wielkopolskiego i są
odpowiedzią na potrzeby zgłaszane
przez rolników oraz mieszkańców
wsi o stworzenie okazji do zdobycia
przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego, a także
działalności na obszarach wiejskich
w jednym miejscu, bez konieczności
odwiedzania różnych instytucji.
W spotkaniu, poza rolnikami,
uczestniczyła również grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, ucząca się
zawodów rolniczych.
Na koniec spotkania istniała możliwość zadawania pytań przez obecnych oraz bezpośredni kontakt z przybyłymi przedstawicielami instytucji
w specjalnie zorganizowanych punktach informacyjno-promocyjnych.
Mamy nadzieję, że spotkanie
„Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”,
dedykowane dla rolników z powiatu kępińskiego, stało się okazją, aby
przybliżyć im instytucje z otoczenia
rolnictwa oraz wyjaśnić bieżące problemy, które ułatwią prowadzenie gospodarstw rolnych w przyszłości.
Oprac. KR

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie
zaprasza na

Drzwi Otwarte
Rekrutacja na nowy rok szkolny do klas czwartych i siódmych
już tuż tuż. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą
i odwiedzenie szkoły. Jej wspaniała baza, wyjątkowa,
kameralna atmosfera, zaangażowana kadra
i ogrom możliwości dodatkowego rozwoju na pewno zadowoli
nawet najwybredniejszych.

Zapraszamy na Drzwi Otwarte w dniu 13 marca.
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Region

gmina
kurier baranowa
marzec 2019, nr 10 (1105)
V sesja Rady Gminy Baranów

24 lutego br. w sali gimnastycznej szkoły w Łęce Mroczeńskiej swoje mistrzostwa rozegrali pingpongiści z gminy
Baranów. Tym razem młodość ustąpiła miejsca rozwadze
i doświadczeniu

Superpuchar dla
Bogusława Góreckiego

Dyskusje o szkole i sortowni odpadów
19 lutego br. odbyła się V sesja
Rady Gminy Baranów. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie
uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mroczeniu z siedzibą w Grębaninie.
Walka o szkołę
w Grębaninie trwa
Temat ten wzbudza wiele emocji
wśród radnych, dlatego nie obyło się
bez polemiki pomiędzy radną z Grębanina Teresą Jerzyk a wójt gminy
Baranów Bogumiłą Lewandowską-Siwek. - Nie ma jeszcze żadnej likwidacji. Zaskarżona jest uchwała o
zamiarze likwidacji szkoły w Grębaninie, toczy się jakieś postępowanie,
nie wiadomo, kiedy zbierze się Komisja Skarg i Wniosków, a my mamy
podejmować kolejną uchwałę o zamiarze utworzenia filii – sprzeciwiła się T. Jerzyk. Jak jednak wyjaśnił
przewodniczący Rady Marian Kremer, skargę na wspomnianą uchwałę
Sąd Administracyjny odesłał bez rozpatrzenia z powrotem do Rady Gminy Baranów.

Wójt skierowała do radnych prośbę o podjęcie uchwały. - Ta uchwała,
którą dzisiaj państwo podejmujecie,
jest kompatybilna z uchwałą o likwidacji szkoły w Grębaninie i jeżeli takiej uchwały nie będzie, to po
prostu będzie zlikwidowana szkoła w
Grębaninie, bez możliwości podjęcia
nauki przez dzieci z klas od 0 do 3,
dlatego proszę o podjęcie tej uchwały, ponieważ chcemy, aby szkoła w
tej miejscowości miała nauczanie
początkowe – wyjaśniała.
Projekt uchwały został przyjęty
większością głosów.
Sortownia
czy wysypisko odpadów?
Na wtorkową sesję Rady Gminy
Baranów zaproszono Ewę Peter, reprezentującą firmę, która w Donaborowie wybuduje sortownię odpadów
selektywnych pochodzących z działalności gospodarczej, powstałych w
ramach prowadzonego procesu produkcyjnego, głównie gruzu. Wielu
mieszkańców sprzeciwia się temu,
stwierdzając, że nie będzie to sortow-

nia, tylko składowisko odpadów. - W
naszej ocenie działalność ta jest nie
tylko działaniem proekologicznym,
jest również alternatywą dla wielu
przedsiębiorców w kierunku zagospodarowania odpadów powstałych
w wyniku prowadzonej działalności
meblarskiej, szeroko rozwiniętej w
powiecie kępińskim. Nasz zakład od
początku swego istnienia jest zarejestrowany w rejestrze działalności
gospodarczej gminy Baranów jako
sortownia odpadów. Wielkopolski
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami uwzględnił istnienie takiego
zakładu wraz z aprobatą w kierunku jego rozwoju. Nieumiejętność
odróżnienia składowiska odpadów
od sortowni odpadów jest nie tylko
poważnym nieporozumieniem, lecz
brakiem elementarnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, na którą
nie mamy żadnego wpływu. Wszelkie działania w zakresie rozwoju
sortowni w Donaborowie są zgodne
z prawem – wyjaśniła E. Peter.
Oprac. KR

Biblioteka w Baranowie otrzymała dotację na realizację projektu pn. „Z książką w podróży” w wysokości 11.900 zł

Będą podróżować z książką

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Feliksa hr. Wężyka w Baranowie
otrzymała z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, w ramach
Programu „Partnerstwo dla książki”
dotację na realizację projektu pn. „Z
książką w podróży” w wysokości
11.900 zł.
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W ramach planowanego do realizacji zadania zostaną zorganizowane
warsztaty podróżnicze oraz warsztaty fotografii, przeprowadzone przez
znane osoby ze świata literatury i
sztuki oraz spotkanie z podróżniczką.
Zajęcia i spotkanie przeprowadzone
zostaną w 2019 r. na terenie gmi-

ny Baranów: w filii bibliotecznej w
Mroczeniu oraz w Domu Ludowym
„Baranowska Chata” w Baranowie.
Uczestnikami warsztatów będą dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli,
natomiast spotkanie odbędzie się z
udziałem najmłodszych wraz z ich
rodzinami. Dzięki zajęciom, uczestnicy projektu zdobędą dodatkowe
umiejętności i wiedzę do stworzenia
ciekawych prac artystycznych, a bibliotekarze zdobędą nowe umiejętności organizacji wydarzeń na większą
skalę. Efektem finalnym będzie uroczyste zakończenie projektu z wystawą fotografii podróżniczych, podczas
którego odbędzie się spotkanie autorskie ze znaną podróżniczką.
Urząd Gminy w Baranowie
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Ostatnia lutowa niedziela należała do pingpongistów. Po niemal
pięciu godzinach zmagań poznaliśmy mistrzów w singlu i deblu. Już
na wstępie zawodów odnotowaliśmy
dwie niespodziewane sytuacje. Otóż,
kłopoty ze zdrowiem uniemożliwiły udział w turnieju Władysławowi
Kąckiemu. Pan Władek to prawdziwa legenda baranowskiego pingponga. Przypomnijmy, że to m.in. brązowy medalista XVIII Mistrzostw
Polski Radnych i Pracowników Sa-

jednak od niespodzianek. Sprawcą
największej był Krzysztof Rabiega, który wyrzucił z turnieju Piotra
Korczaka i to już w ćwierćfinale.
Porażkę baranowianina już na tym
etapie rozgrywek porównać można
chyba z odpadnięciem Bayernu już w
eliminacjach Ligi Mistrzów. Nie powiodło mu się również w deblu, gdzie
przegrał (w parze z Markiem Zarębą) z rodzinnym duetem Rabiegów.
Na uwagę zasługuje również wielki
come back Henryka Sibery. Mistrz

Zawody nie mogły obyć się bez
wspólnej fotografii zawodników

morządowych w Tenisie Stołowym
oraz wicemistrz Otwartych Mistrzostw Gorzowa Śląskiego. Krecz
pana Władka to smutna wiadomość,
ale jest również inna – radosna. Oto
po trzech latach nieobecności w turniejowe szranki ponownie wstąpił
Krzysztof Rabiega. Przypomnijmy,
że to kapitan reprezentacji sołectwa
Mroczeń, która niegdyś wygrywała
w cuglach mistrzostwa drużynowe. Z całą pewnością do tej decyzji
zdopingowali go synowie. Starszy,
Bartek, co prawda nie pojawił się na
niedzielnych zawodach, a przecież
ma on na swoim koncie złote medale
mistrzostw powiatu czy rejonu kaliskiego. Jego śladem podąża młodszy
brat, Tobiasz, który w ubiegłym roku
wraz z drużyną SP Mroczeń zameldował się w Finale Województwa
Wielkopolskiego. Trzeba też zaznaczyć, że w baranowskim turnieju wystąpili pozostali zawodnicy ówczesnego teamu ze szkoły w Mroczeniu
– Jakub Pawlak i Bartek Górecki.
Przedsmakiem finałowych emocji
były pojedynki grupowe. - Znamy się
doskonale, każdy wie, na co stać rywala, więc o zwycięstwie może decydować jakiś drobiazg – nieco ostrożnie Bogusław Górecki komentował
swoje zwycięstwo w eliminacjach. W
tym miejscu pan Bogusław wykazał
się dyplomatycznym umiarem. Przy
stole jednak nie miał tego dnia litości
dla rywali. W tę niedzielę nie było na
niego mocnych. Play off zaczęły się

returnu z Baranowa uległ dopiero w
finale, a drugie srebro wywalczył w
deblu. Organizatorzy postarali się, by
zawodnicy mogli skupić się tylko na
grze. Każdy z uczestników mógł napić się kawy czy herbaty i posilić się
smaczną kanapką, o co zadbała dyrekcja szkoły. Radości i entuzjazmu
było nawet więcej niż w trackie losowania grup młodzieżowego Mundialu. Nagrody – puchary, dyplomy oraz
gadżety sportowe – ufundowała wójt
gminy Baranów.
ems
WYNIKI MISTRZOSTW
GMINY W TENISIE STOŁOWYM
Singiel:
1. Bogusław Górecki
2. Henryk Sibera
3. Jakub Pawlak
4. Krzysztof Rabiega
5. Bartosz Górecki
6. Zenon Mejza
7. Piotr Korczak
8. Marek Zaremba
9. Tobiasz Rabiega
10. Piotr Hodyas
11. Jakub Hodyas
12. Szymon Hodyas
13. Dominika Mejza
14. Piotr Nanki
Debel:
1. Henryk Sibera – Bogusław Górecki
2. Krzysztof Rabiega – Tobiasz Rabiega
3. Jakub Pawlak – Bartosz Górecki
4. Leszek Mejza – Piotr Hodyas
5. Piotr Korczak – Marek Zaremba
6. Szymon Hodyas – Jakub Hodyas
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„Akademia Uwielbiam” w Szkole Podstawowej w Drożkach

echo rychtala
marzec 2019, nr 9 (876)
III edycja programu „Być jak Ignacy. Zostań bohaterem nauki” realizowana w Szkole Podstawowej w Drożkach

Uwielbiam zdrowo żyć

Zostań bohaterem nauki

Uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Drożkach, w ramach zajęć kółka przyrodniczego,
chcąc zgłębiać tajniki wiedzy mate-

Od stycznia br. grupa uczniów
realizuje zadania projektu. To już
trzecia edycja programu, która zabiera ich w niezwykłą podróż z

Gra edukacyjna memory witaminowe

matyczno-przyrodniczej, wykorzystując przy tym nowoczesną technologię, przystąpili do ogólnopolskiego
projektu pn. „Być jak Ignacy. Zostań
bohaterem nauki.”

wybitnymi, polskimi naukowcami.
Pierwszym z nich jest Jan Szczepanik – wynalazca nazywany „polskim
Edisonem”, autor kilkuset patentów
i ponad 50 wynalazków. Drugi to

Kazimierz Funk – wybitny badacz
i twórca nauki o witaminach. Kolejnym jest Marian Rejewski – kryptolog, który złamał kod Enigmy.
Ostatni to Henryk Manguski – polski inżynier, który przyczynił się do
powstania krótkofalówki. Każdemu
z naukowców poświęcony jest jeden
blok tematyczny.
Projekt zakłada prowadzenie zajęć w ramach koła naukowego „Młodzi odkrywcy”, które działa w szkole.
W czasie zajęć uczniowie mają możliwość samodzielnego odkrywania
nauki, przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń.
Projekt realizuje cele, takie jak:
samodzielne odkrywanie zasad rządzących nauką poprzez eksperymentowanie i doświadczanie, poznanie
sylwetek wielkich polskich naukowców, nawiązanie kontaktów z instytucjami zajmującymi się nauką i techniką, zorganizowanie promocji polskiej
nauki w środowisku lokalnym, promowanie postaw patriotycznych oraz
wzmacnianie poszanowania dziedzictwa naukowego i kulturowego
Polski.		
Adrianna Miś

Uczniowie pracują w ramach
zajęć lekcyjnych z biologii

W styczniu i lutym uczniowie
klasy VIII Szkoły Podstawowej w
Drożkach, w ramach zajęć lekcyjnych z biologii, przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego
pn. „Akademia Uwielbiam”. Celem
programu jest edukacja młodzieży na
temat podstaw zdrowego stylu życia,
potrzeby różnicowania produktów w
codziennej diecie oraz uświadomie-

temat pierwszych zajęć, na których
uczniowie poznawali podstawowe
zasady zdrowego stylu życia, omawiali zagadnienia związane z marnowaniem żywności oraz samodzielnie
komponowali posiłki w oparciu o
zasady prawidłowego żywienia (na
razie tylko teoretycznie). Na kolejnych zajęciach dyskutowali o tym,
„Jak mądrze jeść i zdrowo żyć?”.

W ramach programu uczniowie
uczestniczą w specjalnych zajęciach

Sportowa sobota dla dzieci i młodzieży oraz półfinały rozgrywek siatkarskich chłopców
i dziewcząt w ramach XX Igrzysk Młodzieży Szkolnej ze szkół podstawowych powiatu
kępińskiego

Kolejne emocje sportowe
w rychtalskiej hali
23 lutego br. odbyła się kolejna
Sportowa Sobota dla lokalnej społeczności. - Pogoda sprzyjała wysokiej frekwencji, więc na „Orliku”
stawiło się sporo dzieci i młodzieży
chętnej do gry w piłkę nożną – relacjonuje animator Dominik Makowski. Sporym zainteresowaniem
cieszył się również skatepark, na
którym dzieci ćwiczyły i doskonaliły
swoje umiejętności jazdy na rolkach
i deskorolkach. W hali sportowej

dziewczęta doskonaliły umiejętności
gry w koszykówkę i piłkę siatkową.
Ogólnie podczas sportowej soboty
przez obiekty sportowe w Rychtalu
przewinęło się ponad 30 osób.
W kilka dni później, 27 i 28 lutego br., w rychtalskiej hali sportowej odbyły się półfinały Mistrzostw
Szkół Podstawowych Powiatu Kępińskiego w Piłce Siatkowej dziewcząt
i chłopców. Dwa dni emocjonujących rozgrywek, pełnych wrażeń i

zaangażowania młodych siatkarek
i siatkarzy. Reprezentacje szkoły
podstawowej w Rychtalu w obu kategoriach awansowały do rozgrywek
finałowych, które również odbędą się
w Rychtalu, 7 i 8 marca br. Z półfinałowej grupy rychtalskiej do finału
rozgrywek siatkarskich awansowali
także reprezentanci ze Szkoły Podstawowej w Mroczeniu.
- Ważnym akcentem turniejów
sportowych jest praca sędziów. W
tym wypadku duże podziękowania należą się
młodzieżowym
arbitrom ze Szkoły Podstawowej w Rychtalu, pełniącym rolę sekretarzy,
asystentów i sędziów
liniowych.
Zarówno
im, jak i zawodnikom,
gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów –
podsumowuje gminny
sportu
Podczas półfinałów Mistrzostw Szkół Podstawowych Powiatu Kępińskiego w Piłce Siatkowej koordynator
zawodniczki i zawodnicy wykazali się wspaniałymi umiejętnościami sportowymi
Piotr Nasiadek.
Oprac. KR

nie uczniom szkół podstawowych i
gimnazjów, jak ważną rolę odgrywają one w odżywianiu. „Akademia
Uwielbiam” zachęca uczniów do aktywnego i kreatywnego działania.
W ramach programu uczniowie
uczestniczyli w dwóch lekcjach przygotowanych według gotowych scenariuszy przez ekspertów (metodyka i
dietetyka) w taki sposób, by zachęcić
młode pokolenie do wspólnego działania. Materiały posiadały atrakcyjną, nowoczesną formę dostosowaną
do wieku i zainteresowań młodzieży
szkolnej. „Uwielbiam zdrowo żyć” to

Podczas lekcji młodzież dowiedziała
się, w jaki sposób ułożyć jadłospis,
aby zawierał on wszystkie produkty z
podstawowych grup żywieniowych.
Ponadto uczniowie świetnie bawili się w trakcie gry „To już wiem”, a
zwieńczeniem projektu edukacyjnego był klasowy konkurs „Zostań mistrzem kuchni”.
Dodatkowo uczennice klasy
ósmej wyraziły chęć uczestnictwa
w konkursie szkolnym „Akademia Uwielbiam”, którego celem jest
skomponowanie potrawy według
własnego pomysłu. Adrianna Miś

Do Niedzieli Palmowej do rychtalskiego kościoła można
przynosić gwoździe

Włącz się w przygotowanie
Grobu Pańskiego

Z kolejną ciekawą inicjatywą wyszedł proboszcz parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu ks. Mariusz Białobłocki. - Jeśli
chciałbyś mieć swój udział w przygotowaniu tegorocznego Grobu Pańskiego w Rychtalu, możesz to zrobić,
przynosząc do kościoła dowolną
ilość dużych lub małych, nowych lub

zardzewiałych gwoździ. Po świętach
pieniądze z ich sprzedaży wpłacę na
cel charytatywny. Niech będzie ich
jak najwięcej, a tego, czego będą
symbolem – jak najmniej – podkreśla
proboszcz. Gwoździe można przynosić aż do Niedzieli Palmowej.
Oprac. KR
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G£OS TRZCINICY
marzec 2019, nr 10 (1076)
O priorytetach na najbliższe 5 lat, strategicznych inwestycyjnych oraz codziennym życiu
społeczności gminnej rozmawiamy z wójtem gminy Trzcinica Grzegorzem Hadzikiem

Cel strategiczny

– gmina przyjazna mieszkańcom
Mieszkańcy gminy Trzcinica zmodernizowany został Zespół Szkół
w zeszłorocznych wyborach w Laskach, a w 2018 roku rozpoczęsamorządowych ponownie ob- ła się rozbudowa przedszkola w Ladarzyli Pana zaufaniem, decy- skach, której zakończenie planowane
dując, że przez kolejną kaden- jest w bieżącym roku. Będzie tam 75
cję powinien stać Pan u steru miejsc przedszkolnych. Zmodernizotej gminy. Jakie główne cele wano wszystkie domy ludowe, każdy
stawia Pan przed sobą na naj- z nich posiada instalację centralnego
ogrzewania i służy integracji mieszbliższe 5 lat?
Są dwa takie cele. Jeden z nich to kańców. Skutecznie pozyskaliśmy
kontynuacja inwestycji wodno-kana- środki na budowę oddziału żłoblizacyjno-drogowych, poszerzonych kowego w Trzcinicy. 6 marca 2019
w tej chwili również o inwestycje roku odbędzie się inauguracja programu w Urzędzie Wojewódzkim w
gazowe.
Przechodzą one stopniowo z miej- Poznaniu.
Te dwa cele są związane z główscowości Laski, gdzie inwestycja realizowana była w latach 2009-2012 nym celem strategicznym, jakim jest
do miejscowości Trzcinica, gdzie dążenie do tego, aby nasza gmina była
prace trwają od 2018 roku. Oczywiście, każdy z etapów poprzedziło przygotowanie odpowiedniej
dokumentacji i pozyskanie środków zewnętrznych, bez których
realizacja tych zadań byłaby bardzo utrudniona. 22 lutego tego
roku została zawarta umowa na
drugi etap inwestycji w Trzcinicy, obejmujący ulice Jana Pawła II, Kluczborską i Boczną za
kwotę 4.329.723,58 złote, z czego
2.844.019,02 złote to dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Natomiast w ubiegłym roku wykonany został pierwszy etap za
kwotę 5.245.094,35 złote, z czego
Wójt gminy Trzcinica
dofinansowanie to 2.771.270,93
złote. Na trzeci etap został przyGrzegorz Hadzik
gotowany wniosek i, w przypadku
pozytywnego rozstrzygnięcia, reali- przyjazna mieszkańcom, żeby mieszzowany będzie w 2020 roku. Również kańcy chcieli się tutaj osiedlać. To się
Wielkopolska Spółka Gazownictwa dzieje i z zadowoleniem obserwujerozstrzygnęła przetarg i wykona in- my napływ nowych mieszkańców.
westycję gazową w pozostałej części Są duże szanse, aby w najbliższym
miejscowości Trzcinica. Wszystkie te czasie gmina Trzcinica osiągnęła liinwestycje muszą być zsynchronizo- czebność 5 tysięcy mieszkańców. Jest
wane, 7 marca 2019 roku odbędzie się to już bliskie, bo obecnie nasza gmina
liczy już 4909 mieszkańców. Wynika
spotkanie koordynujące.
Czy jest szansa na zwodocią- to z urodzeń i osiedlania się w naszej
gowanie i skanalizowanie całej gminie mieszkańców. Inwestycje
w mniejszych miejscowościach w zagminy w tej kadencji?
W tej pięciolatce nie da się tego kresie uzbrojenia terenu czy budowy
zrobić jeśli chodzi o kanalizację, dróg są również realizowane. Chodzi
gdyż są to bardzo kosztowne inwe- właśnie o przygotowanie terenów pod
stycje. Sama miejscowość Trzcinica budowę między innymi nowych dobędzie wymagała jeszcze dwóch eta- mów mieszkalnych.
pów. Wszystko zależy od pozyskania Jaki jest Pana priorytet na ten
przez Gminę środków zewnętrznych. rok?
To się pokrywa z tym, o czym
Chcemy, aby inwestycja była kontynuowana i poszerzana o kolejne miej- już mówiłem, bo pierwszym dużym
celem jest inwestycja wodno-kanascowości.
Mówił Pan o dwóch celach. Jaki lizacyjno-drogowa oraz gazowa w
Trzcinicy. Jak wspominałem, została
jest ten drugi?
Chodzi o sferę społeczną, w którą już podpisana umowa z wykonawcą.
od dłuższego czasu sporo inwestu- To jest zadanie priorytetowe. Pojemy. W 2014 roku oddane zostało dobnie jak oddanie w tym roku do
do użytku przedszkole w Trzcinicy, użytku rozbudowanego przedszkola
mogące pomieścić 100 dzieci, w 2015 w Laskach. Do końca czerwca planoroku zakończyła się budowa biblio- wane jest zakończenie prac budowlateki w Trzcinicy, wcześniej została nych oraz wyposażenie obiektu, tak
zmodernizowana biblioteka w La- żeby w okresie wakacyjnym dopełnić
skach. W 2017 roku kompleksowo wszystkich niezbędnych formalności
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i aby zajęcia rozpoczęły się 1 września tego roku. Często tam bywam,
nawet dzisiaj już byłem na budowie.
Prace trwają i wszystko idzie zgodnie
z planem.
Jakie środki udało się pozyskać
na te strategiczne dla gminy inwestycje?
Jak już wspominałem, na dwa
etapy zadania wodno-kanalizacyjno-drogowego w Trzcinicy pozyskaliśmy ponad 5.600.000,00 złotych. Na
budowę przedszkola udało nam się
otrzymać dofinansowanie z dwóch
źródeł. Prawie milion złotych wynosi dofinansowanie budowy w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020. Gmina pozyskała też blisko
134.000,00 złotych na projekt
„Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu
Samorządowym w Laskach”. Natomiast na budowę oddziału żłobkowego w Trzcinicy - 600.000,00
złotych.
Czy w związku z modernizacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Trzcinica wzrosną stawki opłat
za wodę i ścieki?
Tu trzeba zaznaczyć, że cenę
za dostawę wody i odbiór ścieków
ustala nowy podmiot - Wody Polskie. W przypadku naszej gminy
w ubiegłym roku cena wody zmalała o 1 grosz i wynosi 2,69 złote
brutto, natomiast opłata za wywóz
ścieków spadła o 79 groszy i wynosi 4,23 złote brutto. Wynika to z
tego, że sporo inwestujemy w te obszary działalności.
Jak w tym roku kształtować się
będą ceny wywozu śmieci na
terenie gminy?
Jeżeli chodzi o koszty gospodarki śmieciowej w gminie, ubiegły rok
nam się bardzo dobrze zbilansował.
Koszty wywozu śmieci, opłaty za
składowanie, koszty administracyjne, utrzymanie PSZOK-u, koszty
odbioru przeterminowanych leków w
aptekach - to wszystko się zamknęło
w kwocie 440.558,57 złotych, a od
mieszkańców zebraliśmy 431.397,40
złotych, według stanu kasowego na
31 grudnia. System zbilansował się,
mimo że od 2016 roku suma wszystkich odpadów wzrosła z 941 ton do
1221 ton w 2018 roku. Koszty wywozu wzrastają, ponieważ, po pierwsze, od 1 stycznia 2019 roku wzrosły
stawki składowania w Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów w Olszowie. W związku z tym przeanalizowaliśmy, ile tonażu wywożono
z terenu gminy w poszczególnych
kategoriach odpadów, pomnożyliśmy
to przez nowe stawki, nie zakładając
jeszcze, że wzrośnie tonaż. Będzie
nowy przetarg na transport, w którym prawdopodobnie będą musiały
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być dodatkowe kursy dotyczące odpadów biodegradowalnych. Do tej
pory jednym kursem wywożone były
odpady suche, a teraz zgodnie z przepisami osobno wywożony musi być
metal, osobno papier, osobno plastik.
Wpływa to na wzrost opłat.
Zrobiliśmy kalkulację dotyczącą stawek dla mieszkańców gminy
Trzcinica. Podczas debaty radni ustalili, że zostajemy w systemie dotychczasowym, czyli opłata pobierana
jest od gospodarstwa: 1-osobowego, 2-osobowego, 3-4-osobowego,
5-6-osobowego oraz gospodarstw z 7
osobami i więcej. Im liczniejsze gospodarstwo tym opłata za jedną osobę w tym systemie staje się mniejsza.
System ten nie generuje tak dużych
rozpiętości między gospodarstwami domowymi. Wiadomo, że część
kosztów za wywóz śmieci jest stała
- takich jak transport, kubeł oraz obsługa administracyjna. 20 lutego radni uchwalili stawki, które będą obowiązywać od 1 kwietnia 2019 roku.
Czy w tym roku wzrosły podatki
lokalne w gminie Trzcinica?
Podatki lokalne należą do kompetencji Rady Gminy i uchwalają je
radni w oparciu o analizy, potrzeby
związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy czy też realizowane
inwestycje oraz stawki Ministerstwa Finansów. Najczęściej jest to
współczynnik inflacji, np. budynki
mieszkalne to wzrost o 2 grosze, a
w przypadku podatku od budynków
związanych z działalnością gospodarczą jest to średnia powiatowa.
Przy czym nowe obiekty służące do
działalności gospodarczej zwolnione
są z podatku na okres 2 lat.
Tradycyjnie ważnym punktem
w planach inwestycyjnych gminy są remonty dróg gminnych.
Jakie inwestycje drogowe czekają gminę Trzcinica w najbliższym czasie?
Jak już mówiłem, drogi zostaną
odtworzone w Trzcinicy na ulicach
Jana Pawła II, Kluczborskiej i Bocznej w ramach prowadzonej inwestycji
wodno-kanalizacyjno-drogowej. Zabezpieczyliśmy też dofinansowanie
w kwocie 630 tysięcy złotych dla Powiatu Kępińskiego na drogę powiatową między Laskami a Trzcinicą.
To będzie wkład Gminy Trzcinica
w budowę ścieżki pieszo-rowerowej
w ramach tej inwestycji. Planujemy
z dotacji Urzędu Marszałkowskiego
zbudować odcinek drogi w miejscowości Borek. Zaplanowana jest
także droga gminna w Kwasielinie.
Przygotowujemy się dokumentacyjnie do kolejnych inwestycji drogowych w Piotrówce i Wodzicznej.
Uczestniczył Pan już w spotkaniach z nowym starostą kępińskim. Jak ocenia pan współpracę na linii Powiat Kępiński
– Gmina Trzcinica?
Dotychczasowe rozmowy dotyczyły głównie inwestycji związanych
z drogami powiatowymi na terenie
naszej gminy. Oceniam je pozytywnie, widać chęć współpracy ze
strony starosty Roberta Kieruzala.
Oczywiście, jeżeli są chęci, muszą
być też możliwości finansowe. Mamy
nadzieję na wspólne inwestycje drogowe. Wspólnie z Powiatem chcielibyśmy wyremontować chodniki na
drogach powiatowych w Piotrówce i

Kuźnicy Trzcińskiej, a także zrealizować strategiczną inwestycję drogową na odcinku Laski-Trzcinica.
Macie też plany związane z modernizacją i rozbudową oświetlenia ulicznego?
Od dłuższego czasu modernizujemy i budujemy duże odcinki oświetlenia i widać tego efekty. Oczywiście,
są to zadania wykonane we współpracy ze spółką Oświetlenie Uliczne i
Drogowe. W tym roku chcemy zrealizować taki odcinek w Nowej Wsi, kolejny łączący odcinek w Smardzach,
a także Aniołka Parcele kierunek
Buczek, Wodziczna kierunek Teklin
i uzupełnienia punktów oświetleniowych w Trzcinicy i Laskach.
Porozmawiajmy o działających
w gminie jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Jakie są w
tej sferze plany inwestycji czy
też zakupu sprzętu?
Został złożony wniosek na remont lub rozbudowę kilku obiektów
garażowych jednostek w Trzcinicy,
Laskach, Piotrówce i Wodzicznej.
Czekamy na decyzję o dofinansowaniu. Złożone są też wnioski na zakup
samochodów dla OSP w Laskach i
Wodzicznej. Oczywiście, wszystko
zależy od otrzymania na ten cel środków zewnętrznych.
A jak wygląda współpraca z
klubami sportowymi?
Współpraca z klubami sportowymi układa się bardzo dobrze. Kluby
realizują swoje zadania w zakresie
rozwoju różnych dziedzin aktywności, a więc piłki nożnej, piłki siatkowej, biegów i sportów siłowych. My
staramy się to wspierać. W bieżącym
roku jest to kwota 115.000,00 złotych.
Kwestia gazyfikacji – jak to wygląda w gminie Trzcinica?
Jako Gmina podjęliśmy działania
związane z gazyfikacją w 2007 roku.
Bardzo pozytywną rzeczą było wyrażenie zgody przez Spółkę Kolejową
na wbudowanie gazociągu w torowisko, którego właścicielem jest Gmina.
Udało nam się zgazyfikować miejscowość Laski, a tamtejsza szkoła przeszła całkowitą termomodernizację
i ma kotłownię zasilaną gazem. W
ubiegłym roku udało się zgazyfikować sporą część miejscowości Trzcinica, zgrywając to z inwestycją wodno-kanalizacyjno-drogową. W tym
roku kontynuowana będzie gazyfikacja w Trzcinicy. 28 lutego uczestniczyłem w spotkaniu w siedzibie
Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa
i omówiliśmy tegoroczne inwestycje
oraz plany na kolejne. Cieszę się, że
planowane są kolejne etapy.
Panie wójcie, jak ocenia Pan
dostęp do świadczeń zdrowotnych w gminie Trzcinica?
Opieka zdrowotna jest realizowana przez lekarzy rodzinnych przyjmujących w Laskach i Trzcinicy.
Współpraca z nimi układa się dobrze
i jestem zadowolony z tych świadczeń, ale – pewnie podobnie, jak
mieszkańcy - odczuwam niedosyt,
jeżeli chodzi o inne rodzaje opieki
bardziej specjalistycznej.
Jak w gminie wygląda realizacja funduszu sołeckiego?
Są to wyodrębnione środki gminne przeznaczone na potrzeby mieszkańców ośmiu sołectw. Na co zostaną
wydane, decydują mieszkańcy na zebraniach wiejskich i najczęściej doty-
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czy to remontów oraz wyposażenia
domów ludowych i obiektów sportowych. Mieszkańcy przeznaczają
je również na integrację, spotkania,
rekreację oraz rajdy rowerowe. Zdarzają się także zadania inwestycyjne.
W tegorocznym budżecie Gminy na
fundusz sołecki zaplanowano około
208.000,00 złotych, czyli około 20%
podatków zbieranych od mieszkańców. Można zatem stwierdzić, że w
sporym procencie te środki do nich
wracają.
Wracając jeszcze do domów ludowych w gminie, w ostatnim czasie
przeszły one sporą metamorfozę. We
wszystkich mamy już nowe instalacje centralnego ogrzewania i obiekty
mogą być wykorzystywane całorocznie jako centra spotkań i integracji.
Przeprowadzone zostały remonty,
między innymi dachów, okien, zaplecza kuchennego. Znacznie poprawiła
się ich estetyka.
Czy poza dużą inwestycją związaną z budową przedszkola planujecie na ten rok inne inwestycje związane z oświatą?
Szkoły w gminie przeszły gruntowną modernizację. W 2014 roku
powstało nowe przedszkole w Trzcinicy, 2017 rok to termomodernizacja
szkoły w Laskach, a przedszkole w
Laskach zostanie oddane do użytku
w tym roku. W obiektach oświatowych na bieżąco wykonywane są prace remontowe. Przy każdej ze szkół
udało nam się wybudować bieżnie
lekkoatletyczne ze skoczniami w dal,
w pobliżu zlokalizowane są boiska
typu „Orlik”.
Ciekawostką jest, że przy obu zespołach szkół w tym roku powstaną

stacje meteorologiczne – jedna sfinansowana ze środków gminy a druga - LGD „Wrota Wielkopolski”.
Po wykonaniu gazyfikacji planujemy też przełączenie kotłów w
szkole w Trzcinicy z oleju na gaz.
Kotłownia przeszła odpowiednią
modernizację w 2015 roku i daje taką
możliwość.
Na terenie gminy znajduje się
kilka obiektów zabytkowych,
takich jak kościoły w Laskach,
kościół w Trzcinicy czy pałac
w Pomianach. Jak samorząd
gminny o nie dba?
Trzykrotnie były udzielne dotacje na rzecz zabytków. Dotyczyło
to kościołów w Trzcinicy, Wodzicznej i Laskach. Jeżeli chodzi o pałac
w Pomianach, jeszcze w tym roku
zrealizowane zostaną prace modernizacyjne dotyczące mieszkań i zabezpieczenia obiektu. Jest to bardzo
kosztowne i bez pozyskania środków
z zewnątrz będzie to długi proces, ale
go realizujemy.
Czy widzi Pan potrzebę budowy nowych mieszkań komunalnych?
Gmina Trzcinica utrzymuje ponad 20 mieszkań komunalnych. Remontujemy i dbamy o tę bazę mieszkaniową. W tym roku powstaną
kolejne 2 mieszkania.
Jak układa się Panu współpraca
z pochodzącą z gminy Trzcinica
posłanką Bożeną Henczycą?
Pani poseł jest jednocześnie prezesem Stowarzyszenia „Tilia”, które
realizuje różne działania z zakresu
rozwoju kulturalnego i integracyjnego mieszkańców. Gmina Trzcinica
wspiera te zadania, udostępniając

obiekty, wyposażenie, a także dofinansowując te działania w ramach
bieżącej działalności lub ogłaszanych
konkursów.
Na terenie gminy prężnie działają stowarzyszenia zajmujące
się kulturą i historią regionu.
Jak Pan ocenia wydarzenia i
inicjatywy, mające na celu promocję dziedzictwa regionu, a
także współpracę z gminnymi
organizacjami?
Jeżeli chodzi o działalność kulturalną, to faktycznie sporo się dzieje, a
znaczącą pracę w tej dziedzinie wykonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy, także Urząd Gminy,
Zespół Szkół w Laskach i Zespół
Szkół w Trzcinicy starają się działać
w tym zakresie. Bardzo widoczna
jest działalność chóru „Laskowianie”
i obu chórów szkolnych. Ponadto takie działania inicjują stowarzyszenia
i zachęcamy je do takiej aktywności.
Udzielane jest wsparcie finansowe
poprzez granty w ramach ogłaszanych przez Gminę konkursów, a także pomagamy, między innymi udostępniając pomieszczenia, w których
odbywają się wydarzenia i imprezy
dla mieszkańców.
Panie wójcie, czy można mówić
o animozjach czy też rywalizacji pomiędzy miejscowościami
w gminie? Myślę o Trzcinicy i
Laskach...
Raczej się przyciągają, czego
dowodem są liczne małżeństwa. Natomiast w swojej działalności staram
się integrować mieszkańców i wspierać ich działania.
Rozmawiali:
M. Łapa i M. Bendzińska

GONIEC PERZOWSKI
marzec 2019, nr 10 (863)
W Perzowie odbyło się zebranie członkiń działających na terenie gminy Kół Gospodyń Wiejskich

Powstanie publikacja
o Kołach Gospodyń Wiejskich

Wójt Gminy Perzów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018, poz.2204 ze zm.)
informuje,
że podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Perzowie oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Perzów, wykaz nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Turkowy o numerze ewidencyjnym 164/1,
stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Perzów przeznaczonej
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.
Wójt Gminy Perzów
Danuta Froń

W spotkaniu zainicjowanym
przez wójt gminy Danutę Froń
wzięły udział przedstawicielki Kół
Gospodyń Wiejskich działających
w poszczególnych wioskach gminy
Perzów.
Jednym z tematów przewodnich
spotkania było omówienie spraw
związanych z wydaniem publikacji
promującej Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie gminy.
Wydanie publikacji zaplanowano
na sierpień 2019 r., a jej ostateczny
kształt będzie wynikiem wspólnej
pracy gospodyń wiejskich oraz pracowników samorządu gminnego.
Publikacja zawierać będzie aktualne informacje związane z bieżącą
działalnością KGW, jak również fakty związane z ich historią. Dodatkowo uzupełniona zostanie o przepisy
na lokalne potrawy. Konkursowa
degustacja przyrządzonych według
tradycyjnych receptur dań odbędzie
się podczas perzowskiego festynu rodzinnego 18 maja br. Jednym z członków jury konkursu będzie znany z telewizyjnych programów kulinarnych
kucharz Piotr Kucharski.
Podczas dyskusji omówiono plany związane z organizacją tegorocznych imprez oraz sytuację KGW wpisanych do Krajowego Rejestru Kół
Gospodyń Wiejskich. Oprac. bem

Nowy sołtys w Smardzach
W trakcie zebrania wybrano nowego
sołtysa, którym została Irena Zimoch

13 lutego 2019 r. w Smardzach
odbyło się zebranie, podczas którego
sprawozdanie z działalności w ostatnich czterech latach i zrealizowanych
inwestycji na terenie sołectwa przedstawił sołtys Józef Gnacy.
Wśród inwestycji minionej kadencji przypomniano budowę drogi
kierunek Siemionka i drogi do domu
ludowego, a także budowę stadionu
sportowego i placu zabaw. Wymieniono też dalszą modernizację domu
ludowego oraz jego doposażenie,
utwardzenie znajdującego się przy
nim placu i wykonanie altanki. Modernizacja dwóch odcinków oświetlenia ulicznego od strony Lasek i

Granic oraz oświetlenie terenu przy
domu ludowym – to kolejne zrealizowane zadania.
Podczas zebrania dokonano wyboru nowego sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem sołectwa Smardze
została Irena Zimoch, a członkami
Rady Sołeckiej: Henryk Jędrzejak,
Stanisław Maryniak, Szymon Maryniak, Artur Rozik, Franciszek
Tomalik i Mariusz Żłobiński.
Podobnie jak podczas wcześniejszych zebrań sołeckich, które odbyły
się w gminie Trzcinica, gratulacje
nowo wybranym złożył wójt Grzegorz Hadzik.
Oprac. bem

Gmina Perzów pozyskała ponad 50 tysięcy złotych dofinansowania na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora
w Domasłowie

Dom Seniora
z dofinansowaniem
Seniorzy uczestniczą w zajęciach artystycznych,
komputerowych i w gimnastyce

12 lutego 2019 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił wyniki Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020, edycja
2019. Gmina Perzów znalazła się na
liście rankingowej wśród 421 dotowanych ofert. Dofinansowanie na
funkcjonowanie Domu Dziennego
Pobytu w Domasłowie w wysokości
50.400,00 zł stanowi 39,82% całkowitego kosztu zadania.
Dzienny Dom Seniora w Domasłowie funkcjonuje codziennie od
godziny 8:00 do 16:00. Spotyka się
w nim obecnie 14 seniorów z gminy Perzów, którzy mogą dodatkowo korzystać z zajęć artystycznych,
komputerowych, gimnastyki, usług

fizjoterapeuty i pielęgniarki. Seniorzy mają zapewniony ciepły posiłek i
fachową pomoc opiekunek. Wspólnie
spędzony czas zagospodarowany jest
również przez samych seniorów, którzy dzielą się swoimi pasjami, organizując lekcje historii, gotowania czy
robótek ręcznych.
W Domu Seniora odbywają się
również spotkania edukacyjne w
ramach współpracy z jednostkami
organizacyjnymi gminy, takimi jak
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna, a także atrakcyjne biesiady urodzinowe oraz okolicznościowe, takie jak Dzień Babci i Dziadka
czy walentynki.
Oprac. bem
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16 lutego 2019 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu odbył się XVI Turniej Tenisa Stołowego Sołectw Gminy Łęka
Opatowska o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy

Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Lekcja historii i pamięci
Sołectwa walczyły

o Puchar Przewodniczącego Rady

Tegoroczne obchody rozpoczęły się
złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy
pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2019 r. w gminie Łęka
Opatowska odbyły się uroczystości
związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Na zaproszenie gospodarzy
obchodów wójta gminy Łęka Opa-

towska Adama Kopisa i dyrektor
Gimnazjum im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Opatowie Anny
Synowiec odpowiedzieli między
innymi przedstawiciele rodzin Żołnierzy Wyklętych oraz powstańców

Na cmentarzach w Opatowie
i Siemianicach oddano hołd poległym
powstańcom wielkopolskim

Program artystyczny zaprezentowali uczniowie Gimnazjum
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie

Msza św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych i powstańców
wielkopolskich odprawiona została w opatowskim kościele

14

wielkopolskich. W gminnych uroczystościach uczestniczyli również:
sekretarz gminy Małgorzata Gąszczak, radni i sołtysi, dyrektorzy szkół
podstawowych z tereny gminy Łęka
Opatowska, nauczyciele i uczniowie
szkół, harcerze, poczty sztandarowe
oraz pracownicy Urzędu Gminy.
Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy
pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy
Wyklętych, znajdującą się przy Rządcówce w Łęce Opatowskiej oraz pod
tablicą przy skwerze Gimnazjum w
Opatowie. Na cmentarzach w Opatowie i Siemianicach złożono również
hołd poległym powstańcom wielkopolskim.
Następnie w kościele parafialnym
pw. św. Floriana w Opatowie została
odprawiona msza święta w intencji
Żołnierzy Niezłomnych i powstańców wielkopolskich z terenu gminy.
Wzruszające widowisko przygotowali uczniowie opatowskiego gimnazjum. Młodzi artyści pod kierownictwem nauczycieli poprzez taniec,
śpiew i filmy edukacyjne przedstawili zebranym gościom lekcję historii.
Dla uczczenia pamięci walczących o
wolną i niepodległą Polskę odczytano
apel poległych.
Na zakończenie dyrektor gimnazjum oraz wójt gminy uhonorowali
rodziny powstańców wielkopolskich
oraz Żołnierzy Niezłomnych pamiątkową kokardą narodową z orłem
wojsk wielkopolskich.
Podsumowaniem obchodów była
wizyta u pani Ireny Nawrockiej
pseudonim Krysia – żołnierza oddziału Franciszka Olszówki „Otta”,
jedynej żyjącej uczestniczki działań
tego oddziału z terenu powiatu kępińskiego.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowił w 2011
r. parlament „w hołdzie Żołnierzom
Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w
obronie niepodległego bytu Państwa
Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia
dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak
i w inny sposób przeciwstawili się
sowieckiej agresji i narzuconemu siłą
reżimowi komunistycznemu”.
Oprac. bem
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Zgromadzonych uczestników i
kibiców przywitali: wójt gminy Łęka
Opatowska Adam Kopis oraz przewodniczący Rady Gminy Michał
Jerczyński, życząc wszystkim wielu
sportowych emocji, niepowtarzalnej
atmosfery oraz sukcesów w grze.
W tym roku w turnieju wzięło
udział 9 sołectw z terenu gminy. Turniej rozgrywany był w kategoriach
sołectw – drużynowo, a w kategorii
kobiet i kategorii sołtysów oraz radnych – indywidualnie. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał
sędzia główny turnieju Jerzy Derdak.
Turniej przebiegał w przyjacielskiej atmosferze z nutką sportowej
rywalizacji. Organizatorzy dla obecnych na turnieju zawodników i przybyłych gości przygotowali posiłki
regeneracyjne oraz ciastka i kawę.
Na zakończenie turnieju przewodniczący Rady Gminy Łęka Opatowska
M. Jerczyński podziękował zawodnikom za udział i zaangażowanie, pogratulował wszystkim osiągniętych
wyników. Zwycięzcom rozgrywek
wręczył dyplomy i puchary.
Oprac. bem

Wyniki turnieju
Tenis indywidualny kobiet:
1. Anna Stempin – Piaski
2. Weronika Krysiak – Siemianice
3. Wiktoria Stępień – Łęka Opatowska
4. Angelika Szkudlarek – Kuźnica Słupska
5. Natalia Woźnica – Raków
6. Wiktoria Grzegorek – Opatów
Tenis indywidualny sołtysów i radnych:
1. Mieczysław Skotnik – Siemianice
2. Anna Stempin – Piaski
3. Łukasz Olbrych – Biadaszki
4. Dariusz Gąszczak – Łęka Opatowska
5. Rafał Wielgoś – Opatów
6. Angelika Szkudlarek – Kuźnica Słupska
7. Tomasz Lubojański – Trzebień
8. Iwona Woźnica – Raków
9. Grzegorz Adamski – Opatów
Tenis drużynowy mężczyzn:
1. Opatów – Przemysław Klepacz
i Waldemar Nawrot
2. Siemianice –Mieczysław Skotnik
i Paweł Skotnik
3. Łęka Opatowska – Zbigniew Szmidt
i Paweł Gottfried
4. Jakub Hilleberg i Kamil Wesołowski
5. Paweł Derdak i Kamil Derdak
6. Bartłomiej Szkudlarek i Dominik Zając
7. Wiktor Wojtasik i Kajetan Feja

Kolejna edycja programu „Umiem pływać” w gminie Łęka
Opatowska

Uczą się pływać

Program powszechnej nauki
pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I-III. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci
w pozalekcyjnych i pozaszkolnych
zajęciach sportowych z zakresu nauki
pływania. Powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania stanowią atrakcyjną propozycję zagospodarowania
wolnego czasu uczniów.
- Upowszechnianie aktywności
fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu to bardzo istotne
i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. Zajęcia sportowe realizowane
w ramach programu powszechnej
nauki pływania to przede wszystkim
nauka podstawowych umiejętności
pływania, zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz
prowadzenia zdrowego i aktywnego
stylu życia – wyjaśniają realizatorzy
kolejnej edycji programu.
W ramach powszechnej nauki
pływania w gminie Łęka Opatowska zakłada się przeprowadzenie 20
godzin lekcyjnych nauki pływania
dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Nauka pływania odbywa

się w terminach od 12 lutego do 17
kwietnia 2019 r. 86 dzieci z klas I-II
szkół podstawowych gminy w 6 grupach weźmie udział w 10 wyjazdach
na pływalnię po 2 godziny lekcyjne
każdy. Zajęcia odbywają się na basenie przy Zespole Szkół Specjalnych
w Słupi pod Kępnem. Jedna grupa
może liczyć maksymalnie 15 osób.
W ramach programu zakłada
się pokrycie kosztów związanych z
transportem, wejściem na pływalnie,
ubezpieczeniem uczestników, jak
również opłaceniem instruktorów
nauki pływania, kadry wychowawców oraz opiekunów.
Udział jednego uczestnika kwotą
180,00 zł dofinansowuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, a Gmina
kwotą 165,00 zł. W sumie wkład własny Gminy Łęka Opatowska wynosi
14.190,00 zł.
- Warto podkreślić, że pływanie
jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny. Ćwiczenia w
wodzie i pływanie to również jeden
z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania wadom postawy oraz ich
korygowania – dodają organizatorzy
kolejnej edycji zajęć.
Oprac. bem

Region

gmina
W Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie odbyły się uroczyste występy wychowanków Przedszkola „Kwiaty Polskie”

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
marzec 2019, nr 10 (1186)

Przedszkolaki świętowały
Z zimowymi sportami za pan brat Dzień Babci i Dziadka

Uczniowie z Nowej Wsi Książęcej na nartach w Zieleńcu

23 lutego br. uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy Zespołu Szkół im. Ks. Michała
Przywary i Rodziny Salomonów w
Nowej Wsi Książęcej uczestniczyli w

aktywności fizycznej oraz świetnym
treningiem ciała poprawiającym
kondycję oraz koordynację ruchową.
Kolejnym ważnym punktem wyjazdu było poznanie walorów turystycz-

Dzieci miały ogromną frajdę
z nauki jazdy na nartach

całodniowym wyjeździe do ośrodka
narciarskiego „Ski Arena” w Zieleńcu. Głównym celem wycieczki była
nauka jazdy na nartach. Narciarstwo
jest jedną z przyjemniejszych form

nych malowniczych okolic w Górach
Orlich w południowej części Polski.
Wczesnym rankiem 27-osobowa
grupa wyruszyła z Nowej Wsi Książęcej. Podróż rozpoczęła wspólna

modlitwa z ks. Danielem Wawrzyniakiem. Po dotarciu do Zieleńca
uczniowie udali się do wypożyczalni
sprzętu narciarskiego. Dwugodzinne
zajęcia z instruktorami Akademickiej Szkoły Narciarstwa i Snowboardu rozpoczęły się o godzinie 10.00.
Nauka jazdy na nartach odbywała się
na dolnej stacji w zabezpieczonym
terenie treningowym „Bartuś”, wyposażonym w dwa orczyki i wyciąg
dydaktyczny o długości 120 m, idealny dla początkujących narciarzy.
Po zakończonym treningu szkoleniowym uczniowie, którzy opanowali technikę jazdy, mogli wspólnie
z nauczycielami zjeżdżać na stoku.
Przerwy od nauki jazdy były świetną okazją do wypicia gorącej herbaty
oraz skosztowania przepysznego ciasta upieczonego przez dyrektor szkoły Elżbietę Kuropkę. Zmęczona, ale
zadowolona i wzbogacona o kolejne
doświadczenia grupa wróciła wieczorem do domu.
Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku do wyjazdu dołączą kolejni
uczniowie, a podziękowania za świetną współpracę oraz pomoc w organizacji wyjazdu należą się rodzicom
oraz opiekunom.
M. Gudra

I Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bralin

Od 12 do 15 lutego br. w Świetlicy
Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie odbyły się uroczyste
występy wychowanków Przedszkola
„Kwiaty Polskie” w Bralinie z okazji
Dnia Babci i Dziadka.
Na zaproszenie dyrektorki placówki Teresy Michalskiej w spotka-

gotowany z wielką pieczołowitością
spektakl zaprezentowały dzieci z
najmłodszych grup przedszkolnych:
„Fiołki”, „Niezapominajki”. 14 lutego br. swoje umiejętności aktorskie i
wokalne przedstawiły maluchy z grup
„Stokrotki” i „Tulipanki”. Zwieńczeniem wszystkich występów było

Przedszkolaki przygotowały wspaniały
występ dla swoich babć i dziadków

niach udział wzięli: sekretarz Urzędu
Gminy Bralin Ewelina Pieles, kierownik Referatu Oświaty Sławomir
Bąk oraz podinspektor Referatu
Marta Brząkała.
Serię występów, 12 lutego br.,
rozpoczęła grupa starszaków: „Różyczki” i „Konwalie”. Mali artyści
z wielkim zaangażowaniem i przejęciem śpiewali, tańczyli i recytowali
wiersze dla swoich ukochanych babć
i dziadków. Z kolei 13 lutego br. przy-

przedstawienie dzieci z grup „Maczki” i „Bratki”, które odbyło się 15 lutego br.
Sala świetlicy „Tęcza” każdego
dnia była wypełniona po brzegi, a
występy małych artystów wzbudziły
u wszystkich obecnych na sali wielkie
wzruszenie i radość. Dzieci, dzięki
pomocy swoich opiekunek, w wesoły i kreatywny sposób zapewniły
swoje babcie i dziadków o miłości i
szacunku, jakim ich darzą. M. Gudra

Gmina Bralin dofinansuje LKS „Sokół” Bralin i UKS Sport Bralin

Przyznano dotacje
dla klubów sportowych

Sportowa niedziela w Nowej Wsi Książęcej
17 lutego br. w sali sportowej
Zespołu Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej
Wsi Książęcej odbył się I Otwarty
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy
Bralin Marka Markiewicza. W
zawodach udział wzięło 8 drużyn,

podzielonych na dwie grupy. Obserwatorami i gośćmi turnieju byli: wójt
gminy Bralin Piotr Hołoś, sekretarz
Ewelina Pieles, kierownik Referatu
Oświaty i Sportu Sławomir Bąk oraz
dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Wsi
Książęcej Elżbieta Kuropka.
Po zaciętej rywalizacji wyłonieni

Organizatorzy zadbali
o nagrody dla zawodników

zostali zwycięzcy. Nagrodę Fair Play
z rąk wójta otrzymała zawodniczka
drużyny „Sokółki” – Marta Mamczak. Cieszy duże zainteresowanie
turniejem, ilość drużyn, wysoki poziom rozgrywek oraz zaangażowanie
i serce do gry. Fundatorem pucharów
był przewodniczący Rady Gminy
Bralin M. Markiewicz, a o organizację zawodów zadbali pracownicy
Urzędu Gminy Bralin – Mariola
Gudra, Karol Wanzek oraz S. Bąk.
Dodatkowo K. Wanzek był sędzią
sportowym w turnieju. Oprac. KR
WYNIKI RYWALIZAC JI
Grupa damska:
1. „Sokółki”
2. „Crazy Volleyball”
3. „2115 Gang”
4. Urząd Gminy Bralin
Grupa męska:
1. „Kormoran” Bralin
2. „Team czwartkowy ”
3. „Orł y” Bralin
4. „2115”

Podczas podpisywania umów
z przedstawicielami klubów sportowych

20 lutego br. wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś podpisał z przedstawicielami dwóch klubów sportowych
działających na terenie gminy umowy o przyznanie dotacji na działalność sportową w 2019 r.
We wrześniu 2018 r. LKS „Sokół” Bralin i UKS Sport Bralin złożyły wnioski o przyznanie dotacji
celowej na 2019 r. Po uchwaleniu
budżetu gminy, zatwierdzeniu wysokości środków przeznaczonych na ten
cel oraz uaktualnieniu przez kluby
kosztorysów i harmonogramów reali-

zacji zadań, można było przygotować
stosowne umowy. Przyznane środki finansowe przeznaczone będą na
działalność w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie
gminy Bralin i zwiększenia dostępności mieszkańców do działalności
sportowej.
Gmina Bralin na dotacje celowe
na sport przeznaczyła kwotę 60.000
zł. LKS „Sokół” Bralin otrzymał dofinansowanie w kwocie 40.000 zł, natomiast UKS Sport Bralin – w kwocie
20.000 zł.		
M. Gudra
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działkę 10-20 arów - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 68/03/19)
Sprzedam działki budowlane Bralin
ul. Wiśniowa w okolicy Pólka.
Tel. 539 623 820 lub 600 721 743.
(TK 66/03/19)
Sprzedam ogródek działkowy, 430 m2 - za
małym dworcem. Tel. 600 326 388.
(TK 59/02/19)
Sprzedam działkę budowlaną 12 arów Bralin, ul. Leśna. Tel. 609 253 481.
(TK 55/02/19)
Sprzedam działkę budowlaną w Myjomicach
o powierzchni 11,92 ara. Działka uzbrojona
w prąd i wodę, położona przy nowej asfaltowej, skanalizowanej drodze ze ścieżką
rowerową. Kontakt pod nr. tel. 605 687 507.
(TK 45/02/19)
Sprzedam działkę 70 arów - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 31/01/19)
Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam grunt inwestycyjny 3,6 ha - Baranów. Tel. 660 168 343. (TK 65/03/18)

Kupię mieszkanie o pow. min. 65 m2 w
Rychtalu. Proszę o kontakt po godz. 16:00.
Tel. 663 590 947.
(TK 66/03/19)
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)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
rolnicze
Sprzedam siewnik nawozowy 2-talerzowy,
Amazone - cena 1000 zł. Tel. 606 854 921.
(TK 69/03/19)

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

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

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

Sprzedam 5 rojów pszczół.
Tel. 510 176 111.
(TK 40/02/19)

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

Sprzedam: TUR C-330, rozrzutnik obornika
„Tandem” oraz mieszalnik pasz + śrutownik.
Tel. 604 964 368.
(TK 18/01/19)

Do wynajęcia mieszkanie - Murator.
Tel. 880 722 069.
(TK 57/02/19)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
Do wynajęcia pawilon mieszkalny dla
2 osób. Niezależne wejście, pełne wyposażenie, C.O. Tel. 730 139 312.
(TK 51/02/19)
Do wynajęcia lokal 38 m2 na handel lub
usługi - Os. Kopa. Tel. 510 285 430.
(TK 49/02/19)

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

Murowanie budynków, remonty, tynkowanie
naszynowe i tradycyjne, elewacje budynków,
wykańczanie wnętrz. Tel. 608 187 829.
(TK 28/01/19)
Naprawa i sprzedaż komputerów i laptopów
w niskich cenach, strony i sklepy internetowe.
Tel. 889 786 700.
(TK 64/02/19)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)

Zakład tapicerski zatrudni stolarzy, szwaczki
i tapicerów. Tel. 602 337 423. (TK 56/02/19)
Poszukuję opiekunki dla osoby niepełnosprawnej, na kilka godzin dziennie.
Tel. 601 844 544.
(TK 37/02/19)
motoryzacja

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

Sprzedam samochód osobowy VW passat
kombi, zielony metalik, rok 2000, 110 KM,
1.9 TDi, stan b. dobry. Tel. 502 385 248.
(TK 48/02/19)
Sprzedam seicento, rok 2000.
Tel. 510 285 430.
(TK 50/02/19)
Sprzedam BMW, 2002 r., czerwony, automat, cena 6 tys. zł. Tel. 696 646 984.

praca

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.

Firma szkoleniowo-doradcza zatrudni specjalistę d/s BHP do obsługi firm.
Tel. 509 728 617.
(TK 63/02/19)

sprzedam

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

US£UGI

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

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

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

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

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

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

Kupię gitarę klasyczną! Tel.: 731 410 200.
(TK 67/03/19)

wynagrodzenie od 6000 zł netto
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PRACA: opieka w Niemczech, WYSOKIE
zarobki – do 1650€. Tel. 61 666 2993.
(TK 58/02/19)
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ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.

pomocników stolarzy

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

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

tel.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

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

sprzedam

lokale
mieszkalne

w Bralinie
przy ulicy Nowej.

do wynajęcia

Telefon: 518 973 923.

lokal handlowo-usługowy

Przedsiębiorstwo

„BIS”

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

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

kontakt: 600 959 111.
usługi elektryczne i elektromechaniczne

Zgłoszenia:

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

pon.-pt. 8.00-14.00.

GS „SCh” w Bralinie
sprzeda samochód marki

FORD
TRANSIT,
rok produkcji 2012.

Tel. 604 824 980.
SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

Telefon: 514 288 733

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

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

Korepetycje

z języka polskiego.
Tel. 606 365 377

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

Zatrudnimy STOLARZA
lub POMOCNIKA STOLARZA
MONTAŻYSTĘ KRZESEŁ
lub osobę do przyuczenia zawodu.
Zajmujemy się produkcją stelaży
krzeseł i mebli tapicerowanych.

Gwarantujemy dobrą pracę i płacę.
Więcej informacji pod nr tel. 501 601 168
lub w siedzibie firmy:
Zakład Stolarsko-Tapicerski s.c.,
Józef i Przemysław Jędrysiak,
Szklarka Mielęcka 8a, 63-600 Kępno.
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Recenzje

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Katarzyna Archimowicz - „Dwie twarze Ioany”

TAPICERÓW

„Słuchał jej z zapartym tchem i pojąć mu było trudno, że tak się mogły pleść ludzkie losy. Toż
to opowieść na scenariusz filmowy. I ucieczka z okupowanego kraju, i ratunek na obczyźnie, pożar
i śmierć w płomieniach, narzeczeństwo i zdrada, śmierć kochanki, wyobcowanie, odrzucenie, brak
tożsamości…” Pewnego dnia życie Ioany znacząco zmienia swój bieg. Zdradzona, nieakceptowana,
pogardliwie nazywana polską dziedziczką, opuszcza rodzinną wieś w Rumunii, by poszukać własnego miejsca na ziemi. Los prowadzi ją do Polski, kraju przodków, który nie przyjmuje jej jednak
gościnnie. Bezdomna, bezrobotna i okradziona, wszelkimi siłami walczy o przetrwanie na emigracji.
Czy uda jej się odbudować swoje życie? Ile uprzedzeń będzie musiała pokonać, by pośród obcych
ludzi znaleźć przyjaźń, a może nawet miłość? I jak odpowie na najważniejsze życiowe pytanie – czy jej dusza jest rumuńska, czy polska?

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

tel.:

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Kamil Janicki - „Damy polskiego imperium”
Kontynent pustoszony zarazą, jakiej ludzkość jeszcze nie widziała. Czasy naznaczone upadkiem
najpotężniejszych rodów. Epoka potrzebująca prawdziwych bohaterek. Kobiet zdolnych położyć podwaliny nowego polskiego imperium. Bez Jadwigi nie byłoby królestwa. Gdy męża wygnano z kraju,
to na jej barki spadła walka o przetrwanie dynastii. Gdy zaś wróg stanął u bram Wawelu, ona osobiście dowodziła ostatnim bastionem Piastów. Elżbieta nie zasłaniała się żadnym mężczyzną. Straciła
dłoń, broniąc rodziny przed atakiem oszalałego zamachowca. A gdy jej brat umarł, to ona stała się
ostatnią nadzieją królestwa. I jedyną w historii Polski kobietą, która nikomu nie oddała choćby krztyny swej władzy. Jadwiga Andegaweńska po prababce odziedziczyła nie tylko imię, ale też hart ducha.
Zrobiono z niej króla, licząc, że będzie bezwolną marionetką. Ale to ona utorowała drogę do polskiej
potęgi. Pokora, pobożność i nieposkromiona ambicja. Przełomowy moment dziejów. I wybitne damy,
bez których nie byłoby Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

S.E. Hinton - „Outsiderzy”

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Gabinet chirurgiczny
Wojciech Żółtaszek
Czwartki od 16:00 / tel. 508 139 409.

Kucyk jest czternastoletnim chłopcem, twardym i zbuntowanym, ukrywającym wrażliwość pod
maską zuchwałego i cynicznego łobuza. Po śmierci rodziców chłopak związany jest mocno z braćmi
i ulicznym gangiem niepokornych nastolatków, mieszkających w złej dzielnicy smutnego miasta.
Gdy Johny, przyjaciel Kucyka, zabija przypadkiem członka wrogiego gangu, rozkręca się spirala
przemocy. Kucyk tkwi w jej centrum, szamocząc się w poszukiwaniu wyjścia... Ta amerykańska,
młodzieżowa powieść na miarę „Buszującego w zbożu” Salingera została napisana przez autorkę w
wieku szesnastu lat i do dziś jest jedną z najchętniej czytanych lektur szkolnych w Stanach Zjednoczonych. Nowe wydanie tej nieprzemijającej klasyki, będącej również inspiracją kultowej filmowej
adaptacji Francisa Coppoli z lat 80., przypomina polskim czytelnikom bohaterów, z którymi żal się
rozstawać nawet na ostatnich stronach.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 10
SPONSORZY NAGRÓD:

Gabinet Internistyczno
-Kardiologiczny
Agnieszka Żółtaszek
Wtorek od 16:00 / tel. 501 508 670.
Kępno, ul. Sienkiewicza 52
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 13 marca 2019 r.

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

1. Katarzyna Archimowicz
- „Dwie twarze Ioany”,
2. Kamil Janicki - „Damy polskiego
imperium”,
3. S.E. Hinton - „Outsiderzy”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 9 nagrody otrzymuj¹:

Urszula Kulik (Kępno),
Bogdan Nowacki (Domasłów).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Postanowisz zdobyć nowe umiejętności. Z zapałem
przystąpisz do nauki, będziesz więcej czytać i dyskutować z osobami, które mają większe od ciebie doświadczenie. Zadawaj pytania, badaj różne możliwości.

Byk 21 IV – 21 V
W tym tygodniu możesz poczuć się zmęczony wszystkimi sprawami, z jakimi przyszło ci się zmagać w ostatnim czasie. Dojdziesz do wniosku, że czas pozbyć się
części obowiązków.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Odkryjesz swoje powołanie lub znajdziesz ścieżkę,
którą chciałbyś podążać. Twoje opinie będą niezależne i rewolucyjne. Dyskutuj, ale nie staraj się zbyt mocno do nich przekonywać.

6.
7.

Lew 23 VII – 22 VIII

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

Więcej informacji uzyskać
można u managera
restauracji pod nr tel.:
690 820 925, 62 / 78 299 52
lub osobiście w siedzibie
firmy Restauracja Piaski 1a.

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

Firma Novotex w Taborze Wielkim
zatrudni osobę na stanowisko

Rak 23 VI – 22 VII
Poczujesz, że nie jesteś samotny. Otoczą cię przyjaźni
ludzie, dla których twój los okaże się ważny. Skorzystaj z ich rad i podpowiedzi, nie obawiaj przyznać do
błędów.

Apteka „Centrum” - 7.03.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 8.03.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 9.03.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 10.03.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 11.03.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 12.03.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 13.03.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.

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

Pilnuj swoich spraw, bo coś może się nieoczekiwanie
dla ciebie w tym tygodniu zakończyć. Ktoś wycofa się z
podjętych decyzji lub znajdzie sobie inne towarzystwo.
Będziesz musiał zapłacić zaległe rachunki lub oddać
stary dług.

Panna 23 VIII – 22 IX
Będziesz się cieszyć życiem, nie odmawiaj sobie rozrywek i zabawy. W tym tygodniu masz szansę uwolnić
się od pewnych złych przyzwyczajeń, przyzwyczajeń
nawet nałogów. Okaż silną wolę.

I OG£OSZE
PRZYJMUJEMY

Waga 23 IX – 23 X

W GOD

W tym tygodniu zostaniesz doceniony lub pochwalony. Czeka cię propozycja wyjazdu, współpracy lub
nawiązania ciekawej znajomości. Będziesz ruchliwy,
wesoły i towarzyski. Wystarczy ci czasu na wszystko.

(62) 78 2

Skorpion 24 X – 21 XI
Pamiętaj o swoich zasadach i wartościach. Ktoś może
kusić cię do ich porzucenia, mamić cię obietnicą szybkiego sukcesu lub pieniędzy. Bądź szczery wobec siebie i postępuj tak, abyś nie musiał się wstydzić.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Nie szastaj pieniędzmi, nie wydawaj wszystkiego na
zabawę, bo wpędzisz się w finansowe kłopoty. Zauważ, kto potrzebuje pomocy w najbliższym otoczeniu
i daj z siebie wszystko. Pewna wiadomość poprawi ci
humor i sprawi, że twoje nadzieje odżyją.

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW
W zakresie zasad przyznawania płatności
obszarowych w 2019 r.
- 12 marzec 2019r. godz. 10:00, Urząd Gminy
Rychtal ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal
- 19 marzec 2019r. godz. 10:00, Dom Ludowy,
Myjomice 124, 63-600 Kępno

Wodnik 20 I – 18 II
Rzucisz się na głęboką wodę, a okoliczności okażą się
sprzyjające. Zawrzesz nowe znajomości, dowiesz się
o nowych faktach i interesujących sprawach. W pracy
czeka cię ważne zadanie, a nawet szansa na awans.

Ryby 19 II – 20 III
Staniesz się życzliwy i wyrozumiały, pogodzisz wrogów i zapobiegniesz kłopotom. Wielką inspirację będzie dla ciebie sztuka, muzyka lub biografia wybitnej
osoby. W miłości szukać będziesz ideału.

kontakt:

(62) 78 292 84
Kępno, dnia 5 marca 2019 roku

GKNOŚiPP.6845.6.2019/6

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Koziorożec 22 XII – 19 I
Zapowiada się udany tydzień. Jesteś w pełni sił i możesz zrealizować swoje plany. Jeśli przygotowujesz się
do ważnego zadania, to teraz nadszedł moment, aby
rozpocząć działanie. W sprawach zawodowych czeka
cię uznanie.

reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.) w godz.
9.00-16.00.

informuje o ogłoszeniu

wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU
Najem w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni użytkowej 9,00 m2,
stanowiącego część zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie, przy ul. Kościuszki 2,
oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Kępno, obręb Kępno jako działka nr 1967/2 o powierzchni 0,1025 ha,
stanowiącej użytek: inne tereny zabudowane, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00047242/1, na rzecz przedsiębiorcy „HIRFAL” Hieronim Falkowski Ślusarstwo Usługowe, NIP:
6191802830, REGON: 302750262, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej w zakresie
„obróbki mechanicznej elementów metalowych”.
2.

MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-6300 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy
ul. Kościuszki 9, w okresie od 7 marca 2019 roku do 28 marca 2019 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http://www.um.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gmina Kępno.

3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 78 25 810)
lub pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.

Tygodnik Kępiński 7 marca 2019
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Ogłoszenia

reklamy

Współpracu
je

my z:

63-645 Łęka Opatowska
Piaski k. Kępna 1A
tel. 62 / 78 141 10, tel./fax 62 / 78 141 11

63-600 Kępno, ul. Rzeźnicka 14
(wejście od ul. Polnej, przy Sedalu)
tel. 62 / 78 23 691

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
20
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Debiut

24. kolejka | wiosna 2019
Legia Warszawa – Miedź Legnica .............– 2:0
Zagłębie Sosnowiec – Korona Kielce .........– 4:1
Lech Poznań – Arka Gdynia .....................– 1:0
Piast Gliwice – Śląsk Wrocław ..................– 2:0
Wisła Kraków – Pogoń Szczecin ...............– 2:3
Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk ...............– 2:1
Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze ......– 2:2
Wisła Płock – Cracovia .............................– 3:2
1. KS Lechia Gdańsk
24 49 38:20
2. KP Legia Warszawa
24 45 37:24
3. Jagiellonia Białystok
24 40 40:32
4. GKS Piast Gliwice
24 40 36:26
5. KKS Lech Poznań
24 39 36:29
6. MKS Pogoń Szczecin
24 38 36:30
7. MKS Cracovia SSA
24 36 27:25
8. MKS Korona Kielce
24 36 29:29
9. KGHM Zagłębie Lubin
24 33 38:36
10. Wisła Kraków SA
24 32 36:35
11. MZKS Arka Gdynia
24 25 34:36
12. WKS Śląsk Wrocław
24 24 31:33
13. KS Górnik Zabrze
24 24 30:43
14. MKS Miedź Legnica
24 24 23:44
15. Wisła Płock SA
24 23 34:43
16. Zagłębie Sosnowiec SA
24 18 32:52

Rafała
Kurzawy
w Danii

Czwartoligowcy w pierwszy weekend marca zainaugurowali zmagania w rundzie wiosennej. Początek rundy rewanżowej okazał się udany dla lidera z
Trzcianki, który pokonując Unię Swarzędz praktycznie wyeliminował ją z gry o awans

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

Rafał Kurzawa, były piłkarz Sokoła Świba, Zgody Olszowa i Marcinków Kępno zaliczył debiut w duńskiej Superlidze.
Jego FC Midtjylland zremisowało 3:3 z FC Nordsjaelland, a świbianin pojawił się na boisku w 75. minucie i zastąpił
Madsa Thychosena. Kurzawa na swój debiut w Danii czekał do czwartego spotkania. Dla świbianina były to pierwsze
minuty spędzone na boisku od 18 stycznia, gdy jeszcze w Amiens pojawił się minutę przed końcem spotkania z Lille.

NASI
w LIGACH
Rafał Kurzawa
(FC Midtjylland)
Superligaen

24. kolejka | wiosna 2019
FC Midtjylland – FC Nordsjaelland – 3:3 (1:2)
NA BOISKU: 75-90 minuta
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

24. kolejka | wiosna 2019
Wisła Kraków – Pogoń Szczecin – 2:3 (0:2)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

24. kolejka | wiosna 2019
Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk – 2:1 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz
Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

24. kolejka | wiosna 2019
Legia Warszawa – Miedź Legnica – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: 74-90 minuta

Cenne zwycięstwo Polonii na początek wiosny
To miał być trudny mecz i był, ale Polonia Kępno i tak wygrała w Krobi z walczącą o ligowy byt Krobianką i to aż 4:1.
Dzięki zwycięstwu piłkarze z Alei Marcinkowskiego awansowali na czwarte miejsce w tabeli. Już pierwsza wiosenna
kolejka przyniosła istotne rozstrzygnięcia w walce o mistrzostwo. W Trzciance lider, Lubuszanin podejmował pretendenta ze Swarzędza. Porażka 1:2 sprawiła, że Unia już na początku wiosny traci do lidera jedenaście punktów i raczej
może zapomnieć o walce o najwyższe lokaty.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Poznaliśmy pierwszych półfinalistów Pucharu Polski
szczebla okręgowego
.
Tygodnik
Kępiński

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje
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Sport

piłka nożna
Fortuna I Liga
22. kolejka | wiosna 2019
Wigry Suwałki – GKS Katowice ................– 2:0
ŁKS Łódź – Garbarnia Kraków .................– 3:0
Podbeskidzie – Stal Mielec .......................– 0:2
Raków Częstochowa – Chrobry Głogów ....– 1:0
Bytovia Bytów – Warta Poznań ................– 0:0
GKS 1962 Jastrzębie – Odra Opole ..........– 3:1
Puszcza Niepołomice – Chojniczanka .......– 0:2
Stomil Olsztyn – GKS Tychy .....................– 2:0
Sandecja Nowy Sącz – Termalica Nieciecza .– 0:0
1. RKS Raków Częstochowa
22 51 37:10
2. FKS Stal Mielec
22 40 32:14
3. ŁKS Łódź
22 40 35:18
4. MKS Sandecja Nowy Sącz 22 39 23:12
5. GKS 1962 Jastrzębie
22 32 27:28
6. Podbeskidzie Bielsko-Biała 22 32 30:24
7. Chojniczanka 1930 Chojnice 22 32 31:27
8. MKS Puszcza Niepołomice 22 30 24:29
9. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 22 28 32:34
10. MKS Bytovia Bytów
22 27 33:28
11. GKS Tychy
22 26 28:28
12. OKS Odra Opole
22 26 32:38
13. SKS Wigry Suwałki
22 25 26:36
14. KS Warta Poznań
22 24 19:27
15. MZKS Chrobry Głogów
22 23 14:22
16. OKS Stomil Olsztyn
22 22 22:29
17. GKS Katowice
22 18 16:30
18. RKS Garbarnia Kraków
22 16 16:43
II Liga
22. kolejka | wiosna 2019
Gryf Wejherowo – Widzew Łódź ...............– 1:2
Rozwój Katowice – Siarka Tarnobrzeg ......– 6:0
GKS Bełchatów – Ruch Chorzów ...............– 1:0
Znicz Pruszków – Pogoń Siedlce ..............– 0:2
Stal Stalowa Wola – Błękitni Stargard ......– 4:2
ROW 1964 Rybnik – Elana Toruń .............– 0:1
Górnik Łęczna – Resovia Rzeszów ............– 1:0
Skra Częstochowa – Olimpia Grudziądz ....– 0:4
Olimpia Elbląg – Radomiak Radom ..........– 2:1
1. RTS Widzew Łódź
21 42 36:17
2. RKS Radomiak 1910 Radom 22 41 49:17
3. TKP Elana Toruń
22 39 33:19
4. GKS Bełchatów
22 37 25:13
5. GKS Górnik Łęczna
22 37 37:33
6. ZKS Stal Stalowa Wola
22 34 35:28
7. GKS Olimpia Grudziądz
22 34 43:33
8. CWKS Resovia Rzeszów
21 29 28:31
9. KS Skra Częstochowa
22 28 16:29
10. MKS Znicz Pruszków
22 27 30:39
11. MKP Pogoń Siedlce
22 26 30:31
12. WKS Gryf Wejherowo
22 26 30:37
13. KS Ruch Chorzów
22 25 27:28
14. KS Rozwój Katowice
22 24 28:35
15. KP Błękitni Stargard
22 24 25:40
16. KS Siarka Tarnobrzeg
21 21 17:36
17. ZKS Olimpia Elbląg
20 20 16:28
18. KS ROW 1964 Rybnik
21 18 17:28
IV Liga Grupa Wielkopolska
20. kolejka | wiosna 2019
Krobianka Krobia – Polonia Kępno ..........– 1:4
Warta Międzychód – Victoria Września .....– 1:4
Sokół Pniewy – LKS Gołuchów .................– 0:2
Olimpia Koło – Pogoń Nowe S. ................– 1:2
Lubuszanin – Unia Swarzędz ...................– 2:1
Kotwica Kórnik – Tarnovia Tarnowo .........– 2:0
KS Opatówek – Ostrovia Ostrów ..............– 1:0
Polonia Leszno – Orkan Śmiłowo .............– 1:2
Centra Ostrów – Zjednoczeni Trzemeszno .– 2:0
Nielba Wągrowiec – Obra Kościan ............– 4:1
1. MKS Lubuszanin Trzcianka 20 47 48:18
2. MKS Nielba Wągrowiec
20 42 36:23
3. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 20 38 49:33
4. KKS Polonia Kępno
20 37 40:30
5. SKS Unia Swarzędz
20 36 40:29
6. LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 20 35 39:31
7. KP Obra 1912 Kościan
20 34 30:22
8. KS Polonia 1912 Leszno
20 30 28:19
9. LKS Gołuchów
20 30 32:27
10. MKS Victoria Września
20 29 34:26
11. LZS Orkan Śmiłowo
20 29 29:29
12. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 20 27 33:27
13. KS Sokół Pniewy
20 25 25:42
14. MLKP Warta Międzychód 20 24 33:34
15. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 20 23 28:36
16. KS Opatówek
20 21 21:31
17. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 20 19 31:43
18. KSS Kotwica Kórnik
20 18 33:47
19. LZS Krobianka Krobia
20 18 20:48
20. MKS Olimpia Koło
20 5 21:55

22
II

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Liga wróciła. Kępińska Polonia jako jeden z ostatnich zespołów z czołówki wrócił do gry w 2019 roku. Biało-niebiescy pokonali na wyjeździe outsidera z Krobi.
Początek wiosny okazał się udany dla lidera z Trzcianki, który - pokonując Unię Swarzędz - praktycznie wyeliminował ją z gry o awans

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

WYNIKI I TABELE

Wyniki 20. kolejki
LZS Krobianka Krobia
KKS Polonia Kępno

1 (1)
4 (3)

KS Sokół Pniewy
LKS Gołuchów

0 (0)
2 (0)

Bramki: 0:1 Karol Latusek - 9’, 0:2 Łukasz Walczak - 25’, 1:2 Przemysław
Kaczmarek - 34’, 1:3 Jakub Górecki - 45’
(z karnego), 1:4 Łukasz Walczak - 69’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Kacper Skupień, Witold Kamoś, Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Bernard Ndukong, Wojciech
Drygas (Mikołaj Gretkiewicz - 82’), Łukasz
Walczak, Borys Wawrzyniak (Adrian Holak
- 73’), Karol Latusek (Maciej Sikora - 87’).
Trener: Bogdan Kowalczyk.
Bramki: 0:1 Paweł Stempień - 60’, 0:2
Marcin Szymkowiak - 63’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 2 (2)
SKS Unia Swarzędz
1 (1)

Trzy punkty na wiosny przywitanie
W pierwszym meczu po zimowej przerwie Polonia Kępno wygrała 4:1 (3:1) na wyjeździe z walczącą o utrzymanie
Krobianką Krobia. Główne role podczas inauguracyjnej kolejki odegrali autor dwóch trafień Łukasz Walczak oraz
Karol Latusek i Jakub Górecki, którzy dołożyli po jednym trafieniu. Zwycięstwo na otwarcie drugiej części sezonu
pozwoliło kępińskiej drużynie awansować na czwarte miejsce. Początek piłkarskiej wiosny okazał się również udany
dla Lubuszanina Trzcianka, który pokonując Unię Swarzędz praktycznie wyeliminował ją z gry o awans. Coraz bliżej
strefy spadkowej znajdują się z kolei czołowe ekipy poprzednich sezonów, a więc Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski czy walcząca przed niespełna dwoma laty w barażu o trzecią ligę Warta Międzychód.
Już pierwsza wiosenna kolejka
miała duży wpływ na losy walki o
mistrzostwo i co za tym idzie - awans
do trzeciej ligi. W Trzciance miejscowy lider podejmował pretendenta ze Swarzędza. Oba zespoły zimą
wzmocniły się, sięgając głównie po
posiłki z zagranicy. Pierwszoplanowe role na inaugurację odegrali jednak liderzy drużyn z jesieni. Wynik
otworzył w 35. minucie najskuteczniejszy zawodnik Lubuszanina, Orlande Kpassa, a trzy minuty później
podwyższył Paweł Iwanicki. Jeszcze
przed przerwą Unia odpowiedziała
golem Krystiana Antczaka, ale w
drugiej połowie goście nie zdołali doprowadzić do wyrównania. Porażka
sprawiła, że Unia traci do lidera już
jedenaście punktów i powoli może
zapomnieć o walce o najwyższe laury. Taki obrót spraw spowodował,
że na najgroźniejszego przeciwnika
Lubuszanina wyrosła Nielba Wągrowiec. Klub z Wągrowca zimą również
solidnie się wzmocnił sprowadzając
dwóch podstawowych graczy Mieszka Gniezno. Do Wągrowca przenieśli się Michał Steinke oraz Tomasz
Bzdęga, który jesienią uzbierał 15.
bramek i był liderem klasyfikacji
strzelców. Nowy nabytek Nielby
strzelanie w czwartej lidze rozpoczął
natychmiastowo. Bramkarza Obry
Kościan pokonał dwukrotnie, dwa
gole dołożyli też Rafał Leśniewski
i Jacek Figaszewski, dzięki czemu
Nielba zwyciężyła 4:1. Swoje spotkania solidarnie wygrały też trzy
czołowe zespoły z okręgu kaliskiego.
Wszystkie ograły beniaminków. Centra Ostrów Wielkopolski pokonała
przed własną publicznością Zjednoczonych Trzemeszno 2:0, Pogoń
Nowe Skalmierzyce zwyciężyła w
Kole z Olimpią 2:1, a Polonia Kępno
ograła w Krobi tamtejszą Krobiankę.
Wątpliwości co do postawy i poziomu formy Polonii zostały rozwiane
już 9 minucie, kiedy to wynik meczu otworzył Karol Latusek. Akcję

bramkową rozpoczął jednak Remigiusz Hojka, który dokładnym przerzutem znalazł na skrzydle Łukasza
Walczaka, ten z pierwszej piłki zagrał futbolówkę w pole bramkowe,
gdzie akcję bez większych kłopotów
wykończył Karol Latusek. Dla młodszego z braci Latusków był to mecz
na nietypowej dla siebie pozycji. Pod
nieobecność nominalnych napastników musiał zagrać na pozycji numer
dziewięć. Trener Bogdan Kowalczyk
nie miał do dyspozycji również zmagającego się z kontuzją Miłosza Koniecznego. W 25. minucie kępnianie
prowadzili już 2:0 po bramce Łukasza Walczaka. Po szybkim odbiorze
piłki Borys Wawrzyniak wypuścił
sam na sam z bramkarzem kapitana,
a ten nie dał żadnych szans golkiperowi. Krobianka nie potrafiła w żaden
sposób zagrozić przyjezdnym, którzy
jednak wyciągnęli pomocną dłoń w
stronę rywali. W 34. minucie Remigiusz Hojka w stosunkowo niegroźnej sytuacji stracił piłkę w bocznym
sektorze, a stuprocentową sytuację
wykorzystał Przemysław Kaczmarek. Ostatnie słowo w pierwszej
części spotkania należało jednak do
kępnian. Kiedy już wydawało się, że
przyjezdni zejdą na przerwę z jednobramkową zaliczką, Karol Latusek
został sfaulowany w polu karnym, a
jedenastkę na gola zamienił Jakub
Górecki. Zaraz po wznowieniu gry
gospodarze mieli dogodną sytuację
do zmniejszenia rozmiarów porażki,
ale piłka po uderzeniu z rzutu wolnego odbiła się od poprzeczki. Pierwszy
kwadrans drugiej części był zresztą
najlepszy w wykonaniu gospodarzy,
choć to Polonia miała lepsze szanse
na zdobycie bramki. Najpierw próba lobowania przez Karola Latuska
okazała się minimalnie nieskuteczna,
a chwilę później będący w znakomitej sytuacji Łukasz Walczak uderzył
bardzo niecelnie. Ostatnie słowo jednak należało do tego drugiego, kiedy
to strzałem z dystansu ustalił wynik
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spotkania. Warto dodać, że w barwach kępińskiego zespołu zadebiutował Mikołaj Gretkiewicz. 17-letni
ostrzeszowianin miał już w przeszłości okazję występować w Kępnie,
kiedy to jako młodzik i trampkarz
reprezentował barwy Marcinków
Kępno. Wygrana pozwoliła graczom
z Alei Marcinkowskiego awansować
na czwarte miejsce w tabeli. Stało się
to za sprawą porażek Obry Kościan
i Unii Swarzędz. W najbliższą sobotę biało-niebiescy rozegrają pierwsze ligowe spotkanie w 2019 roku na
własnym stadionie. O godzinie 14:00
kępnianie rozpoczną starcie ze swoją
imienniczką z Leszna.
Równie dobre nastroje na inaugurację towarzyszyły też Klubowi
Sportowemu Opatówek. Beniaminek wygrał bardzo ważne spotkanie
z Ostrovią 1:0 i zbliżył się do swoich
rywali na dwa punkty. Co istotniejsze, gracze z Opatówka awansowali
na szesnaste miejsce, czyli pierwsze,
które może dać utrzymanie (pod warunkiem korzystnych rozstrzygnięć
w trzeciej lidze). W strefie spadkowej wciąż pozostaje Kotwica . Gracze z Kórnika po rozegraniu jesienią
wszystkich spotkań na wyjeździe,
całą wiosnę grać będą w roli gospodarza. Ze względu na brak odpowiedniej dokumentacji na razie wprawdzie muszą podejmować rywali nie
na własnym obiekcie, a w sąsiednich
Kamionkach. To jednak nie przeszkodziło pokonać Tarnovii Tarnowo
Podgórne. Losy spotkania rozstrzygnęły się w drugiej połowie. Całą
tę część gospodarze musieli grać w
osłabieniu po czerwonej kartce Piotra Krenza, ale mimo to dwukrotnie
znaleźli drogę do bramki gości. czynili to Błażej Wieśko i Filip Brzostowski, który na boisku pojawił się,
zmieniając strzelca pierwszej bramki.
Udanie wiosnę zainaugurował także
Orkan Śmiłowo. Beniaminek z okręgu pilskiego odniósł pierwszą w tym
sezonie wyjazdową wygraną. Cen-

Bramki: 1:0 Orlande Kpassa - 35’, 2:0
Paweł Iwanicki - 38’, 2:1 Krystian Antczak - 43’.

KS Opatówek
1 (1)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0 (0)

Bramka: 1:0 Mateusz Spychalski - 45’
(z karnego).

MKS Olimpia Koło
1 (1)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 (1)

Bramki: 1:0 Jakub Jarosiński - 12’, 1:1
Daniel Armatys - 45’, 1:2 Przemysław
Balcerzak - 85’.

MKS Nielba Wągrowiec
KP Obra 1912 Kościan

4 (1)
1 (1)

Bramki: 0:1 Maciej Przewłocki - 38’, 1:1
Tomasz Bzdęga - 39’, 2:1 Jacek Figaszewski - 65’, 3:1 Tomasz Bzdęga - 74’
(z karnego), 4:1 Tomasz Bzdęga - 90+4’.

KSS Kotwica Kórnik
2 (1)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 0 (0)

Bramki: 1:0 Błażej Wieśko - 15’, 2:0 Filip
Brzostowski - 84’.

MLKP Warta Międzychód
MKS Victoria Września

1 (1)
4 (1)

KS Polonia 1912 Leszno
LZS Orkan Śmiłowo

1 (0)
2 (1)

Bramki: 1:0 Michał Zachciał - 26’, 1:1
Mikołaj Jankowski - 45’, 1:2 Mikołaj Jankowski - 46’, 1:3 Jacek Kopaniarz - 72’,
1:4 Maciej Szczublewski - 90’.
Bramki: 0:1 Jędrzej Wiśniewski - 25’,
1:1 Damian Nowak - 72’, 1:2 Piotr Ginda-Kopeć - 75’.

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (1)
TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 0 (0)

Bramki: 1:0 Kacper Izydorski - 41’, 2:0
Jakub Michalski - 61’.
Najskuteczniejsi strzelcy
16
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
16
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
15
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
15
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
13
Filip Latusek (Polonia Kępno)
12
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
12
Adam Majewski (Pogoń Nowe S.)
11
Krystian Antczak (Unia Swarzędz)
Program 21. kolejki
Sobota, 9 marca 2019 roku
13:00
Unia Swarzędz – LKS Gołuchów
14:00
Polonia Kępno – Polonia Leszno
14:00
Orkan Śmiłowo – Ostrovia Ostrów
14:00
Kotwica Kórnik – Obra Kościan
14:00
KS Opatówek – Tarnovia Tarnowo
14:00
Olimpia Koło – Lubuszanin
14:00
Krobianka Krobia – Centra Ostrów
15:00
Sokół Pniewy – Warta Międzychód
15:00
Nielba Wągrowiec – Pogoń Nowe S.
Niedziela, 10 marca 2019 roku
15:00
Victoria Września – Zjednoczeni
ne trzy punkty zawodnicy Orkana
wywieźli z Leszna. W pozostałych
spotkaniach górą również goście.
LKS Gołuchów pokonał w Pniewach
Sokoła 2:0, a Victoria Września ograła 4:1 Wartę Międzychód, którą po
latach gry o awans, tym razem czeka batalia o utrzymanie na poziomie
czwartej ligi. 		
BAS

Sport

rozmaitości

Puchar Polski >>> Rozgrywki na szczeblu okręgowym wkroczyły w decydująca fazę.
W niedzielę poznaliśmy pierwszych półfinalistów. Najlepszą czwórkę rozgrywek wyłonią
przyszłotygodniowe mecze z Nowych Skalmierzycach oraz Opatówku

Piłka nożna >>> Zimowe przygotowania drużyn z okręgu
kaliskiego na ostatniej prostej

Koniec pucharowego snu Sokoła
Pucharowa przygoda A-klasowego Sokoła Bralin była niczym bajka. Zabrakło w niej tylko pięknego
zakończenia. Podopieczni Michała Góreckiego tym razem nie sprawili niespodzianki i ćwierćfinale
Pucharu Polski na szczeblu okręgowym przegrali z trzecioligowym KKS-em Kalisz aż 0:7 (0:5).
Awans do półfinału wywalczyli też gracze Jaroty Jarocin. Dokończenie ćwierćfinałów zaplanowano
na najbliższą środę, 13 marca. Wtedy też poznamy komplet półfinalistów. O ostatnie dwa miejsca
powalczą Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski, Klub Sportowy Opatówek, LKS Gołuchów i Pogoń
Nowe Skalmierzyce.

Nie było niespodzianki w Bralinie. KKS Kalisz, wicelider trzeciej
ligi pewnie pokonał w niedzielę niżej notowanego rywala 7:0 i w półfinale Okręgowego Pucharu Polski
zmierzy się z lepszym z pary Pogoń Nowe Skalmierzyce - Ostrovia

Wyniki ćwierćfinałów
LKS Sokół Bralin
KKS Kalisz

0 (0)
7 (5)

Bramki: 0:1 Marcin Radzewicz - 17’,
0:2 Hubert Antkowiak - 23’, 0:3 Robert
Tunkiewicz - 27’, 0:4 Gabriel Vidal Gonzalez - 30’, 0:5 Hubert Antkowiak - 34’,
0:6 Mateusz Żebrowski - 51’, 0:7 Hubert
Antkowiak - 85’.
Sokół: Witold Mierzchała – Hubert Chwaliński, Daniel Grossek (Michał Białek - 75’), Piotr
Janikowski, Paweł Narękiewicz (Szymon Ćwik
- 46’), Eryk Rozdolski, Hubert Sobczyk, Kamil
Sopart, Przemysław Sopart (Krystian Bartkowiak - 46’), Karol Wanzek, Kamil Wanzek (Błażej Narękiewicz - 85’). Trener: Michał Górecki.
KKS Kalisz: Adam Wasiluk – Ernest Dzięcioł,
Mateusz Gawlik, Mateusz Żytko, Nikodem Fiedosewicz, Mateusz Żebrowski, Robert Tunkiewicz (Todor
Trayanov - 46’), Pavlo Hordijczuk, Marcin Radzewicz (Patryk Jarantowicz - 65’), Hubert Antkowiak,
Gabriel Vidal Gonzalez. Trener: Dariusz Marzec.

KS Piast Kobylin
JKS Jarota Jarocin

0 (0)
1 (1)

Bramka: 0:1 Miłosz Kowalski - 23’.
Program ćwierćfinałów
Środa, 13 marca 2019 roku
15:00
Pogoń Nowe S. – Ostrovia Ostrów
15:00
KS Opatówek – LKS Gołuchów

Ostrów Wielkopolski. Kaliscy piłkarze półfinałowego rywala poznają w
najbliższą środę. Trzecioligowiec już
od samego początku narzucił bralinianom swój styl gry. Już w pierwszej
akcji na listę strzelców mógł, a właściwie powinien wpisać się Hubert
Antkowiak, jednak jego uderzenie
zatrzymało się na słupku bramki gospodarzy. W ciągu całego spotkania
najlepszy strzelec KKS-u trzykrotnie
jednak zdołał pokonać bramkarza Sokoła. Oprócz niego na listę strzelców
wpisali się też Robert Tunkiewicz,
Mateusz Żebrowski, Gabriel Vidal Gonzalez i Marcin Radzewicz,
który kapitalnym strzałem z dystansu
otworzył wynik spotkania.– Sokół
pokazał się z bardzo dobrej strony
jeżeli chodzi o gościnę i organizację
meczu. Wielkie ukłony dla działaczy tego klubu – powiedział Dariusz
Marzec, szkoleniowiec KKS-u Kalisz. Oprócz wicelidera trzeciej ligi
awans do półfinału Pucharu Polski
na szczeblu okręgowym wywalczył
również Jarota Jarocin, który pokonał Piasta Kobylin 1:0. Niedzielny
pojedynek w Kobylinie był dla jarocińskiej drużyny ostatnim sprawdzianem przed ligową inauguracją,
która będzie miała miejsce w najbliższą sobotę. W pierwszych fragmentach niewiele się działo na murawie.
Więcej z gry mieli jednak gracze z
Jarocina. Podopieczni Piotra Garbarka wyszli na prowadzenie w 23.

minucie. Mateusz Dunaj obsłużył
Miłosza Kowalskiego dokładnym
podaniem, a ten z bliskiej odległości
pokonał bezradnego golkipera gospodarzy. Początek drugiej połowy
należał do trzecioligowca. Miłosz
Kowalski po raz drugi powinien skierować futbolówkę do siatki, ale ostatecznie jego uderzenie poszybowało
nad poprzeczką. Bliscy szczęścia byli
również Patryk Kieliba oraz Dawid
Idzikowski. W doliczonym czasie
gry wyśmienitą okazję miał jeszcze
Krzysztof Matuszak, który z kilku
metrów spudłował. – Pokazaliśmy się
z dobrej strony. Już przed pierwszym
gwizdkiem sędziego wiedziałem, że
mecz z Piastem Kobylin będzie tak
wyglądał. Daliśmy radę wygrać,
a najważniejsze jest wywalczenie
awansu do półfinału Pucharu Polski. O nasze przygotowanie fizyczne
jestem spokojny. Teraz musimy się
skupić na elementach taktycznych.
Chcemy również unikać własnych
błędów indywidualnych, które pojawiały się w sparingach – ocenił
niedzielny występ, Piotr Garbarek,
trener trzecioligowca z Jarocina. Dokończenie ćwierćfinałów odbędzie
się w najbliższą środę, 13 marca. O
awans do najlepszej czwórki Pogoń
Nowe Skalmierzyce zagra z Ostrovią
1909 Ostrów Wielkopolski, a Klub
Sportowy Opatówek zmierzy się z
LKS-em Gołuchów.
BAS

Piłka nożna >>> Z dniem 1 marca 2019 roku w życie weszło rozporządzenie Ministra
Zdrowia dotyczące badań dla sportowców amatorów. Zmiany, które zaszły śmiało możemy nazwać małą rewolucją

Rewolucja w sprawie badań dla piłkarzy
Od 1 marca 2019 roku zawodnicy o statusie amatorów mogą uzyskać zaświadczenie lekarskie o ich
stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a nie tylko lekarza medycy sportowej.
Zgodnie z nowymi przepisami badanie takie będzie przeprowadzane raz w roku, a nie - jak było do
tej pory - dwa razy w roku. To bez wątpienia sukces Polskiego Związku Piłki Nożnej. Rewolucyjne
zmiany będą stanowić duże ułatwienie dla klubów i samych zawodników. Badania będą wykonywane rzadziej, a koszt ich przeprowadzenia znacząco się zmniejszy.

Po kilkunastu latach starań i
zaangażowania władz piłkarskich
najwyższego szczebla, udało się w
końcu doprowadzić do zmian, które urealnią kwestię obowiązkowych
badań. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia
Ministra Zdrowia wprowadzające
zmiany w ustawach w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do
wydawania zawodnikom orzeczeń
lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych
badań niezbędnych do uzyskania
tych orzeczeń. Rewolucyjne zmiany
dla młodych piłkarzy to efekt wejścia
w życie dwóch nowych rozporządzeń
w sprawie badań piłkarskich sportowców amatorów. Dokładnie chodzi

o rozporządzenia Ministra Zdrowia
z 27 lutego 2019 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu
i częstotliwości wymaganych badań
lekarskich niezbędnych do uzyskania
tych orzeczeń oraz rozporządzenie w
sprawie trybu orzekania o zdolności
do uprawiania danego sportu przez
dzieci i młodzież do ukończenia 21.
roku życia oraz przez zawodników
pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.
Dotyczą one co najmniej 2,5 miliona
zawodników w całym kraju. Dotychczas było zaledwie kilkuset lekarzy
sportowych, którzy mogli wystawiać
sportowcom-amatorom zaświadcze-

nia. Musieli oni rocznie zbadać około 5 milionów osób, bo takie badanie
trzeba było wykonać dwa razy w
roku. Jak pisze Polski Związek Piłki
Nożnej dostępność do lekarzy była
ograniczona do minimum, limity
NFZ były niewielkie, więc najczęściej trzeba było wydawać krocie za
podbicie kart zdrowia sportowca. Co
ważniejsze nowe przepisy obejmują
wszystkie dyscypliny. Najważniejsza zmiana, która weszła w życie 1
marca polega na tym, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą na
równych zasadach, jak lekarze sportowi wykonywać badania i wydawać
zaświadczenia młodym sportowcom.
Generalnie zaświadczenia są ważne
przez 12 miesięcy, o ile stan zdrowia

Sparingowe ostatki
Piłkarska wiosna zbliża się wielkimi krokami. W miniony
weekend wiosenne zmagania rozpoczęli czwartoligowcy,
natomiast za nieco ponad tydzień rusza runda rewanżowa
w Lidze Międzyokręgowej Kalisz-Konin oraz Kaliskiej Klasie Okręgowej. Podczas minionego tygodnia swoje ostatnie spotkania kontrolne rozegrały prawie wszystkie drużyny występujące na tych szczeblach rozgrywkowych.
Z ciekawszym meczów kontrolnych, które w trakcie minionego tygodnia rozegrano w regionie, warto
odnotować sparing rozegrany w Kaliszu, w którym tamtejszy KKS rozbił
Raszkowiankę Raszków. Na tydzień
przed arcyważnym inauguracyjnym
starciem z Mieszkiem Gniezno, kaliszanie rozegrali w niedzielę dwa
spotkania. Jedno w ramach ćwierćfinału Okręgowego Pucharu Polski,
drugie, sparingowe z Raszkowianką.
Druga część drużyny KKS-u, która
nie rozegrała pełnego wymiaru czasowego w Bralinie, zmierzyła się z
występującą w klasie międzyokręgowej Raszkowianką Raszków. Kakaesiacy wzmocnieni solidną delegacją
juniorów starszych rozbili rywala aż
8:1. Z pierwszej drużyny od początku
trener Dariusz Marzec desygnował
do gry Kamila Kosuta, Tomasza
Owczarka, Marcina Lisa, Todora
Trayanova, Patryka Jarantowicza, Mateusza Stefaniaka i Ivana
Vidala Gonzaleza. Resztę składu
stanowili wyróżniający się juniorzy.
Pierwszy gol padł już w 10. minucie, kiedy to z rzutu wolnego bramkarza Raszkowianki pokonał Patryk
Jarantowicz. Do przerwy kapitalne
zawody rozgrywał powracający po
kontuzji Mateusz Stefaniak, który
udokumentował to dwoma trafieniami, a niecodziennej urody bramkę
zdobył również Todor Trayanov. Po
zmianie stron obraz gry nie zmienił

się. Kaliszanie tworzyli sobie kolejne
okazje, które na gole zamienili Ivan
Vidal Gonzalez (2), Dawid Cichorek
i Marcin Lis, który pewnie wykorzystał rzut karny. Ostatnie bądź też
jedne z ostatnich meczów kontrolnych rozgrywały również zespoły z
naszego regionu. Orzeł Mroczeń w
jednej z ostatnich prób przed startem rozgrywek ligowych pokonał
czwartoligowy OKS Olesno. Wynik
meczu otworzył Marcin Grądowy,
ale na przerwę oba zespoły schodziły
przy wyniku 1:1. W drugiej połowie
mroczenianie zdołali przechylić szalę
zwycięstwa na swoją stronę, a decydujące dla losów spotkania okazały
się trafienia Kacpra Małolepszego
oraz Kamila Jurasika.
BAS

czy specyfika współzawodnictwa nie
wymaga wykonania badania co pół
roku. Tyle, że orzeczenia wydane na
podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres,
na jaki zostały wydane. Ponadto do
badań rozpoczętych przed 1 marca,
stosuje się przepisy dotychczasowe.
Inna zmiana stanowi, że w odniesieniu do zawodników amatorów po
ukończeniu 23. roku życia nie będzie
wymogu przeprowadzania badań,
czyli uzyskania orzeczenia lekarskiego. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z nowych przepisów. Lekarze
rodzinni skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia
stanowczo sprzeciwiają się obowiązkowi wystawiania zaświadczeń
o zdolności do uprawiania sportu.

Gdy uznają, że nie są w stanie wydać zaświadczenia, mogą skierować
młodego sportowca do lekarza sportowego. Zgodnie z rozporządzeniem,
lekarz POZ może tak zrobić, gdy
stwierdzi, że zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu
dokonania prawidłowej oceny stanu
zdrowia i możliwości bezpiecznego
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza
zakres profilaktycznego badania
lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz
posiadanej dokumentacji medycznej. Jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu
zdrowia i możliwości bezpiecznego
uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym.
BAS

Wyniki ciekawszych sparingów
Victoria Ostrzeszów – Tulisia Tuliszków .....– 4:0
Orzeł Mroczeń – OKS Olesno ...................– 3:1
KKS Kalisz – Raszkowianka .....................– 8:1
Pogoń Trębaczów – LKS Jankowy ............– 6:3
Stal Pleszew – CKS Zbiersk ......................– 4:0
Odolanovia – Zefka Kobyla Góra .............– 3:1
Victoria Laski – Wiwa Goszcz ...................– 1:4
Piast Czekanów – Prosna Kalisz ...............– 3:1
OKS Ostrów Wlkp. – Żaki Taczanów .........– 3:4
Czarni Dobrzyca – Prosna Chocz ..............– 1:0
Zawisza Łęka O. – MKS Kluczbork (JM) ...– 4:0
LZS Mikorzyn – LZS Ostrówiec .................– 5:3
Zawisza Łęka O. – LZS Rożnów ................– 5:3
GKS Żerków – Gladiatorzy Pieruszyce ......– 1:3
Lew Pogorzela – Biały Orzeł ....................– 0:1
Victoria Skarszew – Zjednoczeni Rychwał .– 3:2
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